Gerbiami Biržų krašto gyventojai,
Jausdamas Jums pareigą ir atsakomybę bei vadovaudamasis
teisės aktuose įtvirtintais nuostatais teikiu Jums savo veiklos ir
Savivaldybės tarybos veiklos ataskaitą, kurią Taryba svarstys
artimiausiame Tarybos posėdyje. Šioje ataskaitoje taip pat trumpai
apžvelgiau visos Savivaldybės ekonominę, švietimo, socialinę bei
kultūrinę situaciją bei pasiektus rezultatus 2019 m.
Labai greitai prabėgo pirmieji metai nuo tada, kai Jūs man
patikėjote Biržų rajono savivaldybės vadovo pareigas bei išrinkote
naująją Savivaldybės tarybą atstovauti Jums, rūpintis Biržų kraštu ir
priimti sprendimus, padėsiančius jį puoselėti ir jam augti.
Suprasdamas, kad su kiekviena nauja valdžia siejami vis didesni
lūkesčiai, pasitikėjimas ir tikėjimas, jog gyventi savo krašte bus
gražiau, švariau, įdomiau, saugiau, kad plėsis paslaugos, darbo pasiūla, augs pasididžiavimas savo
kraštu, nuo pat pirmųjų dienų su visa komanda atsakingai ėmiausi darbų, kad mumis patikėję
žmonės pajustų teigiamus pokyčius savo ir savivaldybės gyvenime.
Be abejo, merystės darbo pradžia, kaip ir tikėjausi, buvo nelengva, iš tiesų labai intensyvi,
įtempta – reikėjo greitai užtikrinti sklandų Savivaldybės tarybos, jos sudarytų komitetų, Kolegijos
ir įvairių komisijų įvairiems klausimams spręsti darbą, suformuoti komandą, tęsti neatidėliotinus
pradėtus darbus, strateguoti naujus. Džiaugiuosi, kad nuo pat pradžių pavyko sutelkti racionaliai
ir atsakingai veikiančią, įvairių kartų politikų – Tarybos narių koaliciją. Džiaugiuosi tvirtais ir
rimtai dirbančiais Tarybos komitetų, komisijų pirmininkais, atsakingai vykdančiais jiems suteiktus
įgaliojimus.
Visiems yra suprantama, kad geras startas – yra tvirtas pamatas sėkmingai veiklai, todėl
sklandi šios Tarybos kadencijos darbo pradžia buvo mums labai svarbi. Lygiai taip pat iki šiol yra
svarbus planingas, atsakingas Savivaldybės tarybos bei vykdomosios valdžios – Savivaldybės
administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos bei kitų savivaldybės strateginius
tikslus įgyvendinančių organizacijų darbas, kurių rezultatus, veiklos kryptis pateiksiu ir šioje
ataskaitoje.
Teikdamas Jums šią ataskaitą galiu drąsiai pareikšti, kad koalicijos žmonės, kaip ir žadėjo,
dirbo atsakingai – jau antrajame Savivaldybės tarybos posėdyje pateikėme savo veiklos programą,
kruopščiai parengėme ir visos Tarybos kadencijos darbų programą, į kurią sudėti ir Jūsų lūkesčiai
važiuoti geresniais keliais, vaikščioti naujais šaligatviais, turėti gražesnę aplinką, aktyvesnį
laisvalaikį, kultūrinį gyvenimą ir t. t. Visi Savivaldybės vadovai organizavo dalykinius susitikimus
su įstaigų, įmonių vadovais, specialistais įvairioms problemoms spręsti, situacijai išsiaiškinti,
veiklos kryptims aptarti. Reguliariai šauktuose koalicijos posėdžiuose diskutuota, aptarta visam
rajonui svarbūs klausimai, kad Tarybos posėdyje būtų pareikšta tvirta, išdiskutuota daugumos
pozicija ir priimti, o po to įgyvendinti Savivaldybei ir Biržų krašto žmonėms svarbūs sprendimai.
