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I. TARYBOS POLITINĖ SUDĖTIS.
MERO, TARYBOS VEIKLA
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Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 1 bei 7 dalimis
bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 265 punktu Savivaldybės tarybai teikiama tvirtinti
Biržų rajono savivaldybės mero, tarybos ir Savivaldybės 2019 m. veiklos ataskaita (nuo šios
9-ojo šaukimo Savivaldybės tarybos kadencijos pradžios – 2019 m. balandžio 19 d. – iki
2019 m. gruodžio 31 d.). Minėtuose teisės aktuose yra nustatyta, kad meras yra atskaitingas
Savivaldybės tarybai už savo veiklą, bendruomenei – už savo ir Savivaldybės veiklą, taip pat, kad
Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi pateikti savivaldybės bendruomenei
viešą savo veiklos ataskaitą, kurią Savivaldybės tarybos vardu pateikia Savivaldybės meras.
2019 m. rinkėjų pasitikėjimą pelnė 5 politinės jėgos:
Vyto Jarecko koalicija „Vieningi Biržai“ (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdis) – 13 mandatų,
Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjunga – 5 mandatai,
Lietuvos socialdemokratų partija – 3 mandatai,
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sąjunga – 3 mandatai,
Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 1 mandatas.
Iš viso 25 Tarybos nariai išrinkti ketveriems metams.
2019 m. balandžio 12 d. prisiekė 24 Tarybos nariai: Arūnas Anskinas, Kęstutis Armonas,
Tomas Četvergas, Dalius Drevinskas, Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė, Vidas Eidukas, Stasė
Eitavičienė, Audronė Garšvaitė, Dalius Jakubėnas, Vytas Jareckas, Audrius Jukna, Astra Korsakienė,
Gražina Kučinskienė, Viktoras Kurganovas, Danutė Martinkėnienė, Petras Plepys, Arūnas Remeika,
Sigutis Štrėmas, Vilius Trečiokas, Ritas Vaiginas, Aidas Vaitkevičius, Valdemaras Valkiūnas, Irutė
Varzienė, Mantas Visockas.
2019 m. gegužės 10 d. prisiekė Tarybos narė Joana Kvedaravičienė.
2019 m. gegužės 24 d. prisiekė Tarybos narys Arūnas Burbulys (Tarybos nario mandato
atsisakius Vidui Eidukui).
Savivaldybės meru tiesioginiuose mero rinkimuose ketveriems metams išrinktas Vytas
Jareckas.
2019 m. gegužės 10 d. mero teikimu, Tarybos sprendimu paskirti Administracijos
direktorius Vidas Eidukas ir Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė.
Įregistruotos 5 Biržų rajono savivaldybės tarybos frakcijos: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų,
Liberalų sąjūdžio, Lietuvių tautininkų ir respublikonų, Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių
demokratų bei Socialdemokratų.
Taryba pritarė mero teikimui sudaryti 4 komitetus: Socialinio vystymo, Ekonomikos ir
finansų, Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų, bei Kontrolės. Taip pat
pritarė Savivaldybės tarybos kolegijos sudarymui. Meras užtikrino Tarybos komitetų, komisijų
veiklos aptarnavimą, Tarybai adresuotų raštų savalaikį pateikimą, kartu su kitais Savivaldybės
vadovais svarstė komitetų išvadas ir rekomendacijas, priėmė atitinkamus sprendimus, susijusius su
sprendimų projektų pataisomis, papildomos informacijos Tarybai teikimu ar pan.
Sudarytos Antikorupcijos ir Etikos komisijos, paskirti šių komisijų pirmininkai, kurių
veiklos rezultatai yra pateikti šioje ataskaitoje. Taip pat sudarytos ir savo veiklą vykdė kitos Tarybos
patvirtintos komisijos bei tarybos.
Kaip ir numatyta Vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybės taryba savo įgaliojimus
įgyvendino kolegialiai Savivaldybės tarybos posėdžiuose. Nuo šios Savivaldybės tarybos 2019–
