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DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS PENKIASDEŠIMT PIRMOJO POSĖDŽIO 

SUŠAUKIMO 
 

 

 Pranešu, kad 2022 m. gruodžio 27 d. 13 val. šaukiamas Savivaldybės tarybos penkiasdešimt 

pirmasis posėdis, kuris vyks Biržų pilies arsenalo salėje. 

 Posėdyje numatoma pateikti svarstyti šiuos klausimus: 

 1. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl 

Biržų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

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

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

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

Biržų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (teikėja ir pranešėja 

Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė). Sprendimo projekto pakeitimai 

 3. Dėl Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo 

iš Savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė 

Varzienė, pranešėjas Eugenijus Januševičius, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). 

Sprendimo projekto pakeitimai 

 4. Dėl Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė 

Varzienė, pranešėjas Eugenijus Januševičius, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). 

 5.  Dėl Biržų rajono savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo ir higienos 

normos užtikrinimo 2022–2025 m. programos patvirtinimo (teikėja Savivaldybės administracijos 

direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Eugenijus Januševičius, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjas). 

 6. Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomeninės sporto tarybos nuostatų, patvirtintų Biržų 

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-228 „Dėl Biržų rajono 

savivaldybės visuomeninės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo (teikėja Savivaldybės 

administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Eugenijus Januševičius, švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjas). 

 7. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo (teikėja ir pranešėja Savivaldybės administracijos 

direktorė Irutė Varzienė). 

 8. Dėl Kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie  geriamojo vandens tiekimo 

ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja  viešasis geriamojo vandens tiekėjas 

ir nuotekų tvarkytojas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams 

asmenims) už prisijungimą prie  geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros, kurią eksploatuoja  viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės tarybos narys Dalius 

Drevinskas). 

 9. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrui patikėjimo 

teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti (teikėja Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja Astra Korsakienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto 

valdymo skyriaus vedėja). 

 10. Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė 

Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 
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 11. Dėl valstybės turto perėmimo Biržų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo 

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

Irutė Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus 

vedėja). 

 12. Dėl Biržų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023 – 2028 metų programos 

patvirtinimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Jurgita 

Bruniuvienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, papildomas pranešėjas Darnaus 

vystymosi instituto atstovas, programos rengimo ekspertas Ramūnas Markauskas). 

 13. Dėl  Biržų  rajono  savivaldybės  aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios  programos 

2022 m. sąmatos pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, 

pranešėja 

Jurgita Bruniuvienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė). 

 14. Dėl Socialinės globos finansavimo ir finansinės paramos skyrimo šeimynai tvarkos 

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

Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas). 

 15. Dėl viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro skyrimo vykdyti  

bendruomeninių šeimos namų funkcijas  (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė 

Varzienė, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas). 

 16. Dėl Biržų rajono savivaldybės  tarybos 2023 m. pirmojo pusmečio darbų plano 

patvirtinimo (teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas).   Sprendimo projekto 

pakeitimas 

 17. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-255 

,,Dėl Jono Meko vardo suteikimo skverui, esančiam Biržų m., Vytauto g. 10“ 1 priedo pakeitimo 

(teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Loreta Munikienė, 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja). 

 18. Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės 

paramos skyriaus vedėjas).  Antikorupcinio vertinimo pažyma. 

 19. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl 

trūkstamų specialistų pritraukimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė). 

 20. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo 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). 

 21. Dėl Partnerystės sutarties (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, 

pranešėja Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja). 

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

„Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės 

meras Vytas Jareckas). 

23. Dėl žemės mokesčio lengvatos (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė 

Irutė Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo 

skyriaus vedėja). 

 24. Dėl 2021 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos (teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, 

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 25. Dėl 2022 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos (teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė, 

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 26. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-

95 „Dėl Biržų švietimo pagalbos tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita 

Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. 
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 27. Dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

(teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Loreta Baronienė, 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė). 

 
Savivaldybės meras                                Vytas Jareckas 
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