Vėlesniuose koalicijos posėdžiuose būta klausimų, dėl kurių vieningos nuomonės neturėjome.
Didžiuojuosi ir džiaugiuosi Biržams atidavęs ne vienerius darbo metus, daug teko anksčiau
ir dabar su Jumis betarpiškai bendrauti, dalintis rūpesčiais, idėjomis ne tik bendruomenių
susitikimuose, bet ir individualiai. Man buvo ir yra svarbu, įdomu ir naudinga diskutuoti su Jumis
įvairiuose susitikimuose, išgirsti Jūsų nuomonę, prieiti bendrus sprendimus, nes manau, kad augti
be bendravimo ir bendro darbo su savo krašto žmonėmis yra neįmanoma. Užtikrinu, kad
susitikimuose ar kitu būdu Jūsų išsakyti lūkesčiai nedingsta Savivaldybės stalčiuose – jie atsakingai
aptariami ir pagal įstatymus, finansines galimybes sprendžiami kartu su kitais vadovais, koalicija,
Taryba, Administracijos specialistais.
Nuo tada, kai patikėjote man Savivaldybės vadovo pareigas, mano atsakomybė Biržams ir
biržiečiams žymiai išaugo – dabar tenka spręsti ne tik ūkinius klausimus, bet ir matyti visos Biržų
rajono savivaldybės ekonominio bei socialinio vystymosi perspektyvą, t. y. kartu su visa komanda
spręsti įvairius visai Savivaldybei svarbius strateginius investavimo, švietimo, kultūros, socialinius
bei kitų sričių klausimus. Per pirmuosius kadencijos mėnesius apsvarstyti visai Biržų bendruomenei
labai svarbūs klausimai. Bene sudėtingiausia šiai kadencijai bus išspręsti tai, ko mes visi seniai
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siekiame – sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose statybos klausimą. Dėl šio projekto jau
diskutuojama nuo 2007 m.! Atėję į valdžią radome, atrodo, beviltišką situaciją: pirminis, parengtas
statybos projektas Basanavičiaus g., kuriam vykdyti 2015 m. buvo skirti pinigai, „gulėjo“ stalčiuje,
o naujasis statybos, numatytos Vytauto g. „Saulės“ gimnazijos stadione, projektas per 4 metus
buvo ne tik kad nepabaigtas, bet ir keliantis aibę klausimų, ar išvis įmanoma tokį kompleksą
sutalpinti stadione. Mūsų koalicijos ir net kai kurių oponentų (socialdemokratų bei TS–LKD
frakcijos narių) dėka sporto ir sveikatingumo komplekso statyba „sugrąžinta“ į senąją vietą. Bet
tiesa yra ta, kad laikas – auksiniai 2015–2016 m., kai buvo skirti valstybės pinigai sporto ir
sveikatingumo komplekso statybai Basanavičiaus g., kai buvo sudarytos visos galimybės imti ir
statyti sporto kompleksą, praėjo. Tegu nesupyksta oponentai, tačiau statybos vietos iš
Basanavičiaus g. į Vytauto g. pakeitimas 2015 m. – lemtinga praeitos valdžios klaida, gyventojams
kainavusi 4 prarastus metus, ministerijos skirtas lėšas ir dar papildomai apie 180 tūkst. eurų už
rengtą naują, bet nebaigtą, daug diskusijų ir abejonių sukėlusį projektą. Mūsų nuomone, toks
poelgis pažeidžia visuomenės interesus. Nepaisant klausimo sudėtingumo, mes atsakingai imamės
jį narplioti, nes tikimės, kad sporto ir sveikatingumo komplekso statybos Basanavičiaus g. darbai
pajudės. 2020 m. iš Valstybės investicijų programos skirta 100 000,00 Eur sporto ir sveikatingumo
komplekso statybos darbams. 40 proc., t. y. 66 667,00 Eur, prie šios sumos turės prisidėti
Savivaldybė biudžeto lėšomis. Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d.
nutarimu šio objekto statybai skirta dar 100 000 eurų. Įvertinus Projekto sprendinius ir skirtų lėšų
sumą, planuojama pirmiausia pradėti tvarkyti numatomo statyti sporto ir sveikatingumo komplekso
prieigų infrastruktūrą: įrengti dvi automobilių stovėjimo aikšteles, suprojektuotas sklypo pietinėje
dalyje, nes tai netrukdys tolimesniems sporto ir sveikatingumo centro statybų darbams.