2023 m. kadencijos pradžios sušaukta 10 Savivaldybės tarybos posėdžių. Meras pirmininkavo
Tarybos posėdžiams, pasirašė Tarybos priimtus sprendimus ir posėdžių protokolus, Tarybai teikė
svarstyti sprendimų projektus mero kompetencijos klausimais. Taip pat Savivaldybės tarybai
klausimus svarstyti teikė Administracijos direktorius. Savivaldybės taryba svarstomais klausimais
priėmė sprendimus ir kontroliavo jų įgyvendinimą. Iš viso Taryba šioje kadencijoje priėmė 215
sprendimų įvairiais švietimo, socialiniais, investiciniais, žemės ūkio, teritorijų planavimo bei kitais
Tarybos kompetencijos klausimais (iš viso 2019 m. priimta 290 Tarybos sprendimų).
Be kitų komitetų posėdžiuose teikiamų siūlymų, pastabų klausimų rengėjams, Savivaldybės
merui ir Administracijos direktoriui, 2019 m. Tarybos posėdyje gautas vienas raštiškas Tėvynės
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Sąjungos–Lietuvos Krikščionių demokratų frakcijos kreipimasis dėl informacinių lentelių sovietų
karių kapinėse ir vienas žodinis paklausimas dėl galimybės konteinerių aikštelę, esančią Bažnyčios
g. 2, perkelti į kitą vietą bei A. Dauguviečio parke vykdomų darbų. Taip pat gauti vienas žodinis
Tarybos nario Viliaus Trečioko paklausimas dėl regioninių kelių tvarkymo mūsų rajone, Daliaus
Drevinsko pasiūlymas dėl Kadencijos darbų programos papildymo bei prašymas dėl saugaus eismo
užtikrinimo. Atsakymai Tarybos nariams, frakcijai pateikti reglamento nustatyta tvarka ir terminais.
2019 m. 3 Savivaldybės tarybos sprendimo projektai atsiimti, 1 sprendimo projekto
svarstymas atidėtas ir 2 sprendimo projektams nepritarta. Nepritarta sprendimo projektams: „Dėl
draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais mokslo metų pradžios dieną“ ir „Dėl uždarosios akcinės
bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos
bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“.
2019 m. komitetai, frakcijos, atskiri Tarybos nariai nerengė ir neteikė svarstyti alternatyvių
Savivaldybės tarybos sprendimo projektų, nors Tarybos veiklos reglamente yra numatyta tokia
galimybė. Jei nepritariama teikėjų parengtiems ir pateiktiems sprendimo projektams, galima teikti
svarstyti alternatyvius sprendimo projektus, juos pristatyti komitetuose ir Taryboje, bendruomenėms.
Dėl tokių pateiktų sprendimo projektų spręstų Taryba.
Biržų rajono savivaldybės tarybos veikla yra viešinama. Savivaldybės tarybos posėdžiai yra
transliuojami tiesiogiai, posėdžių vaizdo įrašai yra publikuojami www.youtube.com Biržų rajono
savivaldybės kanalu. Taip savivaldybės gyventojams sudaromos sąlygos matyti, kaip dirba jiems
atstovaujantys Tarybos nariai, Savivaldybės vadovai, kaip priimami sprendimai. Savivaldybės
tarybos sprendimų projektai, Tarybos sprendimai, posėdžių protokolai, balsavimo ataskaitos,
informacija apie Tarybos narių pareikštus nusišalinimus yra skelbiami Savivaldybės tinklalapyje
www.birzai.lt. Taip pat skelbta informacija apie socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius
įvykius, suorganizuota spaudos konferencija „100 naujosios kadencijos Tarybos ir Savivaldybės
mero darbo dienų“.
Tarybos veikla buvo ir yra atsakingai planuojama. 2019 m. rugsėjo mėnesį Taryba patvirtino
Savivaldybės tarybos kadencijos darbų programą, kuri yra skelbiama Savivaldybės tinklalapyje
www.birzai.lt, dalyje „Savivaldybė“, skiltyje „Struktūra ir kontaktai – Taryba“. Taip pat pateiktas
Savivaldybės tarybos 2020 m. pirmojo pusmečio darbų planas.
Savivaldybės vadovai kartu su Administracijos specialistais tikrai daug nuveikė analizuodami
