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I. MERO, TARYBOS VEIKLA.
TARYBOS POLITINĖ SUDĖTIS

Gerbiami Biržų rajono gyventojai, Tarybos nariai,
Baigėsi tretieji Savivaldybės tarybos 2015–2019 m. kadencijos
metai. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
nuostatomis teikiu savo mylimiems kraštiečiams ir Savivaldybės tarybai
Biržų rajono savivaldybės, mero ir Tarybos 2017 m. veiklos ataskaitą.
Atsakingai galiu pareikšti, kad Biržų rajono savivaldybės
taryba, meras vykdė savo pareigas, savo veikloje vadovavosi jiems įstatymų
suteiktais įgaliojimais, laikėsi veiklos skaidrumo, viešumo ir reagavimo į
gyventojų nuomonę, atsakingumo savivaldybės bendruomenei, gyventojų
dalyvavimo tvarkant viešuosius reikalus principų.
Noriu pabrėžti, kad Biržų rajone įvykę ir vykstantys pokyčiai,
darbai nėra vien tik Savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų, bet ir visų
biržiečių, kurie dirba ir stengiasi, kad mūsų kraštas stiprėtų, augtų,
klestėtų ir gražėtų, nuopelnas. Todėl dėkoju visiems Biržų rajono
gyventojams, Tarybos nariams, koalicijos partneriams, komitetų
pirmininkams, mero pavaduotojai, Administracijos darbuotojams,
padedantiems įgyvendinti Savivaldybės strateginius uždavinius, kadencijos
darbų programą, vykdyti užsibrėžtus uždavinius bei siekti ilgalaikių mūsų
krašto raidos tikslų.
Kadangi Biržų krašto gyventojams Tarybos, mero, mero
pavaduotojo, Administracijos, kitų įstaigų, įmonių, jų vadovų veikla
visuomet buvo viešinama žiniasklaidos priemonėmis, socialiniuose
tinkluose, savivaldybės interneto tinklalapyje, įvairaus pobūdžio
susitikimuose, šioje ataskaitoje trumpai pristatysiu Savivaldybės vadovų,
rajono žmonių nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus bei visos
savivaldybės ekonominę, švietimo, socialinę bei kultūrinę situaciją 2017 m.
Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas
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2015–2019 m. kadencijos Savivaldybės taryba
5

VIII ŠAUKIMO 2017 M. TARYBOS POSĖDŽIAI,
LANKOMUMAS
VIII šaukimo 2017 m.
Tarybos posėdžių
lankomumas
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12-13

n

11-16

09-28

Arūnas Anskinas
Kęstutis Armonas
Almantas Bružas
Mindaugas Balčiūnas
Arūnas Butėnas
Tomas Četvergas
Ramunė Čigienė
Dalius Drevinskas
Stasė Eitavičienė
Audronė Garšvaitė
Skirmantė Griciūnienė
Dalius Jakubėnas
Alfridas Jozėnas
Gražina Kučinskienė
Viktoras Kurganovas
Petras Narkevičius
Adolfas Rinkūnas
Aurelija Sindriūnė
Sigutis Štrėmas
Vilius Trečiokas
Dominyka Tribienė
Aidas Vaitkevičius
Linas Vaitkevičius
Valdemaras Valkiūnas
Irutė Varzienė

08-31

0126
0223
0330
0427
0601
07-05

Tarybos nario vardas, pavardė

2017 m. Savivaldybės meras sušaukė 11 Savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose
priimti 258 sprendimai strateginiais, socialiniais, ekonominiais, personaliniais ir
kitais svarbiais rajonui, jo gyventojams bei vietos bendruomenei aktualiais
klausimais. Taip pat sušaukė 1 Kolegijos posėdį, kuriame svarstytas Biržų rajono
savivaldybės 2017 m. biudžeto klausimas. 5 Tarybos sprendimo projektai atmesti,
4 – atsiimti ir 1 – atidėtas. Savivaldybės meras Tarybai teikė svarstyti
Savivaldybės tarybos pirmojo ir antrojo pusmečio darbų planus, kontroliavo jų
įgyvendinimą, šaukė Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavo, nustatė ir sudarė
Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes, teikė svarstyti kitus Tarybos
sprendimų projektus koordinavo komitetų, komisijų, sudarytų darbo grupių
veiklą, pasirašė Tarybos sprendimus ir posėdžių protokolus.
Tarybos sprendimai paskelbti Savivaldybės internetinėje svetainėje, Teisės aktų registre
www.e-tar.lt. Visuose Tarybos posėdžiuose dalyvavo absoliuti dauguma Tarybos narių. Visi
Tarybos narių nedalyvavimai Tarybos posėdžiuose pateisinti.

Sutartiniai ženklai: „n“ – nedalyvavo, „+“ dalyvavo
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2015–2019 m. Kadencijos Savivaldybės
tarybos politinė sudėtis 2017 m.

2017 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). 2017 m. Respublikonų frakcijos
pirmininku išrinktas Sigutis Štrėmas.
Iš 25 Tarybos narių 17 priklauso valdančiajai daugumai – koalicijai.
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TARYBOS FRAKCIJOS (2017)
(Tarybos sudėtis nuo 2016-11-24 iki 2017 m gruodžio 31 d. nesikeitė )

Opozicinė (1)

Pozicinės (valdančiosios daugumos)

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

1. Respublikonų frakcija

V. Valkiūnas

S. Štrėmas,
M. Balčiūnas
Frakcijos pirmininkas

A. Sindriūnė

V. Trečiokas

A. Butėnas

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

2. TS–LKD frakcija

P. Narkevičius

T. Četvergas

Nepriklauso jokiai frakcijai (Tarybos narių grupė)
I. Varzienė,
(Frakcijos pirmininkė)

A. Anskinas

D. Tribienė

G. Kučinskienė

A. Bružas

A. Rinkūnas

3. Socialdemokratų frakcija

R. Čigienė

A. Garšvaitė
(Frakcijos pirmininkė)

A. Jozėnas

D. Jakubėnas

D. Drevinskas

S. Griciūnienė
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A. Vaitkevičius

2017 M. PRADĖJO DIRBTI SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
JONAS JONUŠYS

2017 m. birželio 29 d. darbą Biržų rajono
savivaldybėje
pradėjo
Administracijos
direktorius Jonas Jonušys.
Iki tol
Savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas ėjo Rimantas Pauža.
2018 m. kovo mėnesį Taryba svarstė ir
pritarė
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus ir Administracijos 2017 m.
veiklos ataskaitai, kurioje
atsispindi
dauguma Savivaldybės atliktų darbų,
Tarybos sprendimų vykdymo eiga, situacija.
Su ataskaita gyventojai gali susipažinti
Savivaldybės internetiniame tinklalapyje
www.birzai.lt.
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2017 M. TARYBOS SVARSTYTI IR ATMESTI, ATIDĖTI 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 piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono

Atmesti sprendimo projektai:
1. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl

Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m.

gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo.

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (pirminiam sprendimo projektui (2016 m. kovo 20

2. Dėl Biržų rajono savivaldybės sporto klubų ir visuomeninių sporto

d. TSP – 56) nepritarė nei vienas komitetas (pirminis sprendimo projektas vėliau

organizacijų rėmimo nuostatų patvirtinimo.
3. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo

pakoreguotas ir patvirtintas (2017-04-27 sprendimas Nr. T-106 ).
2. Dėl VšĮ Biržų ligoninės direktoriaus Nikolajaus Jelozos mėnesinės algos kintamosios dalies
dydžio nustatymo.

Nr. T-127 „Dėl priemokos nustatymo Biržų rajono savivaldybės administracijos

3. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma ׅ2018–2020 m. investicijų planų suderinimo

direktoriaus pavaduotojui Audriui Mukui“ pakeitimo.

(atmestas 2 kartus).

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ ir uždarosios akcinės bendrovės

4. Dėl pritarimo Biržų rajono plėtros iki 2015 m. strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai.

„Biržų šilumos tinklai“ ketinimų protokolo dėl projekto įgyvendinimo.

Atidėtas sprendimo projektas:
Dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir
jų išdėstymo.
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Atstovavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA)
Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimo ir Valdybos narys yra
Savivaldybė meras Valdemaras Valkiūnas. Savivaldybės sprendimu į Lietuvos
savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą ir išrinktos Savivaldybės tarybos
narės Stasė Eitavičienė ir Irutė Varzienė.

● 2017 m. balandžio 26 d. LSA XXIII suvažiavime dalyvavo Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas. Suvažiavime akcentuotas
savivaldybių savarankiškumas, krizės metu sumažinto biudžeto ir kiti klausimai. Suvažiavime priimta rezoliucija dėl investicinės aplinkos
savivaldybėse gerinimo tobulinant valstybinės žemės valdymą. Ją priėmę suvažiavimo delegatai kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę prašydami kuo
skubiau priimti atitinkamus teisės aktus, kurie padėtų greičiau pabaigti žemės grąžinimą savininkams bei spręsti klausimą dėl valstybinės žemės
perdavimo savivaldybėms valdyti patikėjimo teise supaprastinimo.
● Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė dalyvavo LSA Švietimo ir kultūros komiteto veikloje (ji yra komiteto pirmininko
pavaduotoja). Pagrindinė šio komiteto veiklos kryptis – teikti pasiūlymus švietimo, kultūros ir sporto, kultūros paveldo politikos klausimais.
2017 metais įvyko du posėdžiai, kuriuose analizuotos aktualijos dėl kultūros įstaigų vadovų kadencijų, bibliotekų veiklos, ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo, etatinio mokytojų darbo ir kiti klausimai. 2017 metų spalio 20 d. šio komiteto išvažiuojamasis posėdis vyko Biržuose.
Šiame renginyje – diskusijoje dalyvavo ir Biržų rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų vadovai.
Irutė Varzienė dalyvavo Lietuvos švietimo tarybos veikloje. Buvo patvirtinta 2013–2016 m. Lietuvos švietimo būklės apžvalga, analizuoti švietimo
finansavimo, profesinio mokymo, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, jungčių tarp atskirų švietimo sistemos dalių ir kiti klausimai. Rengiant temų
pristatymus vykdytos apklausos savivaldybėse, pateikta ir Biržų rajono savivaldybės situacija, problemos. Kai kurios nutarimų–rekomendacijų
nuostatos įtrauktos į strateginius švietimo politikos dokumentus.
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ATSTOVAVIMAS PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBOJE
Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas kartu su Tarybos nariu Sigučiu Štrėmu atstovauja Savivaldybei Panevėžio regiono plėtros taryboje.
2017 m. įvyko 30 Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdžių, iš jų 5 posėdžiai žodinės procedūros tvarka, 25 – rašytinės procedūros tvarka.
Vienas iš posėdžių (2017-04-03) vyko Biržų rajono savivaldybėje.
2017 m. Panevėžio regiono plėtros taryba:
Sudarė: PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUS PAGAL PENKIAS 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS REGIONINES PRIEMONES:
1. „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (įrašytas Biržų rajono savivaldybės projektas „Ekologiško viešojo transporto Biržų
rajono savivaldybėje plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones“);
2. „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (Savivaldybės projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Biržų rajono savivaldybėje“ (Biržų „Aušros“ pagrindinės
mokyklos sporto salės modernizavimas ir naujų sporto bei poilsio veikloms pritaikytų patalpų įrengimas);
3. „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (Savivaldybės projektas „Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado
Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono Kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą“);
4. „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (Savivaldybės projektas „Biržų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas“);
5. „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.
Priėmė: 80 sprendimų, iš kurių 5 sprendimais sudarė (patvirtino) aukščiau paminėtus Panevėžio regiono projektų sąrašus, 41 sprendimu atliko pakeitimus Panevėžio
regiono projektų sąrašuose, 14 sprendimų atliko pakeitimus Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros plane, sprendė dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo
programos pakeitimo ir kt.
Svarstė regiono integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo 2017 m. ataskaitas, 2014–2020 m. regione planuojamų įgyvendinti projektų eigą, regiono
specializacijos kryptis.
Teikė ministerijoms pasiūlymus dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų, dalyvavo jų derinime.
Taip pat pagal kompetenciją svarstė kitus su regioninių priemonių įgyvendinimu susijusius klausimus.
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI. VEIKLA

Investicijų, verslo, turizmo, ekonomikos ir biudžeto komitetas
2017 m. Komiteto pirmininkas sušaukė 11 posėdžių. 1 posėdis neįvyko, nes nebuvo kvorumo. Komitetas
svarstė Tarybai teikiamus sprendimų projektus, teikė pasiūlymus ir išvadas dėl jų.
Komitetas nepritarė pirminiam sprendimo projektui „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo, reikalavo projekto rengėjų pateikti mokymosi vertinimo
rezultatus, konstatavo, kad rengiant projektą trūko diskusijų tiek su bendruomenių atstovais, tiek su Tarybos
nariais.
Komitetas nepritarė Biržų seniūnijos sumanymui pirkti šviečiančias dekoracijas ant apšvietimo stulpų
Pasvalio g. įrengti, siūlė Administracijai neišlaidauti.
Komiteto siūlymu iš Viešame aukcione parduodamo Biržų rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų
sąrašo išbrauktas gyvenamasis namas Biržuose, Birutės g. 3.

Komiteto sudėtis:
Aidas Vaitkevičius (komiteto pirmininkas);
Sigutis Štrėmas (komiteto pirmininko pavaduotojas);
Mindaugas Balčiūnas;
Audronė Garšvaitė;
Viktoras Kurganovas;
Linas Vaitkevičius;
Irutė Varzienė.

Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komitetas
2017 m. Komiteto pirmininkas sušaukė 11 komiteto posėdžių iš jų įvyko 10, neįvyko – 1 (dėl kvorumo
stokos). Komitetas svarstė Tarybai teikiamus sprendimų projektus, teikė pasiūlymus ir išvadas dėl jų.
Komitetas svarstydamas sprendimo projektą „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d.
sprendimo Nr. T-113 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m.
bendrojo plano patvirtinimo“ siūlė Jaunimo mokyklą likviduoti ne 2017 m., bet nuo 2018 m.
Taip pat 2017 m. rugpjūčio 24 d. įvyko Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų
komiteto bei UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ atstovų susitikimas, kuriame aptarti klausimai dėl šilumos ūkio
padėties, perspektyvų Biržų rajone bei šilumos kainų. Komitetas išsamiai svarstė UAB „Litesko“ filialo „Biržų
šiluma ׅ2018–2020 m. investicijų planų suderinimo klausimą. Siūlė prieš atliekant didžiąsias investicijas
peržiūrėti Sutartį, sudarytą su UAB „Litesko“, be to prašė parengti Tarybos sprendimo projektą, kuriame būtų
nustatyta, kad Taryba pritaria investicijoms, jei jos nedidins šilumos kainų. Komitetas siūlė nepritarti Rotušės
naujos katilinės statybai – suabejojo dėl itin didelės statybos kainos. Be to, rekomendavo laikytis Biržų rajono
savivaldybės sutarties su UAB „Litesko“ pagal kurią šalys susitaria, kad investicijų atlikimo priežiūrą atlieka
specialiai Savivaldybės sudaryta komisija.

Komiteto sudėtis:
Dalius Drevinskas (komiteto pirmininkas);
Vilus Trečiokas (komiteto pirmininko pavaduotojas);
Kęstutis Armonas
Skirmantė Griciūnienė;
Alfridas Jozėnas;
Petras Narkevičius.
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Socialinių reikalų sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komitetas
2017 m. Komiteto pirmininkas sušaukė 11 posėdžių. 1 iš jų – neeilinis, 1 neįvyko, nes nebuvo kvorumo. Komitetas svarstė
Tarybai teikiamus sprendimų projektus, teikė pasiūlymus ir išvadas dėl jų. 2017 m. birželio mėn. komitetas teikė Tarybai svarstyti
sprendimo projektą „Dėl Biržų rajono savivaldybės ir viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja“ bendradarbiavimo sutarties 3.2.3 punkto
pakeitimo, kuriam Taryba pritarė. Komiteto siūlymu pakeistas Biržų rajono savivaldybės ir viešosios įstaigos ,,Vaiko užuovėja“
bendradarbiavimo sutarties 3.2.3 punktas. Nutarta padidinti išmokos dydį: finansuojant trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės
globos paslaugas, kiekvienam apgyvendintam socialinės rizikos šeimos ar likusiam be tėvų globos vaikui išlaikyti iš savivaldybės
biudžeto skirti 19,4 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą.
Neeiliniame komiteto posėdyje svarstyti Biržų rajono savivaldybės vaikų globos sistemos pertvarkos bei Medicinos punktų
reorganizavimo klausimai. Nuspręsta pritarti Savivaldybės vaikų globos sistemos pertvarkos veiksmų plano rengimo darbo grupės
teikiamiems siūlymams: idėjai kurti bendruomeninius vaikų globos namus ir finansuoti socialinius bei budinčius vaikų globėjus
bei siūlyti VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybai pateikti oficialią nuomonę dėl Medicinos punktų
reorganizavimo.
Nepritarta pirminiam sprendimo projektui (2016 m. kovo 20 d. sprendimo projektas Nr. TSP – 56) „Dėl Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Komiteto sudėtis:
Adolfas Rinkūnas (komiteto pirmininkas);
Arūnas Butėnas (komiteto pirmininko
pavaduotojas);
Stasė Eitavičienė;
Dalius Jakubėnas;
Gražina Kučinskienė;

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
2017 m. Komiteto pirmininkas sušaukė 11 posėdžių. 1 iš jų – neeilinis, 4 neįvyko, nes nebuvo kvorumo.
Komitetas svarstė Tarybai teikiamus sprendimų projektus, teikė pasiūlymus ir išvadas dėl jų.
Neeiliniame komiteto posėdyje svarstytas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo
Nr. T-116 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano
patvirtinimo“ pakeitimo klausimas, nuspręsta prašyti atsakingų asmenų pateikti informaciją, kiek kainuotų Jaunimo
mokyklos skyriaus išlaikymas bei nepritarti, kad iš teikiamo sprendimo projekto „Dėl Biržų rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ būtų išbraukta numatoma Pabiržės bei
Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinių mokyklų vidaus struktūros pertvarka arba reorganizacija (1 už, 2 susilaikė, 1
nebalsavo).

Komiteto sudėtis:
Arūnas Anskinas (komiteto pirmininkas);
Aurelija Sindriūnė (komiteto pirmininko
pavaduotoja);
Dominyka Tribienė;
Ramunė Čigienė;
Almantas Bružas;
Tomas Četvergas.
15

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS
2017 m. sušaukti 4 Kontrolės komiteto posėdžiai. kuriuose svarstyti Kontrolės komiteto kompetencijai priskirti
klausimai ir priimti nutarimai.

2017 m. sausio 10 d. įvykusiame Kontrolės komiteto posėdyje svarstytas Kontrolės ir audito tarnybos Biržų
rajono Legalių globos namuose atlikto ribotos apimties finansinio audito metu nustatytų trūkumų bei teisės aktų
pažeidimo pašalinimo, Legalių globos namų direktoriaus atsakomybės klausimas. Komiteto nariams Savivaldybės
kontrolierė teikė informaciją apie tai kaip Biržų rajono Legalių globos namai taiso trūkumus, teisės aktų
pažeidimus, nustatytus atlikto audito metu ir apskritai, kokia situacija įstaigoje.
2017 m. vasario 21 d. posėdyje komitetas pritarė pateiktam Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2017 metų veiklos plano pakeitimo projektui: į Planą įrašytas Savivaldybės administracijos skirtų
Savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ „Vaiko užuovėja“ panaudojimo įvertinimas.
2017 m. balandžio 11 d. posėdyje svarstyti Kontrolės ir audito tarnybos metų veiklos rezultatai už 2016 m. ir
pritarta Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2016 metų veiklos
ataskaitai, kuriai vėliau pritarė ir Savivaldybės taryba. Taip pat Savivaldybės kontrolierė Žaneta Eriksonienė
komiteto nariams labai išsamiai pristatė Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. atliktų 4 įvairių apimčių auditų
rezultatus: Biržų rajono savivaldybės administracijos skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ „Vaiko užuovėja“
panaudojimas, Savivaldybės įmonės Biržų agrolaboratorijos finansinis auditas, Biržų rajono savivaldybės vietinių
rinkliavų valdymo patikrinimas, Biržų rajono savivaldybės privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinio
patikrinimas. Kontrolierė atsakė į visus Komiteto nariams iškilusius klausimus.
2017 m. spalio 31 d. svarstyta ir pritarta Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos
plano projektui bei Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. programos sąmatai. Tarybai
pateikta išvada dėl Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų 2018 m.

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
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).
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLA
2017 m. Antikorupcijos komisijoje dirbo 9 nariai:
4 Savivaldybės tarybos nariai: Petras Narkevičius (Komisijos pirmininkas), 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.
2017 m. įvyko 2 šios Tarybos kadencijos Antikorupcijos komisijos posėdžiai. Komisija
posėdžiuose nagrinėjo Antikorupcijos komisijos 2016 m. veiklos bei Savivaldybės 2016–2017
m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 2016 m.,
parengtas ir teiktas svarstyti Tarybai ataskaitos projektas. Taip pat svarstytas Biržų rajono
savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos ir Biržų rajono savivaldybės
2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano projektas.
Komisija užtikrino, kad interesantai turėtų galimybę anonimiškai išreikšti savo nuomonę:
Savivaldybės administracinio pastato pirmame aukšte yra įrengta dėžutė, kurioje galima
palikti anoniminę informaciją. Buvo gautai 2 anoniminiai laiškai, tačiau jis nesusiję su
korupcinio pobūdžio veikla. Perduoti nagrinėti Administracijai. 2017 m. pradėtas rengti
Antikorupcijos komisijos 2018 m. veiklos planas. 2017 m. fizinių ir juridinių asmenų skundų
negauta. Komisija už 2017 m. Tarybai atsiskaitė 2018 m. balandžio mėnesį. Taryba ataskaitai
pritarė. Gyventojai su Komisijos pateikta Ataskaita gali susipažinti Savivaldybės tinklalapyje
www.birzai.lt dalyje „Korupcijos prevencija“.
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLA 2017 M.
Priemonės pavadinimas

Skaičius

1.

Įvyko Etikos komisijos posėdžių (iš viso per metus)

8

2.

Etikos komisija iš viso per metus išnagrinėjo klausimų
Iš jų:
dėl Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžių lankomumo bei rekomendacijų Savivaldybės tarybos
nariams teikimo pagal Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 6 punktą (dėl Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo);
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2.1.

2.2.

2.2.1.
2.3.

2.3.1.

17
(apsvarstyta, rekomendacijų
nepateikta)

dėl Savivaldybės tarybos narių elgesio įvertinimo tik pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą,
Iš jų:

-

nustatyta pažeidimų

-

dėl Savivaldybės tarybos narių veikos įvertinimo tik pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą arba pagal šį įstatymą ir Valstybės politikų elgesio kodeksą,
Iš jų:
nustatyta pažeidimų

-

Savivaldybėje yra paskirtas asmuo atlikti Savivaldybės tarybos narių privačių interesų deklaravimo, administravimo, konsultavimo, informacijos pateikimo Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai, kontrolės funkcijas: yra stebima Biržų rajono Savivaldybės tarybos narių deklaruotų privačių interesų deklaravimo eiga Interesų deklaracijų
informacinėje sistemoje IDIS, o duomenys apie Savivaldybės tarybos sprendimą nepriimti Savivaldybės tarybos nario nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo
rezultatais skelbiami Biržų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos per Interesų deklaracijų informacinę sistemą
IDIS pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.
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KITŲ TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ, TARYBŲ VEIKLA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ
KONTROLĖS KOMISIJA
 2017 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 2017 metų priemonių plano projektas.

 Metų pabaigoje aptartas 2017 m. patvirtinto plano įgyvendinimas, svarstyti

 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA
 2017 m. įvyko 3 Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdžiai.
Svarstyta viešosios erdvės pritaikymas Biržų mieste
neįgaliesiems klausimas, aptarti anketinės apklausos dėl
aplinkos pritaikymo neįgaliesiems
rezultatai,
būsto
pritaikymo
neįgaliesiems,
Socialinės
reabilitacijos
programos
projektų,
vykdymo,
Neįgaliųjų
dienos
paminėjimo bei kitos temos, aptarti Neįgaliųjų reikalų
komisijos darbo metiniai rezultatai, siūlymai ir jų
įgyvendinimo galimybės.

pasiūlymai dėl komisijos pakeitimo ir derintas 2018 m. planas. Paskirstytos
šiai prevencinei veiklai skirtos lėšos.
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KOMISIJA BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
VEIKLOS REGLAMENTO PATAISOMS RENGTI

 Komisiją sudaro 7 nariai: Skirmantė Griciūnienė (Komisijos
pirmininkė), Arūnas Anskinas, Stasė Eitavičienė, Alfridas Jozėnas,
Stanislovas Paškevičius, Aurelija Sindriūnė, Kęstutis Armonas.
 2017 m. įvyko 4 Komisijos posėdžiai.
 Svarstyti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
klausimai. Reglamento pakeitimai, susiję su Vietos savivaldos, Peticijų
įstatymų pakeitimais. Komisijos teikimu, Tarybos pritarimu
padidintos Tarybos narių išmokos ir savarankiškai deklaruojamų
darbo valandų skaičius. Nuo 2018 m. sausio 1 d. kas mėnesį Tarybos
nariui gali būti išmokėta ne didesnė kaip 0,5 MMA (minimalios
mėnesinės algos0 išmoka atsiskaitytinai (buvo 80 eurų) bei 10
valandų padidintas savarankiškai deklaruojamų darbo valandų
skaičius. Tarybos veiklos reglamento aktuali redakcija skelbiama
ww.birzai.lt ( Struktūra ir kontaktai –Taryba)
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS
PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS
VEIKLA 2016 M.
2017 m. įvyko 3 Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio
vardo suteikimo komisijos posėdžiai.
Komisijos
nariai:
I.
Drevinskaitė-Žilinskienė
(pirmininkė), A. Butkevičius, V. Dagys, A. Garbauskas,
B. Kairys, E. Lansbergienė, A. Pangonis, N. Žiūkienė.
V. Jukonienė.
Komisija nutarė Savivaldybės tarybai teikti svarstyti
Valentino Dagio bei Nijolės Šatienės kandidatūras

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardui suteikti.
Taip pat svarstyti Biržų rajono savivaldybės garbės
piliečio vardo suteikimo komisijos, Biržų rajono
savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų
pakeitimo, Komisijos pirmininko rinkimo klausimai bei 1
Tarybos nario skundas ir 1 kreipimasis.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ 2015-2018 METŲ VEIKLOS RĖMIMO
PROGRAMOS VALDYMO KOMISIJA
▪ 2017 metais įvyko 2 komisijos posėdžiai. Pirmame posėdyje analizuotos
2016 metų veiklos ataskaitos, diskutuota dėl veiklų įvairovės stokos, aptarti 2017
metų veiklos prioritetai, ypač akcentuotas tęstinumas, dalyvių skaičius,
inovacijos, patriotiškumo, bendruomeniškumo ugdymas.
▪ Antrame posėdyje komisija rekomendavo, kaip paskirstyti lėšas. Tai gana
problemiška, kai skiriamų pinigų suma yra 4 tūkst. eurų, o poreikis 13, 855 eurų.
Rekomenduota 1 tūkst. eurų skirti Vabalninko– Mažosios kultūros sostinės
renginiams (paraišką teikė Vabalninko bendruomenė).
▪ Veiklos programas pateikė 28 nevyriausybinės organizacijos: 13 kaimo
bendruomenių ir 15 įvairių asociacijų, kurios vykdo sveikatinimo, kultūros,
laisvalaikio organizavimo veiklas. Nedaug veiklų, skirtų vaikams, jaunimui
(„Jaunojo gelbėtojo“ stovyklėlė, vasaros vaikų stovykla ir kaimo jaunimo
iniciatyvumo stiprinimas). Vis dėlto jauni žmonės dalyvauja ir kitų programų
renginiuose.

21

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS
PROGRAMOS VALDYMO KOMISIJA
2017 m. įvyko 2 Komisijos posėdžiai.
Svarstyti klausimai:
1. Dėl Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros programos lėšų skyrimo (Komisijos
sprendimu Biržų rajono verslininkų asociacijai skirta
2000 Eur dalies dalyvavimo verslo misijoje Švedijoje išlaidų
kompensavimui. Biržų rajono savivaldybės administracija
su Biržų rajono verslininkų asociacija 2017 m. rugsėjo 8 d.
pasirašė Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros programos lėšomis finansuojamos verslumo
skatinimo priemonės įgyvendinimo sutartį Nr. SS-77.).

2. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant
verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo
(Savivaldybės tarybai pateikti pasiūlymai dėl fiksuotų
pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo
liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo).

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.
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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 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-32 patvirtino Biržų rajono savivaldybės 2017–2019 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 vidaus audito skyrius. Strateginiame veiklos plane
numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės buvo vykdomos iš dalies, tačiau jos yra tęstinės, todėl tikimasi, kad jos bus
įvykdytos taip, kaip numatyta iki 2018 ar 2019 m. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Centralizuotas vidaus audito
skyrius pateikė rekomendacijas dėl vidaus kontrolės vykdant administracinės naštos mažinimo priemones. Direktoriui rekomenduota:
įpareigoti administracinių paslaugų teikimo vadovus kuo daugiau administracinių teikimo aprašymų pildyti Viešųjų ir administracinių
paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (PASIS), paslaugų teikimo aprašymus peržiūrėti, prireikus atnaujinti ne rečiau
nei kartą per 3 mėnesius atsižvelgiant į savivaldybės veiklos ir teisės aktų, reguliuojančių paslaugos teikimą, pasikeitimus ar kitas
aplinkybes. O Administracinių paslaugų aprašymuose pateikti aktyvias nuorodas į teisės aktus, pateikti paslaugų vertinimo schemas,
teisingai nurodyti paslaugų teikėjus ir kt.
Išsamūs vertinimai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt skyriuje „SAVIVALDYBĖ“ dalyje „ADMINISTRACINĖ
INFORMACIJA“ skiltyje „ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS“.
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MERO ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS:

1. Kaip vertinate save, kaip Savivaldybės vadovą, santykius su politikais?
Merui tenka tikrai didelė atsakomybė už visą Savivaldybės veiklą, įvaizdį. Manau, kad man kaip vadovui kartu su politiniais
partneriais, specialistais, pavyksta priimti geriausius sprendimus, nors tai daryti tenka ne visada palankiomis politinėmis,
finansinėmis aplinkybėmis. Visko pasitaiko dirbant: ginčų, diskusijų, tačiau skatinu Savivaldybės komandą drąsiai reikšti savo
nuomonę, sutelkti pajėgas ieškant geriausio konkrečios problemos sprendimo. Vertinu Tarybos koalicijos darbą, bendradarbiavimą,
posėdžiuose išsakytas nuomones, sugaištą laiką – dėkoju komandai. Nesu diktatorius – sprendimus įvairiais klausimais priimu
įsiklausęs į kitų nuomones ir pasikliaudamas savo patirtimi. Jaučiu, koks sprendimas yra geriausias, koks konkretus pasirinkimas
atneštų daugiausia naudos Biržams. Esu atsparus įvairiems spaudimams ir kritikai. Reikia daug žinių ir patirties, kad būtų galima
įžvelgti ateities tendencijas, padėti Biržams ir padrąsinti Savivaldybės komandą. Visą dėmesį nuolat skiriu, tam, kad „ledai pajudėtų“
– kad ir kokios sudėtingos aplinkybės būtų susiklosčiusios. Nešvaistau savo ir kitų laiko smulkmenoms, „ryjančioms“ gyvybiškai
svarbų laiką. Esu reiklus ir sau ir kitiems. Vertinu ir skatinu nusipelniusius pagyrimo.
Man tikrąją emocinę naudą teikia gražėjantis Biržų kraštas, kuris tampa vis patrauklesnis ir biržiečiams, ir svečiams. Vadovaujuosi
principu: jei dirbam, tai dirbam iš širdies ir nesifokusuojame į strigimą, nes tada ir strigsime. Jei galvosime, kad nepasiseks, tai kodėl
turi pasisekti?
Dėl Biržų esu optimistas. Ne taip sparčiai kaip norėtųsi, bet mums tikrai daug kas pavyksta. Mes dirbame taip, kad niekam nekiltų
abejonių dėl būtinų pokyčių. Turbūt esate girdėję, kad geri vadovai visada juda į priekį ir daro naudingus ir reikalingus visuomenei
darbus.
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2. Kokioms sritims 2017 m. išskirtinai sutelkėte, skyrėte dėmesį?
Ypač daug dėmesio 2017 m. skirta švietimo tinklo optimizavimo ir ugdymo kokybės gerinimo klausimams, taip
pat socialinėms problemoms, Vaiko teisių apsaugos klausimams. Ieškota ir po ilgų diskusijų pasirinktas kelias,
kuris būtų netoks skausmingas uždarant mokyklų skyrius, perimant viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja“
dalininko teises. Manau, kad dėl didelės kontrolės pagerėjo situacija, paslaugų kokybė Legailių globos namuose.
Didelis dėmesys skirtas finansinei drausmei, infrastruktūros projektams.
Negalima nepaminėti, kad 2017-ieji – išskirtiniai metai. Tai kelias į mūsų Laisvės šimtmetį. Šie metai mus
skatino galvoti apie pamatines vertybes, apie valstybingumą, suvokti, kas mums yra Laisvė ir ką mums reiškia
artėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Dauguma šių metų renginių buvo skirti būtent Šimtmečiui,

kurių esmė – prisiminti, ką per tą laiką nuveikėme bei įvertinti praeities svarbą dabarčiai.

Lazerių šou „LAISVĖS TVIRTOVĖ“

3. Ką laikote didžiausiu pasiekimu mero poste?
Biržų krašto turizmo plėtrą. Pavyko sustiprinti Biržų
turizmo informacijos centrą bei jo komandą.
Sulaukiame užsienio valstybių delegacijų,
žiniasklaidos, turizmo agentūrų atstovų. Palaikome
nuolatinius ir artimus ryšius su Latvija. Taip pat
rūpinamės gyventojų bei svečių saugumu. Tikrai daug
dėmesio skyriau, kad mieste ir kaimiškose vietovėse
šviestuvai šviestų visą naktį, apšvietimo darbai
tęsiami – tai prioritetas. Neįmanoma nepastebėti,
kaip Biržų kraštas gražėja, tvarkosi, tampa vis
patrauklesnis ne tik gyventojams, bet ir turistams.
2018 metais prasidės spartesnis projektų
įgyvendinimas, kaimo viešųjų erdvių infrastruktūros
atnaujinimo darbai, mūsų kraštas tik dar labiau keisis
ir gražės.
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4. Kokį matote didžiausią iššūkį mero
poste šiemet?
Lėšos Sporto ir sveikatingumo kompleksui. Politika dabar tokia, kad
pirmiausia lėšos yra skiriamos pradėtiems objektams. Tačiau su
komanda nepasiduodame – dirbame ypač daug šiuo klausimu ir tikime,
kad 2019 m. galėsime pradėti statybos darbus.
Buvo planuota, kad iki 2017 m. gruodžio 31 d. bus išduotas statybos
leidimas. Tačiau dėl to, kad iš anksto nebuvo galima numatyti, jog bus
reikalingas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, nes
tai paaiškėjo tuo metu, kai Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos
dokumentą vertinusių subjektų išvadas ir 2017 m. lapkričio 14 d. raštu
priėmė galutinę atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai –
Sporto paskirties pastatų (sporto ir sveikatingumo komplekso) statybai ir
eksploatacijai Biržuose, Vytauto g. 32, - poveikio aplinkai vertinimas
privalomas, projektavimo darbai užtruko. 2017 m. pabaigoje papildomai
nupirktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
dokumento parengimo paslaugos. Preliminariai planuojama, kad šios
procedūros turėtų užtrukti iki 2018 m. liepos mėn. Įvertinę laiko
sąnaudas, reikalingas projekto ekspertizei atlikti bei projekto derinimo
procedūrų trukmę, galime prognozuoti, kad statybos leidimas statyti
minimą objektą gali būti išduotas iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Su projektuotojais bei poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjais,
Savivaldybės administracijos specialistai pakartotinai įvertinę situaciją,
atsižvelgę į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
atrankos dokumento vertinimo subjektų išvadas, bei siekdami sumažinti
planuojamo objekto užstatymo plotą, priėmėme sprendimą atsisakyti
(atidėti) ledo arenos statybos. Sumažintos apimties sporto ir
sveikatingumo komplekso projektiniai pasiūlymai bus pakartotinai
pristatyti visuomenei viešo svarstymo metu.

5. Kas labiausiai trukdo įgyvendinti pažadus
rinkėjams?
Rinkimų metu tikėtasi, kad Respublikonų partija Taryboje laimės žymiai
daugiau vietų. Iš 25 vietų gavome 8. Manau, kad tik Taryboje turint
daugumą bendrapartiečių galima prisiimti atsakomybę už tai, kad pažadai
būtų įvykdyti 100 procentų. Formuojant Tarybos daugumą sudaryta
Koalicijos sutartis su 5 partijų atstovais: Respublikonų, Tėvynės SąjungosLietuvos krikščionių demokratų, Socialdemokratų, Lietuvos centro partijos
bei Darbo partijos. Kartu parengėme valdančiosios daugumos – Koalicijos
programą, kurioje sudėti ir gyventojų lūkesčiai, visų partijų siekiai, pažadai.
Reikėjo derinti pozicijas, ne su visais Respublikonų lūkesčiais kiti koalicijos
partneriai sutiko. Rinkėjams pažadus, be abejo, trukdo įgyvendinti ir
besikeičianti valstybės politika, ilgai trunkančios projektų įgyvendinimo
procedūros.
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6. Koks aštriausias ir sudėtingiausias klausimas
spręstas savivaldybėje 2017 m.?
Bene vienas iš aštriausių, opiausių ir sudėtingiausių svarstytų
klausimų – Švietimo įstaigų tinklo pertvarka. Šios pertvarkos planą
Savivaldybės taryba gali koreguoti kasmet. Prieš pateikiant Tarybai
svarstyti sprendimo projektą Švietimo įstaigų reorganizacijos klausimą

Nesusidarius reikiamam mokinių skaičiui klasėse, Savivaldybė turi finansuoti trūkstamą lėšų
dalį. Manau, kad visi pritaria, kad reikia galvoti apie ugdymo kokybę, apie

mokymosi pasiekimus. Nemanau, kad normalu mokiniams 21 amžiuje mokytis jungtinėse
klasėse. Taip pat neįmanoma kalbėti apie ugdymo kokybę, kai nėra galimybių skirti tinkamo
mokyklų finansavimo. Tiesiog išlaikome tuščias klasių vietas, kai tas lėšas galėtume skirti
mokymosi priemonėms, projektų vykdymui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui.

analizavo Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos
2016–2020 m. bendro plano rengimo bei Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos pasiūlymams teikti darbo grupės. Grupėse dirbo švietimo darbuotojai,

specialistai,

politikai.