Nuo pat kadencijos pradžios didelį rūpestį kėlė UAB Biržų autobusų parko situacija, nes
buvo gauti ne tik bendrovės darbuotojų, bet ir gyventojų skundai dėl vykdomos veiklos. Mano
iniciatyva, Savivaldybės tarybos pavedimu, atliktas UAB Biržų autobusų parko veiklos auditas,
įvertintas bendrovės veiklos efektyvumas, finansinė būklė, bendrovės valdymo tinkamumas.
2019 m. gruodžio mėnesį Tarybai pateikta audito ataskaita, pateiktos išsamios rekomendacijos
Savivaldybės administracijai bei UAB Biržų autobusų parkui. Nuo 2020 m. sausio 6 d. darbą
bendrovėje pradėjo naujas vadovas Marius Šernas. Labai tikimės, kad naujasis bendrovės vadovas
susitvarkys su iškeltomis tikrai nemenkomis užduotimis bendrovės veiklai pagerinti bei stabilizuoti.
Jau dabar jis yra pateikęs veiklos kryptis bendrovės veiklai efektyvinti.
Vienas iš probleminių ir sudėtingiausių klausimų išlieka šilumos kainos mažinimas. Apie
tai jau kalbama, diskutuojama, svarstoma, bandoma ieškoti išeičių daugiau nei 10 metų, tačiau
šilumos kaina Biržuose išlieka didžiausia Lietuvoje. Šilumos kainą lemia daugybė veiksnių: didelės
bendrovės investicijos į šilumos trasas dviejų katilinių, kurios šiuo metu nebedirba visu pajėgumu,
išlaikymas, katilinės kūrenamos brangiu kuru ir t. t. Manau, kad ir per mažas bendrovės
suinteresuotumas dirbti žmonių labui yra svari priežastis, kodėl iki šiol esame šilumos kainos
„lyderiai“. Iki Savivaldybės sutarties su UAB „Litesko“ pabaigos liko 14 metų. Tie metai prabėgs
labai greitai. Jau dabar reikia strateguoti, kaip ir kokiomis priemonėmis dirbsime pasibaigus
minėtai sutarčiai. Nuo šių metų kovo 16 dienos UAB Biržų šilumos tinklų direktoriumi pradėjo dirbti
konkursą į šias pareigas laimėjęs Vygantas Jurkonis. Kartu su naujuoju direktoriumi pradėjome
spręsti visai mūsų bendruomenei svarbų uždavinį – surasti galimybes maksimaliai sumažinti
šilumos kainą.
Taip pat daug metų kalbėta apie tai, kad, siekiant taupyti lėšas, gerinti švietimo ir kultūros
įstaigų teikiamų paslaugų kokybę, materialinę bazę, būtina optimizuoti šių įstaigų tinklą, tačiau
realių žingsnių imtasi tik šioje kadencijoje: 2019 m. analizuota švietimo situacija, daryta ugdymo
pasiekimų analizė, kuri pateikiama ir šioje ataskaitoje. Suvokiame, kad švietimo įstaigų
optimizacija yra labai skausminga, bet mažėjant mokinių skaičiui, didėjant jungtinių klasių skaičiui,
stingant lėšų neformaliajam švietimui ir pagalbai mokiniui bei įstaigų renovacijai, tinklo
optimizacija tapo neišvengiama. Lygiai toks pat neišvengiamas buvo ir Tarybos narių nuomonių
skirtumas šiuo visuomenei jautriu klausimu.