ir vertindami Savivaldybės situaciją įvairiose srityse. Suprantama, kad tokia analizė ir vertinimai yra
būtini kiekvienai atėjusiai naujai valdžiai, siekiančiai priimti tinkamus sprendimus.
Didelis dėmesys skirtas gyventojų, jų grupių prašymų, siūlymų nagrinėjimo kontrolei.
Reguliariai rengti Biržų rajono savivaldybės vadovų susitikimai su gyventojais. Užtikrintas deramas
atstovavimas Biržų rajono savivaldybei užsienio valstybėse, ginant jos interesus, bendradarbiaujant
ir sprendžiant klausimus su Lietuvos Vyriausybe, ministerijomis, valdžios ir valstybiniais
administraciniais subjektais, teisėsaugos institucijomis.
Meras pagal jam įstatymu suteiktus įgaliojimus kontroliavo ir prižiūrėjo Savivaldybės
administracijos direktoriaus, kitų savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina
įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus. Savivaldybėje savivaldybės aktualiems
klausimams spręsti reguliariai organizuoti darbiniai susitikimai, pasitarimai su koalicija, Biržų rajono
savivaldybės administracijos vadovais, Administracijos skyrių vedėjais, specialistais, rajono
viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų vadovais ir darbuotojais, seniūnais, seniūnaičiais, visuomenės
veikėjais, įmonių vadovais, kitais socialiniais, ekonominiais partneriais. Šiai ataskaitai parengti mero
pavedimu įstaigų, įmonių vadovai teikė informaciją apie jų vadovaujamų įmonių / įstaigų veiklą,
finansinę ir žmogiškųjų išteklių situaciją, esmines problemas, iššūkius, galimybes gerinti įstaigų /
įmonių veiklą, esamą / numatomą paslaugų plėtrą ir tolesnes perspektyvas. Šioje ataskaitoje siekta
apibendrintai pateikti įstaigų, įmonių poreikius, esamą švietimo, kultūros situaciją rajone. Racionalu
būtų iki naujų biudžetinių metų pagal kompetenciją Tarybos komitetuose, komisijose, frakcijų,
kolegijos posėdžiuose aptarti, svarstyti pateiktus poreikius ir numatyti prioritetines sveikatos,
švietimo, kultūros bei kitų sričių problemas, numatyti jų sprendimo būdus ir laiką.
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Savivaldybės mero potvarkiu nustatytos Savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sritys:
Savivaldybės tarybos veiklos gerinimas; švietimo įstaigų veiklos priežiūra; vaiko ir jaunimo teisių
apsauga ir užimtumas; sveikatos bei socialinė apsauga; gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir
etnokultūros puoselėjimas; nevyriausybinių organizacijų veiklos kuravimas; turizmo vystymas;
informacinės visuomenės plėtra.
Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė koordinavo išvardintas veiklos sritis,
rūpinosi, kad būtų sukurtos priemonės, padedančios įgyvendinti Savivaldybės tarybos suformuotą
politiką, šaukė pasitarimus, teikė Savivaldybės tarybai, komitetams, Savivaldybės merui,
Savivaldybės administracijos direktoriui, įstaigoms ir organizacijoms pasiūlymus jų veiklos gerinimo
klausimais, pirmininkavo arba dalyvavo įvairių pasitarimų, Savivaldybės tarybos sprendimais arba
direktorius įsakymu, mero potvarkiu sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, prireikus teikė
informaciją apie savo veiklą Savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybai, atstovavo Savivaldybei ir
merui per žiniasklaidos priemones, atliko kitus Savivaldybės mero pavedimus. Astra Korsakienė
atsiskaitė merui už savo veiklą 2019 m. pateikdama informaciją apie koordinuotas sritis.
Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas Savivaldybės tarybai už