Tarybos

komitetuose,

Tarybos

posėdžiuose nagrinėti ugdymo kokybės, mokyklų išlaikymo klausimai,
būta daug aštrių kalbų, įvairių nuomonių, svarstymų dėl Jaunimo
mokyklos likvidavimo, planų reorganizuoti Medeikių, Pačeriaukštės
Petro

Poškaus,

Pabiržės

pagrindines

mokyklas,

bet

geriausius

pasiekta

kompromisų dėl mokyklų reorganizacijos laiko. T. y. Planas buvo
pakeistas pagal išreikštus siūlymus. Pritarta siūlymui Jaunimo mokyklą
likviduoti nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. Duota laiko išspręsti visus
klausimus dėl mokinių integracijos į kitas ugdymo įstaigas. Niekas
nesiekia uždaryti mokyklų. Visi plano pakeitimai siūlyti įvertinus
ekonominius rodiklius, demografinę padėtį bei ateities tendencijas.
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7. Kaip sekasi vykdyti Tarybos patvirtintą Tarybos
kadencijos darbų programą?
Manau, kad savivaldybei ne taip greit kaip norėtųsi, bet pavyksta
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Ne 100 proc., bet gana sėkmingai, nuosekliai
vykdoma Tarybos kadencijos darbų programa. Kartu su visa Savivaldybės
vadovų komanda sėkmingai koordinavome ir efektyvinome kultūros,
socialines, švietimo, ekonomines ir kitas įvairias visai Biržų bendruomenei
svarbias sritis. Didelis dėmesys skirtas Savivaldybės veiklos viešinimui,
Biržų krašto populiarinimui, turizmo plėtrai, švietimui, vaiko gerovės
klausimams, pritarta Jaunimo centro kūrimo idėjai, nupirkti 7 socialiniai
būstai, neįgaliesiems pritaikyti 6 būstai. Tvarkytos ir toliau tvarkomos
rajono viešosios erdvės, mokyklos, rajono ir miestų gatvės, didelis dėmesys
skirtas gatvių apšvietimui, sėkmingai tęsiama daugiabučių namų
renovacija, seni autobusai keičiami naujesniais, 2019 m. turėtų išriedėti į
gatves nauji. Rekonstruojamos, remontuojamos gatvės, keliai, įrengta
žiedinė sankryža, sutvarkytas Astravo kelias, Kirkilų aikštelė, privažiavimas
iki bokšto, asfaltuotas kelias į Karvės olą ir kt.. Planuojant investicijas į
socialinės, ekonominės plėtros sritis, infrastruktūrą yra vykdomos viešųjų
pirkimų procedūros, rengiami ir teikiami projektiniai pasiūlymai Panevėžio
regiono ar valstybės planuojamų projektų sąrašams sudaryti. Sėkmingai
baigiamas vykdyti Vabalninko parko ir jo prieigų sutvarkymo projektas
(įrengti pėsčiųjų-dviračių takai su apšvietimu, estrados aikštelė su
apšvietimu ir t. t. Pradedami Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste J.
Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. prie Širvėnos ežero
įrengimo (II etapo) darbai, Žvejų–Ežero, D. Poškaus–J. Šimkaus–P.
Jakubėno gatvių rekonstravimo darbai, įvykdyti darbų viešieji pirkimai dėl
Biržų rajono Medeikių kaimo, Papilio miestelio, Rinkuškių kaimo viešosios
infrastruktūros atnaujinimo. Toliau bus tvarkomas A. Dauguviečio parkas:
įrengiamas apšvietimas, žaidimų aikštelės. 2017 m. kartu su Neretų (Latvija)
savivaldybe sėkmingai įgyvendinome projektą – Biržų m. įrengtas SKATE
(riedlenčių, riedučių ir BMX dviračių) parkas ir t. t.
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8. Kokia yra bendra Biržų rajono savivaldybės
skola? Kalbate apie jos mažėjimą – kokie tie
gerėjančios finansinės padėties šaltiniai?
Savivaldybės skola (negrąžintos paskolos kartu su
trumpalaikiais įsiskolinimais) 2018 m. gegužės 1 d. sudarė iš
viso 5563,1 tūkst. Eur, iš jų: trumpalaikiai įsiskolinimai (už
prekes, paslaugas, darbus, priskaičiuotas darbo užmokestis,
socialinės išmokos ir mokesčiai už einamąjį mėnesį) – 1670,2
tūkst. Eur, negrąžintos paskolos – 3892,9 tūkst. Eur.
Savivaldybės skola 2015 m. sausio 1 d. buvo 6015,0, 2018 m.
sausio 1 d. –4746,0 tūkst. Eur.
Manau, kad skolos mažėja, todėl, kad laikomės
finansinės drausmės, racionalaus lėšų naudojimo, mažiname
išlaidas; atsakingai prisiimame finansinius įsipareigojimus
ir valdome finansus. Be to, skolos mažėja, nes yra gaunamos
ir planuojamos savivaldybės biudžeto pajamos, nustatomi
ilgalaikiai prioritetai.

9. Kadencijos darbų programoje numatyta išspręsti
autobusų parko atnaujinimo problemą, gerinti visų gyventojų
susisiekimą su savivaldybės centru. Kas yra daroma šiuo
klausimu?
Gyventojų susisiekimo problemos yra sprendžiamos. Savivaldybės
lėšomis gyventojų patogumui Biržų miesto viešojo transporto tinkle
įrengtos 3 naujos autobusų stotelės (stoginės): Rinkuškių g 20 , Pasvalio g.
2 (šalia kapinių) ir J. Basanavičiaus g. 56. Autobusų parkas kasmet
atnaujina autobusus.
Bendrovė yra užsibrėžusi kasmet įsigyti po 4
rentabilius autobusus, ne senesnius nei 5–10 metų. Naujausi šiuo metu
esantys du autobusai yra 2003 m. Tikimės, kad savivaldybė ateityje ras
galimybių skirti lėšų autobusų parkui. Ypač šiuo metu reikalingi nauji
autobusai tolimiesiems maršrutams.
Savivaldybės tarybai 2017 m. kovo mėnesį pritarus,
planuojama įsigyti 7 naujus ekologiškus suslėgtomis arba
suskystintomis dujomis varomus miesto ir priemiestiniais
maršrutais kursuosiančius autobusus. Projektas 2017-05-10 įrašytas
į Panevėžio regiono projektų sąrašą. Projekto paraišką planuojama
pateikti iki 2019-06-28. Iki paraiškos pateikimo viešo konkurso būdu turi
būti parinktas vežėjas vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais.
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. Situaciją sunkina tai, kad nuo 2017 m. atsirado
finansavimo sąlyga – viešųjų paslaugų teikimo sutartys tarp savivaldybės
ir vežėjo turi būti sudarytos konkurso būdu. Apgailestauju, kad šioje srityje
tokia valstybės politika. Telieka tikėtis, kad konkursą laimės Savivaldybės
kontroliuojama įmonė.
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10. Kaip manote, ar pakankamai Biržuose yra skatinamas
verslumas?
Visuomet galima ieškoti įvairesnių priemonių, bet manau, kad
pakankamai pagal Savivaldybės finansines galimybes: svarbiausia, kaip
visuomet apie tai kalbu ir pabrėžiu, kad savivaldybė siekia ir kuria
patrauklią gyvenamąją aplinką, plečia turizmą, kuris sudaro palankias
sąlygas verslui kurtis ir vystytis. Savivaldybė kasmet daug dėmesio ir
pastangų skiria aplinkos patrauklumui, infrastruktūros tvarkymui, miesto ir
kaimų apšvietimo darbams, Biržų krašto turizmo plėtrai. Džiaugiamės, kad
turistų kasmet vis daugėja. Susitikimai, infoturai pristatant Biržus atneša
naudą visam mūsų kraštui. Turistai ne tik garsina mūsų kraštą, bet ir teikia
ekonominę naudą vietos verslininkams.
56 proc. kaimo vietovių vietos plėtros strategijoje numatytų lėšų skirta
verslo sektoriui ir tai susiję su darbo vietų kūrimu Biržų rajone. Be to, Taryba
skatindama smulkųjį ir vidutinį verslą, yra patvirtinusi Savivaldybės
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą, kuriai iš Savivaldybės
biudžeto 2017 m. buvo skirta 2000 Eur. Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros programos valdymo komisijos sprendimu 2000 Eur
Programos lėšų buvo skirta Biržų rajono verslininkų asociacijos ir
asociacijos „Biržų turizmo klasteris“ dalyvavimo verslo misijoje Švedijoje,
siekiant pasidalinti gerąja patirtimi turizmo verslo srityje.
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų prašymų suteikti mokesčių
lengvatas nebuvo gauta. Be to, daugėja asmenų, kurie pasinaudojo Tarybos
nustatytomis lengvatomis 2017 m. įsigyjant verslo liudijimą verstis verslo
liudijime nurodytos rūšies veikla.
Taip pat Savivaldybės tarybos 2013 m gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T299 „Dėl mokesčių lengvatų“. taikomos nekilnojamojo turto ir žemės
mokesčių lengvatos juridiniams ir fiziniams asmenims, parėmusiems
sprendime nurodytus renginius šventes, nurodyti asmenys gali pasinaudoti
nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatos dydžiu – 50 procentų
suteiktos paramos.

11. Mero sprendimai įforminami potvarkiais. Kokiais
klausimais išleidote potvarkius 2017 m.?
Tiesiogiai išrinktų merų įgaliojimai ir atsakomybė išaugo. 2017 m.
išleidau
188 Savivaldybės mero potvarkius įvairiais mero
kompetencijos klausimais: biudžetinių įstaigų / valstybės tarnautojų /
politikų atostogų, komandiruočių, pavedimų, įgaliojimų, delegacijų
sudarymų, drausminės nuobaudos, padėkų asmenims ir kt. Be to,
potvarkiais šaukiau Tarybos posėdžius, siekdamas išsamiau
išnagrinėti svarbius, opius klausimus, sudariau darbo grupes. Kad
būtų išsamiai išnagrinėta gyventojų skundas dėl Biržų ligoninės
veiklos, sudariau Darbo grupę situacijoms (aplinkybėms), pateiktoms
laikraščio „Šiaurės rytai“ 2017 m. vasario 9 d. Nr. 17 (2489)
straipsnyje „Sunkios būklės pacientės į Biržų ligoninę nepriėmė“, 2017
m. vasario 14 d. Nr. 19 (2491) straipsnyje „Išvaryta iš ligoninės moteris
naktį mirė“ bei 2017 m. vasario 18 d. Nr. 20 (2492) straipsnyje
„Gydytojas apie savo paciento mirtį nežinojo? “ׅištirti (išanalizuoti).
Gavęs Kontrolės ir audito tarnybos išvadas dėl Legailių globos namų
finansinės veiklos, sudariau Darbo grupę Biržų rajono Legailių globos
namų direktoriaus Renaldo Simėno veiksmams įvertinti...“. Taip pat
mero potvarkiu dirbo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo programoje numatyto uždavinio „Lietuvos savanorių ir
Vyčio kryžiaus ordino kavalierių atminimo lentomis seniūnijose
pagerbimas ir įamžinimas“ įgyvendinimo plano parengimo ir jo
vykdymo priežiūros grupė, 2017 m. Biržų miesto šventės
organizavimo darbo grupė, Darbo grupė Biržų rajono savivaldybės
mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį
išsilavinimą, ugdymo kokybės užtikrinimo situacijai aptarti, ugdymo
kokybės gerinimo planui/programai parengti. Visos 2017 m.
sudarytos darbo grupės atsiskaitė, pateikė visas prašomas išvadas /
pasiūlymus merui.
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12. Kokia situacija šiuo metu yra dėl Biržų miesto viešųjų erdvių
modernizavimo?
Kaip jau buvo ne kartą minėta, 2017 m. buvo užbaigtos projekto konkurso „Biržų miesto
viešųjų erdvių modernizavimas“ procedūros. Vykdant šio konkurso procedūras buvo ketinta
nupirkti šių projektų parengimo paslaugas:
J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projekto;
Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo
komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo supaprastinto projekto;
Teritorijos Biržuose, greta Reformatų ir J. Bielinio gatvių, sutvarkymo projekto.
Projekto konkursas susidomėjimo architektų visuomenėje nesukėlė, projektinius
pasiūlymus pateikė tik viena įmonė, su kuria nebuvo pasirašyta sutartis dėl viešųjų erdvių
projektavimo, nes projektinius pasiūlymus vertinę ekspertai, nustatė, kad įmonė teikdama
projektinius pasiūlymus, neišpildė konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų.
Savivaldybės administracijos specialistai apie projekto konkursų organizavimo ypatumus
diskutavo su keleto projektavimo įmonių specialistais. Po pokalbių su jais susidarė įspūdis, kad
projektavimo įmonės šiuo laikotarpiu nestokoja užsakymų, o parengti pasiūlymus projekto
konkursui reikia skirti nemažai laiko (išanalizuoti visą medžiagą, susijusią su projekto teritorija,
vykti į komandiruotes ir objektus apžiūrėti vietoje, parengti projektinius pasiūlymus), o kad bus
pasirašyta sutartis dėl projekto rengimo – tikimybė nėra didelė. Jei nepasirašoma sutartis dėl
projekto rengimo, specialistams, rengusiems projektinius pasiūlymus, įmonė privalo apmokėti už
darbą iš savo lėšų.
Įvertinus šią situaciją, nuspręsta organizuoti viešųjų erdvių projektavimo paslaugų
viešąjį pirkimą, kurio metu pateiktų pasiūlymų vertinimui bus naudojamas ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijus.
Siekiant kuo kokybiškiau parengti dokumentus, reikalingus viešųjų erdvių projektų
parengimo paslaugų viešajam pirkimui organizuoti, nupirktos šios konsultavimo paslaugos:
inžinerinės konsultacijos (projektavimo užduočių projektuotojams parengimas), teisinės
konsultacijos (atviro konkurso projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų konkurso sąlygų
parengimas su ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi).
Šiuo metu vyksta viešųjų erdvių projektavimo paslaugų viešojo pirkimo procedūros.

2018 m. planuojama pradėti tvarkyti
Kirkilų karstinių ežerėlių teritoriją: bus
statomi suoliukai, vaikų žaidimų
aikštelė, prieplauka, išmanioji viešųjų
erdvių paslaugų stotelė
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13. Kokie Savivaldybėje yra dar spręstini ūkiniai,
investiciniai klausimai? Kam dar yra / bus telkiamas
didelis dėmesys?
Spręstina vandens tiekimo gyventojams problema. Kartu su UAB
„Biržų vandenys“, Administracija jau sprendžiame klausimą, ieškome
priemonių, kaip užtikrinti, kad, įrengus vandens tiekimo tinklus, būtų
užtikrinta, kad didžioji dauguma gyventojų jungtųsi prie centralizuotų
vandens tinklų. Viena iš tokių priemonių yra sutarčių, įpareigojančių
jungtis prie vandens tiekimo tinklų, su gyventojais sudarymas. Aiškinamės
gyventojų nesijungimo priežastis, rengiamos priemonės, kurios skatintų
gyventojus naudotis jau sukurta infrastruktūra.
Spręstinas Biržų krašto muziejaus veiklos gerinimo klausimas:
automobilių stovėjimo aikštelė prieš Biržų pilies tiltą yra per maža, joje
netelpa lankytojų transporto priemonės. Tai kelia turistų nepasitenkinimą,
kenkia Biržų miesto įvaizdžiui. „Ledai pajudės“ vykdant viešųjų erdvių
modernizavimo projektą. Be to, reikia spręsti klausimą, kad judėjimo
negalią turintys neįgalieji galėtų laisvai judėti po Biržų pilies pilies rūmų
vidų, patekti į pastato antrą ir trečią aukštus. Šiuo metu yra perkamas
neįgaliesiems pritaikytas laiptų kopiklis. Atviras išlieka bibliotekos statybos
klausimas, vyksta teisminiai procesai su Biržų regioninio parko direkcija dėl
bibliotekos statybos projekto, o muziejui reikia patalpų. Kai atsiras
galimybė J. Bielinio savivaldybės viešąją biblioteką perkelti į kitas patalpas,
ši muziejaus patalpų stygiaus problema išsispręstų. 2017 m. strigo VšĮ
Biržų ligoninės pastato išorės renovacija. Atlikta darbų už 117 tūkst. Eur.
valstybės lėšomis. Šių lėšų trūko. Dėl neužbaigtų darbų Biržų ligoninei kilo
daug rūpesčių: buvo išardyti šaligatviai ir borteliai, išrausti saugūs praėjimai
ir pravažiavimai, nesutvarkyti laiptai ir .t.t. Darbams užbaigti iš Biržų rajono
savivaldybės biudžeto skirta 109 tūkst. Eur. Dėl nutraukto valstybės lėšų
finansavimo, liko neatlikti ir kiti Projekte planuoti darbai: pastato inžinerinių
tinklų modernizavimas, vidaus patalpų pertvarkymas ir kapitalinis remontas,
atliekant sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizaciją. Šie darbai išlieka
dėmesio centre. Dėl Kęstučio g. rekonstrukcijos ieškotas rangovas, tačiau
pretendentų neturėjom, skelbti 3 konkursai. Trečią kart konkursas įvyko,
gauti pasiūlymai, kurie bus vertinami. Tikimės, kad pavyks rasti rangovą ir
darbai prasidės dar šią vasarą.

Diskutuota, derėtasi, kalbėta, aiškintasi su UAB „Litesko „Biržų šiluma“ atstovais, vadovais. Šilumos kainą kelia ne tik ir dviejų katilinių išlaikymas, bet ir šilumos vartotojų mažėjimas. Daug
diskutuota kartu ir su Tarybos nariais, Administracija, kurią katilinę plėsti, nes aišku, kad Biržams
dviejų tikrai nereikia. Šį klausimą gan plačiai svarstė Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto
ūkio ir kaimo reikalų komitetas. Prieita prie minties, kad gamyba Rotušės katilinėje tikrai nebus
plečiama dėl taršos. Pagal specialųjį planą gamyba bus tęsiama (keičiamas katilas) Kaštonų
katilinėje. Rotušės katilinėje gamybos plėsti nebus galima. Be to, sutarėme, kad bus samdomas
ekspertas dėl šilumos mažinimo priemonių, racionalių galimų sprendimų pateikimo Savivaldybei.
Džiaugiuosi savivaldybės tarybos „stuburu“, kai 2017 m. gruodžio mėnesį nesuderino „Litesko“
filialo „Biržų šiluma“ 2018–2020 m. investicijų plano. Tai rodo, kad imame atsakingai žiūrėti į
planuojamas investicijas, kurios nori nenori, bet didina šilumos kainą. Metų pradžioje
Savivaldybėje mano kvietimu dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Vytautas Jastremskis, su kuriuo dalijomės ne tik gerąją patirtimi, bendradarbiavimo galimybėmis,
bet ir aptarėme vieną opiausių klausimų – šilumos kainos mažinimo perspektyvas. Šilumos
mažinimo klausimas nepamirštas – tai ir toliau išliks derybų, ieškojimų keliu.
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SAVIVALDYBĖS MERAS DALYVAVO SUSITIKIME SU MINISTRU PIRMININKU SAULIUMI SKVERNELIU

Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas 2017 m. vasario 9 d. dalyvavo
Lietuvos Respublikos Vyriausybėje įvykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijų
narių susitikime su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu. Susitikimo metu
diskutuota apie savivaldybėms perduotas savarankiškąsias funkcijas, aukštųjų
mokyklų tinklo pertvarką, leidimą savivaldybėms disponuoti valstybine žeme,
investicijų skatinimą ir pritraukimą, savivaldybių atsakingą skolinimąsi.
Ministras Pirmininkas kalbėjo, jog Vyriausybė ketina stiprinti savivaldybių
savarankiškumą, mažinti centralizaciją bei suteikti savivaldybėms daugiau
įrankių kokybiškai teikti viešąsias paslaugas gyventojams. Išreikšti siūlymai, jog
kai kurios darbo biržų funkcijos bei profesinių mokyklų steigėjo teisės būtų
perduotos savivaldybėms, taip pat pasisakyta už tai, kad savivaldybėms būtų
suteikta teisė plačiau disponuoti valstybine žeme.
Susitikime kalbėta vaiko teisių apsaugos klausimais. Pažymėta, kad vaiko
teisių apsauga finansuojama ne savivaldybių lėšomis, nes tai valstybės perduota
funkcija. Nurodyta, jog būtinas stiprus tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei
tinkamas koordinavimas. Premjeras pabrėžė, kad bus kuriama efektyvi vaiko
teisių apsaugos sistema dėl kurios bus tariamasi su savivaldybėmis.
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BIRŽUOSE LANKĖSI LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ JURGITA PETRAUSKIENĖ
Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, mero pavaduotoja Irutė
Varzienė dalyvavo ir išsakė savo pozicijas 2017 m. kovo 24 d. įvykusiame
susitikime su LR Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene, LR Seimo
Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku Eugenijumi Jovaiša. Svečiai lankėsi Vaikų
socializacijos centre „Širvėna“, Kučgalio k. Biržų r. ir Biržų „Saulės“ gimnazijoje.
Vaikų socializacijos centre „Širvėna“ su centro darbuotojais ir vietos bendruomene
diskutuota apie vaikų socializacijos centrų pertvarką, jų reikalingumą ir esamų
vaikų socializacijos centrų likimą. Biržų „Saulės“ gimnazijoje susitikime su LR
Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskienė, LR Seimo Švietimo ir mokslo
komiteto pirmininku Eugenijumi Jovaiša dalyvavo Savivaldybės vadovai, Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai, švietimo įstaigų vadovai, mokytojai,
mokiniai ir kt. Susitikimo metu kalbėta apie Biržų rajono švietimo sistemai
aktualius klausimus. Ministrė pristatė tai, kas numatyta LR Vyriausybės plane
švietimo srityje. Pagrindine švietimo kryptimi nurodė švietimo kokybę. Taip pat
ministrė dalijosi mintimis, sprendimų būdais dėl Biržų rajono savivaldybės
švietimo įstaigų tinklo optimizavimo.
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SUSITIKIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRU
LINU KUKURAIČIU

2017 m. gegužės 12 d. Biržų rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Taip pat dalyvavo jo patarėja Kristina
Paulikė ir Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė. Apskritojo stalo
diskusijoje apie socialinių paslaugų situaciją Biržų rajone dalyvavo Savivaldybės meras
Valdemaras Valkiūnas, mero pavaduotoja Irutė Varzienė, Administracijos direktoriaus
pavaduotojas, laikinai einantis Administracijos direktoriaus pareigas Audris Mukas,
darbuotojai bei specialistai, atsakingi už socialines paslaugas, vaiko teises, švietimą, sveikatą,
teisėsaugą bei jaunimo užimtumą Biržų rajone.
Ministras L. Kukuraitis pasidalijo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos
aktualijomis bei prioritetais. Svarbiausi Ministerijos įsipareigojimai ir uždaviniai – gyventojų
pajamų nelygybės bei socialinės atskirties mažinimas, šeimų ir vaiko teisių stiprinimas, piečių
socialinės atsakomybės skatinimas. Susitikime akcentuota, kad kuriant centralizuotą sistemą
bei vieningus reikalavimus socialinėje srityje, turėtų būti įvertinamos ir nusistovėjusios
sistemos bei šios srities specialistų įdirbis šalies regionuose, siektina kuo didesnio vietinių
bendruomenių aktyvumo.
Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius kalbėjo apie
neįgaliųjų būsto pritaikymo, integraliosios slaugos, krizių centro bei nakvynės namų
finansavimo problemas. Socialinių paslaugų centro direktorius Eivydas Šernas akcentavo lėšų
poreikį ,,Atokvėpio“ socialinėms paslaugoms, kalbėjo apie priežiūros specialistų darbo sąlygas.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Giedra Gedvilienė klausė dėl GIMK (globėjų ir įtėvių
mokymo ir konsultavo programos) įgyvendinimo perspektyvų. Mero pavaduotoja Irutė Varzienė
akcentavo bendruomeninių namų pertvarkos aktualijas. Diskutuota apie kompleksinių
paslaugų šeimai modelius, atvirų jaunimo erdvių, vietos veiklos grupių veiklos ir vykdomų
programų finansavimą ir kt.
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SUSITIKIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRU KĘSTUČIU NAVICKU
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2017 m. rugpjūčio 24 d. Biržų rajono
savivaldybėje
lankėsi
Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministerijos
ministras Kęstutis Navickas ir Miškų
ūkio plėtros skyriaus vyriausioji
specialistė
Giedrė
Ričkutė.
Susitikime dalyvavo Savivaldybės
meras Valdemaras Valkiūnas, Mero
pavaduotoja
Irutė
Varzienė,
Administracijos direktorius Jonas
Jonušys, Administracijos direktoriaus
pavaduotojas
Audris
Mukas,
Savivaldybės
Architektūros
ir
urbanistikos
skyriaus
vyriausioji
specialistė Loreta Munikienė, Biržų
miškų urėdijos urėdas Romanas
Gaudiešius
Susitikime
aptartas
Holokausto aukų atminimo įamžinimo
Biržų rajone klausimas, diskutuota dėl
Biržų rajono saugomų teritorijų bei
kalbėta
apie
tarpinstitucinį
bendradarbiavimą.
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SUSITIKIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRU AURELIJUMI VERYGA
2017 m. rugsėjo 15 d. Biržuose lankėsi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Svečią lydėjo Lietuvos
Respublikos Seimo nariai Audrys Šimas, Viktoras Rinkevičius, Savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė, Administracijos direktorius Jonas
Jonušys. Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje A. Veryga susitiko su jos direktoriumi Leonidu Sologubovu, apžiūrėjo Biržų ligoninę, susitiko su
šios medicinos įstaigos vadovu Nikolajumi Jeloza, ligoninės darbuotojais.
Susitikimo metu diskutuota apie ligoninės ateities perspektyvas, skubios pagalbos tarnybų darbą, nepriklausomų priėmimo skyrių kūrimą,
atlyginimų medicinos įstaigų darbuotojams didinimo, stacionaraus rentgeno aparato įsigijimo galimybes bei planus. A. Veryga akcentavo bendro
Savivaldybės, gydymo įstaigų vadovų, medikų atsakingo darbo svarbą sprendžiant problemas, siekiant operatyvaus ir kokybiško medicininių
paslaugų gyventojams teikimo, sėkmingo ir efektyvaus gydymo įstaigos darbo.
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Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą.
(John Kehoe)

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Aizkrauklė

Grodziskas

Tčevas

Nesvyžius

Verderis

Vecumniekai

RYŠIŲ SU UŽSIENIO ŠALIMIS, BIRŽŲ MIESTAIS
PARTNERIAIS PLĖTOJIMAS
2017 m. parengta bendradarbiavimo – partnerystės sutartis su
Vecumniekų savivaldybe, 2017-02-16 priimta Vecumniekų
savivaldybės delegacija, iškilmingai pasirašyta bendradarbiavimopartnerystės sutartis. Organizuoti Savivaldybės delegacijų vizitai: į
Vecumniekus (2017-05-04 Latvijos valstybingumo atkūrimo
šimtmečio minėjimas), į Aizkrauklę (2017-05-27 Aizkrauklės miesto
50 metų jubiliejui skirtas renginys) (Latvijos nepriklausomybės
minėjimas), į Verderį (2017-07-13 Verderio miesto 700 metų
jubiliejaus
renginiai).
Organizuotas
Savivaldybės
vadovų
dalyvavimas Lietuvos karinių jūrų pajėgų atkūrimo 25 m. sukakties
renginiuose, žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonijoje (patrulinio
laivo ,,Aukštaitis“ vado kvietimu).
Į Biržų miesto šventę ,,Biržai – sostinė mano“ pakviestos ir
priimtos Aizkrauklės, Vecumniekų, Grodzisko, Tčevo, Nesvyžiaus
miestų partnerių delegacijos, patrulinio laivo ,,Aukštaitis“ delegacija.
Bendradarbiauta su miestų partnerių atstovais informacijos
teikimo, renginių organizavimo klausimais (festivalis ,,Laimingas
vaikų juokas“, ,,Baltijos kelio“, Valstybės dienos minėjimo
renginiai).
Bendradarbiauta su užsienio šalių ambasadomis, Savivaldybės
vadovai lankėsi Latvijos, Japonijos, JAV ambasadose.
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Susitikimų akimirkos
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Susitikimų akimirkos
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VERDERIS (HAVELIS) (VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA)
(sutartis pasirašyta 1999 m.)

 2017 m. liepos 13-17 d. Biržų rajono savivaldybės
delegacija viešėjo Verderyje (Havelyje)
(Vokietijos Federacinė Respublika). Delegacijos
nariai: Savivaldybės meras Valdemaras

Valkiūnas, Tarybos narys Linas Vaitkevičius ir
Kaštonų pagrindinės mokyklos mokytoja
metodininkė Žaneta Šležienė dalyvavo Verderio
(Havelo) miesto įkūrimo 700 metų jubiliejinės
šventės renginiuose.
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GRODZISKAS (LENKIJOS RESPUBLIKA) –
(sutartis pasirašyta 2008 m.)

2017 m. spalio 2-5 d., Grodzisko
Vielkopolski (Lenkijos
Respublika) miesto burmistro
kvietimu, Biržų rajono
Savivaldybės mero patarėja

Danutė Martinkėnienė viešėjo
Grodziske Vielkopolski bei
dalyvavo šio miesto Trečiojo
amžiaus universiteto

organizuojamuose renginiuose..
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Susitikimų akimirkos
2017 m. gruodžio 7 d., Japonijos
ambasadoriaus Lietuvoje
J. E. pono Toyoei Shigeeda
kvietimu, Savivaldybės meras
Valdemaras Valkiūnas dalyvavo
renginyje, skirtame Jo Didenybės
Japonijos imperatoriaus gimimo
dienai paminėti.

Su Japonijos ambasada Lietuvoje yra užsimezgę gana glaudūs ryšiai. Biržų rajono savivaldybė ir
ambasada tikisi plėtoti abipusį naudingą bendradarbiavimą kultūros, jaunimo mainų programos, sporto
ir kitose srityse. Toyoei Shigeeda, Japonijos ambasadorius Lietuvoje, Biržų rajono savivaldybėje lankėsi
2016 m. ir buvo sužavėtas mūsų krašto puikia kultūra, tradicijomis, žmonėmis. Susitikimo metu apsikeista
nuomonėmis dėl abipusių ryšių plėtojimo, skatinant bendradarbiavimą kultūrinių mainų, turizmo bei
verslo srityse ir stiprinant žmogiškuosius ryšius tarp Biržų rajono savivaldybės ir Japonijos.
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Biržų rajono savivaldybė su Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo „Aukštaitis“ draugauja ir bendradarbiauja nuo 1997 m. rugsėjo 25 d. , kai
buvo pasirašyta Biržų rajono savivaldybės ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų fregata „Aukštaitis“ draugystės ir bendradarbiavimo sutartis (2009 m. Lietuvos karinių jūrų
pajėgų fregata „Aukštaitis“ baigė karinę tarnybą, siekiant tęsti ilgalaikį bendradarbiavimą, 2010 m. kovo 20 d. pasirašyta nauja Biržų rajono savivaldybės ir Karinių jūrų
pajėgų patrulinio laivo „Aukštaitis“ (P 14) bendradarbiavimo sutartis).

2017 m. liepos 4 d. Klaipėdos kruizinių
ir karo laivų terminale vyko iškilmingi
renginiai, skirti Lietuvos karinių jūrų
pajėgų atkūrimo 25 metų sukakčiai
paminėti. Karinių jūrų pajėgų vado
jūrų kapitono Arūno Mockaus
kvietimu šventiniuose renginiuose
lankėsi Savivaldybės meras
Valdemaras Valkiūnas,
Administracijos direktorius Jonas
Jonušys ir Savivaldybės tarybos narys
Viktoras Kurganovas. Delegacijos
nariai stebėjo iškilmingą Lietuvos
karinių jūrų pajėgų ir užsienio karinių
laivų, jų įgulų rikiuotę, Lietuvos
kariuomenės Garbės sargybos kuopos
karių bei Karinių jūrų pajėgų orkestro
pasirodymą, susitiko su kariškiais,
lankėsi kariniuose laivuose.

45

Derliaus nuėmimas pas kaimynus Latvijoje
(Barbelė)

Iškilmingame rekonstruoto kelio ruožo Skaistkalnė-Barbelė atidaryme (Latvija).
Taip pat sutvarkytas Draugystės tiltas tarp Germaniškio ir Skaistkalnės
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II. BENDRA SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖ,
SOCIALINĖ, ŠVIETIMO, KULTŪRINĖ SITUACIJA

1. BIUDŽETAS

Savivaldybės biudžeto tvirtinimas – išimtinė
Savivaldybės tarybos teisė (LR vietos savivaldos
įstatymo 16 str. 2 d. 15 p.).
Savivaldybės tarybos patvirtintas Biržų rajono
savivaldybės 2017 metų biudžetas – 19871,2 tūkst.
Eur pajamų ir 21029,7 tūkst. Eur asignavimų. Jo
projektas aptartas su įstaigų vadovais, analizuotas
tarybos komitetuose, pateiktas viešai susipažinti ir
svarstyti gyventojams. Per metus savivaldybės
biudžetas buvo tikslinamas. Dėl biudžeto tikslinimo
priimti 6 Savivaldybės tarybos sprendimai (biudžetas
tikslintas dėl papildomų tikslinių valstybės biudžeto
dotacijų ir lėšų skyrimo savivaldybėms, asignavimų
valdytojams skirtų asignavimų paskirties pakeitimų,
mokinio krepšelio lėšų perskirstymo, biudžetinių
įstaigų gaunamų už paslaugas pajamų planų
tikslinimo, biudžeto asignavimų perskirstymo tarp
asignavimų valdytojų ir kitų priežasčių). Patikslintas
Savivaldybės biudžeto planas 2017 m. pabaigai –
22838,9 tūkst. Eur pajamų ir 23733,8 tūkst. Eur
asignavimų. Per 2017 metus į Savivaldybės biudžetą
gauta 23104,3 tūkst. Eur pajamų (pajamų planas
įvykdytas 101,2 proc.), finansuota 23129,9 tūkst. Eur
išlaidų.

Biržų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2015-2017 m.
(tūkst. Eur)
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BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJAMS KONTROLIUOJAMAS
Nuolat vykdoma biudžeto asignavimų
kontrolė.
Iš
savivaldybės
biudžeto
finansuojamoms įstaigoms laiku pervestos lėšos
pagrindinėms funkcijoms įgyvendinti: darbo
užmokesčiui,
mokesčiams,
pašalpoms,
paslaugoms apmokėti ir kt.
Savivaldybės
biudžetinių
įstaigų
trumpalaikiai įsiskolinimai 2017 m. pabaigoje
sudarė 714,0 tūkst. Eur; per metus (lyginant su
2016 m. pabaigoje buvusiais įsiskolinimais)
įsiskolinimai sumažėjo 304,3 tūkst. Eur, arba
29,9 proc. Pradelstų įsiskolinimų 2017 m.
pabaigoje buvo tik 1,5 tūkst. Eur. Savivaldybės
skoliniai įsipareigojimai (paskolų grąžinimas ir
palūkanų mokėjimas) vykdomi laiku pagal
sutartyse
numatytus
grafikus.
Ilgalaikis
savivaldybės įsiskolinimas (paskolos) 2017 m.
gruodžio 31 d. sudarė 4031,9 tūkst. Eur. Teisės
aktuose patvirtinti skolinimosi limitai nėra
viršyti.

Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšų įsiskolinimai 2015-2017 m. (tūkst. Eur)
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Biržų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidų paskirstymas pagal
programas (tūkst. Eur)

Savivaldybės biudžeto lėšos
buvo skiriamos šešioms programoms,
apimančioms
visas
Savivaldybės
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.

Aplinkos apsaugos,
verslo rėmimo ir žemės
ūkio plėtros programa;
535,9; 2%

Infrastruktūros objektų
plėtros ir priežiūros
programa; 3368,8; 14%

Ugdymo kokybės ir
mokymosi aplinkos
užtikrinimo programa;
9654,3; 42%

Savivaldybės pagrindinių
funkcijų vykdymo
programa; 3674,1; 16%

Kultūros ir turizmo,
sporto, jaunimo ir
bendruomenių veiklos
aktyvinimo programa;
1983,4; 9%

Socialinės paramos ir
sveikatos apsaugos
paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimo
programa; 3913,5; 17%

Per metus rūpintasi ir prižiūrėta, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos taupiai, racionaliai ir efektyviai, iškylančios biudžeto
vykdymo problemos būtų sprendžiamos operatyviai, su biudžeto vykdymu susiję klausimai, dėl kurių sprendimus turi priimti Savivaldybės taryba,
Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka būtų pateikti svarstyti Savivaldybės tarybai.
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2. KONTROLĖ. AUDITAS

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2017 metais baigtų auditų sąrašas
2018 m. kovo mėn. įvykusiame Tarybos posėdyje pritarta Biržų
rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
2017 metų veiklos ataskaitai.

Eil.
Nr.
1
2

Tarnyba siekia, kad visi Savivaldybės viešojo administravimo
subjektai laikytųsi įstatymų, tinkamo ir efektyvaus Savivaldybės
biudžeto lėšų ir turto naudojimo, kad būtų tobulinama
Savivaldybės sektoriaus finansų valdymo sistema.

