
  

 

 

 ŠAUKIAMAS BIRŽŲ RAJONO   SAVIVALDYBĖS  TARYBOS  KETURIASDEŠIMT 

ŠEŠTASIS POSĖDIS 

 

 Šaukiamas  Biržų   rajono   savivaldybės  tarybos  keturiasdešimt šeštasis posėdis, kuris įvyks  

2022  m. rugpjūčio 25 d. 13 val. Biržų pilies arsenalo salėje.   

 Savivaldybės tarybos posėdis bus transliuojamas tiesiogiai „YouTube“ kanalu. Posėdžio laiku 

reikia spausti čia https://www.birzai.lt/index.php?1412728788. 

   

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl Biržų rajono savivaldybės  tarybos  2019 m.  gegužės  10  d.  sprendimo  Nr. T-85  „Dėl 

Savivaldybės  tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. 

 2. Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų  rinkinio patvirtinimo. 

 3. Dėl 2021 m. gruodžio 31 d. Biržų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

rinkinio tvirtinimo. 

 4. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. 

 5. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Biržų švietimo pagalbos tarnybai. 

 6. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Biržų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo 

teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. 

 7. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Biržų 

rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo. 

 8. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo. 

 9. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo. 

 10. Dėl atstovo delegavimo. 

 11. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl 

atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

 12. Dėl Biržų  rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo. 

 13. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl 

Biržų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo. 

 14. Dėl pritarimo Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programai. 

 15. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-189 „Dėl 

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo. 

 16. Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokykloje. 

 17. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų  įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais 

vykdomai veiklai. 

 18. Dėl Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Biržų mieste specialiojo plano pripažinimo 

Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sudedamąja dalimi. 

 19. Dėl pasiūlymų dėl Biržų rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos 

paveldo objekto paskelbimo saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo. 

 20. Dėl pritarimo papildomai skirti lėšų iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto Biržų „Aušros“ 

pagrindinės mokyklos klasės komplektui finansuoti. 

 21. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl 

savivaldybės kaimo rėmimo programos valdymo komisijos sudarymo“ pakeitimo. 

 22. Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2022–2023 mokslo metų 

mokinių skaičiaus klasės sraute ir klasių, jungtinių klasių, priešmokyklinio ugdymo bei jungtinių 

ugdymo grupių skaičiaus kiekviename sraute patvirtinimo pakeitimo. 

 23. Dėl pavedimo Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. 

 24. Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės  2021–2023  metų  strateginio  veiklos  plano 

2021 m. įgyvendinimo ataskaitai. 

 25. Dėl finansavimo teikimo taikant skatinimo priemonę. 

 26. Dėl Pabiržės bendruomenei nuosavybės teise priklausančių nuotekų šalinimo tinklų 

perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Biržų vandenys“. 

 27. Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant pažangos priemonę. 

 28. Dėl pritarimo Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai. 

https://www.birzai.lt/index.php?1412728788


 29. Dėl ketinimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos Respublikos Rivnės rajonu. 

 30. Informacija apie švietimo įstaigų pasirengimą naujiems mokslo metams (pranešėjas 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius). 

  Visi sprendimo projektai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje ne vėliau kaip per 3 

dienas po registracijos Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje.  

  https://teisineinformacija.lt/birzai/list?padalinys=6&dokRusys=29&nuo=2022-08-

01&iki=2022-08-25 
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