savo ir Administracijos 2019 m. veiklą atsiskaitė 2020 m. balandžio 29 d. Taryba ataskaitai
nepritarė. Meras kartu su koalicija aptarė nepritarimo ataskaitai argumentus. Konstatuota, kad
2019 m. Savivaldybės administracija atliko svarbiausius uždavinius – vykdė viešąjį administravimą
ir administravo viešųjų paslaugų teikimą bei funkcijas. Administracijos direktorius užtikrino
įstatymų, Vyriausybės nutarimų savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą, siekė užtikrinti
Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą, tačiau, apibendrintai tariant, laiku įvykdyti kai kurias
užduotis trukdė per didelis darbo krūvis, kontrolės kai kuriose Administracijos veiklos srityse stoka.
Koalicijoje aptarti klausimai dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo, strateginių
investicinių projektų vykdymo eigos dažnesnio ir išsamesnio viešinimo.
Metines veiklos ataskaitas Tarybai svarstyti pateikė Savivaldybės kontrolierius, kultūros ir
švietimo įstaigų, vadovai. Visoms ataskaitoms pritarta.
2019 m. iš viso gauti 2 Vyriausybės atstovo reikalavimai: dėl kapinių tvarkymo taisyklių
nuostatų įgyvendinimo bei dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo. Abu reikalavimai įvykdyti.
Savivaldybės meras per laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 19 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Išleido 171 potvarkį. Iš jų, 23 potvarkis veiklos klausimais, 58 – atostogų, 60 – komandiruočių,
papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko, 29 – personalo klausimais.
Meras įgyvendindamas funkcijas, susijusias su Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų
įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) vadovų darbo santykiais, darbo kodekso ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka, nustatė įstaigų vadovų atlyginimų koeficientus, pasirašė susitarimus dėl darbo
sutarčių su Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovais sudarymo, pakeitimo ar
nutraukimo. Įgaliotas Savivaldybės tarybos, organizavo konkursus į Savivaldybės švietimo įstaigų
vadovų pareigas ir atliko visas konkurso organizatoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas bei
pasirašė su tuo susijusius dokumentus.
2019 m. šioje kadencijoje Tarybos ir mero vardu gauti 45 fizinių asmenų ir 14 juridinių
asmenų prašymai. Dauguma jų buvo nukreipta Savivaldybės administracijai išnagrinėti bei pateikti
atsakymus. Daugiausia gauta prašymų dėl įvairių socialinių problemų, būsto suteikimo ar remonto,
dėl paslaugų kokybės, nuosavybės klausimų, gatvių ir kelių remonto bei priežiūros, statybos ir
remonto darbų kokybės, švietimo organizavimo klausimų. Žodžiu į merą kreipėsi ir priėmimą buvo
atvykę vidutiniškai 3 per savaitę iš anksto užsiregistravę gyventojai. Pagal galimybes priimta ir iš
anksto neužsiregistravusių asmenų. Meras su gyventojais bendravo telefonu, elektroniniu paštu,
keletas klausimų gauta per „Facebook“ socialinę paskyrą. Į merą žmonės daugiausia kreipėsi dėl kelių
rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros. Gautas ne vienas klausimas dėl atliekų tvarkymo
individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir kompensacijų statantiems individualius valymo
įrenginius. Buvo klausimų dėl Savivaldybės tarybos patvirtintų atliekų tvarkymo kainų ir
apmokestinimo tvarkos. Daugiausia skundų ir klausimų gauta dėl socialinių reikalų: eilių socialiniam
būstui, vienkartinių pašalpų skyrimo, dėl paramos nusipirkti namą, dėl Socialinių paslaugų centro
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teikiamų paslaugų, ypač – pavėžėjimo kainos, dėl gyvenimo Savarankiškuose gyvenimo namuose