3
4
5
6

Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai,
ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės
turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai
ištekliai.

7
8

9

Daugiau informacijos skaitykite www.birzai.lt dalyje
„Struktūra ir kontaktai“ skiltyje „Kontrolierius“
(„Ataskaitos 2017“)

10

Audito pavadinimas

Biržų rajono savivaldybės privatizavimo fondo
finansinių ataskaitų
Biržų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų
valdymo
SĮ Biržų agrolaboratorijos finansinis auditas
Biržų rajono savivaldybės administracijos skirtų
lėšų VšĮ ,,Vaiko užuovėja“
Dėl Biržų rajono savivaldybės garantijos
suteikimo galimybių vertinimo
Biržų turizmo informacijos centro finansinio
(teisėtumo)
Biržų
rajono
Kirdonių
universalaus
daugiafunkcio centro finansinio (teisėtumo)
Biržų rajono Medeikių pagrindinės mokyklos
finansinio (teisėtumo)

Audito
ataskaitos
data
2017-01-26

Finansinis

2017-03-13

Veiklos

12

2017-03-29
2017-04-11

Finansinis
Finansinis

7
1

2017-04-14

Finansinis ir
teisėtumo
Finansinis ir
teisėtumo
Finansinis ir
teisėtumo
Finansinis ir
teisėtumo

-

2017-05-09
2017-05-12
2017-06-19

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro 2017-06-19
finansinio (teisėtumo)
Dėl Biržų rajono savivaldybės 2016 metų 2017-07-15
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio,
savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio ir turto naudojimo audito rezultatų

Audito rūšis

Finansinis ir
teisėtumo
Finansinis ir
teisėtumo

Pateikta
rekomendacijų
-

7
10
2 Savivaldybės
administracijai
ir 9 mokyklai
8
11
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3. INVESTICIJOS, TURTAS, VISUOMENĖS
GEROVĖS DIDINIMAS

3.1. Tvarkomi keliai, užtikrinamas
eismo saugumas
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
panaudota 1599,79 tūkst. Eur.
Rekonstruotas valstybinės reikšmės krašto kelio Biržai–Raubonys ruožas, kuris sutampa su Biržų m., Pasvalio gatve ir Pabiržės mstl., Biržų gatve, įrengiant
pėsčiųjų taką
Rekonstruota privažiavimo kelias ir automobilių stovėjimo aikštelė prie bokšto Kirkilų k.,
Atlikti Biržų m. J. Basanavičiaus g. (nuo J. Bielinio g. iki Vilniaus g.) šaligatvio remonto darbai. Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen. suremontuotos trys
pralaidos, Vabalninko m. dvi pralaidos. Pradėti šaligatvio atkarpos Vilniaus g. remonto darbai.
Biržų r. sav. teritorijoje eismo saugumui užtikrinti įgyvendintos saugaus eismo priemonės (atnaujinami ir statomi naujai kelio ženklai, atnaujintas gatvių
horizontalus ženklinimas, įrengtos pėsčiųjų apsauginės tvorelės Vilniaus g. ir apsauginiai kelio atitvarai Biržų m. Liepų g. ir Tiškevičių g.
Vykdyti Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų r. sav., Širvėnos sen., Rinkuškių k., Užtvankos g. ir Biržų m., Astravo g. rekonstravimo darbai.
Pradėtas vykdyti susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų r. Kirkilų k. Ežerėlių g. rekonstravimas.
Pasirašyta dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. prie Širvėnos ežero įrengimo (II etapas) rangos darbų
sutartis. Statybos darbus numatoma baigti 2018m. spalio mėn.
Parengtas Biržų miesto Vilniaus g. ir S. Dagilio g., apšvietimo tinklų rekonstravimo techninis projektas.
Parengtas susisiekimo komunikacijų (gatvių) eismo saugumo gerinimo priemonių rekonstruojant šaligatvius ir apšvietimą Biržuose, Kęstučio g. (nuo Rotušės
g. iki Vabalninko g.), rekonstravimo techninis projektas.
Parengtas susisiekimo komunikacijų (gatvių) eismo saugumo gerinimo priemonių rekonstruojant šaligatvius ir apšvietimą Biržuose, Skaistkalnės g.,
rekonstravimo techninis projektas.
Parengti susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. J. Nastopkos g., P. Jakubėno g., Žemosios g. rekonstravimo techniniai projektai.
Parengtas Hidrotechnikos statinio (užtvankos) Biržuose, Astravo g. kapitalinio remonto techninis projektas.
Parengtas Biržų r. Nemunėlio Radviliškio sen. tilto per Apaščios upę kapitalinio remonto projektas.
Parengtas Biržų m. Pėsčiųjų tilto per Širvėnos ežerą kapitalinio remonto techninis projektas.
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Astravo kelio darbai. Turizmo sezono
uždarymas - trasa naujuoju Astravo keliu
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Prie Kirkilų bokšto sutvarkyta aikštelė, įvažiavimas
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3.2.

3.2. Gerinamas Biržų
rajono kelių ir viešųjų
erdvių apšvietimas

Kelių priežiūros ir plėtros lėšomis:

Baigti apšvietimo darbai Biržų m. Malūno,
Jaunimo, Atgimimo, Latvygalos, Kluono,
Ramiosios, J. Biliūno ir J. Basanavičiaus
gatvėse (gatvės apšvietimo atramos su
pamatu, gembe ir 60W LED šviestuvais-90
vnt.)
Atlikta Biržų m. Vilniaus ir S. Dagilio g.
apšvietimo tinklų rekonstrukcijos
projektavimas, ekspertizė.
2018 m. planuojama apšviesti Skaistkalnės,
Žvejų, Ežero, Kęstučio, Neries, Nastopkos
gatves.

BIRŽŲ MIESTO SENIŪNIJA:
2017 m. seniūnija viešosiose teritorijose įrengė 5 LED šviestuvus.
2018 m. bus gerinamas 6 miesto perėjų apšvietimas.
NE:MUNĖLIO RADVILIŠKIO SENIŪNIJA:
2017 metais Nemunėlio Radviliškio seniūnija pastatė 6 parko šviestuvus Nemunėlio Radviliškio miestelio
Santakos gatvėje.
2018 metais ESO vykdys elektros tinklų kabeliavimą Suosto kaime, būtų gerai iš jų nupirkti dalį Suosto kaime
esančių stulpų ir ant jų įrengti apšvietimo tinklus.

PABIRŽĖS SENIŪNIJA:
Pabiržės seniūnija gatvių apšvietimui lėšų negavo ir pasiekimų 2017 m. nevykdė.
Pabiržės bendruomenė įrengė apšvietimą Pabiržės miestelio poilsio zonoje.
2018 m. Seniūnija planuoja įrengti apšvietimą Naciūnų kaime. Administraciniai darbai jau vykdomi.
PAČERIAUKŠTĖS SENIŪNIJA:
Pačeriaukštės seniūnijos teritorijoje 2017 m. buvo įrengtas Smilgių k. gatvių apšvietimas – 21 vnt. natrio lempos
ir 2 vnt. LED šviestuvai. Juostaviečių k. – 1 vnt. LED šviestuvas. Pačeriaukštės I K. – 5 vnt. LED šviestuvai.
2018 m. planuojama baigti Smilgių k. gatvių apšvietimo darbus ir pradėti Pasvaliečių k. gatvių apšvietimo
darbus.
PAPILIO SENIŪNIJA:
2017 m. Apšviesta Satkūnų gyvenvietė (11 vnt. šviestuvų ir apskaita). Apšviestas Kučgalio šaltinėlis. Apšviesta
pėsčiųjų perėja Papilio miestelyje.
2018 m. planuojama apšviesti Eiskudžių gyvenvietę.
PAROVĖJOS SENIŪNIJA:
2017 m. Parovėjos seniūnijoje buvo apšviesta Gavėniškio kaimo gyvenvietė, įrengta 11 šviestuvų,
2018 m. planuojama apšviesti likusią neapšviestą Medeikių kaimo Biržų gatvės dalį.
ŠIRVĖNOS SENIŪNIJA:
2017 metais atliekant gatvių apšvietimo įrengimo darbus Klausučių k. atlikti šie darbai: pašalintos senos
atramos, sumontuota atrama su spyriu, sumontuotos papildomos 7 traversos ant atramų, 11 kronšteinų, 11 išorės
apšvietimo šviestuvų su Natrio 100 W lempomis.
Sumontuotas ant atramos LED prožektorius Biržų ženklo apšvietimui Biržų k., Rinkuškių g.
2018 metais ketinama papildomai apšviesti Obelaukių kaimo Ramiają, Parko, Taikos, gatves, Biržų kaimo
Rožių, Tulpių, Pušų, Alyvų, Saločių gatves, įrengiant keliasdešimt gatvės šviestuvų.

VABALNINKO SENIŪNIJA:
2017 m. apšviestas Ančiškių kaimas (19 šviestuvų) ir Vabalninko m. B. Sruogos g. (4 šviestuvai) dalis iš
sutaupytų biudžeto lėšų.
2018 m., planuojama apšviesti Svilių k.
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3.3. Investiciniai projektai
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SAVIVALDYBĖ SĖKMINGAI DALYVAUJA INTERREG V-A
LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMOS KONKURSUOSE
VISI TRYS PROJEKTAI, KURIUOSE DALYVAUJA BIRŽŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖ, BUVO PATVIRTINTI IR GAUS FINANSAVIMĄ:
1. Projektas „Gyvenimo kokybės pasienio teritorijose gerinimas įgalinant
neišnaudotą nugyventų teritorijų ir bendruomenių potencialą, kuriuo
siekiama pagerinti ir paįvairinti biržiečių laisvalaikio praleidimo
galimybes įrengiant vaikų žaidimo aikšteles“ (atskirai mažiausiems ir šiek
tiek vyresniems) A. Dauguviečio parke Biržuose. Vadovaujantis projekto
partneris – Biržų rajono savivaldybės administracija, partneris – Aizkrauklės
savivaldybė (Latvija). Bendra projekto vertė – 177 839,99 Eur (ES –
151 163,98 Eur). Biržams tenkanti lėšų dalis – 98 180,34 Eur (ES – 83 453,28,
savivaldybės lėšos – 14 727,06 Eur);
2. Projektas „Žaliosios infrastruktūros vystymas žemumų
upių
kraštovaizdyje“, numatomas įgyvendinti partnerio teisėmis kartu su
Žiemgalos planavimo regionu (vadovaujantis projekto partneris), Baltijos
aplinkos forumu, Jelgavos, Bauskės, Rundalės (Latvija) savivaldybėmis bei
Biržų ir Žagarės regioninių parkų direkcijomis. Projekto tikslas yra pagerinant
žemupių kraštovaizdžio planavimą ir valdymą. Planuojama sutvarkyti
Apaščios upės pakrantę nuo Respublikos g. iki J. Janonio g. Biržuose bei
parengti specialųjį Apaščios ir Agluonos upių pakrančių Biržų mieste bei
Širvėnos ežero pakrančių Biržų rajone žaliosios infrastruktūros ir
kraštovaizdžio išsaugojimo, panaudojimo ir vystymo planą. Bendra
projekto vertė – 584 700,56 Eur (ES – 496 995,45 Eur). Biržų rajono
savivaldybei tenkanti dalis – 101 922,49 eurų (ES – 86 634,11 Eur,
savivaldybės lėšos – 15 288,38 Eur);

3. Projektas „Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas
Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijose“ parengtas kartu su Žiemgalos planavimo regionu,
Vecumniekų, Tervetės ir Aknystės (Latvija) bei Rokiškio rajonų savivaldybėmis. Projekto tikslas –
pagerinti viešojo saugumo paslaugų efektyvumą ir prieinamumą pasienio zonose tam, kad jos taptų
saugiomis vietovėmis gyventi. Tikslo bus siekiama didinant viešojo saugumo paslaugų efektyvumą:
Biržų A. Dauguviečio parke planuojama įrengti apšvietimą ir vaizdo stebėjimo kameras, viena
vaizdo stebėjimo kamera bus sumontuota Germaniškyje. Vadovaujantis projekto partneris –
Žiemgalos planavimo regionas (Latvija). Bendra projekto vertė – 550 539,78 Eur (ES – 467 958,79
Eur). Biržų rajono savivaldybei tenkanti dalis – 131 641,58 Eur (ES – 111 895,34 Eur, savivaldybės
lėšos – 19 746,24 Eur.).
2017 m. kartu su Neretų (Latvija)
savivaldybe sėkmingai buvo įgyvendinamas
projektas „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).
Įgyvendinant projektą BIRŽŲ M.
ĮRENGTAS SKATE (RIEDLENČIŲ,
RIEDUČIŲ IR BMX DVIRAČIŲ)
PARKAS. Bendra projekto vertė –
199 897,75 Eur. Biržams tenkanti dalis –
122 365,61 Eur (104 010,76 Eur ES ir
18 354,80 Eur savivaldybės lėšos).
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Savivaldybėje įgyvendinami projektai
1. Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (planuojama įsigyti 25
socialinius būstus);

2. 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);
3. 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;
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.);
7. Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero
gatvių rekonstravimas (planuojama rekonstruoti 1,3 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).
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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. Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado
Jakubėno muzikos mokyklos ir kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą
(planuojama atlikti Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro patalpų,
Karaimų g. 5, Biržai, kapitalinio remonto darbus bei įsigyti įrangos Biržų
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos neformalaus švietimo veiklai vykdyti);
13. Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Biržų rajono savivaldybėje
(planuojama Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje suremontuoti sporto
salę, valgyklą, įrengti ir sporto veikloms pritaikyti gimnastikos ir treniruoklių
patalpas, įsigyti sporto veikloms reikalingą įrangą, baldus poilsiui ir
edukacijai);

14. Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas
(planuojama atlikti Biržų lopšelio-darželio 2 vaikų grupių
paprastojo remonto darbus bei įsigyti įrangos ir baldų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklai vykdyti);
15. 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) (Valstybės planuojamas projektai).

2017 baigtas įgyvendinti 1 projektas – Užterštos katilinės
teritorijos Biržuose, Plento g. 4, sutvarkymas (rekultivuota
teritorija – 0,05 ha, iš jos pašalinti antžeminiai rezervuarai, jų
pamatai, vamzdynai, užterštas gruntas pakeistas švariu)
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3.4. SENIŪNIJOSE GRAŽINAMA APLINKA IR
GERINAMA INFRASTRUKTŪRA

3.4.1. BIRŽŲ MIESTO SENIŪNIJA
PAGRINDINIAI DARBAI: vykdant viešųjų darbų ir užimtumo programas
įdarbinti 63 asmenys bei 47 asmenys, kurie atliko nemokamus viešuosius darbus:
nušienauta 47,69 ha miesto žaliųjų plotų, tvarkyti parkai, paupiai, paežerės, paplūdimiai,
kapinės, savavališki sąvartynai, rinktos bešeimininkės atliekos, kirsti krūmai, atžalos
Astravo, A. Dauguviečio, Jaunimo parkuose, Medelyno, Lankų, Tylos gatvių apsauginėje
zonoje, genėti medžiai Kęstučio, Vilniaus, Vytauto, Respublikos, Stoties gatvėse, nupjauti
avariniai medžiai Liepų, Kęstučio, Pasvalio g. kapinėse, nendrės Agluonos ir Apaščios upių
ir Širvėnos ežero pakrantėje šalia pėsčiųjų tako, J. Basanavičiaus, Kęstučio g. tilto
prieigose, talkinta tvarkant socialinius butus. Pasitelkti asmenys, atliekantys visuomenei
naudingus darbus (asmenys, besikreipiantys į savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyrių dėl socialinės paramos). Su šiais asmenimis sudaryta 634 visuomenei
naudingos veiklos atlikimo sutartys. Jie rinko atliekas, prižiūrėjo miesto gėlynus, padėjo
žolės pjovimo, krūmų, nendrių pjovimo, šakų rinkimo žolės ir lapų grėbimo ir pakrovimo į
transporto priemones darbuose viešosiose miesto teritorijose ir atlikti kitus pagalbinius
darbus.
Dalyvauta akcijoje „Darom 2017“: organizuotos aplinkos tvarkymo talkos
centriniame, Jaunimo parko paplūdimiuose, su jaunimo, visuomeninėmis, politinėmis
organizacijomis, moksleiviais rengtos talkos piliavietės teritorijoje, A. Dauguviečio,
Jaunimo, Astravo parkuose bei kitose bendrojo naudojimo teritorijose.
Seniūnijos darbuotojai mieste vykusioms mugėms parengė prekybos vietas, teikė
pagalbą sporto, meno, kultūrinių renginių organizatoriams ruoštis renginiams Biržų mieste.
Daugiausia lėšų seniūnija išleidžia Biržų miesto infrastruktūros objektų ir sanitarinės
būklės priežiūrai, šiai sričiai skirta labai daug dėmesio ir pastangų. Griežtai kontroliuota
įmonių, teikiančių paslaugas, darbų kiekis ir kokybė. Biržų mieste pagal patvirtintą grafiką
valoma 66473 kv. m šaligatvių, 14675 kv. m takų, aikščių, 19950 kv. m gatvių
važiuojamosios dalies, 14020 kv. m automobilių stovėjimo aikštelių, pagal užsakymą
nušienauta 260 ha žaliųjų plotų, 17,04 ha pakelių, išvežamos atliekos, šiukšlės, šakos, lapai,
nupjauta žolė iš viešųjų teritorijų, vežamas vanduo į kapines ir kt.

Prieš Velykas,
Kalėdas ir miesto šventę
visuomenei naudingus
darbus ir viešuosius
darbus
dirbantys
asmenys kartu su Biržų
mokyklų moksleiviais
gamino
naujas
ir
atnaujino
naudotas
kalėdines dekoracijas,
buvo atnaujintos senos
ir pagamintos naujos
šviečiančios dekoracijas
Vytauto g., Pasvalio g.,
Respublikos
g.,
J.
Basanavičiaus g. dalyje,
J. Janonio aikštėje bei
aikštėje prie Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios.
Biržų rajono gyventojų ir turistų patogumui pastatytos informacinės krypties
nuorodos su gatvių pavadinimais Ąžuolyno, Bažnyčios, Gluosnių, Jovaro, Kaštonų,
Lauko, Paparčių, Pirties, Radvilos, Respublikos, J. Sabaliausko, Švyturio, Žemaitės
gatvėse.
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Atnaujintas grindinys Radvilos g. prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, suremontuoti ir perdažyti informaciniai stendai,
atnaujinti mediniai statiniai paplūdimiuose, atnaujintos susidėvėjusios betoninės ir medinės šiukšliadėžės, suoliukai miesto viešosiose
erdvėse, estetiškai pertvarkyti miesto aikščių gėlynai, prie visuomeninės paskirties objektų. Praplėstos poilsio zonos centriniame
miesto pliaže, Jaunimo parke, A. Dauguviečio parke, Agluonos, Apaščios upių ir Širvėnos ežero pakrantėje. Pagaminti 3 mediniai
suoliukai ir pastatyti poilsio zonoje prie Agluonos upės, Širvėnos ežero. Pastatyti 25 nauji suoliukai ir 27 naujos betoninės
šiukšliadėžės J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, Respublikos g., Vilniaus, Vytauto gatvių poilsio zonose. Pagaminta ir pastatyta
prieplauka Birutės g., prie Agluonos upės.
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3.4.2. VABALNINKO SENIŪNIJA

Vabalninkas – Lietuvos mažoji sostinė

 Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir Lietuvos mažųjų kultūros
sostinių atrankos komisijos sprendimu 2017 m. Lietuvos mažąja
kultūros sostine tapo Vabalninkas. Nuo sausio iki gruodžio mėnesio
Vabalninko mieste vyko daug renginių, kurie reprezentavo

 2017 m. vasarą įvyko XIII –asis Gyvojo Rožinio
Kongresas Vabalninko bažnyčioje, kuris pritraukė
virš 1000 tikinčiųjų iš visos Lietuvos. Per Žolinės
atlaidus buvo atidengta paminklinė lenta, skirta
 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Vabalninko
valsčiaus savanoriams ir Vyties Kryžiaus
kavalieriams. Taip pat buvo iškilmingai atvertos
durys naujų Biržų muziejaus „Sėla“ patalpų, kurios iš
bendrabučio persikėlė į Žolinės aikštę Vabalninko m.

Vabalninką visoje Lietuvoje. Renginiai buvo finansuojami iš rėmėjų
lėšų, projektų.
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●Įgyvendintas projektas „Kaimo gyvenamųjų teritorijų atnaujinimas. Vabalninko parko ir baseino sutvarkymas“.
● Rūpintasi Vabalninko miesto parko projekto eiga, seniūnijos iniciatyva atlikti parko paruošimo projektui darbai (medžių kirtimas, teritorijos
sutvarkymas), siekiant taupyti skirtas projekto lėšas.
● Rūpintasi Ramongalių melioracijos projekto paruošimo eiga ir kt. numatomais vykdyti projektais.
● Antrame ir trečiame metų ketvirtyje buvo vykdomi 22 socialinių būstų, nuomojamų ir gyvenamųjų patalpų einamieji remontai. Muziejui persikrausčius į
kitas patalpas, S. Nėries g. 14 bendrabutyje įrengti 6 nauji socialiniai butai, juose įvesti elektros abonentai.
● Pirmame metų ketvirtyje suremontuoti du seniūnijos administracinio pastato kabinetai, pakeista antro aukšto koridoriaus grindų danga, atliktas
posėdžių salės lubų ir sienų remontas, pakeistos avarinio išėjimo durys. Ketvirtame metų ketvirtyje apsaugai nuo lietaus ir drėgmės seniūnijos garažams
sumontuoti skardiniai lietaus nuvedimo latakai. Darbai atlikti iš biudžeto lėšų.

Antrame ir trečiame metų ketvirtyje seniūnijos administracinio pastato, pirties pastato ir Meilūnų buvusios mokyklos pastato šildymui paruošta virš 100
kub. m. malkų. Darbai atlikti pasitelkus darbuotojus, dirbančius pagal laikinųjų darbų ir visuomenei naudingų darbų programas.
● 2017 m. buvo taupiai naudoti seniūnijai skirti asignavimai. Sutaupytos lėšos panaudotos Ančiškių kaimo ir Vabalninko miesto B. Sruogos gatvių
apšvietimo įrengimui ant esamų atramų, remontuotas gatvių apšvietimas Ramongalių, Meilūnų, Šukionių kaimuose, taip pat Vabalninko mieste.
Pastatyti 4 nauji mediniai lauko tualetai prie veikiančių Lebeniškių, Jasiuliškių, Ančiškių, Deikiškių kapinių. Dabar visos kaimų kapinės turi naujus,
patogius lauko tualetus. Įrengtos 2 naujos informacinės lentos prie Vabalninko senųjų ir Žydų kapinių. Darbai atlikti iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
● Organizuotas seniūnijai priskirtų savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, pastatų ir statinių, gatvių, šaligatvių valymas ir
priežiūra, viešųjų plotų tvarkymas, apželdinimas, kultūros paveldo objektų tvarkymas. Įrengtos 2 naujos pralaidos Vabalninko mieste.
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Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas su Savivaldybės meru, kitais Savivaldybės vadovais, administracijos darbuotojais,
seniūnijos bendruomenėmis, verslininkais, gyventojais duoda teigiamų rezultatų ir gerina seniūnijos veiklą.












Ramongalių kaime reikia naujos ištisinės asfalto dangos. Asfalto dangai virš
30 metų, ji ištrupėjusi. Taip pat būtina remontuoti hidrotechnikos
įrenginius.
Vabalninko miesto šaligatviai susidėvėję - kai kur nebėra bortelių, vanduo
nuo važiuojamosios dalies bėga į gyventojų sklypus. Tokia šaligatvių būklė
kenkia Vabalninko miesto įvaizdžiui, gyventojams tai sukelia daug
nepatogumų. B. Sruogos, J. Naujalio, S. Nėries gatvėse būtina rekonstruoti
šaligatvius.
Daug problemų kelia šalia Vabalninko miesto esantis šiaurinis aplinkkelis,
kuris yra niokojamas sunkiasvorių transporto priemonių ir pavasarį bei
rudenį tampa beveik nepravažiuojamas.
Būtina remontuoti Vabalninko m. lietaus vandens pralaidas, įrengti lietaus
drenažo sistemas. Gyventojų sklypai, viešosios teritorijos kiekvienais metais
apsemiami Paryžiaus, Kalno, B. Sruogos, K. Šakenio gatvėse.
Vabalninko m. yra išlikusios žydų sinagogos, įrašytos į kultūros paveldo
objektų sąrašą. Reikia iš pagrindų remontuoti jų stogus, kaminus ir fasadus.
S. Nėries g. 14, Vabalninke įsikūrusiam socialinių būstų bendrabučiui
reikalingas kapitalinis remontas: stogo, fasado, šildymo sistemos,
vandentiekio, nuotekų tinklų atnaujinimas.
Reikėtų asfaltuoti
Vabalninko m. gatves: Ugniagesių, Kosmonautų,
Elektros, Sodų, Pergalės, Bartkūnų, Pušų, Beržų al. Taip pat gatves kaimų
teritorijose: Zaprutiškių, Mockūnų, Natiškių, Narvydiškių ir kt.
Reikia rekonstruoti Vabalninko B. Sruogos gimnazijos stadioną.
Vabalninko mieste reikia rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų trasas,
įrengti naują gręžinį, nuotekų rezervuarą.

Pagrindiniai seniūnijos sunkumai - finansavimo stoka (ypatingas dėmesys
turėtų būti skiriamas vietinės reikšmės keliams, šaligatvių būklei,
inžinieriniams įrenginiams) ir žmogiškieji ištekliai.

Tolesnės veiklos perspektyvos (įžvalgos), poreikiai –
2018–2020)
Planuojama 2018 m. įrengti gatvių apšvietimą Gaižiūnų,
Svilių kaimuose, Vabalninko m. įrengti trūkstamus šviestuvus.


Planuojama organizuoti Vabalninko seniūnijos balanse įrašytų
pastatų: B. Sruogos g. 11 A, B. Sruogos g. 39, S. Nėries g. 14
būtinuosius tvarkymo darbus, taip pat esant būtinybei socialinių
būstų remonto, tvarkymo darbus.



Planuojama 2018 m. organizuoti Vabalninko m. parko gerbūvio
sutvarkymo darbus po projektinės veiklos.
Ketinama organizuoti 2018-2019 m. Medžio drožėjų plenerą,
papuošiant Vabalninko parką skulptūromis, skirtomis
Vabalninko krašto įžymiems žmonėms.
Ketinama teikti nuomai Savivaldybei priklausančias patalpas.
2018 m. turėtų būti įrengtos naujos atliekų konteinerių aikštelės
Vabalninko m. ir Meilūnų k.
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Šventinės akimirkos Vabalninko seniūnijoje
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3.4.3. PABIRŽĖS SENIŪNIJA
Esminiai seniūnijos darbai
Pabiržės kaimo bendruomenė įgyvendino valstybės
biudžeto lėšomis finansuotą projektą „Pabiržės
miestelio viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės
gerinimas“ pagal 2017 m. nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3
priemonę „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“. Projekto vertė – 1318 Eur.
Įgyvendinus projektą, buvo įsigyti konsoliniai
lauko šviestuvai, atlikti apšvietimo įrangos
montavimo darbai. Įrangos montavimo darbus atliko
Pabiržės bendruomenės nariai – savanoriai.
Atnaujinus gatvės apšvietimą, saugiau jaučiasi
miestelio gyventojai, pagerėjo estetinis vaizdas.

70

Kiekvienais metais, gruodžio mėn. seniūnija Bažnyčios
aikštėje pastato ir papuošia kalėdinę eglę. Praeitais metais,
Pabiržės bendruomenės narių iniciatyva, Bažnyčios aikštėje
pasodinta gyva (7 metrų aukščio eglė ).

Naujai sutvarkyti žalieji plotai, esantys šalia rekonstruotos
Biržų gatvės, Pabiržės miestelyje: pasėta veja, atnaujinti ir įrengti
nauji gėlynai (darbai atlikti seniūnijos lėšomis).
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Organizuota atminimo lentos atidengimo šventė
Artėjančio Lietuvos šimtmečio proga, 2018 m. spalio 8 d.
prie Pabiržės bažnyčios iškilmingai atidengta atminimo lenta
1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Pabiržės valsčiaus
Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams.

Seniūnija vykdo visas funkcijas ir užduotis, nustatytas
seniūnijos nuostatose. Padidinus finansavimą seniūnijos, veiklai
atsirastų galimybė jas vykdyti kokybiškiau ir didesne apimtimi.
Sumažinus laikinųjų darbų programos lėšas, nepakanka
darbuotojų aplinkos tvarkymo darbams atlikti. Būtina spręsti
klausimą dėl papildomų ūkio darbininkų etatų steigimo
seniūnijose.
Labai svarbu atsižvelgti į gyventojų poreikius ir
ateinantiems metams planuoti darbus, atsižvelgiant į jų prašymus.
Šiuo metu didžiausias dėmesys turėtų būti skirtas kelių priežiūrai
ir remontui, taip pat kaimų gatvių apšvietimo įrengimui,
vandentiekio ir nuotekų tinklų, poilsio zonų atnaujinimui
(Pabiržės parko tvenkinių išvalymas ir poilsio zonų įrengimas).
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3.4.4. PAPILIO SENIŪNIJA
Papilio seniūnijoje Savivaldybės biudžeto lėšomis:
● Naujai įrengtas apšvietimas Satkūnų kaime
● Apšviestas Kučgalio šaltinėlis
● Visą parą apšviesta pėsčiųjų perėja Papilio miestelyje
● Pakeisti 144 vienetai gyvsidabrio šviestuvų taupesniais natrio šviestuvais
● Nugriautas Papilio mokyklos bendrabutis ir lauko tualetas
● Pastatytas paminklas Nepriklausomybės kovų savanoriams Papilio miestelyje
● Kelių fondo lėšomis pakeistos šaligatvio trinkelės Papilio miestelio Rožių gatvėje
● Užtverta dalis Skrebiškių kaimo kapinių tvoros
● Pastatytas atminimo žymuo partizanų Jono ir Marės Marciukų žūties vietoje (ne savivaldybės biudžeto lėšos).
● Pastatytas paminklas pirmosioms Radvilų kunigaikštystės mokykloms įamžinti Papilio miestelyje (muziejaus „Sėla“ vykdomo projekto lėšos).
POREIKIAI:
2018 m. labai sumažtas laikinųjų darbų programos finansavimas gali neigiamai atsiliepti aplinkos tvarkymo darbams, būtina padidinti finansavimą.
Prastėja kelių ir kelio pralaidų būklė. Seniūnijos balanse įrašyta daug griūvančių nebenaudojamų pastatų, reikia juos parduoti arba nugriauti.
 Labai reikalingi šiukšlių konteineriai prie kapinių.
 Reikalinga įrengti Gajūnų, Eiskudžių, Kučgalio Senosios gatvės apšvietimą.
 Įrengti pėsčiųjų taką Papilio miestelyje tarp Rožių ir Biržų gatvių.
 Reikalinga Išpjauti avarinius medžius seniūnijos kapinėse.
 Reikalinga pakeisti seniūnijos pastato stogo dangą.
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3.4.5. PAROVĖJOS SENIŪNIJA
Parovėjos seniūnijoje Savivaldybės biudžeto lėšomis:
Apšviestos Gavėniškio kaimo Žalioji ir Upės gatvės.
Iš nukirstų avarinių medžių ūkio būdu paruošra 70 m³ malkų seniūnijos administracinio pastato
šildymui.
Renovuotos ir naujai perdažytos Drąseikių kaimo kapinių tvoros, dalinai sutvarkyta Pakapinės
kaimo kapinių tvora, nauja tvora aptvertos Marmakiškių kapinės, nušienautos pagrindinių
seniūnijai priklausančių kelių pakelės, kirsti krūmai, atlikti seniūnijos administracinio pastato
vidaus remonto darbai tualeto patalpose.
Seniūnijos darbininkų, ūkininkų Vytauto Stankevičiaus ir Vitalio Laumės pagalba
Semeniškių kaime pastatytas paminklinis akmuo, skirtas Jonui Mekui atminti.
Būginių, Drąseikių, Parovėjos, Medeikių ir Užušilių seniūnaitijose naujai išrinkti seniūnaičiai.
Seniūnija bendradarbiauja su seniūnijos bendruomenėmis. Socialinio darbo
organizatorė kartu su Medeikių kaimo bendruomene suorganizavo renginį, skirtą neįgaliųjų
dienai paminėti.
Seniūnija, kaip ir kasmet 2017 metais dalyvavo seniūnijų sporto žaidynėse.
Seniūnijos veiklai gerinti planuojama glaudžiau bendradarbiauti su kaimo
bendruomenėmis, kad laiku būtų pastebėti iškylantys sunkumai, greičiau į juos reaguojama.
Finansinė situacija seniūnijoje: per mažai skiriama lėšų laikinųjų darbų
įgyvendinimo programai, todėl viešųjų teritorijų, kapinių, pakelių tvarkymui trūksta
darbininkų.
Seniūnijai 2018-2020 metais reikėtų didesnio finansavimo vietinės reikšmės kelių
priežiūrai, remontui ir asfaltavimui.
Seniūnijos seniūnė – Gailutė Tamulėnienė
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3.4.6. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO
SENIŪNIJA
Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje Savivaldybės biudžeto lėšomis:
● Nupirkti 6 gatvių šviestuvai Santakos gatvės apšvietimui Nemunėlio Radviliškio
miestelyje įrengti. Pagalbą įrengiant apšvietimą teikė ūkininkas Vaidotas Samulis bei
seniūno pavaduotojas Kęstutis Jasikas. Į ikimokyklinę įstaigą ir Pagrindinę mokyklą
nueiti yra pagaliau ir šviesu, ir saugu.
● Ypač didelis dėmesys yra skiriamas Apaščios upės pakrantei švarinti ir gražinti: toliau
buvo šalinami pasvirę, sniego ir vėjų nulaužyti, susukioti medžiai, šienaujamos
pakrantės ir apsemiamos upės salos – leidžiantis Tilto gatve atsiveria tvarkingas
vaizdas.
● Iš daugumos seniūnijos teritorijoje esančių kapinių į katilinės teritoriją suvežti
nebenaudojami antkapiai, paminklai, įvairios betono atliekos. Seniūnijos darbuotojai
suvežė apie 100 kubinių metrų betono laužo, kurio susmulkinimui bus samdoma betoną
smulkinanti įmonė. Vėliau susmulkintas betonas bus panaudotas privažiavimui gerinti.
● Atliktas Administracinio seniūnijos pastato remontas: šiaurinėje jo pusėje buvo
įrengta nuogrinda, nes po pamatu patekdavo lietaus vanduo. Įrenginėjant nuogrindą po
ja paslėpta kanalizacija, nes seniūnijos, pašto darbuotojams bei lankytojams pastate
įrengtas sanitarinis mazgas.
● Nusipirkus buvusią miestelio katilinę išaugo ir seniūnijos poreikiai: įrengti pakeliami
garažo vartai, sudėtos metalinės durys ir langai plastikiniais rėmais. Dabar seniūnija
turi didžiulį sandėliavimo plotą bei įrenginėjama šilta darbo vieta darbininkams – jau
sumontuoti apšvietimo žibintai, nutiesti laidai į sandėlį. Šiemet būtina sutvarkyti
parapetą.

Kelių fondo lėšomis 2017 metais pabaigti statyti stulpai su gatvių
pavadinimų lentelėmis – visi didesni kaimai turi gatves ir jų
pavadinimus.
Finansinė seniūnijos situacija yra stabili, nors reikėtų apšiltinti ir
pakeisti administracinio pastato stogą (tai kainuotų apie 12 tūkst. Eurų).
Nemunėlio Radviliškio seniūno Giedriaus Kubiliaus siūlymai:
● Savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėti prie rajono kelių priežiūros.
● Sudarant sutartį su žvyruotus kelius prižiūrinčiu rangovu, reikėtų
įtraukti punktą „Greideriavimas su 20 cm kraštinės velėnos atplėšimu“.
● Svarstyti galimybę į Nemunėlio Radviliškio miestelio laisvas
ambulatorijos patalpas perkelti šeimynas ar net vaikų namus. Patalpos
didžiulės, su rūsiais, yra net trys atskiri įėjimai, vidinis kiemas, puikus
privažiavimas, apie 60 kvadratinių metrų dydžio sandėliavimo patalpa,
stovinti visiškai atskirai. Pagrindinės mokyklos bendrabutis – taip pat
pustuštis, jame esančią biblioteką būtų galima perkelti į seniūnijos pastato
2 aukštą – mažai naudojamą salę, o bendrabutyje galima taip pat pagalvoti
apie šeimynų įkėlimą ar socialinius būstus – ten sąlygos neblogos, visa
reikalinga infrastruktūra yra: vaikų ikimokyklinė įstaiga šalia, į Pagrindinę
mokyklą galima patekti net neišėjus į lauką – bendrabutis koridoriumi
sujungtas su mokyklos pastatu. Bendrabutyje galbūt būtų geriausia
įrengti butus jaunoms šeimoms, neturinčioms nuosavo būsto.
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3.4.7. ŠIRVĖNOS SENIŪNIJA
Širvėnos seniūnijoje Savivaldybės biudžeto lėšomis:
● Atnaujintas gatvių apšvietimas ir sumontuota 11 šviestuvų su natrio
lempomis likusioje Klausučių kaimo dalyje Šermukšnių ir Parko gatvėse.
● Pastatyti 8 kelio signaliniai stulpeliai vietinės reikšmės keliuose
Obelaukiai-Devynbalsiai-Stačkūnai, Anglininkai-Iškonys-Vaitkūnai. .
● Suremontuotas pėščiųjų priėjimas prie Kilučių kaimo tilto: suvirintas
naujas metalinis rėmas, iš medienos pagamintas medinis takas
● Suremontuoti laiptai į geologinio paminklo Karvės olos smegduobę
● Pagaminti ir pastatyti 4 nauji mediniai stendai Geidžiūnų, Rinkuškių,
Obelaukių, Nausėdžių kaimuose.
● Atlikti seniūnijos administracinio pastato vidaus remonto darbai
koridoriaus ir kabineto patalpose: perdažytos lubos, sienos, sudėtos
naujos grindys. Atnaujinta signalizacijos sistema.
● Įrengti 4 nauji gėlynai įvažiavimuose į Biržų miestą Biržų kaimo
Rinkuškių, Pasvalio, Tinklų gatvių teritorijose: paruošta dirva,
pasodinta 1000 tulpių, 3 000 narcizų, 2 000 armėninių žydrių, 300
snieguolių svogūnėlių .