Bibliotekų tinko optimizacija taip pat jautri tema, tačiau po ilgų diskusijų su Taryba,
bendruomenėmis 2019 m. optimizuotas bibliotekų tinklas: priimtas sprendimas nuo 2020 m.
kovo 1 d. uždaryti Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Ančiškių,

Anglininkų, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių ir Šukionių struktūrinius padalinius. Biblioteka
įpareigota užtikrinti tinkamą mobilių knygų išdavimo punktų veiklą. Sutaupytas lėšas vėliau
planuojama panaudoti Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos ir likusių
filialų materialinei bazei gerinti, teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, knygų fondui atnaujinti ir t.t.
Biržų rajonas turi gana didelę dalį neasfaltuotų gatvių, todėl nenuostabu, kad kiekvienas iš
Jūsų argumentuotai kreipiatės į Savivaldybę dėl jums rūpimos gatvės ar kelio. Kad būtų aiškesnė
tvarka dėl gatvių asfaltavimo, 2019 m. gruodžio 19 d. Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino
Biržų miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo prioritetinės eilės sudarymo tvarkos aprašą, kuriuo
remiantis 2019 m. parengta ir 2020 m. pradžioje patvirtinta Biržų miesto gatvių su žvyro danga
asfaltavimo prioritetinė eilė. Tikimasi, kad taip bus užtikrintas Biržų miesto gatvių atrankos
asfaltavimo skaidrumas, racionalus valstybės bei Savivaldybės lėšų, skirtų gatvių su žvyro danga
asfaltavimui, panaudojimas, nes yra sudaryti pakankamai aiškūs asfaltuotinų ruožų atrankos
kriterijai. Dabar Jūs galite sužinoti preliminarų planuojamą gatvių asfaltavimo laiką. Prioritetinė
eilė yra pirmas iš panašių planuojamų sudaryti prioritetinių sąrašų. Ateityje numatoma parengti
Biržų rajono savivaldybės asfaltuotų kelių remonto prioritetinę eilę, Biržų rajono kaimiškų
seniūnijų žvyruotų kelių ir gatvių asfaltavimo prioritetinę eilę, Pėsčiųjų ir dviračių takų remonto ir
statybos prioritetinę eilę, Apšvietimo modernizacijos ir įrengimo bei kitus kelių infrastruktūros
objektų atrankai reikalingus sąrašus. Šiuos sąrašus planuojama sujungti į vieningą planavimo
sistemą.
Toliau yra tvarkoma vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūra tiek mieste, tiek kaime.
2019 m. pajudėjo probleminiai nuo 2015 m. suplanuoti viešųjų erdvių Biržų mieste
sutvarkymo projektai. Šiais metais pasirašyta J. Janonio aikštės rekonstrukcijos finansavimo ES
fondų lėšomis sutartis. Labai tikimės, kad dar šiais metais prasidės rangos darbai. 2019 m.
paskirtas ES fondų finansavimas projektui „Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose
daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste“. Šiuo metu parengti buvusios estrados teritorijos ir
piliavietės teritorijos modernizavimo techniniai projektai, gautos teigiamos techninių projektų
ekspertizės išvados, pradėtos statybos leidimų gavimo procedūros. Projekto paraišką ES fondų
finansavimui gauti pateiksime iki 2020 m. birželio 1 d. Projektu numatyta kompleksiškai
sutvarkyti dalį viešosios infrastruktūros Vilniaus ir Vytauto g. daugiabučių namų teritorijoje.
2019 m. lapkričio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis. Projektą planuojama užbaigti iki 2020
spalio 31 d.
Nemenkų sunkumų iškilo ir dėl Kęstučio g. šaligatvių ir apšvietimo rekonstrukcijos –
rangovas susidūrė su finansinėmis problemomis, atsisakė tęsti darbus, todėl su juo nutraukta
sutartis. 2019 m. šioje gatvėje atlikta darbų už 100 tūkst. Eur: rekonstruoti šaligatviai, įrengtas
šviesos diodų apšvietimas. Šių metų gegužės mėnesį pasirašyta nauja sutartis su kitu rangovu ir
tęsiami darbai.