kainos. Gauta skundų dėl socialinių darbuotojų ir lankomosios priežiūros darbuotojų darbo, dėl
darbinių santykių Socialinių paslaugų centro kolektyve. Buvo gauta skundų dėl Savivaldybės
administracijos darbuotojų elgesio ir aptarnavimo kokybės, gauti keturi skundai dėl Vabalninko
ambulatorijos darbo. Gauta pasiūlymų dėl gatvių pavadinimų keitimo, nemažai pasiūlymų mokamai
informacijos sklaidai interneto ir tradicinėje šalies žiniasklaidoje, prašymai paremti leidžiamas
knygas ir kitus leidinius. Keletą kartų kreiptasi dėl bendrasavininkių nesutarimų gyvenamojo namo
bendrijoje. Kreiptasi dėl ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos. Gauta kitokių skundų: dėl matininkų
darbo, dėl individualaus kiemo apšvietimo, dėl geriamojo vandens kokybės, dėl nesaugaus
dviratininkų važiavimo šaligatviais ir kt.
Didelę įtaką Biržų rajono savivaldybės plėtrai, naujoms galimybėms Biržų miesto ir rajono
gyventojams bei svečiams, taip pat ir Savivaldybės veiklai turėjo ir turi Europos Sąjungos fondų
investicijos. Savivaldybė priimdama sprendimus investiciniais klausimais vadovavosi Savivaldybės
strateginio planavimo dokumentais: Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginiu
planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-234, Biržų rajono
savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2019 m.
vasario 14 d. sprendimu Nr. T-1 (patikslintas 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu
T-252 ir 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-261), Panevėžio regiono integruota teritorijų
vystymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d.
įsakymu Nr. 1V-714 (su visais pakeitimais ir patikslinimais). Šie strateginio planavimo dokumentai
skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. Taip pat darbai planuojami ir vykdomi atsižvelgus į
Savivaldybės tarybos kadencijos darbų programą, kurioje numatytas vienas iš pagrindinių uždavinių
– jau numatytų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginių tikslų įgyvendinimas, darbų vykdymo
kontrolė, finansinių, reikiamų dokumentų parengimo, derinimo bei kitų sudėtingų klausimų
savalaikis sprendimas.
2019 m. buvo įgyvendinti šioje ataskaitoje įvardinti visai Biržų bendruomenei svarbūs
tęstiniai ir nauji projektai: atlikti arba tebevykdomi kelių rekonstrukcijos, apšvietimo, parkų,
kaimiškųjų ir miesto viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbai, modernizuotos ugdymo
įstaigos, įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas, baigtas tvarkyti pėsčiųjų tiltas per Širvėnos ežerą
ir kt.
Kiti svarbūs pokyčiai, įvykę 2019 m.:
1. Vykdytos priemonės, reikalingos Likėnų kurortinės teritorijos statusui gauti (Savivaldybės
taryba 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-196 ,,Dėl gyvenamosios teritorijos, kuriai siekiama
Likėnų kurortinės teritorijos statuso, bendrojo plano rengimo“ nusprendė rengti šį teritorijų
planavimo dokumentą. Šis svarbus dokumentas šiuo metu rengiamas).
2. Peržiūrėti rinkliavos ir mokesčių tarifai.
3. Parengtas ir Tarybos patvirtintas Biržų miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo
prioritetinės eilės sudarymo tvarkos aprašas bei Biržų miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo
prioritetinė eilė (įvedamas aiškumas – gyventojai preliminariai žinos, kada bus asfaltuojama viena
ar kita gatvė).
4. Savivaldybės tarybos pavedimu atliktas UAB Biržų autobusų parko veiklos auditas,