Poreikiai:
● Būtina didinti Laikinųjų darbų programos finansavimą.
● Dėl sunkių meteorologinių sąlygų suprastėjo kelių būklė.
● Susidėvėjęs automobilis VW Sharan
● Reikalinga išpjauti avarinius medžius seniūnijos kapinėse,
pastatyti kapinėse šiukšlių konteinerius, tęsti administracinio
pastato vidaus kabinetų remonto darbus, koridoriuose pakeisti
grindų dangą.

Seniūnijos seniūnė – Neringa Šijanienė (2017 m)
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3.4.8. PAČERIAUKŠTĖS SENIŪNIJA
Išvalytas ir sutvarkytas tvenkinys Pačeriaukštės I kaimo parke.
Įrengti trys vėliavų stiebai prie Pačeriaukštės I k. kultūros namų pastato.
Atstatyta ir sutvarkyta Pačeriaukštės I k. sporto aikštyno tvora, nutiestas 50
metru pėsčiųjų takas.
Įrengtas apšvietimas Pačeriaukštės seniūnijos Smilgių k., Bažnyčios,
Saulėlydžio, Bičių ir Parko gatvėse.
Apšviesta Smilgių kaimo Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Įrengtas
apšvietimas prie Juostaviečių kaimo bendruomenės namų, bibliotekos ir
medicinos punkto.
Taip pat pagerintas apšvietimas Pačeriaukštės I k. ir Juostaviečių k.
Sutvarkyta kelio pralaida Peleniškių kaime.
Seniūnijos veikla ūkio srityje būtu efektyvesnė jei turėtu galimybe kurti
ūkio baze (šiuo metu seniūnija neturi garažo, dirbtuvių)
Seniūnijos kolektyvas sukomplektuotas, deja nėra tinkamo skatinimo ir
motyvacijos didinimo už pasiektus rezultatus.
Seniūnijos keliai ir gatvės prastos būklės, seniūnijos viešųjų erdvių
apšvietimas minimalus, šiukšlių tvarkymo sistema periodinė ir
nesusisteminta, gyventojų susisiekimas minimalaus lygio, mažėjantis
gyventojų skaičius.
Biržų miesto šventėje

Seniūnijos seniūnas – Aurimas Frankas
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3.5. Teritorijų planavimas
1. Tęsiant 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-263 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo
išdėstymo žemėtvarkos schemos“ įgyvendinimą, šiuo metu baigiami rengti šio dokumento sprendiniai bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
atrankos dokumentas.
2. Vadovaujantis 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-121 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo
(atnaujinimo)“ baigiamas rengti šis teritorijų planavimo dokumentas. Šiuo metu dokumento projektas tikrinamas Valstybinėje teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, ir gavus teigiamą patikrinimo išvadą, artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje parengtas teritorijų
planavimo dokumentas bus teikiamas tvirtinti.
3. Dėl Likėnų teritorijos. Informacija apie 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-264 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės turizmo ir
rekreacijos specialiojo plano rengimo“ įgyvendinimo eigą. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos Kurortinės teritorijos statuso suteikimo
gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo nuostatos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimas 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“), kuriose nustatyta, kad siekiant
kurortinės teritorijos statuso, vietoje ankstesnėje minimo teisės akto redakcijoje nurodyto turizmo ir rekreacijos specialiojo plano turi būti parengtas
teritorijos bendrasis planas. Atsižvelgiant į tai, buvo nutraukta Biržų rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos specialiojo plano rengimo paslaugų viešojo
pirkimo pardavimo sutartis (šiuo atveju, Savivaldybė nepatyrė išlaidų, nes paslaugų tiekėjas nebuvo pradėjęs vykdyti sutartinių įsipareigojimų).
Klausimas dėl Likėnų kurortinės teritorijos bendrojo plano rengimo bus svarstomas užbaigus Likėnų kurortinės teritorijos ribų plano derinimo
procedūras. Šis planas šiuo metu yra parengtas ir derinamas VĮ Registrų centre, Žemės ūkio ministerijoje bei Susisiekimo ministerijoje. Plano derinimo
procedūras galėjome pradėti tik po to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naujas Biržų rajono gyvenamųjų teritorijų ribas (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 87).
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4. Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-266 ,,Dėl Biržų miesto paviršinių
(lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“ nupirkta šio plano
parengimo paslauga ir šiuo metu jau užbaigta rengti esamos būklės analizės stadija
5. Įgyvendinant 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T-5 ,,Dėl Vabalninko miesto teritorijos
bendrojo plano rengimo“ baigiamos vykdyti šio plano parengimo paslaugos viešojo pirkimo
procedūros.

6. Biržų rajono savivaldybės tarybai priėmus 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. T-155 ,,Dėl
Biržų miesto teritorijos ribų keitimo“ bei 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T-179 ,,Dėl Biržų
rajono savivaldybės teritorijoje esančių kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo bei
Vabalninko miesto teritorijos ribų keitimo“, Savivaldybės administracija nedelsiant Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateikė dokumentus, reikalingus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo projektui minimais klausimais rengti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m.
sausio 24 d. priėmė nutarimą Nr. 87 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų
pakeitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo
ir pakeitimo“. Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nustatytos gyvenamųjų vietovių
ribos bei pavadinimai jau registruoti VĮ Registrų centre.
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DARBO GRUPĖ KURORTINĖS TERITORIJOS BIRŽŲ RAJONO PABIRŽĖS
MIESTELIUI SU APLINKINĖMIS GYVENAMOSIOMIS VIETOVĖMIS
STATUSO SUTEIKIMO VEIKSMAMS BEI STATUSUI GAUTI REIKIAMŲ
ĮGYVENDINTI PRIEMONIŲ PLANUI APTARTI BEI PASIŪLYMAMS
TEIKTI

DARBO GRUPĖS SUDĖTIS
Irutė Varzienė
Arūnas Anskinas

2017 metais kovo 1 dieną Likėnuose įvyko Biržų rajono savivaldybės
darbo grupės susitikimas su Panevėžio respublikinės ligoninės
administracija. Nutarta kreiptis į Panevėžio regioninės plėtros tarybą, kad
ji įtrauktų į artimiausio posėdžio darbotvarkę Likėnų situacijos klausimą.

Arūnas Butėnas

2017 m. balandžio 3 d. Panevėžio regioninės plėtros tarybos posėdyje
analizuota Likėnų reabilitacijos ligoninės, kurortinės vietovės statuso
galimybės. Dalyvavę LR Seimo nariai, išrinkti Panevėžio apskrityje,
pritarė Biržų rajono savivaldybės ir Panevėžio respublikinės ligoninės
planams.

Audris Mukas

Kurortinės vietovės statuso klausimas yra komplikuotas dėl
besikeičiančių teisės aktų ir Panevėžio respublikinės ligoninės, kuri yra
Likėnų turto ir žemės valdytoja, vadovų neaiškios situacijos. Biržų rajono
savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius
informavo administracijos direktorių ir Tarybą dėl dokumentų,
reikalingų kurortinės teritorijos statusui gauti, pasikeitimų, viešųjų
pirkimų ir t. t. (Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2017 m. gegužės 16
d. raštas Nr. A2-140 „Dėl dokumentų, reikalingų kurortinės teritorijos
statusui gauti“).

Vilus Trečiokas

Dalius Drevinskas

Adolfas Rinkūnas
Sigutis Štrėmas

Aidas Vaitkevičius
Vita Zurbaitė

– Savivaldybės mero pavaduotoja (darbo
grupės pirmininkė);
– Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininkas;
– Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos
komiteto pirmininko pavaduotojas;
– Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos,
miesto ūkio ir kaimo reikalų komiteto
pirmininkas;
– Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas;
– Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos
komiteto pirmininkas;
– Investicijų, verslo, turizmo vystymo,
ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininko
pavaduotojas;
– Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos,
miesto ūkio ir kaimo reikalų komiteto
pirmininko pavaduotojas;
– Investicijų, verslo, turizmo vystymo,
ekonomikos
ir
biudžeto
komiteto
pirmininkas;
– Savivaldybės administracijos
Pabiržės seniūnijos seniūnė
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3.6. Melioracija
Biržų rajonas yra drėgmės pertekliaus zonoje, nes kritulių kiekis apie
1,48 karto viršija išgaravusio vandens kiekį, todėl palankios žemės ūkio
sąlygos gali būti sukurtos tik sausinant žemę. Žemės ūkio naudmenos
sudaro 93,242 tūkst. ha, iš jų nusausinta drenažu 85,600 tūkst. ha, arba 91,8
proc. Apie 90 proc. visos žemės ūkio produkcijos išauginama nusausintose
žemėse, todėl melioracija Biržų rajone yra labai svarbi žemės ūkio gamybos
ir kaimo infrastruktūros dalis.
Melioracijos statiniai nuosavybės teise priklauso valstybei, Savivaldybė
juos valdo patikėjimo teise.
Melioracijos statinių priežiūrai bei remontui
skiriamos valstybės biudžeto lėšos, tačiau skiriamų lėšų nepakanka, poreikis
tenkinamas tik 20-25 proc. todėl melioracijos statinių būklė kasmet blogėja.
2017 metais iš valstybės biudžeto melioracijos statinių remontui ir rekonstravimui
buvo skirta 296 000 eurų. Savivaldybė įvertindama sudėtingą situaciją
melioracijos srityje skiria Savivaldybės biudžeto lėšas gyvenvietėse esančio
drenažo remontui ar rekonstravimui.

2017 m. įvertinus melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę
nustatyta, kad apie 15 proc. melioruotos žemės techniniu ir agrotechniniu požiūriu
yra blogos būklės. Daugelio Biržų rajone esančių melioracijos statinių būklė taip pat
yra bloga. Apie 65 proc. magistralinių ir nuvedamųjų melioracijos griovių taip pat
yra blogos būklės. Magistraliniai melioracijos grioviai yra pagrindiniai melioracijos
statiniai, nuo kurių būklės priklauso visos melioracijos sistemos veikimas. Griovių
šlaitai apaugę medžiais ir krūmais, griovių vagos užaugusios žoline augmenija bei
užneštos sąnašomis.
Į rajoną stengiamasi pritraukti Europos Sąjungos lėšas pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį

turtą“

veiklos sritį

,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Savivaldybė skatina

melioracijos statinių naudotojų asociacijas teikti paraiškas Nacionalinei mokėjimo
agentūrai paramai gauti bei dalyvauja partnerio teisėmis įgyvendinant Melioracijos

2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendintas Biržų rajono
Rinkuškių gyvenvietės dalies melioracijos statinių rekonstravimo projektas.
Projekto vertė 30,00 tūkst. Eurų. Rekonstruotos drenažo sistemos 3,8 ha plote.

statinių naudotojų asociacijų vykdomus

2017 metais iš valstybės biudžeto skirtomis lėšomis melioracijos
funkcijoms palaikyti atlikti sekantys darbai: Išvalyta ir nušienauta 64,17 km
magistralinių ir nuvedamųjų griovių, suremontuota 309 drenažo žiotys,
suremontuota 1,250 km didelio diametro (12,5 cm ir didesnių) drenažo rinktuvų,
suremontuotas 1 tiltas ir 2 pralaidos. Pagerintas drenažo sistemų veikimas 58 ha
plote.

melioracijos projektuose todėl, kad yra rekonstruojami bendro naudojimo

melioracijos statinių rekonstravimo

projektus ir prisideda 3,00 proc. įnašu. Savivaldybė prisideda savo įnašu

melioracijos statiniai (vandens pralaidos, bendro naudojimo keliai, bei didelio
diametro drenažo rinktuvai, kurie nuveda vandenį ir nuo kitų žemės savininkų ar
naudotojų nusausintų plotų, kurie nėra asociacijų nariai.
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2017 metais įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojami šie projektai:
1. Biržų rajono Lamokų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Lamokų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė - 374 740 Eur.;
2. Biržų rajono Nemunėlio melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Nemunėlio melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos
statinių rekonstravimas“. Projekto vertė 374 781 Eur.;
3. Biržų rajono Čepukų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Čepukų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 374 202 Eur.;
4. Biržų rajono Žvaguičių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Žvaguičių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 374 751 Eur.;
5. Biržų rajono Mieliūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Mieliūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 358 856 Eur.;
2017 m. Europos Sąjungos lėšomis pradėti įgyvendinti 9 melioracijos statinių rekonstravimo projektai, kurie bus užbaigti 2018 metais.
1. Biržų rajono Kvetkų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Kvetkų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 375 000 Eur.;
2. Biržų rajono Lyglaukių kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Lyglaukių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos
statinių rekonstravimas“. Projekto vertė 375 000 Eur.;
3. Biržų rajono Papilio melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Papilio melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 375 000 Eur.;
4. Biržų rajono Roviškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Roviškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 375 000 Eur.;
5. Biržų rajono Ločerų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Ločerų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 375 000 Eur.;
6. Biržų rajono Dukurnių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Dukurnių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 374 750 Eur..;
7. Biržų rajono Diemedžių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Diemrdžių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos
statinių rekonstravimas“. Projekto vertė 374 695 Eur.;
8. Biržų rajono Parovėjos seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Parovėjos seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos
melioracijos statinių rekonstravimas“. Projekto vertė 374 750 Eur.;
Biržų rajono Pasvaliečių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Pasvaliečių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 340 187 Eur..;
2017 metais vykdomose melioracijos statinių objektuose patikrinta griovių, bei jų statinių, drenažo ir jų statinių kokybės parametrai, medžiagos, medžiagų atitikties
sertifikatai. Patikrinimai įforminti darbų kokybės patikrinimo aktais. Įspėti žodžiu daugiau kaip 10 žemės ūkio naudotojų ir savininkų , kurie gadina ar netinkamai prižiūri
melioracijos statinius. Suteikta konsultacija daugiau kaip 100 asmenų dėl melioracijos statinių priežiūros remonto, Europos paramos gavimo kitais įvairiais klausimais.
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4. BENDROVIŲ, ĮMONIŲ VEIKLA
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4.1. UAB „BIRŽŲ VANDENYS“ VEIKLA 2017 M.
Bendrovės pagrindinė veikla - geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų tvarkymas,
bei dumblo kompostavimas. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu,
uždaroji akcinė bendrovė „Biržų vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir
nuotekų tvarkytoju Biržų rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo teritorijoje. Bendrovė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia
Biržų ir Vabalninko miestams bei 20 kaimiškųjų vietovių ir aptarnauja 6338 klientus. 2017 metais
parduota 306978 kub. m. vandens ir sutvarkyta 347517 kub. m. nuotekų.
2017 metais bendrovėje dirbo 41 darbuotojas, iš jų 6 techniniai darbuotojai, 6 vandens
ūkio kontrolieriai, 27 darbininkai, dirbantys valymo įrengimuose, taip pat vykdantys pagrindinius
profilaktikos, remonto, avarijų likvidavimo darbus, teikiantys paslaugas klientams bei atliekantys
bendrovės pastatų ir įrengimų remonto darbus.
Savivaldybės tarybai 2016m. gruodžio 28 d. sprendimu nustačius naujas geriamo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, kurios įsigaliojo nuo 2017 m. vasario 1 d. pagerėjo
bendrovės finansinė padėtis. 2017 m. baigti pelningai.
UAB „Biržų vandenys“ įgyvendindama Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
gruodžio 22 d. sprendimu patvirtiną UAB „Biržų vandenys“ 2015-2019 m. veiklos planą ir
siekdama sumažinti įrengimų eksploatavimo išlaidas bei užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų
laikymąsi 2017 metais automatizavo Likėnų, N. Radviliškio nuotekų valyklų ir siurblinių bei
nuotekų siurblinių Pabiržėje ir dviejų siurblinių Biržų mieste valdymą, taip pat vykdė kitus
remonto-atstatomuosius darbus. 2017 metais baigtas visų tarnybų aprūpinimas transportu, kas
leidžia operatyviau spręsti klientų aptarnavimo bei avarijų likvidavimo klausimus.
Plečiasi Bendrovės teikiamų paslaugų ratas, Savivaldybės taryba 2017 m. liepos 5 d.
sprendimu paskyrė UAB „Biržų vandenys“ atsakinga už paviršinių nuotekų tvarkymą Biržų
rajone. Nuotekų tvarkymo paslaugų koncentravimas leis geriau kontroliuoti papildomo lietaus
vandens patekimą ir gruntinio vandens infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus.















Veiklos planai 2018 m.:
Kartu su Savivaldybės administracija išnagrinėti nuotekų šalinimo ir
vandens tiekimo problemas, nesijungimo priežastis ir parengti priemones,
kurios skatintų gyventojus naudotis sukurta infrastruktūra.
Įvertinti paviršinių nuotekų tinklų būklę ir parengti priemones tolesnei jų
eksploatacijai.
Parengti kaimų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo objektų, neturinčių
licencijų šiai veiklai perėmimo tvarką.
Tikrinti, kaip gyventojai eksploatuoja nuotekų tvarkymo infrastruktūrą,
pasitelkiant Aplinkos apsaugos agentūros ar Savivaldybės viešosios tvarkos
skyriaus pareigūnus bei panaudojant dūmų generatorių ar kitas technines
priemones nustatyti vartotojus, kurie galimai nelegaliai prisijungę prie
nuotekų tinklų, bei lietaus kanalizaciją įjungę į buitinių nuotekų tinklus.
Siekiant pagerinti nuotekų išvežimo paslaugų teikimą gyventojams
planuojama įsigyti asenizacinę mašiną.
Biržų kaime (apie 80 vartotojų) vandens tiekimą iš privataus gręžinio
planuojama pakeisti ir juos prijungti prie Biržų miesto centralizuotų
vandentiekio tinklų.
Tęsti Biržų miesto vandenvietės automatizavimo darbus, atnaujinant
įrengimų darbo stebėjimo- valdymo sistemą.
Vietovėse kur patiriamos didelės vandens tiekimo netektys vykdyti tinklų
renovaciją.
Nuolat kontroliuoti atsiskaitymo už paslaugas duomenų teisingumą.
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4.2. UAB „BIRŽŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VEIKLA 2017 M.
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 žmogiškųjų išteklių situacija įmonėje:
Bendrovėje dirba 3 darbuotojai: Direktorius, vyr. buhalteris, ir projektų vadovas.
Pagrindinės pajamos: patalpų ir katilinių nuomos pajamos.
Nekilnojamas turtas (pradedant nuo komercinių patalpų, baigiant šiluminėmis
trasomis) iki 2034 metų yra išnuomotas UAB „Litesko“.
2017 m. gauta mokesčio administracijos išlaikymui iš UAB „Litesko“ 27299 eurų .
Nuo 2017m. spalio mėnesio administracijos išlaikymo mokestis buvo padidintas 5000
eurų metams su PVM.
Taip pat yra išnuomotos mechaninės dirbtuvės UAB „Valdaura“ .
Už pastato nuomą 2017 metais gauta pajamų 4024,70 eurų.
Atnaujinamiems
(modernizuojamiems) namams administracinį mokestį moka Lietuvos
Respublikos Finansų ministerija.
Administracinio mokesčio, kuris yra nustatytas 0,10 eurų už 1 m2 be PVM 2017
metais gauta 21140 eurų. 2017 metais buvo pakeista administracinio mokesčio
skaičiavimo metodika, todėl buvo prarasta 25000 eurų.
Baigus namo renovaciją ir surašius darbų priėmimo aktus, administracinis mokestis
nebemokamas. Tada gyventojai turi mokėti kredito administravimo mokestį iki pilno
kredito padengimo. 2017 m. spalio mėnesį pradėtas skaičiuoti kredito administravimo
mokestis ir gauta pajamų 3247 eurų.

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:
Šiuo metų I-etapas ir II-etapas –jau 32 namams skaičiuojamas kredito gražinimas apie
800 butų, dar 5 namams bus pradėtas skaičiuoti kredito gražinimas 2018m. gegužės mėn.
III-etapas parengti atnaujinti - 18 namų gautas finansavimas. Rangovai nupirkti 16
namų. Dviejuose namuose vyksta darbai Vilniaus 111 ir Vilniaus 113
Gauta parama 2017-01-01 I ir II etapai viso: 3.029.340,35 eurai.
Tolesnės veiklos perspektyvos ir tikslai:
Iki 2020 m. atnaujinti (modernizuoti) dar 18 gyvenamuosius namus. Mažinti energijos vartojimą
atnaujintuose (modernizuotuose) namuose.

2017 bendrovė dirbo nuostolingai, Gautas 23162 eurų nuostolis. Nuostolis susidarė
dėl namų atnaujinimo (modernizavimo) administracinio mokesčio negautų pajamų.
Visa informacija pateikta metinėje finansinėje atskaitoje (skelbiama Savivaldybės tinklalapyje).“
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4.3. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS
APSAUGOS TARNYBOS VEIKLA 2017 M.
Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba - Biržų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis
ir pagal savo įgaliojimus atliekanti gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus. Tarnyba
yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose.
Biržų rajono SPAT pagrindinis tikslas – užtikrinti visuomenės saugumą ekstremalių įvykių bei situacijų atvejais, teikti skubią kvalifikuotą ir vienodos apimties pagalbą
visuomenei visoje rajono teritorijoje. 2017 metais priimtas uždavinys pilnai sukomplektuoti nurodytą ugniagesių skaičių, užtikrinti išvykimą į incidentų vietas ir atlikti bendrojo
pagalbos centro nurodymus. Šis uždavinys – įgyvendintas. 2017 metais tarnybos komandos į įvairius incidentus išvyko 365 kartus. Daugiausiai iškvietimų į incidentus turėjo
Kirdonių UK – 100 kartų.
2017 metais skirta 595783 tūks. eurų.
2018 metais skirta 764070 tūkst. eurų.
2017 metais tarnybos administracija persikėlė į naujas patalpas, kurias išnuomojo savivaldybės administracija, atliktas šių patalpų remontas. 2017 metais atliktas Kirdonių
ugniagesių komandos patalpų remontas, pradėtas Germaniškio ugniagesių komandos kapitalinis patalpų remontas, kuris bus baigtas 2018 metų 1 pusmetyje. 2017 metais iš
savivaldybės lėšų buvo įsigytas šildymo katilas.
Gerinant įstaigos veiklą, reikalinga senus (1986 metų gamybos) Gaz 66 automobilius pakeiti į europinio standarto gaisrinius automobilius, nes minėti automobiliai
nepasižymi kokybe, yra visiškai nusidėvėję, dažnai genda, jų remontui reikia didelių išlaidų. Šiuo metu dar turime 4 Gaz 66 automobilius. 2018 metams iš savivaldybės skirta
35000,00 eurų gaisriniam automobiliui įsigyti. Automobilis bus perkamas Vabalninko ugniagesių komandai.
2018- 2020 metais planuojame atlikti Smilgių, Kupreliškio, Kratiškių ugniagesių komandų patalpų remontą bei įsigyti uždarus kvėpavimo aparatus, gelbėjimo įrangą ir
plūduriuojančius vandens siurblius.
Pagal 2017 metų programos sąmatą valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti tarnybos asignavimų suma metams yra 455,4 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta
asignavimų 455,4 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos 455,4 tūkst. Eur, faktinės išlaidos – 456,4 tūkst. Eur. Šildymo ir transporto išlaikymo straipsniuose lėšų sutaupymas atsiranda dėl malkų
ir degalų sunaudojimo iš 2017 m. sausio 1 d. turėto atsargų likučio. 2017 metų gruodžio 31 d. tarnyba turėjo 1,80 Eurų kreditinį įsiskolinimą už ryšių paslaugas. 2017 metais, siekiant
taupyti turimas lėšas, buvo taupiai naudojamas kuras, elektros energija, vanduo.
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4.4. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BIRŽŲ
AUTOBUSŲ PARKAS VEIKLA 2017 M.
ESMINIAI DARBAI, PROBLEMOS 2017 M., JŲ SPRENDIMO BŪDAI
VIETINIAI MARŠRUTAI:
Siekiant užtikrinti minimalų rajono gyventojų mobilumą, taip pat atsižvelgiant į gyventojų prašymus bei vykdant mokinių pavėžėjimo paslaugą:
Koreguotas maršrutas Germaniškis per Suostą (15.35 val., užvažiuoja į Kočėnus),
reisas į Obelaukius (17.10 val.) prailgintas iki Anglininkų,
autobusų eismas organizuojamas užvažiuojant pro mokyklas,
atidarytas naujas maršrutas Biržai-Skrebiškiai-Papilys-Biržai (8.00 ir 14.00 val.), aptarnaujamas 2 kartus per mėnesį,
sustiprinta kontrolė vietinio susisiekimo maršrutuose.
Rezultatas – išaugusios veiklos apimtys 20 tūkst. Eur padidino sąnaudas, tačiau sustiprinta kontrolė 9,5 tūkst. padidinto pervežtų
keleivių skaičių ir 6,8 tūkst. Eur pajamas priemiestyje.
TOLIMIEJI MARŠRUTAI:
Siekiant mažinti pagrindinės veiklos sąnaudas, 2017 m. koreguoti nuostolingiausi tolimojo susisiekimo maršrutai:
Įvestos papildomos stoteles,
Sumažintas reisų dažnis,
sumažintos bilietų kainos nuo pradinės iki galinės maršruto stotelės,
Padidintas informuotumas (įmonės tinklapis, Biržų TIC, soc. tinklai, laikraščiai)
biudžetinėms įstaigoms ir lojaliems klientams taikytos nuolaidos užsakomosioms kelionėms,
dėl galimybės užsakomaisiais reisais vykti į Lenkiją, Bendrovė prisiregistravo Lenkijos PVM mokėtoju.
Rezultatas – sąnaudos sumažintos 30 000 Eur, nuo 2015 m. užsakomųjų kelionių pajamos padidintos 4,8 tūkst. Eur.
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DIDŽIAUSIOS PROBLEMOS:
Senos, nerentabilios transporto priemonės.
Vidutinis autobusų amžius – 25 metai, seniausi eksploatuojami autobusai yra 1982 m. pagaminti Setra ir Mercedez Benz markės autobusai, naujausi –
2003 m. gamybos Iveco markės autobusai, kurių yra tik 2 vnt.
Dėl nebegaminamų detalių, likusios itin mažos jų pasiūlos ir dėl to išaugusios jų kainos, taip pat dėl neberemontuotinų kėbulų,
2017 m. nurašyti 8 autobusai, vis dar eksploatuojami autobusai – nerentabilūs ir jų išlaikymas brangsta.
Transporto priemonių trūkumas.
2015 m. Bendrovė įsigijo 2 tarpmiestinius autobusus (Iveco, 1997 m. ir Neoplan, 1993 m.), nurašė 2 priemiestinius autobusus.
2016 m. – įsigijo 2 tarpmiestinius autobusus (Setra 1997 m. ir 1998 m.) bei 1 priemiesčio autobusą (MB 1995 m.), nurašė 2 priemiestinius ir 1
tarpmiestinį autobusą.
2017 m. Bendrovė įsigijo 3 miesto tipo autobusus Ikarus (2002 m.), 1 priemiesčio autobusą PAZ (2000 m.), tačiau transporto priemonių nepakanka.
Kuo skubiau būtina atnaujinti bent 6 tarpmiestinio tipo autobusus.
Dėl šių priežasčių: prarandamos užsakomosios kelionės, nedalyvaujama vežimo paslaugų konkursuose, dažnėja ir brangsta remontas, nėra galimybės
kaupti lėšas transporto parko atnaujinimui, teritorijos ir darbo vietų gerinimui, konkurencingiems atlyginimams ir pan.
Pagerinti veiklos rezultatus įmanoma tik atnaujinus transporto priemones.
1. Vietinio susisiekimo autobusų atnaujinimui planuota pasinaudoti ES fondų lėšomis ir įsigyti 7 naujus, saugius, komfortiškus, ekologiškus
autobusus. Tačiau tik 2017 m. paaiškėjo 1 iš finansavimo sąlygų – viešųjų paslaugų teikimo sutartys tarp savivaldybės ir vežėjo turi būti
sudarytos konkurso būdu, net jei savivaldybė turi savo kontroliuojamą įmonę.
Šiuo metu ruošiamos konkurso sąlygos. Paskelbus konkursą, Bendrovė atsidurs nelygioje konkurencinėje pozicijoje tiek su privačiais vežėjais, tiek su kitais
autobusų parkais, jau eksploatuojančiais šiuolaikiškas ir rentabilias transporto priemones. Degalus, medžiagas, detales ir pan. Bendrovė privalo įsigyti
vykdant viešuosius pirkimus, tai, paprastai, padidina pirkimo kainą, prailgina įsigijimo laikotarpį, reikalauja didelių papildomų išlaidų
procedūrų administravimui. Tuo tarpu, privatiems vežėjams viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos netaikomos. Be to, Bendrovė prižiūri ir
išlaiko Autobusų stotį, viešąjį tualetą, administracinį pastatą, remonto dirbtuves, o šių objektų ir reikalingo personalo išlaikymas kainuoja
nemenkas sumas.

Akivaizdu, kad numatytas aprašo sąlygas bus sunku įgyvendinti ir tenka apgailestauti, jog dėl tokių Lietuvos institucijų
reikalavimų, ES lėšomis savivaldybių transporto parkai greičiausiai liks neatnaujinti.
2. Konkurencijos tarnybai reikalaujant kuo greičiau pradėti skelbti konkursus tolimiesiems maršrutams, tvyrojo didžiulė nežinia dėl 2018 m. kovo 31 d.
besibaigiančių leidimų tolimojo susisiekimo maršrutams. Todėl kol situacija paaiškės, Bendrovė nuo tarpmiestinio tipo autobusų įsigijimo sprendimų susilaikė.
Tik 2018 m. pradžioje paaiškėjo, kad leidimai maršrutams bus pratęsti ne konkurso būdu dar 5 metams. Vežėjai, jų akcininkai gavo laiko pasiruošti, priimti
strateginius sprendimus ir investuoti.
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FINANSINĖ VEIKLA
Bendrovė iš savo apyvartinių lėšų:

įsigijo ilgalaikio turto už 26 803 Eur;

mažino įsiskolinimus tiekėjams;

mažino atostoginių rezervą;

padidino trumpalaikio turto už 8506 Eur;
tai yra mažino riziką ateityje turėti mokumo
problemų.
Rezultatas – ankstesnių metų 33 453 Eur
nepaskirstytojo nuostolio, 2017 m. – 28 281 Eur
nepaskirstytojo nuostolio ir 3364 Eur grynojo
nuostolio.
Visa tai įrodo, kad vadybiniai sprendimai buvo
tinkami ir Bendrovė geba kontroliuoti savo
kaštus, nors finansiniai ištekliai nėra pakankami.
(Palyginimui: panašiausias pagal veiklos apimtis iš
kaimyninių rajonų – Rokiškio AP, jų veiklos rezultatas – 30
000 Eur grynojo nuostolio).

PLANAI IR PROGNOZĖS
Toliau vykdyti maršrutų analizę ir optimizavimą, išlaikyti ar net padidinti pardavimų
pajamas bei mažinti sąnaudas. Tam būtina kasmet įsigyti bent po 4 rentabilius
autobusus, ne senesnius nei 5-10 metų amžiaus. Tai vienintelė galimybė,
kuri realiai padėtų:

gerinti Bendrovės įvaizdį ir paslaugos kokybę;

dalyvauti reguliarių ir užsakomųjų maršrutų konkursuose;

pritraukti keleivius į Bendrovės aptarnaujamus maršrutus;

didinti pardavimus, uždirbti pelną;

į reisus išleisti keleivių srautą atitinkančios talpos autobusus ir taip mažinti degalų
sąnaudas;

trumpinti autobusų prastovas dėl ilgo detalių pristatymo;

mažinti autobusų linijoje gedimų atvejus;

pritraukti motyvuotus vairuotojus, taip mažinti jų viršvalandžius ir kelti
bendravimo kultūrą;

gerinti darbo vietas, užtikrinti saugą, kaupti lėšas kitų transporto priemonių
įsigijimui, pastatų renovavimui, teritorijos tvarkymui, motyvavimo sistemos
tobulinimui, paslaugų plėtrai.
Tam reikalingos investicijos. Dėl nuolat didėjančių sąnaudų ir
mažėjančių pajamų, Bendrovės finansiniai ištekliai yra nepakankami.
Gauti ilgalaikių paskolų – sudėtinga, nes turto, įdomaus bankams, įmonė
neturi. Be akcininko sprendimų arba finansinės pagalbos UAB Biržų
autobusų parkas atnaujinti transporto priemones vien tik iš savo
apyvartinių lėšų nepajėgs.
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5. BIRŽŲ MIESTO IR RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLA
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BIRŽŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
www.birzumiestovvg.lt
NARIŲ SKAIČIUS
IŠ JŲ JURIDINIAI ASMENYS
IŠ JŲ FIZINIAI ASMENYS
VALDYBOS NARIŲ SKAIČIUS
VIETOS VALDŽIOS ATSTOVAI:

12
8
4
9
AUDRONĖ GARŠVAITĖ
KĘSTUTIS KNIZIKEVIČIUS
MINDAUGAS BALČIŪNAS

2017 m. organizuoti trys visuotiniai susirinkimai. Pirmojo metu patvirtinta patvirtintos BMVVG valdybos veiklos ir pirmininko ataskaitos bei finansinės
atskaitomybės dokumentai už 2016 m., antrajame patvirtinti Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. pakeitimai, trečiajame priimtas sprendimas dėl stojimo į
miestų vietos veiklos grupių tinklą.
2017 m. vyko keturi valdybos posėdžiai, kurių metu patvirtinti kvietimų teikti projektinius pasiūlymus dokumentai, projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos ir iš
ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašas. Metų eigoje vyko narių susirinkimai, kuriuose
administracija teikė informaciją apie projektinių pasiūlymų vertinimo procesą ir rezultatus.
2016-12-22 pradėtas įgyvendinti projektas „Biržų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, kurio tikslas - sudaryti palankias sąlygas Biržų miesto
plėtros strategijos 2016-2020 m. įgyvendinimui.
2017 m. patvirtintas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas; parengti projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės kriterijų kriterijai;
parengti ir paskelbti kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus (3 kvietimai pagal 9 BMPS veiksmus); organizuoti septyni potencialių pareiškėjų
mokymai ir individualios konsultacijos; gauta ir įvertinta 15 projektinių pasiūlymų; organizuoti vieni pareiškėjų mokymai; organizuotos individualios konsultacijos
pareiškėjams dėl paraiškų rengimo finansavimui gauti; 2017-11-28 organizuotas informacinis renginys Biržų miesto bendruomenei apie 2016 – 2017 m.
įgyvendintas bei 2018 m. planuojamas veiklas.
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2017 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-767 patvirtintas siūlomų bendrai finansuoti Biržų
miesto plėtros strategijos 2016–2020 m. vietos plėtros projektų sąrašas, kuriame keturi Biržų miesto organizacijų projektai:

Nr.
1.

Organizacijos pavadinimas
VšĮ Biržų ligoninė

Projekto pavadinimas
„Socialinių paslaugų ir
kitų susijusių paslaugų
teikimas ir plėtra VšĮ
Biržų ligoninės
palaikomojo gydymo ir
slaugos skyriuje“

2.
Biržų rajono savivaldybės
Jurgio Bielinio viešoji
biblioteka

3.
Biržų pagyvenusių žmonių
asociacija

„Tavo – mano pasaulis”
(kūrybinė erdvė
bibliotekoje)

Socialiai atskirtų asmenų
integracijos didinimas,
gerinant jų gebėjimus
naudotis informacinėmis
technologijomis

4.
Biržų turizmo informacijos
centras

,,Pažintis su Biržų kraštu“

Projekto tikslas
Teikti socialines užimtumo ir
kineziterapijos paslaugas VšĮ
Biržų ligoninės palaikomojo
gydymo ir slaugos skyriuje.

Ugdyti neįgalių vaikų bei
juos lydinčių asmenų
socialinę integraciją,
bibliotekoje įkuriant
vaikų specialiuosius
poreikius atitinkančią
kūrybinę ir poilsio erdvę.
Skatinti socialiai atskirtų
asmenų integraciją užtikrinant
gyventojų poreikius atitinkančių
paslaugų teikimą
Pagerinti Biržų miesto
gyventojų padėtį darbo rinkoje,
suteikiant paklausius įgūdžius
ugdant kūrybingą ir pažintinių,
informacinių bei bendrųjų
turizmo srities pamatus įgijusį
specialistą, pasirengusį teikti
gido paslaugas.

Projektams įgyvendinti skirta 46 474,95 Eur iš ES ir LR biudžeto
lėšų.
Bendra projects vertė: 55 000,00 Eur.
Šių projektų įgyvendinimas prasidės 2018 m. balandžio – gegužės
mėn.
Dar dešimt projektinių pasiūlymų įtraukta į siūlomų finansuoti
sąrašus, kurie pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijai. Jiem siūloma skirti 198 574,78 Eur iš BMPS
įgyvendinimui skirtų lėšų.
Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. įgyvendinimui iš
viso skirta iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos
biudžeto 578 192,35 Eur.
Strategijos įgyvendinimo administravimui skirta 86 697, 00 Eur.
Biržų rajono savivaldybė prisidėjo 2017 m. 3 000,00 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, tačiau ši suma bus ženkliai mažesnė, kadangi
dauguma pareiškėjų planuoja prisidėti nuosavomis lėšomis arba
savanorišku darbu ir Biržų rajono savivaldybės lėšų neprašys.
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BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
2017 m. įvyko vienas Biržų r. VVG visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtintos valdymo
organų, darbuotojų, finansinės atskaitomybės, revizoriaus, metinė VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2016
m., priimti nauji nariai. Valdybos posėdžiai buvo suorganizuoti aštuonis kartus, kurių metu buvo svarstomi
klausimai susiję su vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 20152023 m.“ (toliau – VPS) įgyvendinimu, bendradarbiavimo paieškos ir dalyvavimas kituose finansiniuose
fonduose ieškant galimybių įgyvendinti savo organizacijos tikslus. Taip pat buvo svarstomi kiti su
organizacijos veikla susiję klausimai.