Einame link to, kad Likėnų reabilitacijos ligoninė taptų populiaria reabilitacijos,
rekreacijos bei sveikatos stiprinimo vieta. Mūsų krašto viena galimų perspektyvesnių turizmo rūšių
– sveikatinimo turizmas, tačiau siekiant plėtoti šią turizmo rūšį yra svarbu įtraukti Likėnus į
kurortinių teritorijų sąrašą. Savivaldybės tarybos sprendimu rengiamas gyvenamosios teritorijos,
kuriai siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, bendrasis planas. Savivaldybės vadovų,
Savivaldybės tarybos rūpesčiu viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės projektas
,,Rekreacinių ir sveikatinimo paslaugų ir infrastruktūros išvystymas bei plėtra viešosios įstaigos
Respublikinės Panevėžio ligoninės filiale Likėnų reabilitacijos ligoninėje“ pripažintas regioninės
svarbos projektu. Savivaldybė, kaip tai numatyta ir 2019 m. rugpjūčio 22 d. Savivaldybės
pasirašytoje sutartyje su VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine, pagal galimybes planuoja
finansiškai prisidėti prie tokių Likėnams svarbių projektų. Šiuo metu yra rengiamas žemės gelmių
eksploatavimo planas, kurio organizatorius yra VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė. Ligoninė
siekia, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas reikiamo gydomųjų durpių kiekio tiekimas, t. y. gautas
leidimas eksploatuoti likusią gydomųjų durpių telkinio dalį Ligoninės vardu. Šių metų gegužės
mėnesį Savivaldybės administracija savo ruožtu šiam teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavė
planavimo sąlygas.
Nepaisant probleminių klausimų iš tiesų visi gali matyti akivaizdžius vykdomų darbų
rezultatus: tvarkomas Astravo parkas, toliau tvarkomas A. Dauguviečio parkas, kuriame įrengtos
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apšvietimo ir vaizdo stebėjimo kameros, tvarkomos kaimiškųjų vietovių viešosios infrastruktūros
(sporto ir / ar vaikų žaidimų aikštelės, ir / ar automobilių stovėjimo aikštelės, ir / ar privažiavimai
ir t. t), toliau gerinama ugdymo įstaigų infrastruktūra, sutvarkyta Apaščios upės pakrantė nuo
Respublikos g. iki J. Janonio g. Nepaisant kai kurių nesklandumų, su kuriais, be abejo, susiduriame,
galime pasidžiaugti, kad Biržai pagal įgyvendintų renovacijos projektų skaičių yra 17–19 vietoje iš
60 savivaldybių. Visas problemas, susijusias su namų renovacija, sprendžiame kartu su jumis.
Be to, 2019 m. užbaigtas pėsčiųjų tilto per Širvėnos ežerą kapitalinis remontas, įrengtas
dviračių ir pėsčiųjų takas Biržų mieste J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. prie
Širvėnos ežero, rekonstruotos Žvejų–Ežero g., J. Nastopkos g. (nuo Kęstučio g. iki kapinių),
Aušros g.; baigiamos rekonstruoti Žemoji ir Stoties gatvės, atliekami kapitaliniai remonto darbai
Agluonos ir Žalgirio g., Geležinkelio ir J. Nastopkos g. Parengtas „Susisiekimo komunikacijų kelių
(gatvių) paskirties statinių P. Kalpoko, Liepų ir Alyvų gatvių rekonstravimo, kitų inžinerinių statinių
statybos ir Širvėnos ežero pakrantės sutvarkymo Biržų r. sav., Biržų kaime“, projektas, nupirkti jo
darbai. Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis baigiami vykdyti Vilniaus g. 115 (prie ligoninės
pastato) šaligatvio remonto ir Vilniaus g. 117 (nuo automobilių stovėjimo aikštelės link poliklinikos
pastato) šaligatvio įrengimo darbai. Šiuo metu rekonstruojamos Biržų m. D. Poškos, J. Šimkaus g.
ir P. Jakubėno g. Įrengtas modernus apšvietimas Vilniaus g., S. Dagilio bei Žemojoje g.