pateiktos išsamios rekomendacijos Savivaldybės administracijai bei UAB Biržų autobusų parkui.
5. 2019 m. šios Tarybos kadencijos pradžioje Savivaldybės tarybos sprendimu Sporto ir
sveikatingumo komplekso statybos vieta grąžinta į senąją vietą – Basanavičiaus g.
Dabartinė situacija: 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 pradėti tvarkyti numatomo statyti sporto ir sveikatingumo komplekso prieigų
infrastruktūrą, kurios įrengimas netrukdys tolimesniems statybų darbams: numatoma įrengti dvi
automobilių stovėjimo aikšteles, suprojektuotas sklypo pietinėje dalyje.
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6. Imtasi išsamiau analizuoti švietimo būklę Biržų rajone, mokyklų tinklo optimizavimo
klausimą, priimti kryptingi ir apgalvoti sprendimai, siekiant veiksmingai naudoti švietimo
finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, suteikti galimybes jauniems žmonėms ugdytis
ir mokytis jų poreikius tenkinančioje aplinkoje. Atkreiptas dėmesys į psichologinės, socialinės ir
specialiosios pagalbos mokiniui teikimo svarbą, mokyklų materialinės bazės atnaujinimo bei
turtinimo būtinumą.
7. Įsteigtas Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialo – Jono Ir
Adolfo Mekų palikimo studijų centras.
8. Padaryti pirmieji žingsniai sprendžiant Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio Viešosios
bibliotekos patalpų klausimą (iš AB „Lietuvos paštas“ nupirktas kultūros paveldo objektas, siekiant
jį pritaikyti bibliotekos reikmėms).
9. Tęsti darbai, siekiant sklandaus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų žmonėms, turintiems negalią, ir vaikams, likusiems be tėvų globos
(2019 m. gegužės mėn. buvo priimtas sprendimas dėl bendruomeninių vaikų globos namų statybos,
išrinkta statybų vieta, pradėti parengiamieji darbai; žymiai sumažėjo vaikų skaičius, kuriems yra
teikiamos ilgalaikės globos paslaugos institucijoje).
10. Buvusi Atvira jaunimo erdvė tapo Biržų švietimo pagalbos tarnybos padaliniu – Atviru
jaunimo centru, vykdančiu atvirą darbą su jaunimu bei teikiančiu sociokultūrinės, prevencijos,
informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir kitas su jauno žmogaus
ugdymu susijusias neformaliojo švietimo paslaugas. Biržų švietimo pagalbos tarnybos atviras
jaunimo centras yra finansuojamas ne tik Savivaldybės biudžeto lėšų. Atsirado galimybė rengti
projektus, kuriuose numatyta platesnė veikla ir gauti didesnį finansavimą, naudotis psichologo
paslaugomis.
11. Optimizuotas rajono bibliotekų tinklas, įpareigojant Savivaldybės Jurgio Bielinio viešąją
biblioteką užtikrinti tinkamą mobilių knygų išdavimo punktų veiklą. Sutaupytas lėšas 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.
12. Atsisakyta Ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtros, įsigyjant
ekologiškas transporto priemones, projekto, kadangi, šio Projekto partneris, kuriam Savivaldybė
turėtų perduoti Projekto lėšomis įsigytus ekologiškus autobusus keleiviams vietiniais (miesto ir
priemiestiniais) maršrutais vežti, būtų galėjęs būti tik konkurso būdu būtų parinkta Savivaldybės
teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdanti įmonė. UAB Biržų autobusų parkui su esama materialine
baze laimėti konkursą būtų buvę praktiškai neįmanoma – galimai būtų sužlugdyta Savivaldybės
valdoma bendrovės veikla ir tektų Savivaldybei parduoti UAB Biržų autobusų parką. Kiti
ekonominiai pagrindimai, kodėl atsisakyta vykdyti projektą, buvo tokie: projekto lėšomis
nefinansuojama gamtinių dujų kompresorinė; įgyvendinant projektą kiltų grėsmė, kad autobusai