Biržų rajono vietos veiklos grupė (toliau – Biržų r. VVG) atstovauja
vientisą Biržų rajono savivaldybės teritoriją išskyrus Biržų miestą.
Biržų rajono savivaldybės administracija yra Biržų r. VVG narys.
Visuotiniame Biržų r. VVG narių susirinkime organizaciją atstovauja
savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas. Biržų r. VVG veikia
partnerystės principu, todėl valdymo organą iš 12 narių sudaro nariai
atstovaujantys tris sektorius: pilietinės visuomenės, verslo ir vietos
valdžios. Valdybos posėdžių metu, vietos valdžios sektorių atstovauja
savivaldybės deleguoti asmenys: Kęstutis Armonas, Adoflas Rinkūnas ir
Aurelija Sindriūnė.

2017 m. buvo paskelbtas Kvietimas Nr. 1 teikti vietos projektų paraiškas parengtas pagal VPS I prioriteto
„Ekonominės veiklos įvairinimas, darbo vietų kūrimo lengvinimas, inovacijų diegimas“ priemonės „Ne
žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis: „Parama su kaimo turizmu susijusių paslaugų kūrimui ir
plėtrai“ (toliau – 1 veiklos sritis) ir „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir
plėtoti“ (toliau – 2 veiklos sritis). Iš viso kvietimui buvo skirta 230 311,40 Eur paramos. Gauta viena vietos
projekto paraiška, parengta pagal 2 veiklos sritį. Prašoma paramos suma 29 218,30 Eur.
Biržų r. VVG siekdama stiprinti partnerystės ryšius skirtinguose sektoriuose suorganizavo susitikimus,
apskirtojo stalo diskusijas su vietos valdžios, verslo, jaunimo, bendruomenių atstovais. Susitikimų tikslas
buvo aptarti, ko labiausiai reikia Biržų rajonui. Tuo pat metu buvo ieškoma modernių, šiuolaikiškų idėjų,
kurios būtų aktualios ir patrauklios Biržų kraštui ir turistams.
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Atsižvelgiant į tai, kad nevyriausybinės organizacijos negeneruoja pelno,
Biržų rajono VVG pateikė informaciją dėl įgyvendinamų vietos projektų
pagal VPS papildomo finansavimo poreikio. Pagal Biržų r. VVG
įgyvendinamą VPS vietos projektams įgyvendinti skirta 1 481 906,00 Eur.
Iš jų 44 proc. lėšų skirta viešiesiems projektams įgyvendinti (parama
skiriama viešiems veiklų projektams, mažosios infrastruktūros kūrimo ir
gerinimo, viešųjų erdvių sutvarkymo ir pan. projektams ir
bendruomeninių, socialinių verslų projektams). 56 proc. VPS numatytų
lėšų skirta verslo sektoriui ir susiję su darbo vietų kūrimu Biržų rajone.
Projektai, atsižvelgiant pagal veiklos srities kryptį, finansuojami skirtingu
intensyvumu. Veiklų projektai finansuojami 95 proc., viešieji projektai
skirti infrastruktūros gerinimui, viešųjų erdvių sutvarkymui bei
bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, finansuojami 80
proc. intensyvumu, o verslo projektai – 70 proc. Apskaičiavus papildomo
finansavimo lėšų poreikį, iki VPS įgyvendinimo pabaigos (t.y. iki 2023 m.
rugsėjo 1 d.), viešiems projektams (mažosios infrastruktūros kūrimo ir
gerinimo, viešųjų erdvių sutvarkymo ir pan. projektams ir
bendruomeninių, socialinių verslų projektams) reikės apie 150 tūks. Eur
papildomo finansavimo arba vidutiniškai po 30 tūkst. Eur per metus. Ši
suma galėtų būti padengta įnašu natūra, kai yra tinkama finansuoti arba
privačiomis ar savivaldybės biudžeto lėšomis.
Viešieji projektai būtų naudingi viso Biržų rajono gyventojams bei
užtikrinant sklandų paramos pasisavinimą rajone, kasmet papildomas
tokių projektų finansavimas galėtų būti numatytas Biržų rajono
savivaldybės biudžete.
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Biržų r. VVG 2018 metų veiklos plane numatė tris VPS įgyvendinimo etapus:
Etapai

VPS prioritetas

Priemonė/veiklos sritis(-ys)

Vietos projektų Kvietimui skirta
pobūdis
suma Eur

Kvietimas Nr. 2

III prioritetas

Priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ Viešasis
veiklos sritis Parama investicijoms į išskirtinių pelno
gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei
pritaikymą gyventojų poreikiams.

ne 60 000,00 Eur

Kvietimas Nr. 3

I prioritetas

Priemonė Žemės ūkio produktų perdirbimo ir Privataus
rinkodaros kūrimas ir plėtra ir priemonės Ne pobūdžio pelno
žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra veiklos sritys
„Parama su kaimo turizmu susijusių paslaugų
kūrimui ir plėtrai“ ir „Parama ne žemės ūkio vietos
verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“

Kvietimas Nr. 4

II ir III prioritetai Priemonės „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų Viešasis
paslaugų kūrimas ir plėtra“ ir „Kultūros savitumo pelno
išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“

495 089,40

ne 50 000,00

Iš viso:

Planuojamas
įgyvendinimo
terminas ketv.
I

I-II

III-IV

605 089,40

Daugiau informacijos apie Biržų r. VVG veiklą ir VPS įgyvendinimą rasite internetiniame tinklapyje www.birzuvvg.lt.
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BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ORGANIZAVO SUSITIKIMĄ SU VIETOS VALDŽIOS, VERSLO,
JAUNIMO, BENDRUOMENIŲ, TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO IR MUZIEJAUS ATSTOVAIS

Biržų rajono vietos veiklos grupė 2017 m. balandžio 12 d. į susitikimą
sukvietė Biržų rajono savivaldybės, verslo, jaunimo, turizmo informacijos centro,
muziejaus ir bendruomenių atstovus tam, kad kartu aptartų, ko labiausiai reikia
Biržų rajonui, tuo pat metu paieškoti modernių, šiuolaikiškų idėjų, kurios būtų
aktualios ir patrauklios mūsų kraštui ir turistams. Susitikimo metu buvo pristatyta
informacija apie planuojamo Biržų rajono vietos veiklos grupės kvietimo teikti
paraiškas Nr. 1, rengiamo pagal VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros
strategiją 2015-2023 m.“ III prioriteto priemonės „Kaimo infrastruktūros
atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros
paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“, finansavimo
aprašo parengimą ir atrankos kriterijų parinkimą. Susitikimo metu vyko VPS veiklos
srities „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų
sutvarkymo bei pritaikymo gyventojų poreikiams“ idėjų mugė.
Vietos valdžios atstovai Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras
Valkiūnas bei mero pavaduotoja Irutė Varzienė ypač norėjo išgirsti jaunimo
nuomonę, todėl kvietė jaunimo atstovus kuo aktyviau dalintis idėjomis, kad Biržų
kraštas būtų patrauklus ir jaunosios kartos atstovams. Visus susitikimo dalyvius
vienijo bendras tikslas – tinkamai įsisavinti ES lėšas ir bendradarbiaujant su verslu,
vietos valdžia, bendruomenėmis, jaunimu, paversti Biržų rajoną patrauklesniu
gyventojams ir svečiams.
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6. ŠVIETIMAS, SPORTAS, JAUNIMO POLITIKA,
KULTŪRA, PAVELDO APSAUGA
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6.1. Švietimas
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SVARBIAUSI TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI ŠVIETIMO KLAUSIMAIS
Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintas Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo
plano pakeitimas, reorganizuotas lopšelis-darželis „Rugelis“ kuris prijungtas prie lopšelio-darželio „Genys“ ir tapo lopšelio-darželio „Genys“ skyriumi
„Rugelis“, patvirtinti nauji nuostatai. Kitais Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintas klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių
skaičius Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, pritarta šešiolikai Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių metinėms veiklų ataskaitoms,
pritarta 21 Tarybos sprendimui pakeisti švietimo įstaigoje didžiausią leistiną etatų skaičių. Iš viso Skyriaus parengtas ir priimtas 51 Tarybos sprendimas.
Švietimo, ugdymo įstaigų (pavadinimai (Biržų rajono 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“, „Genio“ skyrius „Rugelis“, Kirdonių universaliame daugiafunkciame centre, Biržų mokyklojedarželyje „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 mokyklojedaugiafunkciame centre, Biržų „Saulės“ ir Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijose.
Savivaldybės teritorijoje veikia Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, kurios steigėjas yra švietimo ir mokslo ministerija. Iki 2017 m. birželio 1 d. veikė
vaikų socializacijos centras „Širvėna“. Nuo birželio 1 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu nutraukta veikla. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro
iniciatyva suaktyvėjo bendradarbiavimas su bendrojo mokymo įstaigomis, vykdomos įvairios profesinio mokymo veiklos
Neformalusis vaikų švietimas organizuotas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre, kurį lankė 318 mokiniai ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos
mokykloje, joje mokėsi 216 mokinys. Be to, neformaliojo vaikų švietimo programas vykdė dar 28 teikėjai (laisvieji mokytojai (19), viešoji įstaiga „Nojaus
arka“, labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“, VšĮ „Pagalbos centras“, Lietuvos šaulių sąjunga, Biržų r. šaudymo sporto klubas, sporto klubas „Biržų
krepšinis“, Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, VšĮ „Inžinerijos mokykla“, ateitininkų federacija), 33 programose dalyvavo 756 mokiniai.
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Švietimo ir ugdymo sistemos:
⸎

stiprybės (vertybės, teigiami pokyčiai, išspręstos problemos, dalyvavimas projektuose ir t.t, materialinė bazė ir kt.):

Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė Biržų rajono savivaldybės mokyklų teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdymo
kokybės užtikrinimo situacijai aptarti, ugdymo kokybės planui/programai parengti apibendrino rezultatus ir parengė rekomendacijas. Atsižvelgiant į
mokyklų bendruomenių nuomonę apie mokyklų veiklos rezultatus pateikti pasiūlymai Nacionalinės švietimo politikos formuotojams, Savivaldybės tarybai,
Savivaldybės administracijai, mokyklų vadovams.
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.
Tęsiamas 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;
⸎ silpnybės, grėsmės (neigiami faktoriai, trūkumai, problemos, materialinė bazė kt.):
Mažėja mokinių skaičius, atsiranda jungtinės klasės, nepakankamas netradicinių pamokų įvairiose pamokose organizavimas, menkos Ugdymo plano
ir Mokinio krepšelio galimybės finansuoti neformalųjį vaikų švietimą (būrelius), konsultacijas, gabių vaikų ugdymui;
⸎ galimybės (perspektyvos): optimaliai pertvarkyti mokyklų tinklą, gerinti švietimo įstaigų materialinį aprūpinimą ir modernizuoti ugdymo
aplinkas. Susitarimų tarp mokinių, mokytojų ir tėvų puoselėjimas siekiant pažangos. 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“ pagrindinei mokyklai trūksta lėšų didelės apimties remontams atlikti
(mokykla neturi higienos paso). Biržų „Saulės“ gimnazijoje reikalingos lėšos kapitaliniam remontui ir ugdymo aplinkos modernizavimui. Būtina įrengti
šiuolaikiškas gamtos mokslų ir technologijų laboratorijas, atnaujinti kitas mokymosi aplinkas.
Didelis psichologų mokyklose poreikis.
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Mokinių skaičius švietimo įstaigose:
Švietimo, ugdymo įstaiga
Biržų „Saulės“ gimnazija
Biržų r. Vabalninko Balio
Sruogos gimnazija
Biržų
„Atžalyno“
pagrindinė mokykla
Biržų
„Aušros“
pagrindinė mokykla
Biržų Kaštonų pagrindinė
mokykla
Biržų r. Papilio pagrindinė
mokykla
Biržų
r.
Nemunėlio
Radviliškio pagrindinė mokykla
Biržų
r.
Kratiškių
pagrindinė mokykla
Biržų
r.
Pačeriaukštės
Petro
Poškaus
pagrindinė
mokykla
Biržų
r.
Pabiržės
pagrindinė mokykla
Biržų
r.
Medeikių
pagrindinė mokykla
Biržų
r.
Germaniškio
mokykla-daugiafunkcis centras
Biržų jaunimo mokykla
Biržų
mokykla-darželis
„Vyturėlis“
Biržų
lopšelis-darželis
„Drugelis“
Biržų
lopšelis-darželis
„Genys“
Biržų r. lopšelis-darželis
„Genys“ skyrius „Rugelis“
Biržų
lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“
Kirdonių
universalus
daugiafunkcis centras

Mokinių/vaikų
skaičius 2016–2017 m. m.
499
222

Mokinių/vaikų
skaičius 2017–2018 m. m.
470
201

338

315

601

591

373

362

115

104

74

70

57

55

88

80

107

98

74

59

37

15

34
88

22
92

99

100

128

138

57

54

86

103

13

14
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Mokinių ugdymosi pasiekimai
2016–2017 mokslo metais vidurinį išsilavinimą įgijo 180 mokiniai (96 proc.), vidurinio ugdymo programą baigė 173
abiturientai. Penki Biržų „Saulės“ gimnazijos abiturientai, gavo šešis 100 balų įvertinimus iš valstybinių brandos egzaminų
(1 matematikos, 1 istorijos ir 4 anglų kalbos). Savivaldybės mokyklose iš 281 dešimtos klasės mokinių 268 įgijo pagrindinį
išsilavinimą (95 proc.). 2016-2017 mokslo metais gabiems mokiniams organizuotos 22 mokomųjų dalykų rajono olimpiados, 10
konkursų. Olimpiadose dalyvavo 935 mokiniai, konkursuose – 216 mokinių. Iš viso 1151 mokinys. Organizuotos 46 sporto
varžybos, jose dalyvavo 1168 mokiniai. Savivaldybė skyrė transportą nuvykti į šalies olimpiadas, konkursus ir varžybas.
Organizuota mokslo metų užbaigimo šventė. Prizai, padėkos raštai, medaliai, sporto taurės įteiktos 108 pirmųjų vietų
nugalėtojams, juos mokiusiems 63 mokytojams. Rajono olimpiadose 11 mokinių laimėjo po 2 arba 3 pirmąsias vietas. II vietą
šalies technologijų olimpiadoje laimėjo „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinys, III vietą šalies istorijos olimpiadoje laimėjo
„Saulės“ gimnazijos mokinys. Įvertintos „Saulės“ gimnazija ir Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla – Lietuvos
mokyklų žaidynėse laimėjusios trečias vietas. Biržų rajono savivaldybė tapo 2016−2017 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių 3
grupės nugalėtoja.
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SOCIALINIŲ PEDAGOGINIŲ, PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ
VALDYMAS (PAGALBOS GALIMYBĖS MOKYKLOSE (PAGALBOS
PASITELKIMAS), PAGRINDINĖS PROBLEMOS, PAGALBOS MOKINIUI,
ŠEIMAI VEIKSMINGUMAS IR KT)
Organizuotas švietimo pagalbos teikimas mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai.
2016–2017 m. m. įvyko 177 įvairių pedagoginių kvalifikacijos tobulinimo renginių,
kuriuose dalyvavo 5088 dalyviai. Atlikta 204 pedagoginių psichologinių vaikų
įvertinimų. Konsultacijų skaičius: spec. pedagogo – 193, logopedo – 599, psichologo –
387, socialinio pedagogo (nuo spalio mėnesio) – 95. Vesti „Bendravimo su vaikais
kursai“ – 9 dalyviai, 50 val., „Tėvų socialinių įgūdžių ugdymas“ –8 dalyviai, 12 val.
Vykdyta 12 pedagoginio psichologinio švietimo užsiėmimų. Atvejų aptarimo, analizių –
32. Parengta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa 24 val. „Pykčio valdymas
dailės terapijos pagalba“ – 16 dalyvių. Vykdyti 2 konkursai rajono specialiųjų poreikių
vaikams. ŠMM ir Savivaldybės remiamas projektas „Psichologo paslaugų mokyklose
prieinamumo užtikrinimas, bendradarbiaujant su savivaldybėmis“ psichologo paslaugas
gavo 310 asmenų, iš jų: 70 mokinių 16 tėvų ir 220 mokytojų. Pagalba buvo suteikta 16kai ugdymo įstaigų.
Vykdytas vaiko minimaliosios priežiūros priemonių koordinavimas. 2016–2017
mokslo metais įvyko 8 Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiai,
kurių metu analizuotos 38 mokinių elgesio problemos. Surengti 9 prevenciniai reidai.
20 vaikų taikytos minimalios (iš jų 9 pakartotinai) priežiūros priemonės.
Bendradarbiaujant su policija, surengtas futbolo turnyras, kuriame dalyvavo 80
mokinių. Surengta 9 reidai dėl mokinių rūkymo viešose vietose prevencijos.

Organizuotas bendrojo ugdymo mokyklų mokinių,
gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintinas
pavėžėjimas į mokyklas ir į namus. 2017 m. rugsėjo 1 d.
duomenimis pavežami 1053 mokiniai, lyginant su 2016 m.
rugsėjo 1 d. duomenimis sumažėjo 13 proc. (2016 m. –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.
Biržų rajono savivaldybės mokinių savivalda taip pat
įvairiomis veiklomis skatina mokymosi pažangą.
Vabalninko Balio Sruogos gimnazija pasirašė sutartį su
Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazija dėl partnerystės
dalyvaujant projekte „8-tų klasių mokinių matematikos
gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis“ 2017–2019
metams (dalyvauja 5 mokytojai). Tęsią dalyvavimą Jaunimo
garantijų iniciatyvos projekte „Atrask save“. Per 2017 m. buvo
priimti 8 savanoriai.

103

Pedagogų perkvalifikavimas. Kokios specialybės pedagogų perteklius/ trūkumas (paklausiausios specialybės);
Paklausiausios chemijos, fizikos, geografijos mokytojų, logopedo, psichologo specialybės. Planuojant mokyklų tinklo pertvarką,
reikia spręsti netenkančių darbo mokytojų įdarbinimo ar persikvalifikavimo problemas.
Kita būtina informacija
Savivaldybėje atliktas visų bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimų vertinimas naudojantis NEC parengtais
mokinių pasiekimų vertinimo įrankiais. Mokyklos gavo išsamią informaciją dėl individualios mokinių pažangos gerinimo.
Savivaldybės mokyklos teikia Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai ataskaitas apie padarytą pažangą. Savivaldybės prizais
už 2017 metais pasiektą pažangą apdovanotos:
Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla – už efektyvų tarptautinių projektų įgyvendinimą ir pilietiškumo ugdymą kuriant sėkmingo
mokymosi prielaidas;
Biržų r. Kratiškių pagrindinė mokykla – už sėkmingus mokymosi rezultatus ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais bei vietos
bendruomene;
Biržų r. Germaniškio mokykla-daugiafunkcis centras – už palankios mokymosi aplinkos kūrimą ir mokinių pasiekimus.
Vykdytas išorės vertinimas Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje neigiamų
įvertinimų negauta, rezultatai paskelbti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tinklapyje, išsamios ataskaitos pateiktos
mokykloms. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija parengė priemonių planą išorės vertinimo išvadose nurodytoms stipriosioms ir
tobulintinoms mokyklos veiklos aspektams įgyvendinti.
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MERO POTVARKIU SUDARYTA DARBO GRUPĖS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ
BENDRĄJĮ PRADINĮ, PAGRINDINĮ IR VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ, UGDYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO
SITUACIJAI APTARTI, UGDYMO KOKYBĖS GERINIMO PLANUI/PROGRAMAI PARENGTI

Darbo grupė:
Arūnas Anskinas

– Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros
ir sporto komiteto pirmininkas;

Irutė Varzienė

– Savivaldybės mero pavaduotoja (darbo
grupės pirmininkė);

Eugenijus Januševičius – Biržų rajono Papilio pagrindinės
mokyklos direktorius;

Darbo grupei, sudarytai 2017 m. liepos 10 d., pavesta aptarti
Biržų rajono savivaldybės mokyklų, teikiančių pradinį, pagrindinį
ir vidurinį išsilavinimą, ugdymo kokybės užtikrinimo situaciją bei
parengti ugdymo kokybės gerinimo planą/programą ir
Savivaldybės merui pateikti nuomonę dėl ugdymo kokybei
užtikrinti būtinų švietimą reglamentuojančių įstatymų
pakeitimų.
(Darbo grupės rezultatai Savivaldybės merui pateikti 2018 m. kovo pradžioje (žr.
šios Ataskaitos priede)

Rimantas Jocius

– Savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto
vedėjas;

Dainius Korsakas

– Biržų „Saulės“ gimnazijos direktorius;

Laimutė Špokienė

– Biržų lopšelio-darželio
„Genys“ direktorė;

Saulė Venckūnienė

– Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos
direktorė;

Aidas Vaitkevičius

– Savivaldybės tarybos narys.

skyriaus
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6.2. Kultūra
Kultūros įstaigų tinklą rajone
2017 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

2017 METŲ ĮVAIRIŲ FORMŲ KULTŪROS RENGINIAI, VYKĘ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, BENDRUOMENĖSE DEDIKUOTI
LIETUVOS 100-MEČIUI
● Parengta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui skirta programa, kuriai pasiūlymus teikė
Savivaldybės vadovai, įstaigos, organizacijos, asociacijos. Daug kokybiškų renginių skirta Reformacijos
500-ųjų metinių jubiliejui.
● Mero pavaduotoja, Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, koordinavo renginių
organizavimą, siūlė idėjas, vertino kokybę. Rezultatai sistemingai analizuoti darbiniuose
pasitarimuose.

⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎
● Išlieka renginių derinimo, kokybės problemos.
● Aktualus paveldo pritaikymo turizmui, kultūros
renginiams klausimas
● Vienas iš kultūrinės veiklos prioritetų – kultūros ir
švietimo įstaigų bendradarbiavimas
● Nors pokyčių daug, valstybinių švenčių minėjimas
turėtų būti ir prioritetas, ir diskusijų objektas, kad būtų
rasta paveiki forma, ugdanti telkianti, pritraukianti
įvairių kartų dalyvius.
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SĖKIMINGI TRADICINIAI RENGINIAI:
● Biržų miesto šventė, „Žaldokynės kraštas“,
„Baroko pavasaris“, turizmo sezono atidarymo
ir uždarymo šventės „Laimingas vaikų juokas“.
● Biržų miesto šventė „Biržai – sostinė mano“
pasiekė savo tikslus: programos įvairovė,
dalyvių gausa, geri vertinimai.
----------------------------------------------------------------● Kultūros įstaigos rengė projektus ir gavo
finansavimą daugeliui įdomiausių, novatoriškų
renginių.
● Išaugo kaimo vietovių kultūros filialų,
bendruomeninių renginių kokybė, kuriamos
naujos tradicijos.
● Pakankama profesionalaus meno sklaida ir
mėgėjiškų, kaip saviraiškos galimybės, formų
pasiūla.
● Vienas iš svarbiausių kultūrinio gyvenimo
požymių – renginių prieinamumas, daugelis
itin kokybiškų, profesionalių renginių
žiūrovams yra nemokami.
● Biržų rajono savivaldybės atstovai, kultūros
įstaigų delegacijų kolektyvai dalyvavo
tarptautiniuose, respublikiniuose renginiuose,
miestų partnerių šventėse, meno festivaliuose.
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BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJUS „SĖLA“
Esminiai įstaigos darbai, iššūkiai, problemos 2017 m.
Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (toliau – Muziejus) saugoma unikali Biržų krašto kultūros ir istorijos medžiaga, visuomenei pristatoma ekspozicijų,
leidinių, publikacijų, skaitmeninių (virtualių) produktų pagalba. Populiariausiomis išlieka arsenalo pastate įkurtos interaktyvios ekspozicijos.
Arsenalo salėje nuolat vyksta įvairūs mokymai, seminarai, konferencijos, demonstruojami filmai. Muziejus organizuoja įvairius kultūrinius renginius,
knygų pristatymus, koncertus, organizuojamos profesionalių dailininkų bei meno mėgėjų parodos, eksponuojamos parodos iš muziejaus rinkinių,
nuolatos vedamos edukacinės programos vaikams ir suaugusiems. Populiariausia programa suaugusiems išlieka „Žaldoko alus“, kurios metu
susipažįstama su senosios aludarystės reikmenimis ir aukštaičių vaišingumą menančiomis tradicijomis. 2018 m. ketinama pakeisti programos
pavadinimą ir patentuoti naują prekės ženklą. 2017 m. kartu su Vlado Jakubėno muzikos mokykla jau trečią kartą surengtas senosios muzikos
festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“. Vienas iš populiariausių metų renginių - tradicinė „Naktis muziejuje“, įvykęs gegužės 20 d. Įgyvendinti net du
tarptautiniai projektai su Baltarusijos muziejais. Reikšmingiausia 2017 m. pilies rūmuose eksponuota tarptautinė paroda - Jurgio Pergalingojo ir
Jonušo II Radvilos bei jo žmonų originalių portretų, kuriuos paskolino Nacionalinis Baltarusijos dailės muziejus (paroda eksponuota 6 mėnesius).
Taip pat dalyvauta tarptautinėje parodoje „Ultima ratio regum. Ieties ir muškietos epochos karai Šiaurės Rytų Europoje (XVI a. vid. – XVIII a. pr.)“
įstaigoje „Muziejus „Myro pilies kompleksas“ Baltarusijoje (parodoje eksponuoti 32 mūsų muziejaus eksponatai). Reformacijos metams buvo skirti net
keli renginiai. Organizuota dr. Deimanto Karvelio paskaita „Reformacijai - 500. Tikėjimas Radvilų gyvenime: sielos ir darbų dermė“ (kovo mėn.).
Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti kartu su Klaipėdos universitetu surengta konferencija „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir
Talino. Kultūros transfero ypatumai“, kurios metu pristatyta ir Biržų evangelikų reformatų bažnyčios bažnytinio meno vertybių paroda (rugsėjo 9 d).
Taip pat rugsėjį surengtas skulptorių pleneras, skirtas pirmosioms reformatų įkurtoms mokykloms įamžinti, sukurtos ir pastatytos 4 skulptūrinės
kompozicijos, organizuotas skulptūrų pristatymo renginys.
Vienas iš muziejui kilusių iššūkių buvo Vabalninko skyriaus perkėlimas į kitas patalpas. Su šiuo iššūkiu susidorota sėkmingai. Suremontuotos
Vabalninko skyriaus pirmo aukšto patalpos. Eksponatai pergabenti iš senųjų patalpų (S. Nėries g.14) į naująsias (Žolinės a. 10). Įrengta Vabalninko
istorijos ekspozicija. Viešas ekspozicijų pristatymo renginys įvyko rugpjūčio 15 d.
2017-09-28 sprendimu T-184 Tarybai padidinus leistiną didžiausią muziejaus pareigybių skaičių, Vabalninko skyrius sustiprintas vienu etatu, įkurta
darbininko – kūriko pareigybė.
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Poreikiai:
Reikalingas neįgaliesiems pritaikytas laiptų kopiklis, kad judėjimo negalią turintys neįgalieji galėtų laisvai judėti po pilies rūmų vidų, patekti į pastato
antrą ir trečią aukštus.
Nors arsenalo pastatas pradėtas eksploatuoti jau keleri metai, iki šiol Savivaldybės administracija muziejui jo nėra perdavusi.
Didelis patalpų poreikis (saugykloms, ekspozicinėms ir parodų salėms).
Reikia didesnės automobilių stovėjimo aikštelės prieš pilies tiltą, ne šiuo metu ji yra per maža, joje netelpa lankytojų transporto priemonės.
Galimybės gerinti įstaigos veiklą
Kiekvienais metais rengiamas įstaigos metų veiklos planas. Parengtas organizacijos strateginis planas 2018-2020 m. , kuris patvirtintas 2017 m. gruodžio
27 d. įsakymu Nr. 5P – 27.
Muziejaus Tarybos 2016-12-28 sprendimu Nr.2 patvirtintas Muziejaus Etikos kodeksas.
Parengtas ir 2017-12-27 direktoriaus įsakymu Nr. 5P – 26 patvirtintas darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, pradėtas įstaigos darbuotojų veiklos
vertinimas.
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija įstaigoje
Biržų rajono savivaldybės taryba 2017 m. įstaigos išlaidų sąmatoje patvirtino 586 981 Eur, iš jų biudžetinių lėšų – 447 000 Eur, valstybės biudžeto lėšos
LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti – 6 981 Eur. 2017 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.
T-15 sudarė prielaidas muziejui gauti daugiau pajamų už teikiamas paslaugas. Šių pajamų per 2017 m. faktiškai uždirbta 131 942 Eur. Muziejaus vykdytiems
projektams įgyvendinti iš įvairių fondų gauta 23 500 Eurų. Fizinių asmenų paramos gauta 1917,84 Eur, o iš Juridinių asmenų gauta 2100 Eur parama. Taigi, iš
viso muziejus pritraukė 27 517,84 Eur papildomų lėšų.
2017 m. rajono Taryba 2017-09-28 sprendimu T-184 patvirtino didžiausią leistiną muziejaus etatų skaičių – 52.
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Paslaugų plėtra. Bendradarbiaujant su restoranu „Pilies skliautai“ sukurta nauja pramoginė – pažintinė programa suaugusiems „Iš kunigaikštienės buduaro – tiesiai prie Jo
Šviesybės stalo“. Sukurtos 3 edukacinės programos Lietuvos valstybės šimtmečio tematika skirtingo amžiaus mokiniams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams.
2017 m., siekdamas padidinti paslaugų patrauklumą, Muziejus įsigijo 100 vnt. puošnių kėdžių, ilgą kiliminį taką, atnaujino kompiuterinę įrangą. Taip pagerinome sąlygas
ir praplėtėme erdves norintiems organizuoti įvairius renginius, nuomotis patalpas su įranga. Tikimės didesnio jaunavedžių susidomėjimo muziejaus paslauga – iškilminga vestuvių
ceremonija.
Kita svarbi informacija.
Šiuo metu muziejus saugo 152 529 eksponatus (per 2017 m. priimti 4 555 eksponatai). Muziejaus nuolatinių ekspozicijų, pristatančių charakteringiausius krašto kultūros bei
istorijos artefaktus, plotas siekia 3132 kv. m.
Iš viso 2017 m. muziejų (kartu su padaliniais) aplankė 55 773 (2016 m. – 55 204, 2015 m. - 51 342, 2014 m. – 45 300) lankytojai. Vabalninko skyrių aplankė 1647 (2016 m.
– 1134, 2015 m. – 930, 2014 m. – 910) ekspozicijų, parodų ir renginių lankytojai. Kirkilų tradicinių amatų centras sulaukė 778 žmonių (2016 m. – 990). Muziejaus organizuotuose
renginiuose per 2017 metus apsilankė 17 139 lankytojų (2016 m. - 12,4 tūkst.).
Per ataskaitinius metus suskaitmeninti 2474 eksponatai. Iš jų perkelta į LIMIS (Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema) – 531. Per 2017 m. restauruota ir
prevenciškai konservuota 13 kokilių ir 117 archeologinio metalo muziejaus eksponatų. Per šį laikotarpį pervertintų tikrąja verte eksponatų skaičius - 23 634 vnt.
2017 m. Muziejaus įgyvendinti projektai (parengtiems projektams 2017 m. gautas finansavimas – iš viso 13,1 tūkst. Eur):
a). Lietuvos kultūros taryba, skirdama 7 400 Eur, iš dalies finansavo projektą „Edukacinis ciklas „Baroko pavasaris Biržuose 2017“. Įvyko 7 edukaciniai koncertai ir
senosios muzikos meistriškumo seminaras mokiniams ir mokytojams iš Lietuvos ir Latvijos.
b). Kultūros taryba, skyrusi 5 000 Eur, iš dalies taip pat finansavo projektą „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo II Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“.
Įgyvendinant projektą, organizuota paroda „Jurgio Pergalingojo ir Jonušo II Radvilos bei jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“ (balandis-lapkritis).
c). Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos iš dalies finansavo Muoriškių pilkapių katalogo leidybos projektą, skirdamas 3000 Eur. Katalogas išleistas
(120 pusl., tiražas 500 egz.) ir pristatytas Biržuose ir Pasvalyje vykusių konferencijų metu.
d). Kultūros taryba 1800 Eur. Skyrė ir projekto „Mantagailiškio dvaro XVI-XVII a. koklių restauravimas“ įgyvendinimui. Restauruota 13 vnt. XVI-XVII a. Mantagailiškio
dvaro koklių.
e). Projekto „Edukacinė kelionė „Vabalninko krašto koplyčios – lygumų vizualinės dominantės“ įgyvendinimui Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
skyrė 300 Eur. Dalinį finansavimą. Projektas sėkmingai įgyvendintas. 2017 m. rugsėjo 16 d. 88 ekskursijos dalyviai aplankė 10 nekilnojamo kultūros paveldo objektų.
f). Buvo parengta projekto „Vabalninko žydų istorijos įamžinimas“ paraiška Geros valios fondui. Gautas 1000 Eur. Dalinis finansavimas. Projektas sėkmingai įgyvendintas.
Parengtas ir mieste pastatytas informacinis stendas, pasakojantis Vabalninko žydų istoriją. Pagaminti 5 atminimo ženklai, kurie žymi žydų bendruomenei kadaise priklausiusį
nekilnojamąjį turtą.
g). Kultūros ministerija iš dalies finansavo (skyrė 5000 Eur) ir muziejus (su partneriais) įgyvendino projektą „Reformatų švietimo politika – pirmųjų parapijinių mokyklų
Biržų krašte steigimas. Skulptorių pleneras, skirtas pirmųjų mokyklų steigimo Biržų krašte įamžinimui“. Surengtas skulptorių pleneras, sukurtos ir pastatytos 4 skulptūrinės
kompozicijos, organizuotas skulptūrų pristatymo renginys.
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Tolesnės veiklos perspektyvos (įžvalgos) – 2018–2020 m.
Muziejaus funkcijos lieka tos pačios, tačiau laikmetis diktuoja prioritetus. Tad muziejaus didžiausias rūpestis tebėra rinkti, tyrinėti ir
išsaugoti (reikalui esant – konservuoti bei restauruoti) muziejines vertybes, tačiau svarbiausia 2018-2020 m. perspektyvoje – kuo plačiau ir
įvairesniais kanalais dalintis sukauptu turtu, t. y., pristatyti visuomenei, pateikti šiandieniniam ir ateities lankytojui suprantama kalba. Tad
planuojama judėjimo negalią turintiems lankytojams ekspozicijas padaryti prieinamas visuose muziejaus aukštuose, taip pat pritaikyti
kitakalbiams (versti salių aprašus, anotacijas į anglų, rusų, latvių k.), papildomą informaciją apie eksponatus padaryti lankytojams
prieinamą mobiliųjų įrenginių pagalba (vaikams ir jaunimui), taip pat muziejų padaryti patrauklesne erdve šeimoms su vaikais, sukuriant
specialius kampelius vaikams atraktyviems užsiėmimams bei aktyvius edukacinius užsiėmimus pilies teritorijoje. Spartinti eksponatų
skaitmeninimo procesą ir dalintis suskaitmenintų eksponatų vaizdais bei aprašais LIMIS-e (Lietuvos integrali muziejų informacinė
sistema), e. paveldo, europeanos ir kt. internetinėse bazėse. Organizuoti daugiau trumpalaikių teminių parodų iš muziejaus fondų.
Bus siekiama atnaujinti muziejaus įvaizdį ir gerinti lankytojų informavimo sistemą sukuriant muziejaus iškabą bei pastatant
informacines rodykles-nuorodas, atnaujinant informacinį stendą prie automobilių stovėjimo aikštelės, papildant ir atnaujinant muziejaus
interneto puslapį.
Planuojama atnaujinti labiausiai nusidėvėjusį ekspozicijų salių grindų parketą rūmų pastate bei pakeisti pirmojo aukšto vestibiulio ir
rūbinės estetinį vaizdą.
Taip pat planuojama Vabalninko skyriaus plėtra, suremontuojant pastato, į kurį įkeltas muziejaus Vabalninko skyrius, rūsio patalpas,
įrengiant rūsiuose emocionaliai paveikią, modernią ekspoziciją, pasakojančią apie pokario rezistenciją ir sovietų represijas.
Svarbi tolesnės veiklos sritis – tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su kitais šalies ir užsienio muziejais, keistis parodomis, dalyvauti
bendruose renginiuose, semtis patirties.
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BIRŽŲ KULTŪROS CENTRAS
Biržų kultūros centro darbas organizuojamas
remiantis pagrindinėmis veiklos kryptimis:
Saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir
vietos tradicijas,
Organizuoti poilsį ir pramogas,
Skleisti profesionalų meną,
Demonstruoti kino filmus,
Rūpintis bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu
ir tenkinimu,
Puoselėti bendrąją ir etninę kultūrą, ugdyti ir skatinti
visokeriopą meninę saviraišką,
Rūpintis Biržų krašto kultūros pristatymu Lietuvoje ir
užsienyje,
Vykdyti bendrąją valstybės kultūros politiką,
integruotis į įvairius respublikinius projektus.

