
  

 ŠAUKIAMAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PENKIASDEŠIMT 

ANTRASIS POSĖDIS 

 

 Šaukiamas Biržų   rajono   savivaldybės  tarybos  penkiasdešimt antrasis  posėdis, kuris  įvyks  

2023  m. sausio 26  d. (ketvirtadienį) 13 val. Biržų pilies arsenalo salėje.   

 Posėdyje numatoma pateikti svarstyti šiuos klausimus: 

 

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

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

 

 Pastaba: Norėdami susipažinti su parengtu Tarybos sprendimo projektu, spauskite ant 

klausimo. 

 

 TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 

(2023-01-19 TSP-22) teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita 

Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 

 2. Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo (2023-01-18 Nr. TSP-15) 

teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Dalia Šarkūnienė, Biudžeto 

skyriaus vedėja).  Biudžeto projekto pakeitimai. 

 3. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos 

gimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti (2023-01-04 Nr. TSP-2) teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita Marcinkevičiūtė). 

 4. Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos 

prioritetinių darbų programos patvirtinimo (2023-01-09 Nr. TSP-3) teikėja Savivaldybės 

administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Rimantas Šikšnys, Žemės ūkio skyriaus 

inžinierius melioratorius). 

 5. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-283 „Dėl 

humanitarinės pagalbos suteikimo“ pakeitimo (2023-01-12 Nr. TSP-4) teikėja ir pranešėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė). 

 6. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl 

Biržų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (2023-01-13 Nr. TSP-5) 

teikėjas ir pranešėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas). 

 7. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl 

Biržų rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo (2023-01-16 Nr. TSP-6) teikėjas 

ir pranešėjas Savivaldybės meras Vytas Jareckas). 

 8. Dėl žemės ploto, esančio Biržų r. sav., Papilio sen., Kučgalio k.,Šaltinėlio g., priskirtino 

neprivatizuojamai žemei (2023-01-16 Nr. TSP-7) teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė 

Varzienė, pranešėja Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja). 

 9. Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo 

Biržų rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo (2023-01-18 Nr. TSP-8) teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės 

paramos skyriaus vedėjas). 

 10. Dėl Biržų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos prioriteto ir 

planavimo organizatoriaus 2023 metų veiklos plano patvirtinimo (2023-01-18 Nr. TSP-9) teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Loreta Munikienė, Architektūros ir 

urbanistikos skyriaus vedėja). 

 11. Dėl  Biržų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo  valstybės turto  nurašymo  

(2023-01-04 Nr. TSP-1) teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Zita 

Marcinkevičiūtė, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja). 
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 12. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo be konkurso Nemunėlio Radviliškio 

bendruomenei (2023-01-18 Nr. TSP-10) teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė 

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

 13. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Biržų švietimo 

pagalbos tarnybai (2023-01-18 Nr. TSP-13) teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė 

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

 14. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Biržų rajono 

savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai biblioteka (2023-01-18 Nr. TSP-12) teikėja Savivaldybės 

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

turto valdymo skyriaus vedėja). 

 15. Dėl didesnės pareiginės algos nustatymo Savivaldybės kontrolierei Žanetai Eriksonienei 

jos tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai (2023-01-18 Nr. Nr.TSP-11) teikėjas Savivaldybės meras 

Vytas Jareckas, pranešėja Kristina Šimonienė, Personalo skyriaus vedėja). 

 16. Dėl Biržų rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 

2030 m. tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2023-01-18 Nr. TSP-14) teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir 

infrastruktūros skyriaus vedėjas). (Vyriausybės atstovo reikalavimas) 

 17. Dėl infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) remonto, dalyvaujant fiziniams ir 

juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2023-01-19 Nr. TSP-16) teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir 

infrastruktūros skyriaus vedėjas). 

 18. Dėl įgaliojimo atstovauti Biržų rajono savivaldybei (2023-01-19 Nr. TSP-17) teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Giedrius Neviera, Statybos ir 

infrastruktūros skyriaus vedėjas). 

 19. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (2023-01-19 Nr. TSP-18) teikėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėja Sandra Balčiūnienė, Žemės ūkio 

skyriaus vedėja). 

 20. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams 

tvarkos aprašo pakeitimo (2023-01-19 Nr. TSP-19) teikėja Savivaldybės administracijos direktorė 

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

 21. Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2023–2026 m. veiklos 

finansavimo programos patvirtinimo (2023-01-19 Nr. TSP-20) teikėja Savivaldybės administracijos 

direktorė Irutė Varzienė, pranešėjsa Eugenijus Januševičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjas). 

 22. Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomeninės sporto tarybos sudarymo (2023-01-19 Nr. 

TSP-21) teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Eugenijus 

Januševičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas). Į Sporto tarybą deleguojamas asmuo. 

 23. Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

(2023-01-19 Nr. TSP-23) teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas 

Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas). 

 24. Informacija apie baigiamą tvarkyti, modernizuoti J. Janonio aikštę Biržuose (pranešėja 

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė). 

 PAPILDOMI KLAUSIMAI (dėl šių klausimų įtraukimo į darbotvarkę spręs Taryba). 

 25. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių 

kasos taikinimo komisiją (2023-01-19 Nr. TSP-24) teikėja Savivaldybės administracijos direktorė 

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

 26. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise pagal turto patikėjimo 

sutartį viešąjai įstaigai „Vaiko užuovėja“ (2023-01-20 Nr. TSP-25) teikėja Savivaldybės 

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

turto valdymo skyriaus vedėja). 
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 27. 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). 
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