nepasiektų projekto finansavimo sąlygų apraše nustatytos autobuso metinės ridos; tokie autobusai
nėra pritaikyti važinėti keliais su žvyro danga, o tokių kelių rajone yra daug (kilo grėsmė negauti 5
metų garantijos nupirktiems autobusams); pagal Aprašo reikalavimus Projekto lėšomis įsigyjami
autobusai turi turėti ne mažiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams vežti (bendras įrengtų sėdimųjų ir
stovimųjų vietų skaičius – ne mažesnis kaip 20). Tačiau nuolat mažėjant keleivių srautams,
priemiestiniams maršrutams aptarnauti reikalingi mažesni nei 20 vietų autobusai ir kt.
13. VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje atnaujinta medicininės įrangos ir priemonių
bazė, remontuotas pastatas, atnaujintos patalpos.
14. Biržų ligoninėje sėkmingai spręstas kadrų klausimas: pradėjo dirbti jauni gydytojai: 1
LOR gydytojas, 1 gastroenterologas, 1 traumatologas, 1 pulmonologas. (2020 m. pradėjo dirbti dar
2 nauji specialistai: LOR gydytojas ir chirurgas).
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Šioje ataskaitoje įvardinti veiksniai, kurie neigiamai veikė įvairių sričių veiklą: švietimo,
kultūros, socialinės, sveikatos bei investicijų įsisavinimą.
Savivaldybės veiklą bei strateginių tikslų įgyvendinimą taip pat neigiamai veikia:
Investicijų į Biržų rajoną pritraukimo strategijos nebuvimas
Iki šiol iš esmės nėra analizuotos priemonės, kurios leistų pagerinti Biržų rajono investicinę
aplinką ir padėtų sukurti efektyvią tiesioginių vidaus bei užsienio investicijų skatinimo sistemą. Tam
reikalinga atlikti investicijų skatinimo galimybių, esamų verslo skatinimo priemonių, rajono
makroaplinkos ir panašias analizes, kad būtų nustatyta reali dabartinė rajono situacija bei ją lėmusios
priežastys. Atlikus minėtas analizes būtų galima planuoti efektyvias ir sėkmingas tolimesnes rajono
vystymo bei makroekonominės aplinkos gerinimo strategijas. Šiai strategijai parengti reikėtų
žmogiškųjų išteklių Administracijoje arba lėšų tokiai analizei parengti.
Ilgai trunkančios parengiamosios projektų įgyvendinimo procedūros.
Reikalinga identifikuoti ir šalinti projektų įgyvendinimo problemas, tobulinti projektų
planavimo procesą.
Dėl rangovų kaltės stringantys rengiami projektai, stabdomi pradėti darbai.
Jau ilgus metus trunkanti konkrečių priemonių šilumos kainai mažinti paieška. Tai išlieka
vienas iš svarbiausių prioritetinių darbų, kuriuos pradėjome spręsti su naujuoju UAB „Biržų šilumos
tinklai“ direktoriumi.
Kadencijos pradžioje nepriimtas sprendimas skirti Administracijos direktoriaus pavaduotoją
– dėl per didelio darbo krūvio 2019 m. Administracijos direktoriui nepavyko iki galo sukontroliuoti
kai kurių Administracijai priskirtų užduočių vykdymo. Pvz., nors dalį Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų teko sugrąžinti dėl objektyvių priežasčių, tačiau dėl galimai subjektyvių priežasčių
nepasirengta šalinti kliūtis lėšoms įsisavinti, Tarybai neatsakyta į klausimą, ar yra poreikis
optimizuoti / keisti Administracijos struktūrą. Be to, nepakankamai teikta informacijos Tarybai,
visuomenei dėl probleminių strateginių projektų įgyvendinimo eigos: viešųjų erdvių, sporto ir
sveikatingumo komplekso projektų bei Kelių priežiūros ir plėtros programos. Jei būtų laiku paskirtas
Administracijos direktorius pavaduotojas, tikėtina, būtų tinkamiau paskirstyti darbai, efektyviau
vykdytos Administracijai pavestos užduotys.
__________________
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Savivaldybės taryba pirmajame 9-ojo šaukimo Savivaldybės tarybos posėdyje (2019-04-19)