Pasitelkiant režisūrinę išmonę, pirmiausia stengtasi išlaikyti, tobulinti tradicinius renginius - profesionalių teatrų
festivalį „Žaldokynės kraštas“, Aukštaitijos regiono kapelų varžytuves „Grok, Jurgeli“, Motinos dienos paminėjimą,
„Melpomenes šventę, Armonikininkų šventę „Aukštaitijos armonika“, folkloro festivalį „Pragyda gyda“, Kalėdinį
koncertą bei kt.
Nemažai renginių organizuota kitose erdvėse: Joninės, Žolinė prie Karvės olos, Užgavėnės, Gatvės muzikos diena.
Koncertais paminėta Vaikų gynimo diena, Mokslo ir žinių diena , iškilmingai įžiebta Kalėdų eglė. Dalis renginių
išaugo į didžiules rajonines šventes. Tai „Seniūnijų šventė“, „Kaimo teatriukų šventė“.
Pagrindiniai kultūros centro organizuojami renginiai tapo tarptautiniai ir regioniniai:
Profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“ - tarptautinis
Aukštaitijos krašto liaudiškų kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“ – regioninis
Armonikininkų varžytuvės „ Aukštaitijos armonika“ - regioninis
Mėgėjų teatrų festivalis „Dauguvietynė“ – respublikinis
Jaunimo liaudies šokių festivalis „Pakol jauni“ – respublikinis
Baltų vienybės dienos paminėjimas, ilgakasių konkursas- tarptautinis
Pučiamųjų orkestrų festivalis “Dūdų fiesta“ –regioninis
Moksleivių liaudies šokių šventė „Apaščios polka“ –regioninis
Vestuvinių muzikantų šventė- tarptautinis

Tirti žiūrovų poreikiai, stengtasi pasiūlyti populiariausių profesionalių atlikėjų koncertų, naujų renginių temų, patrauklių jų formų.
2017 m Biržų kultūros centre įvyko 104 renginiai (profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai, pramoginės muzikos ir meno mėgėjų koncertai, kino filmai , kiti renginiai),
kuriuose apsilankė 13 372 lankytojai . Pirmą kartą buvo organizuotas Baltų vienybės dienos paminėjimas ir ilgakasių konkursas, kuriame dalyvavo ilgakasės iš Lietuvos ir
Latvijos, ypatingą dėmesį skyrėme pasiruošimui respublikinei dainų šventei, renginiams, skirtiems Lietuvos 100-čiui paminėti .
Lapkričio 8 d. ansamblis „Lietuva“ pristatė išskirtinę premjerą - muzikinę dramą pagal Vytauto Klovos operą „Pilėnai“ – „Legenda apie Pilėnus”, šiai progai skirtus kūrinius į
repertuarą įtraukė kultūros centro mėgėjiško meno kolektyvai.
Kameriniam chorui „Viktorija“ ir mišriam chorui ‚Agluona“ vadovauja Viktorija Morkūnienė. Kolektyvai aktyviai dalyvavo miesto kultūriniame gyvenime, organizavo šventes,
koncertines keliones, puoselėjo Biržų krašto chorinę muziką.
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„Biržų blėkvaris“, vadovaujamas P. Dapšausko balandžio 8 d. surengė įspūdingą dvikovą - „JD Brass“ prieš „Biržų Blėkvarį“. Dvikovą laimėjo
„Blėkvaris.“ Atlikėjas, aktorius ir režisierius „Auksinio balso“ finalininkas Vidas Bareikis pakvietė „Biržų Blėkvarį „pagroti kartu jo muziką
pritariant vario dūdoms. Kartu su Vidu Bareikiu kolektyvas dalyvavo trijuose didžiausiuose Lietuvos festivaliuose.
Muzikinei grupei “Jump jazz” vadovauja Aurimas Puluikis. Muzikantai aktyviai koncertavo ne tik Biržų rajone bet ir kituose Lietuvos
miestuose bei miesteliuose, dalyvauja konkursuose ir festivaliuose.
Liaudišką muziką grojančią „Kaziuko kapelą” subūrė ir iki šiol jai vadovauja Kazys Baronas. Repertuare – liaudies dainos, muzika, įvairių
kompozitorių kūriniai.
Biržų kultūros centro jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestrui vadovauja Gitas Korsakas. Orkestras savo pasirodymais puošė Biržų
miesto ir rajono organizuojamus kultūrinius renginius, sporto šventes ir kt.
Jaunimo tautinių šokių grupei „Raitytinis“ vadovauja Danguolė Kalkienė. 2017 m. Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvų konkurse- festivalyje „Suk, suk rateli“, kuris vyko Kuršėnuose, laimėta pirma vieta.
„Bočiai“ jungia trys kolektyvus: liaudiškos muzikos kapelą, šokėjus ir liaudies dainų atlikėjus. Vadovė Lina Januševičienė. Jie užsiima ne tik
kūrybine veikla, bet ir skatina aktyvų pagyvenusių žmonių laisvalaikį, organizuoja sveikatingumo dienas, sporto varžybas, edukacines keliones,
poilsį gamtoje. „Bočiai“ švenčia kolektyvo narių jubiliejus, bendrijos nariai pagelbėja vieni kitiems sunkiomis akimirkomis. Kolektyvai aktyviai
dalyvavo įvairiuose rajono, miesto renginiuose, koncertavo Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Švenčionių, Ukmergės, Marijampolės „Bočių“
renginiuose, Likėnų sanatorijoje. Glaudžiai bendradarbiauja su Latvijos respublikos Bauskės, Iecavos, Aizkraukles mėgėjų meno kolektyvais. 2017
m. kolektyvas atšventė 25-erių metų jubiliejų.
Biržų kultūros centro folkloro ansambliui „Siaudela“ vadovauja Jūratė Garnelienė. 2017 m. pasirodė tarptautiniame festivalyje Šiauliuose
„Saulės žiedas“, išleido kompaktinę plokštelę
Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansambliui“ Dijūta“ vadovauja Jūratė Garnelienė.
Dalyvauta Biržų kultūros centro organizuojamuose renginiuose, pasatyti du miuziklai : „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ ir „Baltas vilkas“.
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Boriso Dauguviečio mėgėjų teatrui vadovauja Vita Vorienė
2017 metais Boriso Dauguviečio teatras dalyvavo ir parodė spektaklius trijuose respublikiniuose ir viename tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje. Dalyvavo
įvairiuose renginiuose. Respublikinėje mėgėjų teatrų šventėje „Atspindžiai 2017“ Priekulėje Borio Dauguviečio teatras buvo pristatytas nominacijai „Ryškiausia
nacionalinės dramaturgijos interpretacija „Balys Sruoga. Jaunų dienų mozaika“ ir nominacijai ryškiausia sezono aktorė – Evelina Leščinskaitė už Unės vaidmenį
spektaklyje „Balys Sruoga. Jaunų dienų mozaika“. Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatrui šventės metu buvo įteiktas Kazimieros Kymantaitės vardo
prizas už originalios teatro kalbos ieškojimus, nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą. Kovo 24 d. surengta tradicinė „Melpomenės šventė“, skirtą tarptautinei
teatro dienai paminėti. Pavasarį pristatė premjerinį spektaklį – komediją pagal Juozą Baltušį „Valiusei reikia Alekso…“, kuris tapo populiariausiu metų renginiu.
Biržų miesto šventėje rugpjūčio mėnesį kolektyvas sukūrė tarpukario Biržų atmosferą. Parengė programą „Palikti negalima griauti“, skirtą 2018 metų Dainų
šventėj Vilniuje. Lapkričio 10 – 12 dienomis surengė respublikinį mėgėjų teatrų festivalį „Dauguvietynė“.
Vaikų teatras – jauniausias Biržų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvas paruošė nuotaikingą koncertą , skirtą Vaikų gynimo dienai, programą renginyje
„Baltų dienos“.
Pramoginių – sportinių šokių studija, vadovaujama Dalės Urbonienės dalyvavo įvairiuose rajono, Biržų kultūros centro renginiuose.
Liaudiškos muzikos kapelai „ Širvėna“ , vadovauja Vaida Malinauskienė.
Tremtinių chore „Tremties aidai“ dainuoja vyresnio amžiaus žmonės. Dauguma jų – tremtiniai. Chorą 1990m. įkūrė ir jam vadovauja Laima Aukštuolienė.
Choristai dalyvavo miesto ir rajono renginiuose, tremtinių dainų šventėse.
Neįgaliųjų ansamblyje „Ištvermingieji“– rajono neįgalieji. Ansamblis gyvuoja jau 24 metus. Nuo 2001 metų kolektyvui vadovauja Laima Aukštuolienė.
Ansamblio pagrindinis tikslas – turiningas laisvalaikis, dalyvavimas apskrities ir rajono neįgaliųjų renginiuose. „Ištvermingieji“ dalyvavo neįgaliųjų kūrybos
festivalyje. Jų repertuare – įvairių kompozitorių kūriniai, romansai, biržiečių eilėmis sukurtos dainos.
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIETIS
ALGIMANTAS ZURBA ŠVENTĖ 75 METŲ JUBILIEJŲ

Pasveikintas rašytojas, Biržų
rajono savivaldybės garbės pilietis
ALGIMANTAS ZURBA. Rašytojo
kūryboje atsispindi Biržų krašto
autentiškumas, iš Jo
mokamės tikrųjų vertybių,
semiamės kūrybiškumo ir
vaizduotės paslapčių, kartu
ieškome gėrio ir tiesos.
Nuoširdžiai padėkota Jam už
svarius literatūrinius darbus,
taurinančius žmonių širdis,
puoselėjančius meilę knygai.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS
PILIETIS VLADAS GARASTAS ŠVENTĖ 85 METŲ
JUBILIEJŲ
Pasveikintas vienas garsiausių visų
laikų krepšinio treneris, Lietuvos
krepšinio federacijos garbės
prezidentas, Biržų rajono
savivaldybės garbės pilietis
VLADAS GARASTAS garbingo 85
metų jubiliejaus proga. Jo
garbinga sukaktis vainikavo
prasmingą Jo, kaip legendinio
krepšinio trenerio ir sporto
organizatoriaus, gyvenimo kelią.
Nuveikti prasmingi darbai,
išugdyta ne viena krepšininkų
karta, sulaukta istorinių pergalių
sporto arenose.
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PRISIMINTAS SAULIUS KUBILIŪNAS
(1947 01 04 – 2012 03 07)

ATSISVEIKINTA SU BIRŽŲ RAJONO GARBĖS
PILIEČIU VALENTINU JUOZU DAGIU
(1936 05-04 –2017-06-30)

Gimė 1936 m. gegužės 4 d. Pasvalyje, 1940 metais
persikėlė
į
Papilį,
vėliau
baigė
Panevėžio
Hidromelioracijos technikumą, lankė Juozo Miltinio
dramos studiją. Nuo 1959 metų iki mirties gyveno
Biržuose.

2017 m. Sauliui Kubiliūnui būtų suėję 70 metų.
Prisimintas Jo gyvenimas, dalintas šeimai,
artimiesiems, mokiniams, politikai. Jis buvo
lyderis, sugebėjęs įtikinti, diskutuoti,
argumentuotai vertinti. Šis žmogus buvo įdomi,
originaliai mąstanti asmenybė. Mokytojavo
Nemunėlio Radviliškyje, Biržuose. 1995–1997 m. –
Biržų rajono savivaldybės meras, 1997–2000 m. –
Lietuvos Respublikos Seimo narys. 2000–2003 m.
– Biržų rajono savivaldybės tarybos narys.

Biografija labai spalvinga: melioratorius, mokyklos
ūkvedys, profsąjungos pirmininkas, statybos darbų
vadovas, laikraščio korespondentas, radio laidų
redaktorius, matininkas, kraštotyrininkas, literatas,
istorijos ir kultūros puoselėtojas, visuomenės veikėjas.
Nuolat rašė straipsnius bei apybraižas rajono spaudoje,
dirbo Biržų radijuje. Fotografijos parodų, mėgėjiškų
kino filmų istorine tematika kūrėjas bei peržiūrų
organizatorius, aktyvus Biržų literatų klubo „Versmė“
valdybos narys, šio klubo almanachų sudarytojas,
reikšmingų Biržų kraštui istorinių romanų „Prabėgę
metai“, „Sakmė apie Jonušą“ autorius.

Beržų biržėj mano Biržai
(Valentinas Dagys)

Biržų rajono garbės piliečio vardas Valentinui
Juozui Dagiui suteiktas 2017 m. balandžio 27 d.
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PAMNĖTOS NIJOLĖS ŠATIENĖS
PIRMOSIOS MIRTIES METINĖS
(1949-04-09–2016-02-03)

Savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. T-78 NIJOLEI ŠATIENEI
(po mirties), politikei, visuomenės veikėjai,
Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos
pirmininkei suteiktas Biržų rajono
savivaldybės garbės piliečio vardas už
nuopelnus Biržų kraštui

ATSISVEIKINTA SU ANGELIJA
MARIJA PLADYTE

2017 m. liepos 26 dieną Biržų
centrinėse kapinėse palaidota 1991
metų sausio 13-ąją Lietuvos laisvę
prie sostinės televizijos bokšto
gynusi Angelija Marija Pladytė.
Biržuose užaugusi Angelija, amžino
poilsio atgulė savo vaikystės mieste.

PAMINĖTOS MONIKOS
ČALKAUSKAITĖS 95 – OSIOS
GIMIMO METINES
(1922-02-19 – 2012-06-07)

Gimė 1922 m. vasario 19 d. Bobėnų kaime.
Mokėsi Biržų gimnazijoje, vėliau Šiaulių mokytojų
seminarijoje. 1944 m. pradėjo dirbti Nemunėlio
Radviliškio progimnazijoje. Metus laiko dirbo
Biržų gimnazijoje, o nuo 1949 m. – Medeikių
vidurinėje (dabar pagrindinė) mokykloje piešimo
mokytoja. Jos moksleivių kūryba aukštai įvertinta
ne tik Lietuvoje. Laureatų vardus, medalius ir
diplomus mokytojos auklėtiniai yra pelnę
Australijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Izraelyje,
Japonijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Afrikos šalyse
vykusiose parodose. Už nuoširdų darbą Monikai
Čalkauskaitei 1975 m. suteiktas Nusipelniusios
mokytojos garbės vardas, o 1994 m. — mokytojos
ekspertės kvalifikacija.
Garbės piliečio vardas Monikai Čalkauskaitei
suteiktas 2003 m. vasario 25 d.

117

ATMINIMO LENTOMIS ĮAMŽINTAS LIETUVOS SAVANORIŲ ATMINIMAS

2017 m. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga Biržų rajono savivaldybėje nuspręsta
įamžinti Biržų krašto kilusių 1918–1920 m. Lietuvos savanorių atminimą.
Savivaldybės mero Valdemaro Valkiūno potvarkiu sudaryta „Lietuvos savanorių ir Vyčio kryžiaus
ordino kavalierių atminimo lentomis seniūnijose pagerbimas ir įamžinimas“ įgyvendinimo plano
parengimo ir jo vykdymo priežiūros darbo grupė nutarė Biržų mieste, Vabalninke, Nemunėlio
Radviliškyje, Pabiržėje ir Papilyje pastatyti atminimo lentas 1918–1920 m. Lietuvos savanoriams
ir Vyčio kryžiaus ordino kavalieriams, numatė projekto įgyvendinimo terminus ir aptarė vietas
miesto ir seniūnijų centruose, kuriose statyti Atminimo lentas.
Atminimo lentos su to krašto savanorių pavardėmis atidengtos 2017 m. minint svarbias
valstybines ar to krašto šventes. Atminimo lentos savanoriams suprojektuotos ir pagamintos pagal
vieningą pavyzdį iš Savivaldybės biudžeto lėšų bei suaukotų lėšų.
Surinktos savanorių pavardės ir sudaryti jų sąrašai pagal tuometinius valsčius. Vien tik iš Biržų
valsčiaus kilę 52 savanoriai (iš jų 7 Vyčio kryžiaus ordino kavalieriai). Iš Vabalninko krašto – 49
savanoriai (iš jų 2 Vyčio kryžiaus ordino kavalieriai). Nemunėlio Radviliškio – 7 savanoriai (iš jų
3 Vyčio ordino kavalieriai) iš Parovėjos – 4, iš Pabiržės – 9, iš Pačeriaukštės – 8 (3 kavalieriai), iš
Papilio – 9 savanoriai (iš jų 2 Vyčio kryžiaus ordino kavalieriai).
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PAMINĖTA BALTŲ VIENYBĖS DIENA
2017 m. rugsėjį paminėta Baltų vienybės diena – spalvingu rudens lygiadieniu ir
simboline ugnimi pažymėta aisčių tautų šventė. Ji minima pažymint susivienijusių žemaičių
ir žiemgalių pergalę prieš Kalavijuočių ordiną. Ta proga latvių ir lietuvių bendruomenės
visame pasaulyje kviečiamos į baltų vienybės ugnies sąšauką – prisiminti baltų istoriją,
gyvenimo būdą, protėvių tradicijas bei pasaulėžiūrą.
Biržiečiai ir miesto svečiai dalyvavo Baltų vienybės dienai skirtuose renginiuose. Muzika ir
šokiu lietuvių ir latvių vienybės šventė paminėta Biržų pilies kieme kartu su kaimynais
latviais. Nauja tradicija tampa sportinės varžybos tarp Latvijos ir Lietuvos sportininkų.
Biržų kultūros centre entuziastingo žiūrovų palaikymo sulaukė čia vykęs konkursas
,,Ilgakasių ilgakasė“. Konkurse vienu iš baltų moterims būdingų puošmenų – kasomis –
skirtingose amžiaus grupėse puikavosi 43 dalyvės. Konkurso nugalėtoja tapo 45 metų
kėdainiškė, kurios išpintų kasų ilgis - 167 cm.
Baltų vienybės ugnies sąšaukos laužai degė Skaistkalnėje ir Germaniškyje. Susirinkusius
pabūti draugėje latvius ir lietuvius sveikino Vecumniekų ir Biržų savivaldybių vadovai
Guntis Kalninš ir Valdemaras Valkiūnas. Abu merai renginio dalyvius kvietė visuomet ginti
savo savastį, nepamiršti tūkstantmetės aisčių istorijos, išlaikyti ir stiprinti kaimyniškus
ryšius. Valdemaras Valkiūnas įteikė biržiečių dovaną kaimynams – tautodailininko Vaidoto
Butkevičiaus sukurtą baltų ugnies ženklą – visatos virsmo, kaitos ir darnos žymenį.
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Jono Meko 95-osios gimimo metinės
2017 m. gruodžio 1 d. Atidengtas
Jonui Mekui skirtas paminklinis
akmuo Jo gimtojoje žemėje Semeniškiuose (Biržų r.)
Vyko renginiai skirti Jono Meko 95osioms gimimo metinėms.

120

Biržų „Saulės“ gimnazija atšventė savo 100-metį!
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6.3. BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos 2017 m.
Kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) pagrindiniai veiklos tikslai – sudaryti optimalias sąlygas sportininkams siekti aukštų sportinių rezultatų; teikti kokybiškas kūno kultūros ir
sporto paslaugas rajono bendruomenei; sukurti modernią sporto bazę, visiškai aprūpintą įvairia įrangą ir sportiniu inventoriumi.
Galimybės, gerinant įstaigos veiklą, rengiami svarbūs dokumentai 2018 m.
Parengtas 2018 m. veiklos planas, rengiamos ugdymo programos atskiroms sporto šakoms, parengtas metinis kalendorinis varžybų planas, rengiamas ugdytinių sportinio
meistriškumo pakopų nustatymas, siekiant geresnės sportinės ugdymo kokybės, pagal pasiektą rezultatą nustatytos ugdytinių meistriškumo pakopos. Įvyko metiniai veiklos
vertinimo pokalbiai su darbuotojais bei iškeltos jiems naujos užduotys.

Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija.
Parengti ir patvirtinti pareigybių aprašymai. Parengta ir patvirtinta darbo apmokėjimo sistema. Sutaupius biudžeto lėšas, metų pabaigoje buvo įsigytas 8 vietų 2013 m gamybos
mikroautobusas. Turimi du autobusai yra seni, todėl reikalauja papildomų lėšų remontui. 2017 m. skirtas finansavimas buvo per mažas, kad būtų galima atnaujinti ir
suremontuoti turimas sporto bazes. Rengiant 2018 m. sąmatų programų projektus tikimės, kad bus gautas didesnis finansavimas. Ruošiamas techninis projektas salės Karaimų
g. 5 renovacijai.
Paslaugų plėtra
Organizuojamos įvairių sporto šakų rajono ir respublikinės varžybos moksleiviams ir suaugusiems. Bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams vykdomos Biržų rajono mokyklų
mokinių sporto žaidynių varžybos. Organizuojamos rajono krepšinio pirmenybės, futbolo pirmenybės, dziudo, šachmatų pirmenybės, stalo teniso, badmintono, paplūdimio
tinklinio pirmenybės. Vykdomos seniūnijų sporto žaidynės. Daugiausia dėmesio sulaukė Biržų rajono savivaldybės sporto renginiai – vandens ir paplūdimio sporto šventė.
Sudaromos geros sąlygos treniruotis pagyvenusio amžiaus žmonėms. Suteikiamos sąlygos visiems norintiems sportuoti, dalyvauti varžybose.
Svarbi informacija, kurią turi žinoti Tarybos nariai ir gyventojai.
Siekiant turėti tvarkingas ir saugias sporto bazes reikia prižiūrėti ir atlikti einamuosius remonto darbus, įsigyti sporto šakoms reikalingo inventoriaus, atnaujinti sporto
treniruoklius, pakeisti salės langus, duris, šaudykloje sutvarkyti šaudymo blindažą, pakeisti laiptus, pabaigti sutvarkyti elektros instaliaciją, apšvietimą, ventiliaciją.
Tolesnės veiklos perspektyvos (įžvalgos) 2018 – 2020 m.
Užmegzti draugiški santykiai ne tik su Lietuvos, bet ir su kitų valstybių sporto centrais.
Stengtis sudaryti optimalias sąlygas sportininkams, norintiems siekti aukštų sportinių rezultatų; teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono bendruomenei,
sukurti modernią sporto bazę, visiškai aprūpinti įvairia įranga ir sportiniu inventoriumi.
Planuojamas Rotušės g. 2 sporto centro pastate šildymo įvedimas. Karaimų g. 5 sporto salėje pagal projektą sutvarkyti pastato apšildymą. Visose patalpose įrengti naują
vėdinimo sistemą, apšvietimą, Bendradarbiaujama su Savivaldybės administracijos Statybos ir statinių priežiūros, Architektūros ir urbanistikos, Švietimo, kultūros ir sporto
skyriais.
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6.4. Jaunimo politikos įgyvendinimas
Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės jaunimo politiką vykdytas
Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013−2018 metų plano
įgyvendinimas (Biržų rajono savivaldybės taryba jaunimo politikos
įgyvendinimui skyrė 4000 Eur biudžeto lėšų).
Parengta ir Jaunimo reikalų taryboje bei Biržų rajono savivaldybės
taryboje pristatyta Atviro jaunimo centro Biržuose steigimo
galimybių analizė.
Organizuoti Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos naujų
atstovų rinkimai. Atnaujinta Biržų rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos sudėtis.
Biržų rajono savivaldybės atstovai dalyvavo Nacionaliniame darbo su
jaunimu forume Vilniuje, taip pat regioninėje konferencijoje
Rokiškyje „Jaunimo politikos stiprinimas Panevėžio regione“.
Toliau vykdyta Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų 2014‒2018 m. veiklos rėmimo programa.
Įgyvendinti 4 projektai, kuriems skirta 1050 Eur.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ
TARYBA:
Kęstutis Armonas
Mindaugas Balčiūnas
Lilijana Butienė
Dalius Drevinskas
Audronė Garšvaitė
Vilma Indrikonienė
Žilvinas Kazlauskas
Kęstutis Knizikevičius
Jurgita Kregždaitė
Rebeka Pešelytė
Dominyka Tribienė
Kamilė Vainorė
Lilija Vaitiekūnienė
Akvilė Vidugirytė

– Savivaldybės tarybos narys;
– Savivaldybės tarybos narys;
– jaunimo atstovė;
– Savivaldybės tarybos narys;
– Savivaldybės tarybos narė;
– jaunimo atstovė;
– jaunimo atstovas;
– Savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vedėjas;
–
jaunimo atstovė;
–
jaunimo atstovė;
–
Savivaldybės tarybos narė;
–
jaunimo atstovė;
–
Savivaldybės administracijos
Vabalninko seniūnijos seniūnė;
– Biržų rajono mokinių tarybos atstovė.

Daugiau apie jaunimo politikos įgyvendinimą Biržų rajone:
http://www.birzai.lt/index.php?-1296573227
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6.5. PAVELDO APSAUGA
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje žinoma daugiau kaip 500 objektų, turinčių kultūrinę vertę. Kultūros vertybių registre yra įrašyta 483 objektai, iš jų 117 –
valstybės saugomi, 19 – archeologiniai paveldo objektų, 30 – architektūros kompleksų, apie 15 pavienių statinių, 9 – kultūros paveldo objektai paskelbti paminklais, 80 –
istorinės, memorialinės vietos, 206 – dailės kultūros vertybės, viena urbanistinė vietovė. Kultūros vertybių sąrašas nuolat papildomas naujais objektais.
Didžioji dalis objektų pritaikyti
turistams lankyti, nuolat tvarkomi. 2018 m.
planuojama parengti projektą ir atstatyti 2015
m. sudegusį seniausią rajone pastatą J. Bielinio
g. 1 – „Baltąją vaistinę. Kreiptasi į KPD ir
Vertinimo tarybą, ir ekspertai atliko šalia pastato
esančių XVIII a. rūsių ekspertizę ir jie bus
įtraukti į paminklų sąrašą.

PADIDINTAS
DĖMESYS
BIRŽŲ
KRAŠTO ŽYDŲ PAVELDO OBJEKTAMS
Tvarkomos Biržų, Nemunėlio Radviliškio ir
Vabalninko žydų kapinės ir holokausto vietos.
Sutvarkyti Vabalninko vasarinės ir žieminės sinagogų
fasadai, abu pastatai pažymėti specialiais ženklais.
2018 m. bus įrengtos nuorodos, žyminčios žydų
kapinių ir sinagogų vietas, bei kryptis, kaip iki jų
nuvažiuoti.

PRIVAČIOMIS
LĖŠOMIS
TVARKOMA
MANTAGAILIŠKIO BUVUSIO DVARO SODYBA:
vykdomi archeologiniai, istoriniai, architektūriniai tyrimai
ir projektavimo darbai, prižiūrima ir tvarkoma teritorija.
Privačiomis lėšomis aktyvi veikla vykdoma ir Butautų
dvaro sodyboje. Taip suteikiama galimybė visuomenei
pažinti krašto paveldą. Savivaldybė 2018 m. ruošiasi šiose
turistų ir visuomenės gausiai lankomuose objektuose
pastatyti krypties ir vietos rodykles į Butautus ir Sodeliškių
dvaro sodybą išasfaltuotas kelio ruožas

2017 m. atlikti 35 Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų būklės
tikrinimai – surašyti aktai ir atlikta fotofiksacija,
atlikta 16 kultūros paveldo objektų statinių naudojimo
priežiūra.
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Paskelbus 2017 metus Piliakalnių
metais, Biržų rajono savivaldybė kartu su
Kultūros paveldo departamentu specialiais
ženklais pažymėjo visus tris Biržų rajone
esančius ir į Kultūros paveldo registrą
įtrauktus piliakalnius: Širvėnos seniūnijoje
esantį
Klausučių
piliakalnį,
Papilio
seniūnijoje esantį Žiobų piliakalnį ir Širvėnos
seniūnijoje
esantį
Rinkuškių-Juodelių
piliakalnį, vadinamą Velniakalniu. Šis
piliakalnis kartu su Rinkuškių bendruomene,
seniūnija ir Regioninio parko administracija
vasarą dar ir sutvarkytas, o šiais metais jame
ruošiamasi pastatyti ąžuolinį stogastulpį.
Pastatyti
nauji
ženklai,
informuojantys, jog piliakalniai - valstybės
saugomas kultūros paveldo objektas. Prieš
žymint, piliakalniuose atlikti matavimai, foto
fiksavimas, nustatytos tikslios jų ribos ir GPS
koordinatės. Ant kiekvieno žyminčio ženklo
įmontuotos lentelės su pilnu piliakalnio
pavadinimu, įspaustas QR kodas, kuris
leidžia, nuskenavus jį mobiliuoju telefonu,
gauti daugiau informacijos apie objektą.

Sudarytas ir Savivaldybės tarybai tvirtinti pateiktas lankomų Biržų krašto vietų, istorijos ir gamtos
paminklų sąrašas bei parengtas sąrašas paminklų, kurie bus žymimi kelio krypties ir vietos ženklais.

Propaguojant ir populiarinant Biržų krašto istoriją ir
istorinį palikimą, organizuotos Europos paveldo dienos, kurių
metu paskelbti 3 straipsniai spaudoje, surengtos ekskursijos po
Vabalninko krašto medines koplyčias, į Biržų bažnyčias ir jų
varpines. Parengti 5 reportažai vietinei televizijai ir 4 reportažai
LRT Naujienų tarnybai, pateikta medžiaga ir dalyvauta rengiant
kino filmą apie tarpukario Biržų modernizmo architektūrą laidų
ciklui „Stop juosta“.
2018 m. pagrindinis dėmesys bus skiriamas kultūros
paveldo objektams, susijusiems su Lietuvos valstybės 100-mečiu:
Vertinimo tarybos ir KPD ekspertai atliko tyrimus ir surinko
medžiagą, kad 2018 m. į Paminklų registrą būtų įtrauktas
paminklas žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę. Tęsiamas
Kultūros vertybių registre esančių paminklų duomenų (teritorijos
ribų ir vertingųjų savybių) tikslinimas. Tęsiamas Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų būklės
tikrinimas. Vykdant reikalavimus bus tęsiama kultūros paveldo
objektų statinių naudojimo priežiūra. Ruošiamasi suaktyvinti
Lietuvos partizanų kapaviečių priežiūrą, kad būtų išvengta
savavališko šių paminklais paskelbtų kapų tvarkymo.

Parengtos ir pagamintos
informacinės lentelės su tekstais,
informuojančiais, kad užrašai Biržų,
Vabalninko ir Nemunėlio Radviliškio
karių kapinėse yra ideologizuoti ir
neatitinka istorinės tiesos.
Istorijos
paminklų
–
neveikiančių kapinių rajone yra 83,
laidojimo vietų – 62. Teritorijos
tvarkomos pagal galimybes, joms
tvarkyti trūksta lėšų.
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7. SOCIALINĖ, SVEIKATOS, VAIKO TEISIŲ APSAUGA

7.1. VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
CENTRO VEIKLA 2017 M.

Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos 2017 m:
Pertvarkytos Centro darbuotojų pareigybės, funkcijos, pasirašytos naujos darbo sutartys remiantis nauju DK .
Toliau vykdomas 2014 – 2020 m. europinio projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ antrasis etapas. Pavyko
sukomplektuoti darbingas mobilias komandas. 2017m. Projekto paslaugomis pasinaudojo 46 žmonės.
Dienos socialinė globa teikta 50 rajono gyventojų, pagalba į namus – 176 asmenims.
Centre teiktos globėjų ir įtėvių rengimo, Dienos socialinės globos paslaugos, įdarbintos 2 darbuotojos, kurios kartu su lektoriais rengė mokymus. Rezultatas –
20 šeimų parengtos būti globėjais ar įtėviais.
2017 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 .
2018m. tikimės dalyvauti partnerių teisėmis SADM ir Europos sąjungos fondų projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai“.
Centras 2017 metais gavo materialinę pagalbą iš Suomijos tarptautinės labdaros organizacijos „Star of Hope“. Gauti daiktai padalinti seniūnijų gyventojams.
Be trikdžių vyksta klientų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Panaudotų priemonių grąžinimo rodikliai žymiai geresni nei visos Respublikos
vidurkis. 2017 m. 400 Biržų rajono gyventojų pasinaudojo virš 500 techninės pagalbos priemonių už beveik 30 tūkst. Eurų.
Per metus spec. transporto paslaugomis pasinaudojo beveik tūkstantis rajono gyventojų.
Didžiulė problema – 2018m. įsigaliojusi įstatymo pataisa, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos negalės būti mažesnės nei nuo minimalaus atlyginimo
sumos dydžio. Centre ne visą darbo savaitę dirba 44 darbuotojai (24,4 etato). Dalį jų atleidus, pablogėtų paslaugų kokybė.
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Galimybės gerinti įstaigos veiklą, rengiami svarbūs dokumentai
 Viena iš naujų veiklų galėtų būti mobilių komandų formavimas, teikiant pagalbą į namus. Galiojantys teisės aktai labai apriboja
pavienių nutolusių klientų aptarnavimą dėl labi padidėjusių mokesčių dirbantiems nepilną darbo dieną. Viena iš galimų išeičių – kurti mobilias
komandas, kurios padėtų spręsti šią problemą.
 Centrui reikėtų smulkaus remonto: įrengti priverstinę ventiliaciją sporto salėje, paremontuoti aptrupėjusias tinkuotas sienas.

Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija
2017 m. Centro veiklai panaudota 551392 Eurų. 2017.12.31 Centre dirbo 98

darbuotojai, 63 iš jų gavusiems MMA padidintas

atlyginimas. Vyriausybei keliant MMA dydį, Centro atlyginimų fondui tai daro nemažą įtaką.
2017 m. liepos mėn. nebeliko darbuotojų, gaunančių minimalų atlyginimą.
Paslaugų plėtra
Šiais metais Centras planuoja koordinuoti projekto „Kompleksiškai paslaugos šeimai“ partnerių iš nevyriausybinių organizacijų
veiklą. Atsiras naujų paslaugų : pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, vaiko
priežiūros, pavėžėjimo paslaugos, planuojamos pagal individualius šeimos (asmens) poreikius ir prisidedančios prie šeimos (asmens) įgalinimo ir
stiprinimo, krizių įveikimo, darbo ir šeimos derinimo, socialinės atskirties mažinimo.
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7.2. VIEŠOSIOS
ĮSTAIGOS BIRŽŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖS
POLIKLINIKOS
VEIKLA 2017 M.
2017 metų liepos 1 d. Leonidas
Sologubovas paskirtas į VšĮ
Biržų rajono savivaldybės
poliklinikos pareigas dar
penkeriems metams.
Pagrindiniai rinkiminės
programos tikslai – optimizuoti
organizacinę struktūrą
nutraukiant neefektyviai
veikiančių padalinių veiklą,
didinti paslaugų prieinamumą
neįgaliesiems, gerinti darbo
sąlygas personalui.
Tą patį mėnesį Biržų rajono
tarybai pateiktas prašymas
leisti nutraukti nuostolingų ar
nebedirbančių medicinos
punktų veiklą, bei reorganizuoti
Nemunėlio Radviliškio
ambulatoriją į medicinos
punktą ir atitinkamai pakeisti
poliklinikos organizacinę
struktūrą. Biržų rajono
savivaldybės tarybos sprendimu
nuo 2018 m. liepos 1 dienos
pakeičiama poliklinikos
organizacinė struktūra iš jos
išbraukiant 7 medicinos
punktus (Anglininkų,
Geidžiūnų, Kučgalio, Smilgių,
Šukionių, Užušilių, Obelaukių).
Nemunėlio Radviliškio
ambulatorijos reorganizuoti
neleista.



2017 m. kovo 1 d. pradėjo veikti DOTS (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų tolesniam tuberkulioze sergančių asmenų gydymui užtikrinti) kabinetas, kuris sėkmingai dirba.



Poliklinikos darbe ir toliau buvo diegiami funkcionalumai pagal projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Net ir esant
sistemos veiklos trikdžiams pasirašinėjant dokumentus poliklinikoje spalio mėnesį išrašyti elektroniniai receptai sudarė 30 procentų. Nors šiais metais turėjo pradėti veikti visi
funkcionalumai pilna apimtimi, bet kol kas taip nėra - darbai tęsiami.



Birželio 9 d. priimtas sprendimas teikti paraišką Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) dėl VšĮ
Biržų rajono savivaldybės poliklinikos akreditavimo. Akreditavimas yra išorinio kokybės vertinimo formalus procesas, kuriuo Akreditavimo tarnyba vertina ir pripažįsta, kad sveikatos
priežiūros įstaiga atitinka nustatytus standartus. Pasirengimo akreditavimui metu peržiūrėtos procedūros, parengti reikalingi nauji dokumentai, o gruodžio 7 dieną poliklinikoje ir jos
padaliniuose Akreditavimo tarnyba atliko paslaugų kokybės vertinimą vietoje. Gauti puikūs vertinimai ir 2017m. gruodžio 27 d. poliklinikai įteiktas Įstaigos akreditavimo
pažymėjimas. Įstaigos akreditavimas reiškia aiškų ir viešą pripažinimą, kad buvo įvykdyti reikalavimai kokybei tobulinti ir kad buvo imtasi nuolatinio kokybės gerinimo.



Šių metų birželio 30 d. darbą poliklinikoje baigė gydytojas Jonas Jakubonis, vadovavęs poliklinikai nuo jos įkūrimo 1997-aisias iki 2009 m., o vėliau poliklinikoje dirbęs vidaus ligų gydytoju.



2017 m. liepos 3 d. poliklinikoje pradėjo dirbti jauna šeimos gydytoja Gerda Vaičiulėnienė. Spalio 4 d., kol kas laikinai, šeimos gydytojo asistento pareigose dirbo Dovilė Gabrytė,
kuri, pabaigusi studijas, žada sugrįžti dirbti jau kaip šeimos gydytoja.



Deja, ne viskas 2017-aisiais vyko sėkmingai. Metų pradžioje, po dvejus metus trukusių atidėliojimų dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo poliklinikos veiklos ir pastangų, gautas Sveikatos
apsaugos ministerijos dokumentas, kuriuo nutraukiamas 2014 m. investicinio projekto „VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos infrastruktūros modernizavimas“ finansavimas.



Kitas 2017-ųjų metų sudėtingas momentas poliklinikos veikloje – keltuvo gedimas ir jo pripažinimas neremontuotinu. Skubiai ieškota rangovų, kurie galėtų jau esamoje lifto šachtoje įrengti
naują keltuvą su kabina. Šiuo metu vyksta keltuvo kabinos gamyba. Iki šių metų balandžio pagal sutartį naujasis keltuvas turi pradėti veikti.



Šių metų rugsėjo mėnesį vyko odontologinio skyriaus perkėlimas iš patalpų, esančių adresu Janonio g. 2, į poliklinikos patalpas. Odontologinio skyriaus perkėlimas buvo viena iš investicinio
projekto „VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos infrastruktūros modernizavimas“ dalių. Pasirengiamuoju etapu poliklinikoje buvo atlaisvinti keturi kabinetai, parengti vandens ir nuotekų
prievadai įrangai, pergabenti baldai ir visas turtas. Medicininės įrangos specialistai permontavo odontologinę įrangą, vėliau gauti reikalingi leidimai darbui (rentgeno kab.). Nuo spalio
mėnesio pacientai poliklinikoje jau gauna ir odontologų teikiamas paslaugas. Poliklinikai odontologinio skyriaus perkėlimas kainavo beveik 12 tūkst. eurų.



