
ŠAUKIAMAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  

KETURIASDEŠIMT DEVINTASIS POSĖDIS 

 

 Šaukiamas Biržų   rajono   savivaldybės  tarybos  keturiasdešimt devintasis posėdis, kuris 

įvyks  2022  m. spalio 27  d. (ketvirtadienį) 13 val. Biržų pilies arsenalo salėje.   

 Posėdyje numatoma pateikti svarstyti šiuos klausimus: 

 1. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-29 ,,Dėl 

Biržų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (teikėja Savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotoja Astra Korsakienė, pranešėja Dalia Šarkūnienė, Biudžeto 

skyriaus vedėja). 

 2. Dėl Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

(teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Eugenijus Januševičius, 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). 

 3. Dėl Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Eugenijus Januševičius, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). 

 4. Dėl Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Eugenijus Januševičius, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). 

 5. Dėl Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos  didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

(teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Eugenijus Januševičius, 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). 

 6. Dėl Masinių renginių organizavimo Biržų rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose 

tvarkos aprašo pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas 

Eugenijus Januševičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). 

 7. Dėl Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Marijonas Nemanis, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas). 

 8. Dėl Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Eugenijus Januševičius, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). 

 9. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl 

atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje 

nustatymo“ pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas 

Eugenijus Januševičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). 

 10. Dėl Azartinių lošimų organizavimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Regina 

Lučinskienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė). 

  11. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė 

Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 12. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl 

viešame aukcione parduodamo Biržų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, 

pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 13. Dėl Biržų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo 

(teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, 

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 14. Dėl Biržų rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo patvirtinimo (teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Ina Romanova, Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė). 

 15. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 29 d. sprendimo nr. T-216 ,,Dėl 

finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Biržų rajono savivaldybės įstaigas trūkstamos 
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specialybės specialistams komisijos sudarymo“ pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos 

direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Ina Romanova, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė 

(vyriausioji specialistė). 

 16. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Biržų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo 

teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, 

pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 17. Dėl |Biržų rajono savivaldybės turto perdavimo valstybės nuosavybėn (teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio 

planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 18. Dėl Finansavimo, skirto Biržų rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano koregavimo išlaidų kompensavimui, tvarkos aprašo patvirtinimo 

(teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos 

ir infrastruktūros skyriaus vedėjas). 

 19. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 

pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Kęstutis 

Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas). 

 20. Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo Biržų rajono savivaldybėje komisijos 

sudarymo (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės 

paramos skyriaus vedėjas). 

 21. Dėl Biržų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis 

finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių 

valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos 

direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas). 

 22. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo nr. T-208 ,,Dėl 

sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės 

paramos skyriaus vedėjas). 

 23. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo Biržų rajono savivaldybėje komisijos 

nuostatų patvirtinimo (teikėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas, pranešėjas Kęstutis 

Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas). 

 24. Dėl Savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Biržų r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos biurui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti (teikėja Savivaldybės 

administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir 

turto valdymo skyriaus vedėja). 

 25. Dėl Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

nustatymo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita 

Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 

 

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

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

   

  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=2022-10-01&iki=2022-

10-27&isplestine=true 

 

      Biržų rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus informacija

                   

    

       

https://www.birzai.lt/index.php?1412728788
https://teisineinformacija.lt/birzai/list?padalinys=6&dokRusys=29&nuo=2022-10-01&iki=2022-10-27&isplestine=true
https://teisineinformacija.lt/birzai/list?padalinys=6&dokRusys=29&nuo=2022-10-01&iki=2022-10-27&isplestine=true