Siekdama išsaugoti nekilnojamąją kultūros vertybę ir ją pritaikyti visuomenės poreikiams
po ilgų diskusijų Taryba balsų dauguma priėmė sprendimą įsigyti Savivaldybės nuosavybėn buvusį
pašto pastatą Biržuose. Šiame pastate ketinama įrengti Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centrą,
įkurdinti biblioteką – bus rengiama pastato pritaikymo visuomenės poreikiams koncepcija ir
pastatui priskirto sklypo tvarkymo sprendiniai.
Be abejonės, įgyvendinant Savivaldybės strateginius tikslus didžiulį ir nenuginčijamą indėlį
įdeda mūsų švietimo, kultūros, sveikatos, socialinės įstaigos, Biržų rajone veikiančios visos
organizacijos, vietos veiklos grupės, įmonės, verslininkai, ūkininkai ir visi Biržus mylintys ir dėl
jų dirbantys žmonės, kurių veiklos pagrindiniai aspektai, veiklos analizė yra pateikta šioje
ataskaitoje. Džiugina tai, kad neturime eilių socialinėms paslaugoms, kurias teikia rajone
veikiančios socialinės įstaigos, gauti – pagal nustatytus poreikius paslaugas gauna visi gyventojai.
Toliau sėkmingai vykdomas integralios slaugos projektas, teikiamos kompleksinės paslaugos
šeimai. Pilnu pajėgumu pradėjo veikti Globos centras. Užtikrintas pakankamas vietų skaičius vaikų
darželiuose – kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugą gali gauti visi vaikai.
Tikrai negaliu nepaminėti ir nepasidžiaugti, kad Ligoninėje pradėjo dirbti jauni gydytojai,
plečiamos konsultacinės paslaugos. Kultūros, sporto, švietimo įstaigų, bendruomenių, verslininkų,
atskirų asmenų rūpesčiu ir pastangomis Biržų krašte vyksta nemažai kokybiškų renginių, kurie
prisideda prie bendrosios kultūros ir etnokultūros puoselėjimo.
2020 metais vienas iš svarbiausių uždavinių yra kruopščiai ir atsakingai parengti Biržų
rajono savivaldybės naująjį plėtros 2021–2027 m. strateginį planą, įtraukiant į šį procesą
organizacijas, bendruomenes, verslo atstovus, kad visi galėtume naudotis Biržų krašto darnaus
vystymosi laimėjimais ir drauge kurtume pilietišką bendruomenę.
Tikiu puikia Biržų perspektyva, o sutelktai veikdami galime dar daugiau nuveikti. Dirbant
susitelkus ilgainiui augs visų mūsų pasididžiavimas Biržų kraštu, stiprės pasitikėjimas savivalda,
meru ir visa valdžia. Viliuosi, kad koalicija produktyviai dirbs toliau, kad nesikoncentruosime į tai,
kas mus skiria ir toliau sieksime užsibrėžtų bendrų tikslų. Juk mūsų visų siekis yra dirbti taip, kad
būtų kuriamos kuo palankesnės sąlygos Biržų krašto žmonėms čia kurtis, steigti verslus, nes norime,
kad žmonės turėtų čia darbo, galėtų ir norėtų sugrįžti į Biržus auginti vaikų, gyventi čia ir didžiuotis
tuo. Tikiu, kad skirtingas nuomones turintys politikai susivienys bent jau spręsdami strateginius
ilgalaikius uždavinius.
Tariu AČIŪ Jums visiems už pastabas, kritiką ir siūlymus, dėkoju Jums už pasitikėjimą ir
palaikymą, už bendrą darbą dėl mums visiems brangių Biržų. Labai tikiuosi, kad Vyriausybei
sušvelninus karantino sąlygas, greitai susitiksime ir pasikalbėsime gyvai.
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