2018-ais metais poliklinika teiks paraišką pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje" finansuoti. Į šį projektą planuojama įtraukti dalį investiciniame projekte „VšĮ Biržų rajono
savivaldybės poliklinikos infrastruktūros modernizavimas“ numatytų darbų: pastato hidroizoliacijos įrengimą, lietaus sistemų nuotekų nuvedimą, pastato pritaikymą neįgaliesiems
(planuojama įtraukti keltuvo įrengimo išlaidas). Atlikus hidroizoliacijos darbus bus galima sutvarkyti rūsio patalpas ir pritaikyti jį archyvui.



Finansinė įstaigos situacija 2017-aisiais, kaip ir praėjusiais metais, buvo sudėtinga. Nepaisant to, buvo daromi didelių investicijų reikalaujantys pertvarkymai, kurių finansinė nauda jausis
ateityje.



Šiuo metu opiausia problema – Nemunėlio Radviliškio ambulatorija, kurios veikla yra labai nuostolinga ir vienintelis būdas tai pakeisti - perorganizuoti ją į medicinos punktą. Tai 2018ųjų metų prioritetinis uždavinys.



Svarbus uždavinys – slaugos paslaugų namuose ir profilaktinių programų intensyvinimas.



Paslaugų kokybės gerinimas – nepertraukiamas procesas, todėl neabejotinai bus tęsiamas ir ateinančiais metais. Atsižvelgiant į apklausų metu nustatytus pacientų poreikius,
pasikeitusius įstatymus ir vidaus auditų rezultatus bus koreguojami kokybės sistemos dokumentai, keičiamos procedūros, diegiamos naujovės.



Prieinamumo pas poliklinikos gydytojus srityje daugiausiai dėmesio bus skiriama išankstiniam prisiregistravimui pas gydytojus odontologus.
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7.3. VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS VEIKLA 2017 METAIS
Ligoninės struktūra. VšĮ Biržų ligoninėje yra stacionaro skyriai:

Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius,

I vidaus ligų skyrius (su neurologijos lovomis),

II vidaus ligų skyrius,

Chirurgijos skyrius ir ortopedijos traumatologijos skyrius (su LOR lovomis),

Ginekologijos ir nėštumo patologijos skyrius,

Vaikų ligų skyrius,

Operacinė, reanimacijos - intensyviosios terapijos skyrius,

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius su paliatyviosios pagalbos palata.
Ambulatorines paslaugas teikiantis padalinys - Konsultacijų poliklinika, kurioje teikiamos antrojo lygmens gydytojų specialistų konsultacijų paslaugos. Antrojo
lygio gydytojų specialistų konsultacijų paslaugas pacientams teikia šių specialybių gydytojai: neurologas, otorinolaringologas, ortopedas - traumatologas,
akušeris - ginekologas, onkologas - chemoterapeutas, urologas, pulmonologas, vaikų kardiologas, vaikų ligų gydytojas.
Ligoninėje teikiamos diagnostinės paslaugos šiuose diagnostikos padaliniuose: radiologijos kabinete (rentgenologijos), klinikinės diagnostikos laboratorijoje
(bendraklinikiniai, biocheminiai, imunologiniai tyrimai), echoskopijų ir endoskopijų kabinetuose.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje teikiamos stacionaro pacientų ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.
Hemodializės skyriuje atliekamos ambulatorinės ir stacionarinės hemodializės procedūros.
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba teikia dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas.
Ligoninės aprūpinimo padaliniui priklauso ūkio dalis.
Apskaita atliekama buhalterijoje.
Ligoninės bendrajame skyriuje dirbantys specialistai užtikrina personalo administravimą, ūkio valdymą, informacinių sistemų ir technologijų priežiūrą,
medicinos įrangos eksploatavimą, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, organizuoja darbuotojų saugą ir sveikatą bei sveikatos statistinę apskaitą.
Ligoninei vadovauja direktorius. Direktorius turi du pavaduotojus - gydymui ir slaugai.
Patariamieji Ligoninės organai yra: Stebėtojų taryba, Gydymo taryba, Slaugos taryba ir Medicinos etikos komisija.
Viešosios įstaigos Biržų ligoninės vidaus struktūra buvo patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T - 18.
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VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI (1)

Siekiant gerinti pacientų priėmimo ir aptarnavimo sąlygas, darbo sąlygas,
Ligoninė 2017 m. vykdė šiuos projektus:

2. Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0010 „VšĮ Biržų ligoninės
pastato ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“. 2017 m. spalio 9 d.

1. Projektas „VŠĮ Biržų ligoninės pastatų, esančių Vilniaus g. 115 Biržuose,

VšĮ Biržų ligoninė ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė iš

modernizavimas“. Ligoninė kartu su Biržų rajono savivaldybe yra parengusi projektą „VŠĮ

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto

Biržų ligoninės pastatų, esančių Vilniaus g. 115 Biržuose, modernizavimas“, kuris įtrauktas į

Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo
programų) sąrašą.

Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0010 „VšĮ Biržų ligoninės pastato ir aplinkos
pritaikymas neįgaliesiems“ finansavimo sutartį. Projekto įgyvendinimo
metu numatoma pritaikyti projekto Ligoninės infrastruktūrą patogesniam

Projekto tikslas - pagerinti medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą Biržų rajone.
Specifinis projekto tikslas - pagerinti teikiamų gydymo, slaugos bei kitų medicininių

neįgaliųjų judėjimui: įrengti pandusą ir automatiškai slankiojančias įėjimų

paslaugų kokybę VŠĮ Biržų ligoninėje. Projekto uždaviniai: atlikti ligoninės pastato ir Vaikų

duris, neįgaliesiems pritaikyti įėjimų laiptų aikšteles, šaligatvius bei

sutrikusios raidos ankstyvosios reabilitacijos tarnybos pastato modernizavimo darbus.

automobilių stovėjimo aikšteles. Projektui skirtos finansavimo lėšos -

Pagal sveikatos apsaugos srities investicijų projektų 2017 metų sąrašą (patvirtintas sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-927) ir valstybės kapitalo investicijų
paskirstymą, projekto daliai įgyvendinti 2017 m. skirta 117 tūkst. Eur. Šios lėšos buvo skirtos
apmokėti už atliktus Ligoninės pagrindinio pastato fasado apšiltinimo darbus. Už 109 tūkst.

114.912,45 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2017-03-01, projekto veiklų
įgyvendinimo pabaiga 2018-09-30.

Eur. darbų atlikta Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
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VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI (2)

3 . Įgyvendinant Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m.
veiksmų planą, pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 19 d.
įsakymą Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos
automobilių parko atnaujinimo 2015-2020 metų programos
patvirtinimo“ pakeitimo” VšĮ Biržų ligoninė 2017 m. sausio mėn. gavo A tipo
greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilį Fiat Ducato, skirtą pacientams
transportuoti į apskričių centrus ar į universitetines ligonines. GMP automobilio
vertė - 38 344,90 Eur.

4. Ligoninė LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-644

GMP automobilis Sveikatos apsaugos ministerijos įsigytas įgyvendinant ES
investicijų projektą „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo
paslaugų prieinamumo pagerinimas sveikatos netolygumais pasižyminčiuose
Lietuvos rajonuose“.

įgyvendinti numatoma: mažinant asmenų, sergančių cukriniu debetu, slaugos paslaugų prieinamumo

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo
Nr. V-825 „Dėl sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano
patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukta į projekto vykdytojų sąrašą pagal priemonę „Sveiko senėjimo
paslaugų kokybės gerinimas“. Veiksmų plano krypties uždaviniui – pagerinti slaugos, slaugos ir
palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų
namuose prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant pagerinti šių asmenų gyvenimo kokybę –
netolygumus savivaldybėse, plėtoti slaugos paslaugas sergantiems cukriniu debetu asmenims, įkuriant
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose užtikrinamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugos, sergančių cukriniu debetu asmenų slaugos kabinetus (kabinetų įkūrimas, patalpų remontas,
metodinių priemonių pacientų mokymo paslaugoms įsigijimas ir pan.).

5. Ligoninė LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1529 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-825 „Dėl
sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ įtraukta į projekto vykdytojų sąrašą pagal priemonę „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“.
Veiksmų plano krypties uždaviniui - pagerinti geriatrinių paslaugų prieinamumą ir plėtoti šias paslaugas“ įgyvendinti – numatoma: ambulatorinių antrinio lygio geriatrijos paslaugų plėtra, pagal poreikį
konsultacinių kabinetų patalpų įrengimas / atnaujinimas bei jų aprūpinimas reikalinga įranga.
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ĮSIPAREIGOJIMAI. 2017 m. gruodžio 31 d.
įsiskolinimas tiekėjams sudarė 89 649 Eur.
Atostogų rezervas už darbuotojų nepanaudotas
kasmetines atostogas iki 2017 m. gruodžio 31 d.,
įskaitant darbo užmokestį ir soc. draudimo įmokas
sudarė 207 871 Eur.
Ligoninė neturi paskolų.

Ambulatorinių apsilankymų ir
konsultacijų skaičius pagal gydytojus
specialistus 2017 m.

Didžiausias ambulatorinių apsilankymų
skaičius stebimas pas gydytoją radiologą 16388 apsilankymų, 12464 konsultacijų, pas
gydytoją echoskopuotoją – 6433 apsilankymų,
6424 konsultacijų, pas gydytoją ortopedątraumatologą – 3468 apsilankymų, 3294
konsultacijų bei pas gydytoją neurologą – 3292
apsilankymų, 2514 konsultacijų.
Palyginti su 2016 m. gydytojo radiologo
suteiktų paslaugų skaičius sumažėjo 800
apsilankymų, 564 konsultacijomis. To
priežastis rentgeno aparato Mercury 332
gedimai. Rentgeno aparatas yra įsigytas 2002
m.
Konsultacijų skaičius palyginti su 2016 metais
padidėjo pas šiuos gydytojus konsultantus:
ortopedą traumatologą, pulmonologą, akušerį
ginekologą. Nuo 2017 m. balandžio 11 d.
pradėtos teikti gydytojo endokrinologo
paslaugos.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios
reabilitacijos tarnyboje 2017 m. suteiktų
paslaugų skaičius - 2046 lovadieniai, tai sudarė
499 lovadieniais daugiau nei 2016 metais.
Paslaugos teiktos 145 vaikams.

PACIENTŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS LIGONINĖS PASLAUGOMIS LYGIS
BEI PACIENTŲ SKUNDŲ TENDENCIJOS

Pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis. Siekiant išsiaiškinti Ligoninėje
teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimą, 2017 m. Ligoninėje vykdyta
anoniminė pacientų apklausa. Pacientams pateikta „Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų vertinimo anketa“, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Apklausoje
dalyvavo 297 stacionare besigydantys pacientai. Išanalizavus užpildytas anketas, nustatyta, kad
pateikta teigiamų atsakymų „Taip“ - 2758 (5516 balai), atsakymų „Iš dalies (galbūt)“ - 159 (159
balai), neigiamų atsakymų – 24 (0 balų). Pateikta 93,8 proc. teigiamų atsakymų (2016 m. 86,5 proc.), kurie rodo, kad apklaustieji pacientai teigiamai vertina Ligoninę, joje teikimas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir sveikatos priežiūros personalo darbą. Anketinėje
apklausoje dalyvavę pacientai gydytojų darbą vertino gerai - 93,3 proc. (2016 m. - 90,6 proc.),
slaugytojų darbą vertino gerai - 97 proc. (2016 m. - 97,2 proc.).
VšĮ Biržų ligoninės pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis (balais) yra 19,10 iš
20,0 galimų (2016 m. buvo 18,46 balo). Anketose nurodytos negausios pastabos (pasiūlymai)
apsvarstyti vidaus medicininio audito grupės posėdyje.
Pacientų skundų tendencijos. Pacientų skundų 2017 m. dėl teiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų VšĮ Biržų ligoninėje nebuvo gauta.
Pastebėtina, kad vienas paciento atstovo prašymas dėl informacijos apie sveikatos priežiūros
paslaugų suteikimą buvo pateiktas LR sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos
departamentui, kurio nagrinėjimas persiųstas Ligoninei. Pagal prašyme nurodytą informaciją,
atlikus neplaninį vidaus medicininį auditą, pastabų ir neatitikčių pacientui teikiant sveikatos
priežiūros paslaugų nenustatyta. Audito ataskaita ir išvados pateiktos paklausimą pateikusiam
paciento atstovui. Skundo dėl šiam pacientui teiktų paslaugų Ligoninė negavo.
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Operacijų skaičius

Ambulatorinių operacijų skaičius 2017 m. - 673 operacijos. Palyginti su 2016 m. atlikta 36 ambulatorinėmis operacijomis mažiau.
Stacionare buvo atlikta 1160 operacijų, iš jų: didžiųjų operacijų – 364, mažųjų operacijų – 796. Palyginti su 2016 m. mažųjų

Atlikta operacijų skaičius

Ambulatorinių operacijų

2016 m.

2017 m.

709

673

skaičius

operacijų atlikta 84 operacijomis daugiau, tačiau didžiųjų operacijų skaičius sumažėjo 41 operacija.
Dienos chirurgijos operacijų -504.
Vertinant Biržų ligoninės klubo sąnarių endoprotezavimo operacinį aktyvumą, 2017 m. atliktos 53 sąnarių endoprotezavimo
operacijos (2014 m. - 54, 2015 m. - 22, 2016 m. - 60).
Pažymėtina, kad Ligoninei 2015 metais Valstybinės ligonių kasos buvo sustabdytas sąnarių endoprotezų

Operacijų skaičius stacionare
Iš viso

1117

1160

tiekimas, remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2012-08-30 įsakymu Nr. V-810, 5 punkto nuostatomis,

1826

1833

kad sąnarių endoprotezavimo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, atliekančioje ne
mažiau kaip 60 sąnarių endoprotezavimo operacijų per metus. Tas sutrukdė pasiekti reikiamą operacijų
skaičių. Sąnarių endoprotezų tiekimas atnaujintas nuo 2016 m. 2018 m.

2018 m. sąnarių endoprotezų teikimas buvo sustabdytas, nes VšĮ Biržų ligoninė nepasiekė
nustatytos 60 operacijų skaičiaus. Šis klausimas buvo aptartas su Sveikatos apsaugos ministru šių metų sausio
16 d. Buvo pateikti siūlymai dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo, kad šių paslaugų teikimas ir prieinamumas
būtų užtikrintas rajono gyventojams. Ministras žadėjo ieškoti išeičių, kad šios paslaugos toliau būtų teikiamos
VšĮ Biržų ligoninėje. Šių metų kovo 13 d. Savivaldybės administracijos direktorius išsiuntė raštą dėl klubo
sąnarių endoprotezavimo operacijų. Savivaldybės administracijos nuomone šis klausimas buvo išnagrinėtas
netinkamai, nes buvo perduotas Valstybinėms ligonių kasoms nagrinėti, kuri paaiškino dabartinius
galiojančius teisės aktus. Teisės aktų priėmimas ir pakeitimas yra Sveikatos apsaugos ministerijos
kompetencija, o ne Valstybinių ligonių kasų. Rašte buvo paprašyta informuoti Savivaldybės administraciją,
kokių veiksmų ministerija, ketina imtis, bet atsakymo kol kas nesulaukta. Šių metų balandžio mėnesį VšĮ Biržų
ligoninės direktorius, kartu su Seimo nariais buvo susitikę su Sveikatos apsaugos ministru. Buvo nutarta
Modernizuojami ligoninės pastatai

inicijuoti tvarkos aprašo pakeitimus, į kurio pakeitimu derinimą bus įtrauktas VšĮ Biržų ligoninės atstovas.
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7.4. BIRŽŲ RAJONO LEGAILIŲ GLOBOS NAMŲ VEIKLA 2017 M.

● Biržų rajono Legailių globos namuose 2017 metais gyveno daugiausiai 34, mažiausiai 30 senyvo amžiaus žmonių. Dauguma jų gyvena dviviečiuose
kambariuose, du žmonės vienviečiuose.
● Įstaigoje paslaugos yra teikiamos tokios, kokios numatytos Biržų rajono Legailių globos nuostatuose, patvirtintuose Biržų rajono savivaldybės tarybos 2006 m.
birželio 30 d. sprendimu Nr. T-128. Įstaiga dirba pagal nuostatus, teikia paslaugas, nuolat gerina paslaugų kokybę.
● Tikimasi įgyvendinti socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo projektą ir įstaigoje teikiamų paslaugų kokybė dar pagerės. Siekiama didinti
darbuotojams atlyginimus, kad įstaiga būtų patrauklesnė aukštos kvalifikacijos darbuotojams.
● Suformuota iniciatyvi, kvalifikuota darbuotojų komanda pagerino įstaigos veiklą, paslaugų kokybę.
● Biržų rajono Legailių globos namuose vykdomas Projektas 08.1.1-CPVA-R-407-51-0002 Biržų rajono Legailių globos namų socialinių paslaugų
infrastruktūros modernizavimas. Projekto tikslinės grupės – senyvi Biržų rajono gyventojai bei Legailių globos namų darbuotojai. Tiesioginę naudą įgyvendinus
projektą pajus ne mažiau kaip 25 socialines paslaugas gaunančių senyvų Legailių globos namų gyventojų bei 10 globos namų darbuotojų, kurių tiesioginį darbą
palengvins modernizuota globos namų socialinių paslaugų infrastruktūra . 2017 metais parengtas projekto techninis planas.
● 2018 metų įstaigos biudžeto sąmatos projekte steigėjo prašoma: skirti lėšų naujo keltuvo statybai, dezinfekavimo kamerai, garų generatoriui, kompiuteriniai
įrangai. Atliktas keltuvo techninės būklės įvertinimas. (Tikrinimo ataskaitoje Nr. 17-10-722 pažymima, kad įrenginys netinkamas naudoti).
● Esant ribotoms finansavimo galimybėmis, Nėra galimybės 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.
2018 m. biudžeto sąmatos projekte prašoma steigėjo papildomų lėšų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies didinimui.
● Siekiant užtikrinti teikiamų stacionarios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kokybę 2017 m. Biržų rajono Legailių globos namuose buvo
vykdoma grįžtamoji Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolierių patikra. Atsižvelgdami į rastus neatitikimus Globos namai parengė priemonių planą jiems šalinti.
Neatitikimai pašalinti, kad paslaugų kokybė atitiktų licencijavimo sąlygas.
● Išsami informacija legailiai.puslapiai.lt
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Legailiai 2017 m.
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7.5. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS
2017 metais buvo priimti ir įgyvendinami bei vykdomi ankstesniais metais priimti Savivaldybės tarybos sprendimai, susiję su socialinių
paslaugų ir socialinės paramos teikimu: „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano“, „Dėl Biržų rajono savivaldybės
neįgaliųjų socialinės integracijos 2017 m. programos 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 2017 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. 2017 m. buvo perimti VšĮ „Vaiko užuovėja“ vaikų globos namai.
2017 m. svarstyta 20 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, susijusių su sveikatos apsaugos srities veikla. Parengta Biržų rajono savivaldybės vykdomų
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaita, kuriai Savivaldybės taryba pritarė 2017 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-122. 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) 2017 metų veiklos ataskaitos, parengtas sprendimo projektas dėl Programos lėšų panaudojimo ataskaitos (2017 m.
kovo 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-62), Programos 2017 metų lėšų sąmata (2017 m. kovo 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-63). 2017 m.
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuoti 34 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 2016 m. ataskaita
(2017 m. sausio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-16), 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.
2017 m. buvo numatytos lėšos operaciniam rentgeno aparatui įsigyti. Papildomai iš savivaldybės biudžeto 109 tūkst. eurų buvo skirta ligoninės pastato apšiltinimui.
2017 m. vykdyta Studento rezidento (endokrinologo) studijų rėmimo programa. Šiais metais endokrinologas pradės dirbti Biržų ligoninėje.
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2017 m. TARYBOS SPRENDIMAI SOCIALINIAIS, SVEIKATOS KLAUSIMAIS
2017 m. sausio 26 d. Nr. T-16 „Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitai“
2017 m. sausio 26 d. Nr. T-17 Dėl Biržų Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl savivaldybės narkotikų kontrolės
komisijos sudarymo“ pakeitimo“
2017 m. sausio 26 d. Nr. T-18 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-260 „Dėl VšĮ Biržų ligoninės struktūros
patvirtinimo“ pakeitimo“
2017 m. vasario 23 d. Nr. T-29 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-60 „Dėl Biržų rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2017 m. programos patvirtinimo“
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-62 „Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. lėšų panaudojimo ataskaitos
patvirtinimo“
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-63 „Dėl 2017 m. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų sąmatos patvirtinimo“
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-64 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-65 „Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos ataskaitai“
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-66 „Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos programos patvirtinimo“
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-67 „Dėl Biržų rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2016-2018 metų
programos ir šios programos įgyvendinimo 2017 metų priemonių plano patvirtinimo“
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-68 „Dėl pritarimo tęstinio aktyvaus gydymo paslaugų teikimui VšĮ Biržų ligoninėje“
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-69 „Dėl VšĮ Biržų aklųjų ir silpnaregių dienos centro likvidavimo“
2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-98 „Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus Leonido Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio
nustatymo“
2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-99 „Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“
2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-100 „Dėl VšĮ Biržų ligoninės 2017 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“
2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-101 „Dėl išvados apie asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengimo ir apmokėjimo tvarkos
aprašo ir kainos patvirtinimo“
2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-102 „Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų 2017 metams Legailių globos namuose patvirtinimo“
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2017 m. TARYBOS SPRENDIMAI SOCIALINIAIS, SVEIKATOS KLAUSIMAIS
2017 m. birželio 1 d. Nr. T-111 „ Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo“
2017 m. birželio 1 d. Nr. T- 122 „Dėl Biržų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos
patvirtinimo“
2017 m. birželio 1 d. Nr. T-123 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Biržų rajono savivaldybės gyventojų
telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2017 m. liepos 5 d. Nr. T-139 „Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus Leonido Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio
nustatymo“
2017 m. liepos 5 d. Nr T-140 „Dėl Biržų rajono savivaldybės ir viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja“ bendradarbiavimo sutarties 3.2.3 punkto pakeitimo“
2017 m. liepos 5 d. Nr. T-141 „Dėl viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja“ dalininko teisių perėmimo“
2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-182 „Dėl VšĮ Biržų ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“
2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-185 „Dėl viešosios įstaigos „ Vaiko užuovėja“ įstatų patvirtinimo“
2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-186 „Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo“
2017 m. lapkričio 16 d. Nr. T-214 „Dėl VšĮ Onos Milienės senelių globos namų ir Biržų rajono tarybos 2000 m. gruodžio 29 d. veiklos ir finansavimo sutarties
Nr. 59 pakeitimo“
2017 m. lapkričio 16 d. Nr. T-215 „Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos struktūros patvirtinimo“
2017 m. lapkričio 16 d. Nr. T-216 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės
poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“
2017 m. lapkričio 16 d. Nr. T-217 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl VšĮ Biržų ligoninės stebėtojų
tarybos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“
2017 m. lapkričio 16 d. Nr. T-221 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.
T-101 „Dėl išvados apie asmens gebėjimo
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo ir kainos patvirtinimo“ 3 punkto pakeitimo“
2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-253 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl savivaldybės bendruomenės
sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo“
2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-256 „Dėl viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja“ įstatų pakeitimo“
2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-257 „Dėl VšĮ „Vaiko užuovėja“ globos kainos nustatymo“
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7.6. Paslaugos, parama neįgaliesiems

Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2017 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 2017 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 10 608,27 EUR, iš
Savivaldybės biudžeto – 7072,18 EUR, (viso 17 680,45 EUR).
Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos papildomai skirtų lėšų
(5295,68 EUR) buvo pritaikyti būstai dviem neįgaliems vaikams.

Pagal šią programą praėjusiais metais neįgaliesiems buvo
pritaikyti 6 būstai.
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7.7. Vaiko teisių apsauga
2017 m. vaiko teisių apsaugos srityje daugiausia dėmesio buvo skiriama smurto ir nepriežiūros prevencijai bei netekusių tėvų globos vaikų teisių
ir jų teisėtų interesų užtikrinimui.
Tuo tikslu vasario mėnesį buvo organizuotas išplėstinis Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo
Savivaldybės vadovai, visų institucijų bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais, atstovai. Posėdyje buvo aptarti esminiai vaiko teisių apsaugos
klausimai, numatytos priemonės siekiant užtikrinti vaikų saugumą probleminėse šeimose. Įgyvendinant šias priemones, užtikrintas operatyvus keitimasis
informacija apie galimus vaiko teisių pažeidimus, sustiprintas institucinis bendradarbiavimas prevencinėje veikloje. Vaiko teisių apsaugos skyrius kartu su
policijos pareigūnais organizavo nuolatinius reidus į socialinės rizikos bei smurtą patiriančias šeimas, užtikrino Skyriaus darbuotojų budėjimą visą parą, kad būtų
nedelsiant reaguojama į pranešimus ir imamasi neatidėliotinų vaiko teisių apsaugos priemonių. 2017 m. dėl kilusios grėsmės vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvų
paimta 30 vaikų, jiems užtikrinta saugi aplinka bei tinkama priežiūra. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas vaikams iki 3 m., siekiant sudaryti jiems palankiausias
priežiūros sąlygas. Per metus suorganizuoti 27 Savivaldybės vaikų globos ir rūpybos komisijos posėdžiai, kuriuose aptarti individualūs vaikų globos
organizavimo atvejai. 2017 metais laikinoji globa (rūpyba) nustatyta 25 vaikams, nuolatinė – 1 vaikui.
2017 metais Vaiko teisių apsaugos skyrius vykdė 94 vaikų globos (rūpybos) priežiūrą, iš jų 54 vaikai augo globėjų šeimose, 12 – šeimynose, 28 – vaikų
globos įstaigose.
2017 M. LIEPOS MĖNESĮ SAVIVALDYBĖ IŠ EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOS PERĖMĖ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,VAIKO
UŽUOVĖJA“ STEIGĖJO TEISES IR PAREIGAS. ŠIOJE ĮSTAIGOJE PER 2017 M. BUVO APGYVENDINTA 20 VAIKŲ, METŲ PABAIGOJE
BUVO GLOBOJAMI 26 VAIKAI.
Siekiant efektyvesnio socialinio darbo su šeimomis, 6 seniūnijose įsteigtos papildomos socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis,
pareigybės, suaktyvinta seniūnijų tarpdisciplininių komandų veikla. 2017 m. pabaigoje socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 149 šeimos, jose augo 302
vaikai. Pažymėtina, jog šeimų, patiriančių socialinę riziką, nemažėja.
Siekiant įgyvendinti institucinės globos pertvarkos nuostatas, mažinti vaikų globos institucijoje apgyvendinamų vaikų, Vaiko teisių apsaugos
skyrius kartu su atestuotais socialiniais darbuotojais vykdė intensyvią globėjų (rūpintojų) paiešką, viešino gerąją globos šeimoje patirtį. Parengtas Tėvų
globos netekusio vaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo bei išmokų už vaikų globą mokėjimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, kurį
Savivaldybės taryba patvirtino 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.T-73. Šiuo sprendimu įteisinta socialinių globėjų veikla. Tačiau Savivaldybėje vis dar
didelis vaikus globojančių šeimų/asmenų poreikis, ypač trūksta žmonių, kurie ryžtųsi tapti budinčiais globotojais, teikiančiais trumpalaikės globos paslaugas.
Globėjų mokymuose 2017 m. dalyvavo 6 asmenys, iš jų tik viena šeima tapo globėjais. Todėl globėjų paieškos ir jų motyvacijos problemos ir toliau lieka
aktualios.
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2018 m. prioritetinės veiklos sritys – vaikų globos (rūpybos) organizavimo bei vaikų teisinio
atstovavimo tobulinimas, siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus. Taip pat laukia nemenkas iššūkis –
pasirengimas vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai. Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, daugiau dėmesio
bus skiriama laikinosios globos (rūpybos) priežiūrai bei jos kokybei. Savivaldybės gyventojams bus užtikrintos
globos centro paslaugos, kurias planuojama pavesti Biržų rajono socialinių paslaugų centrui. Globos centre bus
organizuojama budinčių globotojų veikla, globėjams (rūpintojams), įtėviams bei šeimynoms užtikrinta atestuotų
socialinių darbuotojų bei kitų specialistų pagalba. Tikimasi, jog įkūrus Globos centrą, suaktyvės globėjų paieška,
pagerės jų parengimo kokybė, visi globėjai (rūpintojai) ir įtėviai gaus paslaugas pagal poreikį. Ieškant
alternatyvių vaiko globos formų, rengiamas vaikų institucinės globos pertvarkos priemonių planas, kuris bus
teikiamas Savivaldybės tarybai tvirtinti.
2017 m. rugsėjo 28 d. priimtas naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų Nr.I-1234 pakeitimo
įstatymas. Kartu su šiuo įstatymu priimtas Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo Nr.I-553 atitinkamų
straipsnių pakeitimo įstatymas. Įgyvendinant šių įstatymų nuostatas, nuo 2018 m. liepos 1 d. vaiko teisių
apsaugos sistema taps centralizuota: deleguota (perduota savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkcija bus
pakeista į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją, išliekant savivaldybių įstatyminei pareigai – dalyvauti
vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrinant prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių,
švietimo, sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą, darbą su socialinę riziką
patiriančiomis šeimomis. Vaiko teisių apsaugos skyrius taps Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūriniu padaliniu, vykdančiu teisinę vaiko apsaugą.
Vaiko teisių apsauga bus įgyvendinama Savivaldybės administracijai bendradarbiaujant su valstybine vaiko teisių
apsaugos institucija, kitomis valstybės bei savivaldybės įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
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8. TURIZMAS
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Esminiai įstaigos darbai, iššūkiai, problemos 2017 m.
▪ Sudalyvauta tarptautinėse turizmo ir laisvalaikio parodose Adventur 2017 ir Balttour 2017.
▪ Suorganizuoti vasaros turizmo sezono atidarymo bei uždarymo renginiai.
▪ Vykdoma Biržų turizmo klasterio veikla.
▪ Glaudus bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis (muziejumi, biblioteka, kultūros namais, sporto ir
sveikatingumo centru).
▪ Intensyvi sklaida socialiniuose tinklapiuose.
▪ Išleistas visiškai atnaujintas Biržų rajono žemėlapis.
▪ Suvenyrų plėtra.
▪ Aktyvus bendradarbiavimas tarp savivaldybės, turizmo organizavimo, apgyvendinimo ir maitinimo įmonių.
▪ Naujų maršrutų kūrimas.
Galimybės gerinti įstaigos veiklą:
Nuo 2017 m. centre pradėjo dirbti du nauji turizmo specialistai. Pasiskirstyta funkcijomis. Vykdomi užsienio ir
Lietuvos rinkodaros darbai. Organizuojami infoturai, vykdoma leidyba, skleidžiam informacija per žiniasklaidos
priemones. Organizuojamos ekskursijos po Lietuvą, po Biržų kraštą (gautas reikalingas gido pažymėjimas), kuriami
nauji turizmo maršrutai.
2017 m. buvo parengti du projektai Biržų miesto VVG grupei. Projektuose numatoma naujų gidų paieška bei
apmokymas, dalyvavimas tarptautinėse parodose, darbuotojų tobulinamasis.
2018 m. bus įgyvendinami projektai, didesnis dėmesys skiriamas užsienio turistui, grupėms, individualiems turistinių
paketų sudarymams.
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Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija įstaigoje.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko pokyčių personalo srityje. 2017 m. pradėjo dirbti du nauji darbuotojai. 2017 m. vasario
mėn. turizmo specialistė darbui su ekskursijomis po Biržų kraštą, Lietuvą bei užsienį, 2017 m. spalio mėn. priimta
turizmo specialistė darbui su užsienio rinka. Taip pat 2017 m. buvo paskelbtas konkursas į direktoriaus pareigas
(nuo 2016 m. gruodžio Centras neturėjo direktoriaus). Rugpjūčio mėn. įstaigai pradėjo vadovauti direktorius, kuris
prieš tai atliko vyr. specialisto funkcijas.
Per ataskaitinį laikotarpį pajamų už atsitiktines paslaugas, t. y. komisinis mokestis už parduotus kelto ir aviabilietus,
turistines keliones, ekskursijas bei parduotą turistinę literatūrą, suvenyrus buvo gauta: 34 748,36 Eur. (2016 m. 29 960,92 Eur., 2015 m., 29 448,33 Eur., 2014 m., 29 283,55 Eur.) Pajamos išaugo, išsiplėtė suvenyrų bei paslaugų pasiūla.
Daugiau darbuotojų, didesnė darbo jėga.
Paslaugų plėtra.
Rinkodaros ir reklamos mokamos paslaugos latvių, anglų, rusų kalbomis verslo ir viešojo sektoriaus atstovams, kurie
stokoja kompetencijos elektroniniame turizme ir socialinėje žiniasklaidoje
Pasienio ruožo – geografinės padėties išnaudojimas.
Bendri tarptautiniai projektai.
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BIRŽUOSE TURISTŲ SKAIČIUS SPARČIAI AUGA

Kita svarbi informacija
Biržuose turistų skaičius auga. Atsiranda vis naujų paslaugų. Todėl turime ką pasiūlyti naujo, dar neišbandyto.
Kiekvienais metais Biržų turizmo informacijos centro (toliau Biržų TIC) lankytojų skaičius vis auga. 2014 m. iš viso Biržų
TIC aplankė 5788 asmenys, 2015 m. 5990, 2016 m. 7709 lankytojai, o 2017 m. – net 8869 lankytojai. Biržų TIC bendras
lankytojų skaičius 2017 m. lyginant su 2016 m. išaugo 13,1 %, o lyginant su 2014 m. – net 34,7 %.
2017 m. svetainę visitbirzai.lt aplankė ir informacijos apie Biržų kraštą ieškojo – 98059 lankytojai. Nuo svetainės
sukūrimo 2013 m. iki 2017 m. Biržų TIC interneto svetainės lankomumas padidėjo 5 kartus: išaugo net 80 %. 2017 m. lyginant
su 2016 m. – 11 %.
Tolesnės veiklos perspektyvos (įžvalgos) – 2018–2020)
Orientacija į užsienio rinkas: ypač į rinkas, kuriose gausu Lietuvių emigrantų, per juos, kaip turizmo ambasadorius
skleisti naujienas apie Biržus, nes patys emigrantai visada grįžta atostogų į savo gimtuosius miestus;
taip pat TIC prioritetinė rinka – Latvija, jos analizė ir užpildymas, dalyvavimas konferencijose, parodose, mugėse, bendrų
projektų (sporto, kultūros, turizmo) srityse rengimas; nišinių turizmo paslaugų kūrimo plėtra kartu su verslu ir viešuoju
sektoriumi: liukso turizmas, turizmas vienam, turizmas vaikams, turizmas, paremtas emocijomis;
Skaitmeninės rinkodaros plėtra ir pasiekiamumas realiuoju laiku;
Partnerinė rinkodara.
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TARPTAUTINĖJE TURIZMO IR LAISVALAIKIO
PARODOJE „BALTTOUR 2017“
2017 m. vasario 5 d. Kipsalos
tarptautiniame
parodų
centre,
Rygoje vyko 24 - oji tarptautinė
turizmo ir laisvalaikio paroda
„Balttour 2017“. Tai didžiausia ir
svarbiausia Baltijos šalių turizmo
paroda. Joje dalyvavo 16 narių
vienijantis Biržų turizmo klasteris.
Parodoje demonstruoti daugiau nei
470 stendai, sulaukta 850-ies
kelionių ir turizmo organizatorių
pasiūlymų iš 41 pasaulio šalies.
Biržų turizmo informacijos centras
parodoje pristatė Biržų turizmo
klasterio
veiklą,
unikalius
lankytinus objektus.
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BIRŽŲ KRAŠTAS PRISTATYTAS TARPTAUTINĖJE
TURIZMO IR AKTYVAUS LAISVALAIKIO PARODOJE
,,ADVENTUR 2017"
 2017 m. sausio 20–22 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre "Litexpo" vykusioje 5-ojoje
tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje "Adventur 2017„ Biržiečių
parengta ekspozicija kvietė susipažinti su Biržų krašto kulinariniu paveldu,
unikaliais lankytinais objektais. Biržus atstovavo Biržų turizmo informacijos centro
darbuotojai, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojai bei savanoriai. Biržiečių
ekspoziciją aplankė ir su jos lankytojais bendravo Savivaldybės mero pavaduotoja Irutė
Varzienė, administracijos direktorius Rimantas Pauža. Ekspozicijoje pristatyti rajono
turistiniai ištekliai, infrastruktūra (apgyvendinimas, maitinimas, laisvalaikis, edukacinės
programos). Akcentuotos 2017 m. naujienos – Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio
bibliotekos parengtas turistinis maršrutas „Dideli Vabalninko lygumų žmonės“, levandų
ūkis, eko basų kojų parkas. Lankytojų laukė įvairios vaišės, kurias paruošė – TŪB
Rinkuškiai, UAB Biržų alus, Butautų dvaro alus, UAB „Biržų duona“, kavinė „Biržė“,
Milišiūnų ūkis, Levandų ūkis, Sodeliškio dvaro sodyba, restoranas „Pilies skliautai“.


Parodos lankytojai domėjosi mūsų kraštu. Sulaukta nemažai įvairių
organizacijų dėmesio, gauta nemažai kontaktinės informacijos. Aptartos
bendradarbiavimo galimybės su kelionių organizatoriais dėl Biržų krašto įtraukimo į jų
maršrutus, bendrauta dėl infoturų Biržų krašte (kalbėta dėl Lietuvos, Latvijos žurnalistų
ir kelionių organizatorių, gautas pasiūlymas dėl Baltarusijos agentūrų atvykimo). Šiais
metais Biržai ir Vabalninkas bus įtraukti į ,,Mototourism Rally 2017". Tai septintus
metus gyvuojantis projektas, kurio metu startuojama iš bet kurios Lietuvos vietos, su bet
kokiais motociklais ir per vieną dieną pravažiuojama konkrečiu maršrutu, aplankant
daugiau nei 30 kultūros paveldo ir istorinių objektų.
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SĖKMINGAI 2017 – AISIAIS STARTAVĘS TARPTAUTINIS PROJEKTAS
„PAŽINKIME KAIMYNUS ŽIEMGALOJE“ TĘSIAMAS

Tarptautinis projektas „Pažinkime kaimynus
Žiemgaloje“ startavo 2017 m kovo 1 d. Projektas
tęsiamas ir 2018 m. Prie projekto veiklų šiais metais
prisijungė ir Joniškio rajono savivaldybė. Tai puiki
priemonė, skatinanti turistus ne tik keliauti, bet ir
pažinti aštuonių Lietuvos ir Latvijos savivaldybių
žymiuosius objektus bei laimėti pagrindinį prizą – Baltic
Vairas dviratį.
Biržų rajono savivaldybė kaip ir kitos 8 savivaldybės Bauskės, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Rundalės,
Iecavos, Viecumniekų – siūlo aplankyti žymius karšto
objektus, šventes. Biržų rajono savivaldybė siūlo
aplankyti Kirkilų apžvalgos bokštą ir karstinių ežerėlių
kraštovaizdį, Eko basų kojų parką Draseikių kaime,
„Velniapilio olą” ir dolomitinę atodangą Padvariečių
kaime, Nem. Radviliškio seniūniją, Biržų pilį, Biržų
krašto muziejų „Sėla”, Biržų miesto šventę ir kt..
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9. NUSIKALSTAMUMAS IR JO PREVENCIJA 2017 METUS
Per 2017 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajone užregistruotos 609
nusikalstamos veikos (2016 m. sausio-gruodžio mėn. (toliau – 2016 m.) –
494). Ištirta nusikalstamų veikų 404 arba 66,3 proc. (šalyje – 56,5 proc.,
Panevėžio apskrityje – 63,9 proc.). Registruotų nusikalstamų veikų
skaičius 2017 m. sausio-gruodžio mėnesiais lyginant su 2016 m. tuo pačiu
laikotarpiu Biržų rajone padidėjo 23,3 procento.
2017 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajone registruotos 79
nusikalstamos veikos padarytos viešosiose vietose (2016 m.– 83), ištirtos
53 arba 67,1 proc. Registruota 14 nusikalstamų veikų, padarytų gatvėse
(2016 m. – 17), ištirta 9 arba 64,3 proc.
Nusikalstamos veikos padarytos asmenų anksčiau padariusių
nusikalstamas veikas – 66 (2016 m.–17), padarytos grupės asmenų – 37
(2016 m.– 27), padarytos nepilnamečių ar jiems dalyvaujant 9 (2016 m. –
29), padarytos girtų asmenų –238 (2016 m. –139), padarytos narkotinio ar
psichotropinio apsvaigimo būklėje – 1 (2016 m. -3).
2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais Biržų rajone registruoti 2
sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, arba 33,3 proc. mažiau nei 2016 m. tą
patį laikotarpį (3). Neištirti. Registruotas 1nužudymas (2016 m. – 3), ištirti
4 (kartu su 2016 m.). Šios rūšies nusikalstamas veikas tiria Panevėžio
apskr. VPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba.
Registruoti 3 plėšimai (2016 m. -3). Ištirti – 3, arba 100 proc.
Palyginus 2017 ir 2016 m. sausio–gruodžio mėnesių rezultatus, plėšimų
ištyrimo procentas sumažėjo 33,3 proc. vienetais (2016 m. - 133,3 proc.).
Registruota 41 nusikalstama veika dėl viešosios tvarkos pažeidimų,
arba 13,9 proc. daugiau nei 2016 m. tą patį laikotarpį (36). Ištirta – 36,
arba 1,67 proc. vienetais daugiau nei 2016 m. tą patį laikotarpį (31).
Registruotos 152 nusikalstamos veikos dėl vagysčių, arba 3,2 proc.
mažiau nei 2016 m. tą patį laikotarpį (157). Ištirta – 51 arba 33,6 proc. Iš jų
2 nusikaltimai dėl automobilių vagysčių, arba 50,0 proc. mažiau nei 2016
m. tą patį laikotarpį (4). Ištirta – 2, arba 100,0 proc. Iš jų 38 nusikaltimai
dėl vagysčių, įsibraunant į gyvenamąsias patalpas (2016 m. – 36). Ištirta –
15 arba 39,5 proc.

2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais Biržų rajone registruota 14 sukčiavimo atvejų, arba 5
mažiau nei 2016 m. tą patį laikotarpį (19). Ištirta – 15. Palyginus 2017 ir 2016 m. sausio–gruodžio
mėnesių rezultatus, sukčiavimų ištyrimo procentas padidėjo 1,9 proc. vienetais.
Registruotos 6 nusikalstamos veikos dėl papirkimų. Šios rūšies nusikalstamų veikų didėjimas
100,0 procento (2016 m. – 3). Ištirta –2, arba 33,3 proc.
Registruotos 7 nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis
medžiagomis, arba 75,0 proc. daugiau nei 2016 m. tą patį laikotarpį (4). Ištirta – 2 arba 28,6 proc.
2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais Biržų rajone registruota 512 įvykių dėl smurto artimoje
aplinkoje. Tai 48 daugiau nei per 2016 m. tą patį laikotarpį. Pradėti 195 ikiteisminiai tyrimai, arba 38,1
proc. nuo visų registruotų įvykių (2016 m. tą patį laikotarpį – 140 arba 30,2 proc.). 5 kartus atsisakyta
pradėti ikiteisminį tyrimą (2016 m. – 31).
Per 2017 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajono keliuose įvyko 224 eismo įvykiai, t. y. 19 mažiau
nei per 2016 m. tą patį laikotarpį (243). 18 iš jų – įskaitiniai, juose žuvusiųjų nebuvo, 20 sužeistų. 2016
m. tuo pačiu laikotarpiu 16 įskaitinių eismo įvykių, kurių metu 1 žuvo ir 17 sužeisti.
2017 m. sausio-gruodžio mėn. išaiškinta 111 neblaivių vairuotojų (2016 m.– 120). 13 iš jų
neblaivūs įvykdė eismo įvykius (2016 m. - 21). Pradėti 52 ikiteisminiai tyrimai neblaiviems vairuotojams
pagal LR Baudžiamojo kodekso 281 str. 7 d. (kai kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio).
Surašyti 2 227 protokolai už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus (toliau – KET), t. y. 166
daugiau, nei per 2016 m. tą patį laikotarpį (2 061). Iš jų: pažeidėjams pėsčiųjų perėjose – 10, pažeidėjams
už greičio viršijimą – 779, pėsčiųjų padarytų pažeidimų – 51, dviratininkų padarytų pažeidimų – 292,
mobiliojo ryšio telefonų naudojimo pažeidimų vairuojant – 68.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) surašyti 927
(2016 m.– 1112) administraciniai protokolai (be KET).
Akcizais apmokestinamų prekių disponavimo kontrolė yra prioritetinė darbo kryptis ir tam
skiriamas ypatingas dėmesys.
Dėl akcizų 2017 metais surašyta 114 protokolų, 9 mažiau nei 2016 metais (123). Pradėtas 1
ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto gaminimo, laikymo stipraus naminio alkoholio (pagal BK 201 str.)
Iš apyvartos išimta alkoholio 170,6 litro, tabako gaminių 3489 pakeliai, naftos produktų 3009
litrai.

2017 metais Biržų rajono savivaldybė skyrė 3 000 eurų programai „Gyvenkime
ramiai ir saugiai“. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos skyrė 750 eurų programai „Naujos idėjos šiandien-tobulesnė ateitis
rytoj“. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų konkursui buvo
pateiktas Biržų rajono policijos vykdomas projektas „Mušk kriaušę – ne artimą“.
Vidaus reikalų ministro sprendimu už įgyvendintą projektą buvo skirta 175 eurų
paskatinamoji premija.
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Priedas

DARBO GRUPĖS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ BENDRĄJĮ PRADINĮ, PAGRINDINĮ
IR VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ, UGDYMO KOKYBĖS
UŽTIKRINIMO SITUACIJAI APTARTI, UGDYMO KOKYBĖS
GERINIMO PLANUI/PROGRAMAI PARENGTI REZULTATAI
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MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ NUOMONIŲ APIE BIRŽŲ RAJONO MOKYKLŲ
VEIKLOS REZULTATUS TYRIMO APIBENDRINIMAS

Tyrimas apie Biržų bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių mokymosi pasiekimus atliktas IQES
online mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir
tobulinti instrumentais. Tyrimo metodas –
anketinė apklausa. Apklausoje dalyvavo daugiau
kaip 35 proc. kiekvienos grupės respondentų
(mokytojų, mokinių, tėvų) iš 12 bendrojo
ugdymo mokyklų. Kiekvienai respondentų
grupei pateikti atskiri klausimynai apie
mokymosi pasiekimus, dalykinių, socialinių,
mokėjimo mokytis, pažinimo, iniciatyvumo,
kūrybiškumo kompetencijų ugdymą(si).

Respondentų grupės vertino jiems pateiktus
teiginius apie mokymosi pasiekimus 4 balų
skalėje (4 – visiškai sutinku, 1- nesutinku).
Kokybės įvertinimas atliktas išvedus teiginių
vidutines vertes. Aukštesnės nei 2,5 vidutinės
vertės traktuotinos kaip pozityvios (privalumai),
o žemesnės nei 2,5, kaip negatyvios (tobulintini
aspektai). Problemas respondentai įvardino
atsakydami į atviro tipo klausimą „Ką turėtų
daryti mokytojai, tėvai, mokiniai, kad pagerėtų
ugdymo(si) pasiekimai“.
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MOKYTOJŲ NUOMONIŲ APIBENDRINIMAS
Apklausoje dalyvavo dauguma rajono mokytojų (daugiau kaip 75 proc.). Beveik visose rajono mokyklose mokytojai beveik visus klausimyno teiginius
įvertino daugiau kaip 2,5 balo. Kiekvienos mokyklos 5 stipriausi veiklos aspektai šiek tiek skiriasi, tačiau galima išskirti tam tikras bendras tendencijas.
Mokytojų nuomone Biržų rajono mokyklose daugiausiai dėmesio skiriama šioms veiklos sritims (didžiausias pritarimo laipsnis):
A. Mokinių mokymosi rezultatai ir jų panaudojimas.
1. Mūsų mokykla mokiniams teikia tikrai kokybišką išsilavinimą – Aušros, Kaštonų mokyklose, Saulės gimnazijoje.
2. Manau, kad mūsų mokykla tinkamai parengia mokinius tolesniam mokymuisi, studijoms – Aušros, Kaštonų mokyklose, Saulės gimnazijoje.
3. Mokykloje yra tinkama informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus kaupimo sistema – Aušros mokykloje, Saulės gimnazijoje.
4. Informacija apie mokyklos mokinių mokymosi rezultatus yra tinkamai analizuojama – Aušros, Pačeriaukštės mokyklose, Saulės gimnazijoje.
5. Informacija apie mokyklos mokinių mokymosi rezultatus tinkamai panaudojama ugdymo tobulinimui – Saulės gimnazijoje.
6. Kiekvieno mokinio dalyko ir bendrųjų gebėjimų pažanga yra pastebima ir įvertinama – Papilio mokykloje.
B. Dalykinių kompetencijų ugdymas. Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama:
1. Mokinių sportinei veiklai – Kaštonų, Atžalyno, Pabiržės, Nemunėlio Radviliškio, Pačeriaukštės, Papilio, Medeikių mokyklose.
2. Mokinių kalbinio (užsienio kalbos) raštingumo ugdymui – Aušros, Kaštonų mokyklose, Vabalninko gimnazijoje.
3. Mokinių matematinio raštingumo ugdymui – Aušros, Kaštonų, Pabiržės mokyklose.
4. Mokinių sveikatinimui ir sveikos gyvensenos ugdymui – Atžalyno, Pabiržės, Nemunėlio Radviliškio, Pačeriaukštės, Papilio, Medeikių mokyklose.
5. Mokinių meninės raiškos galimybių plėtojimui – Saulės, Vabalninko gimnazijose, Papilio mokykloje.
6. Mokinių gamtamokslinio raštingumo ugdymui – Kaštonų, Pabiržės, Nemunėlio Radviliškio mokyklose, Vabalninko gimnazijoje.
7. Mokinių kalbinio (gimtosios kalbos) raštingumo ugdymui – Kaštonų, Pabiržės mokyklose.
8. Mokinių informacinės kultūros ir kompiuterinio raštingumo ugdymui – Vabalninko gimnazijoje, Pačeriaukštės mokykloje.
9. Mokinių profesiniam orientavimui ir informavimui – Vabalninko gimnazijoje, Kratiškių mokykloje.
10. Mokinių kultūrinio išprusimo didinimui – Kratiškių mokykloje.
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MOKYTOJŲ DAŽNIAUSIAI ĮVARDINTOS SPRĘSTINOS PROBLEMOS, KURIOS DARO ĮTAKĄ UGDYMO(SI) KOKYBEI:
-

-

Turtinti kabinetus kompiuterine technika, priemonėmis praktikos darbams atlikti.
Gamtamokslinių laboratorijų įrengimas.
Reikalingos konsultacijos atsiliekantiems mokiniams (už jas turi būti apmokama).
Skiriamos papildomos valandos gabių mokinių ugdymui,
Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, mokinių atsakomybę už savo mokymąsi
Mažinti mokinių skaičių klasėse.
Mokytojų papildomų darbų apmokėjimas.
Būtų skirti specialistai (mokytojų padėjėjai) vaikams su specialiais poreikiais.
Ugdymo programų koregavimas, integruotos programos.
Mokinių skatinimo sistemos sukūrimas, skirti lėšų mokinių motyvacijai didinti.
Gerinti pamokos kokybę:
o Pereiti nuo mokymo prie mokymosi paradigmos
o Mokytojams orientuotis į skaitmeninį ugdymo turinį
o Inovatyvūs mokymo (si) metodai
o Užduočių įvairovė
o Daugiau pamokų su praktine veikla
o Pamokų metu mokinius sudominti panaudojant daugiau vaizdinių medžiagų.
Didesnis dėmesys mokinių kultūriniam išprusimui.
Mokytojams pastebėti ir įvertinti kiekvieno mokinio pažangą, atsižvelgti į individualius mokinio poreikius ir gebėjimus.
Aiškūs susitarimai tarp mokytojų ir mokinių (vertinimas, tvarka ir pan.).
Skirti specialų laiką vaikų savistabai ir tarpasmeninių santykių plėtojimui (psichologas).
Bendradarbiavimas su tėvais.
Tėvų atsakomybės už vaikų mokymąsi, pamokų lankymą, elgesį didinimas.
Pagarbos ir pasitikėjimo mokykla ugdymas visuomenėje. Pradėti gerbti mokytojus, o ne pataikauti mokiniams, jei mokinys nesimoko, nekaltinti
mokytojų,
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1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C. Socialinės kompetencijos ugdymas. Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama:
Bendro, komandinio darbo gebėjimo ugdymui – Nemunėlio Radviliškio, Kratiškių mokyklose.
Aktyvaus ir sąmoningo mokymosi skatinimui – Medeikių mokykloje.
Tolerancijos kitai nuomonei, kitai kultūrai, skirtingoms socialinėms grupėms ugdymui – Kratiškių mokykloje.
D. Iniciatyvumo, kūrybiškumo, verslumo kompetencijų ugdymas.
Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama:
Mokinių kūrybingumo plėtojimui – Atžalyno, Pačeriaukštės, Papilio, Nemunėlio Radviliškio, Medeikių, Germaniškio
mokyklose.
Mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus – „Saulės“ gimnazijoje.
Mokinių dalyvavimui įvairiose organizacijose (skautų, maironiečių ir pan.) – „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje.
Mokinių iniciatyvumo, aktyvumo skatinimui – Pačeriaukštės mokykloje.
Mokinių savarankiškumo ugdymui – Germaniškio mokykloje.
Nuostatos užbaigti tai, kas pradėta, ugdymui – Germaniškio mokykloje.
Mokinių pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui – Germaniškio mokykloje.
Nuostatos prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ugdymui – Germaniškio mokykloje.

Žemiausiai mokytojai įvertino beveik visų mokyklų vienintelę veiklos sritį (mažiausias pritarimo laipsnis: nuo 2,4 iki 2,9
įverčio): mokykloje pakankamai dėmesio skiriama mokinių dalyvavimui įvairiose organizacijose (skautų, maironiečių ir pan.).
Daugumos mokyklų mokytojų nuomone vertėtų tobulinti mokinių skatinimo sistemą.
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MOKINIŲ NUOMONIŲ APIBENDRINIMAS
Apklausoje dalyvavo dauguma rajono 5-12 klasių mokinių (daugiau kaip 75 proc.). Daugumoje (67 proc.) rajono mokyklų mokiniai beveik visus klausimyno
teiginius įvertino daugiau kaip 2,5 balo. Didžiausio mokinių pritarimo laipsnio sulaukę teiginiai:
A. Dalykinių kompetencijų ugdymas. Mokykloje suteikiama pakankamai:
1. Gimtosios kalbos žinių ir įgūdžių – Aušros, Kaštonų, Atžalyno, Pabiržės, Pačeriaukštės, Medeikių, Kratiškių mokyklose.
2. Istorijos, geografijos žinių ir įgūdžių – Aušros, Atžalyno, Pačeriaukštės, Medeikių mokyklose, Saulės gimnazijoje
2. Informacinių technologijų žinių ir darbo kompiuteriu įgūdžių – Aušros, Atžalyno, Pabiržės, Papilio mokyklose, Vabalninko gimnazijoje.
3. Matematikos žinių ir įgūdžių – Aušros, Kaštonų, Pabiržės, Papilio, Medeikių, Kratiškių mokyklose, Saulės, Vabalninko gimnazijoje.
4. Gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) žinių ir įgūdžių – Aušros, Pabiržės, Medeikių, Pačeriaukštės mokyklose.
5. Technologijų žinių ir įgūdžių – Aušros, Atžalyno, Pabiržės, Nemunėlio Radviliškio mokyklose.
6. Užsienio kalbos žinių ir įgūdžių – Aušros, Pačeriaukštės mokyklose.
7. Mokykloje yra geros galimybės sportuoti – Kaštonų, Atžalyno, Nemunėlio Radviliškio mokyklose.
A. Mokėjimo mokytis ir pažinimo kompetencijų ugdymas.
1. Mokiniai jaučia atsakomybę už savo mokymąsi – Aušros, Kaštonų, Atžalyno, Medeikių, Kratiškių mokyklose, Saulės, Vabalninko gimnazijoje.
A. Socialinių kompetencijų ir bendravimo ugdymas.
1. Mokiniai supranta ir savo teises ir pareigas – Aušros, Kaštonų, Atžalyno, Nemunėlio Radviliškio, Pačeriaukštės, Papilio, Kratiškių mokyklose, Saulės,
Vabalninko gimnazijoje.
2. Mokiniams gerai sekasi bendrauti su suaugusiais – Vabalninko gimnazijoje.
3. Mokiniai gerbia kitų žmonių įsitikinimus – Saulės gimnazijoje, Nemunėlio Radviliškio, Papilio mokyklose.
4. Mokiniai prisiima atsakomybę už savo veiksmus – Saulės gimnazijoje, Nemunėlio Radviliškio, Papilio mokyklose.
5. Mokiniams sekasi bendrauti su bendraamžiais – Aušros mokykloje.
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DAUGUMOJE MOKYKLŲ TĖVAI MAŽIAUSIAI PRITARIA ŠIEMS TEIGINIAMS:
-

Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama domėjimosi politiniais ir/arba kultūriniais įvykiais skatinimui.
Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama bendravimo normų tarpusavyje ir su suaugusiais įtvirtinimui.
Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama mokinių pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui.
Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama mokymui planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką.

Tėvų nuomone ugdymosi pasiekimus galima pagerinti sprendžiant įvairias problemas. Dalies tėvų nuomone atsakomybę už mokinių mokymosi pasiekimus turi prisiimti mokykla ir
mokytojai, dalis mato ir savo atsakomybę už vaikų mokymosi rezultatus. Dažniausiai pasikartojantys tėvų atsakymai:

-

1. Mokyklai, mokytojams reikėtų:
Daugiau šiuolaikiškų, netradicinių pamokų, ugdymą sieti su gyvenimu, taikyti grupinio darbo metodus.
Ugdymą organizuoti įvairiose aplinkose, daugiau praktikos, laboratorinių darbų.
Mokyklose turi veikti daugiau būrelių, kultūrinių renginių, popamokinės veiklos.
Programų palengvinimas, pamokų skaičiaus mažinimas.
Mokytojams glaudžiau bendradarbiauti su tėvais. Bendradarbiavimas mokytojas-tėvai-mokinys.
Mažinti mokinių skaičių klasėse.
Siaurinti ugdymo programas, mažinti namų darbų krūvį, neapkrauti nereikalingais dalykais.
Psichologinės pagalbos teikimas kiekvienoje mokykloje.
Papildomos konsultacijos, mokytojų pagalba po pamokų.
Pailgintos dienos grupės įkūrimas.
Mokytojams geriau išaiškinti pamokas, sudominti mokinius.
Mokinių skatinimo sistema, pasitikėjimo savo jėgomis ugdymas
Gauti rekomendacijas iš mokytojų vaiko mokymuisi (kur labiau pasistengti).
Mokytojams pastebėti kiekvieną vaiką, individualus priėjimas prie mokinio
Mokytojams palaikyti drausmę pamokose, sudrausminti dėl netinkamo elgesio
Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius.
Skirti daugiau namų darbų.
Mikroklimato gerinimas, pagarba vieni kitiems, tolerancija, supratimas.
Jaunesnių mokytojų.
Neužkrauti visos atsakomybės tėvams, mokytojams atrasti ryšį su vaikais.

-

2. Dalis respondentų problemas įžvelgia ir
pačiose šeimose:
Tėvams reikėtų daugiau domėtis ugdymu,
mokyklos gyvenimu.
Skatinti savo vaiko motyvaciją, darbštumą,
atsakomybę.
Tėvams derėtų kontroliuoti vaiko laiką po
pamokų.
Daugiau dėmesio skirti savo vaikams, padėti
ruošti namų darbus.
Vaikams daugiau mokytis, skaityti daugiau
knygų, planuoti savo laiką, lankyti konsultacijas.
Šeima privalo prisiimti atsakomybę už vaiko
rezultatus.
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MOKINIŲ MAŽIAUSIO PRITARIMO DAUGUMOJE MOKYKLŲ SULAUKĘ TEIGINIAI:
Aš dalyvauju mokinių organizacijose (skautų, maironiečių ir pan.).
Aš domiuosi politiniais įvykiais.
Aš domiuosi kultūriniais įvykiais (koncertais, teatro premjeromis ir pan.).
Save galiu apibūdinti kaip kūrybingą žmogų.
Aš teikiu įvairių pasiūlymų dėl renginių klasėje, mokykloje.
Aš gerai įsimenu pagrindinius faktus, sąvokas, apibrėžimus.
Jei mokslas būtų neprivalomas, aš vis tiek mokyčiausi.
Dalis mokinių galvoja, kad jiems patiems reikia daugiau stengtis mokytis, lankyti visas pamokas. Dalies mokinių nuomone mokyklose egzistuoja tam tikros
problemos, kurias išsprendus pagerėtų jų mokymosi rezultatai. Mokiniai norėtų (dažniausiai minima):
Šiuolaikinių technologijų, įvairių priemonių naudojimo visose pamokose,
Naujesnių kompiuterių.
Kad mokytojai geriau išaiškintų temas.
Daugiau konsultacijų, išsiaiškinti kai mokinys nesupranta.
Daugiau edukacinių išvykų, pamokų gamtoje, netradicinių pamokų.
Daugiau praktinių mokymų, laboratorinių darbų, įdomių, šiuolaikinių pamokų.
Mažiau užduoti namų darbų, daugiau padaryti klasėje.
Įdomios popamokinės veiklos, įvairesnių būrelių, daugiau renginių.
Kad mokytojai suprastų mokinius, būtų linksmesni, kūrybiškesni.
Kad mokytojai atkreiptų dėmesį į mokinių galias, pagirtų mokinių pastangas, išklausytų juos.
Skatinimo sistemos su prizais už gerą mokymąsi.
Mokinių poilsio zonų, šiuolaikiško erdvių įrengimo.
Kad mokykla domėtųsi mokinių savijauta.
Kad mokytojai objektyviau vertintų mokinių darbus, neturėtų išankstinių nuostatų.
Kad mokytojai palaikytų drausmę pamokose.
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PASIŪLYMAI NACIONALINĖS ŠVIETIMO POLITIKOS FORMUOTOJAMS




















Parengti valstybės finansuojamą laboratorijų įkūrimo programą atokių savivaldybių mokinimas.
Laiku mokyklas aprūpinti vadovėliais, planais, metodine medžiaga.
Finansuoti mokyklų aprūpinimą šiuolaikinėmis kokybiškomis ugdymo priemonėmis, IKT (informacinėmis komunikacinėmis technologijomis).
Numatyti MK metodikoje mokytojų padėjėjų finansavimą.
Didinti valandų skaičių Ugdymo plane neformaliajam vaikų švietimui, konsultacijoms, gabių vaikų ugdymui.
Atnaujinti ugdymo programas, suderinti ir integruoti visų dalykų lygmeniu.
Patobulinti darbo apmokėjimo sistemą, kurioje būtų numatytas apmokėjimas už visus mokytojų atliekamus darbus, padidintas apmokėjimas už
pasiruošimą pamokoms, sąsiuvinių taisymą, veiklą darbo grupėse, projektinę veiklą, gabių vaikų ugdymą (konkursai, olimpiados), numatytos valandos
pasitarimams, įsivertinimui, refleksijai, veiklos, kvalifikacijos tobulinimui, užduočių rengimui ir pan.
Rengiant mokytojus, numatant jų kvalifikacijos tobulinimą ir tobulinimąsi, daug dėmesio reikėtų skirti gebėjimui individualizuoti ugdymą.
Įdiegti efektyvią mokytojo praktinės ir metodinės veiklos vertinimo/įsivertinimo sistemą, kasmetinį atsiskaitymą, atitiktį kvalifikacinei kategorijai (Dabar
dauguma aukštesnės kvalifikacijos mokytojų, mokytojų metodininkų po atestacijos nevykdo aktyvios metodinės veiklos. Gal tai paskatintų veikti ir
dalintis savo patirtimi).
Parengti kelis metodinės medžiagos paketus kiekvienam mokomajam dalykui: vadovėlis, mokytojo knyga, užduočių sąsiuvinis (3 lygių užduotys),
skaitmeninės mokymo priemonės.
Finansuoti mokinių pavėžėjimą į regioninius STEAM centrus, aukštąsias mokyklas.
Sukurti ilgalaikės mokytojų stažuotės užsienio šalyse programą – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kt..
Sukurti ir diegti kompiuterizuotas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, įsivertinimo ir įrodymų kaupimo sistemas („Mokinio CV“).
Stiprinti mokinių tėvų atsakomybę dėl mokyklos lankymo, elgesio, mokymosi.
Mokinių užimtumo programų finansavimas.
Visos dienos mokyklų steigimas.
Didinti visuomenėje mokytojo profesijos prestižą ir pasitikėjimą mokykla.
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TYRIMO IŠVADOS:
Apibendrinus tyrimo rezultatus, padaryta išvada, kad dauguma respondentų Biržų rajono mokyklų ugdymosi pasiekimus vertina gerai. Didžiausios
problemos:
pakankamai didelės atotrūkis tarp didmiesčių, miestų ir kaimo mokyklų,
nėra specializuotų mokyklų prieinamumo,
nėra kokybiškų laboratorijų,
nepakankamai motyvuojanti mokinių vertinimo sistema,
mokytojai nepakankamai pasiruošę dirbti su naujomis programomis,
perkrautos ir nepakankamai suderintos ugdymo programos,
į dalyko turinį integruojama per daug papildomų programų,
trūksta metodinės medžiagos, šiuolaikiškų ugdymo priemonių,
pasenusi informacinių technologijų bazė,
nėra sistemingo integruoto ugdymo,
nepakankama formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermė,
menkos Ugdymo plano ir Mokinio krepšelio galimybės finansuoti neformalųjį vaikų švietimą (būrelius) ir konsultacijas, gabių vaikų ugdymą,
nepakankamas edukacinių išvykų finansavimas,
trūksta pedagoginės pagalbos specialistų, psichologų,
mokytojo profesijos prestižo stoka,
dalies tėvų abejingas požiūris į savo atsakomybę auklėjant vaikus, socialinių, tėvystės įgūdžių stoka.
Ugdymo kokybė ir mokinių mokymosi pasiekimai pagerėtų sprendžiant problemas mokyklų, savivaldybės ir respublikos lygiu. Pagerinti mokinių
pasiekimus gali padėti mokymuisi palankios aplinkos, kuri labai priklauso nuo mokytojų profesionalumo ir geros mokyklos atmosferos, sukūrimas, pagalba
socialiniu, ekonominiu, kultūriniu požiūriu nepalankioje padėtyje esančioms mokykloms ir mokiniams, mokyklų savarankiškumo derinimas su atskaitomybe,
lygių mokymosi galimybių visiems mokiniams suteikimas, nuolatinis mokyklų tobulinimas. Bendras daugumos šalių švietimo reformų bruožas − dėmesys
mokytojų kompetencijai.
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REKOMENDACIJOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI,
ADMINISTRACIJAI
















Optimizuojant mokyklų tinklą, sukurti finansinį fondą iš Savivaldybės
biudžeto ir kitų lėšų mokyklų atnaujinimui.
Mokyklų aprūpinimo reikalingomis priemonėmis programos
sudarymas.
Mokyklų IKT bazės atnaujinimas.
Patrauklių mokiniams edukacinių erdvių įrengimo finansavimas.
Gabiems mokiniams kurti mokyklose specializuotas erdves praktiniam
darbui.
Pailgintos dienos grupių finansavimas (bent dalinis).Visos dienos
mokykla.
Vaikų užimtumo, socialinių programų finansavimas.
Kompleksinė pagalba šeimoms, tėvų švietimo vaikų ugdymo
klausimais, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo finansavimas.
Psichologų pritraukimo programa.
Sukurti ilgalaikę mokytojų ir mokinių skatinimo sistemą (vardinės
premijos, stipendijos, kvalifikacijos tobulinimo išvykos).
Mokyklų apdovanojimai už pažangą pagal aiškius kriterijus.
Pasitvirtinti vieningus švietimo stebėsenos rodiklius savivaldybėje
(pvz.: mokinių akademiniai ir kiti pasiekimai, pamokos kokybė,
mokinių pilietiškumo ir vertybinių nuostatų ugdymas, atnaujintos
ugdymo aplinkos ir mokymo priemonės ir pan.).

REKOMENDACIJOS MOKYKLŲ VADOVAMS








Išanalizuoti savo mokyklų tyrimo rezultatus ir panaudoti
duomenis veiklos tobulinimui.
Plėtoti mokinio individualios pažangos vertinimą, taikant
formuojamojo vertinimo strategijas ir priemones.
Didinti mokytojo atsakomybę už mokinio žinių vertinimą.
Individualizuoti ugdymą.
Stiprinti mokytojų atsakomybę už pamokos kokybę.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptis sieti su pamokos
kokybe ir bendravimo psichologija.
Daugiau dėmesio skirti mokinių socialinėms kompetencijoms,
visapusiškam asmenybės ugdymui, savęs pažinimui.
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ RESPONDENTŲ
ATSAKYMŲ VEIKLOS IR UGDYMO KOKYBĖS KLAUSIMAIS ANALIZĖ
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų specifika. Remiantis Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, kiekvienas vaikas pripažįstamas, kaip unikali, besikeičianti, aktyvi individualybė.
Laikomasi nuostatos, kad vaikas ugdomas ir ugdosi per visą buvimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar grupėje dieną.
Apklausoje dalyvavo: lopšeliai-darželiai ,,Ąžuoliukas“, ,,Drugelis“, ,,Genys“ (ir skyrius ,,Rugelis“), mokykla-darželis ,,Vyturėlis“, Kirdonių UDC, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės
mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius. (7 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 1 – nepateikė atsakymų).
Apklausta: 75 pedagogai, 147 tėvai, 12 buvusių ugdytinių, nepedagoginiai darbuotojai.
Apklausos metodai: žodinė apklausa, anketavimas.

















STIPRYBĖS/PASIEKIMAI:
jauki, funkcionali, vaikus ugdanti aplinka, – 100% įstaigų;
funkcionali lauko aplinka – 57% (4 įstaigos);
sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijos tobulinimui – 100%;
dėmesys vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui – 86% (6 įstaigos);
ugdymas orientuotas į individualią vaiko pažangą, į asmenybės brandinimą – 57% (4 įstaigos);
organizuojamų renginių kokybė ir įvairovė - 43% (3 įstaigos);
sėkmingas ugdymo užtikrinimas, sudarant sąlygas ugdytis patyriminiu būdu išvykose, natūralioje
gamtinėje aplinkoje, derinant organizuotas ir spontaniškas veiklas – 43% (3 įstaigos);
informacinių komunikacinių technologijų naudojimas ugdymo procese – 43% (3 įstaigos);
ugdymo procesas vyksta įvairiose edukacinėse erdvėse: bibliotekoje, muziejuje, regioniniame parke
ir kt. – 43% (3 įstaigos);
geras mikroklimatas įstaigoje – 28% (2 įstaigos)
įstaigos yra šalies projekto ,,Olimpinė karta“ narės, pripažintos Sveikatą stiprinančiomis
mokyklomis, dalyvauja Gamtosauginėje programoje (po kelis kartus apdovanotos Žaliąja vėliava,
turi sertifikatus) – 28% (2 įstaigos);
ypatingų vaikų ugdymas kartu su įprastos raidos vaikais – 14% (1 įstaiga);
dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (Erasmus+) – 14% (1 įstaiga);
dirba tarptautiniai savanoriai, kurie padeda pedagogams organizuoti kasdienę veiklą – 14% (1
įstaiga);
bendradarbiaujama su Latvijos respublikos pedagogais, dalinamasi patirtimi, rengiami bendri
renginiai – 14% (1 įstaiga).

PROBLEMOS:






nėra vieningos, parengtos Ikimokyklinio ugdymo bendrosios programos.
(jas rengia kiekvienoje ugdymo įstaigoje patvirtinta darbo grupė. Tam
nėra skiriamas nei papildomas laikas, nei apmokama pedagogams už
papildomą darbą. Ne visose įstaigose galima rasti tokių kompetentingų
žmonių svarbiam dokumentui kurti. Tad didžiulis darbo krūvis tenka
įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui. (Šią problemą nurodo 86% (6
įstaigos);
dauguma kokybiškų mokymų, seminarų, kursų vyksta didžiuosiuose
miestuose. Mūsų ikimokyklinio ugdymo pedagogams į juos nuvykti
nepatogu ir brangu.
Nelanksčios higienos normos, ypač HN 131:2015,,Vaikų žaidimų
aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.“ Labai
brangiai kainuoja aikštelių būklės patikra. Įsigyti sertifikuotų gaminių
įstaigos negali. Kas pasigaminta savomis jėgomis ir ištekliais, neatitinka
šios higienos normos reikalavimų.
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REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO GERINIMO
PASIŪLYMAI NACIONALINĖS ŠVIETIMO
POLITIKOS FORMUOTOJAMS

PATEIKTOS REKOMENDACIJOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI,
TARYBAI, ADMINISTRACIJAI











Organizuotai
parengti
vieningą
Ikimokyklinio ugdymo bendrąją programą.
Mažinti vaikų skaičių grupėje.
Leisti
ugdymo
metu
dirbti
dviem
pedagogams (panašiai kaip buvo dirbama
,,Geros pražios“ metodika.
Dėl pedagogų darbo per savaitę neviršijant
36 valandų. Lieka neaišku, kas turėtų vaduoti
pedagogą jam susirgus ar dėl kitų priežasčių
neatvykus į darbą.
Paankstinti pensinį amžių pedagogams.
Skirti lėšų lauko aplinkai sutvarkyti pagal
higienos
normas
(tvoros,
sertifikuoti
įrengimai aikštelėse ir kt.)









Visi Biržų rajono ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi
poreikių turi būti ugdomi Biržų mokykloje-darželyje ,,Vyturėlis“ nuo pat
specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo pradžios.
Daugiau kvalifikacijos kėlimo seminarų ikimokyklinio ugdymo pedagogams
organizuoti Biržų Švietimo pagalbos tarnyboje. Tarnyba galėtų daugiau
bendradarbiauti su aplinkinių rajonų (Rokiškio, Pasvalio, Panevėžio, Kupiškio)
ŠPT, organizuojant kvalifikacinius renginius ir apie juos informuoti pedagogus.
Didinti pagalbos mokiniui specialistų etatų skaičių, pasikeitus vaikų skaičiaus
normoms vienam specialistui.
Atnaujinti ir patvirtinti darželių pareigybių normatyvus.
Peržiūrėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių/vaikų apmokėjimo tvarką
rajone. Tėvai gauna vaiko specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti šalpos
pensijas. Pagal Lietuvos respublikos valstybinių išmokų įstatymo Nr. I-675
pakeitimo įstatymo (2016-06-29 Nr. XII-2506) 18 straipsnio (Šalpos išmokų
skyrimo ir mokėjimo ypatumai) 2 punktą (Asmenims iki 18 metų, kuriems buvo
paskirtos šalpos neįgalumo pensijos ar šalpos našlaičių pensijos ir kurie po to
apgyvendinami ar pradedami slaugyti švietimo įstaigoje ar palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninėje, o likusieji be tėvų globos vaikai ir vaikai, patiriantys socialinę
riziką, – ir socialinės globos įstaigoje, šios pensijos nemokamos nuo kitos dienos
po to, kai jie buvo apgyvendinti ar pradėti slaugyti šiose įstaigose.).
Peržiūrėti atlyginimo dydį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose.
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