Savivaldybės vadovai antrajame Savivaldybės tarybos posėdyje (2019-05-10)
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOALICIJA:
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

Vytas Jareckas

Vaida DževečkaitėKlepeckienė

Kęstutis Armonas,

Tomas Četvergas

Stasė Eitavičienė

Arūnas Burbulys

Petras Plepys

Dalius Drevinskas

Ritas Vaiginas

Viktoras Kurganovas

Liberalų sąjūdžio frakcija

Astra Korsakienė

Mantas Visockas

Aidas Vaitkevičius

Arūnas Remeika,

POZICINĖ FRAKCIJA, NEPRIKLAUSANTI KOALICIJAI

Tautininkų ir respublikonų sąjungos frakcija

Valdemaras
Valkiūnas

Danutė
Martinkėnienė

Sigutis Štrėmas

Vilius Trečiokas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS OPOZICIJA:
Tėvynės Sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Irutė Varzienė

Gražina Kučinskienė

Arūnas Anskinas

Socialdemokratų frakcija

Audronė Garšvaitė

Dalius Jakubėnas

Audrius Jukna
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Joana Kvedaravičienė

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS FRAKCIJOS
POZICINĖS FRAKCIJOS:

OPOZICINĖS FRAKCIJOS:
Biržų rajono savivaldybės tarybos Tėvynės
Biržų rajono savivaldybės tarybos Lietuvos sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų
valstiečių ir žaliųjų frakcija:
frakcija:
Tomas Četvergas (Frakcijos pirmininkas),
Irutė Varzienė (Frakcijos pirmininkė),
Vytas Jareckas (Savivaldybės meras),
Arūnas Anskinas
Kęstutis Armonas,
Gražina Kučinskienė.
Arūnas Burbulys,
Dalius Drevinskas,
Vaida Dževeckaitė-Klepeckienė,
Biržų
rajono
savivaldybės
tarybos
Stasė Eitavičienė,
Socialdemokratų frakcija:
Viktoras Kurganovas,
Audronė Garšvaitė (Frakcijos pirmininkė),
Petras Plepys,
Dalius Jakubėnas,
Ritas Vaiginas.
Audrius Jukna.
Biržų rajono savivaldybės tarybos Liberalų
sąjūdžio frakcija:
Arūnas Remeika (Frakcijos pirmininkas),
Asta
Korsakienė
(Savivaldybės
mero
pavaduotoja),
Aidas Vaitkevičius,
Mantas Visockas.
Biržų rajono savivaldybės tarybos Lietuvių
tautininkų ir respublikonų frakcija:
Valdemaras
Valkiūnas
(Frakcijos
pirmininkas),
Sigitas Štrėmas,
Vilius Trečiokas,
Joana Kvedaravičienė,
Danutė Martinkėnienė.
SUDARYTA TARYBOS KOALICIJA IŠ 2 FRAKCIJŲ – Biržų rajono savivaldybės tarybos Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų bei Biržų rajono savivaldybės tarybos liberalų sąjūdžio. Koaliciją sudarė 14
Tarybos narių. Koalicijos pirmininkas – Kęstutis Armonas.
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Audronė Garšvaitė

Vytas Jareckas
Astra Korsakienė
Arūnas Anskinas
Kęstutis Armonas
Tomas Četvergas
Dalius Drevinskas
Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė
Arūnas Burbulys
Stasė Eitavičienė

TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS

TARYBOS POSĖDŽIŲ DATOS:
1-asis – 2019-04-19
2-asis – 2019-05-10
3-asis – 2019-05-24
4-asis – 2019-06-20
5-asis – 2019-08-22
6-asis – 2019-09-26
7-asis – 2019-10-24
8-asis – 2019-11-13
9-asis – 2019-11-21
10-asis –2019-12-19

2019 M. IŠ 10 MERO SUŠAUKTŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ DALYVAUTA:
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SAVIVALDYBĖS TARYBOJE SUDARYTA:
Savivaldybės tarybos kolegija
4 KOMITETAI:
Ekonomikos ir finansų,
Socialinio vystymo,
Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų,
Kontrolės.
12 KOMISIJŲ:
Savivaldybės tarybos Etikos komisija,
Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija,
Komisija Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti,
Savivaldybės peticijų komisija,
Savivaldybės kaimo rėmimo programos valdymo komisija,
Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019‒2022 m. veiklos rėmimo programos valdymo
komisija,
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija,
Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos valdymo komisija,
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti, jo tolesnio panaudojimo galimybių nustatymo, nurašymo procedūrų
įforminimo ir liekamųjų medžiagų kainų nustatymo komisija,
Savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija,
Biržų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija,
Balsų skaičiavimo komisija.
8 TARYBOS:
Savivaldybės jaunimo reikalų taryba,
Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba,
Bendruomeninių organizacijų taryba,
Savivaldybės visuomeninė kultūros taryba,
Savivaldybės visuomeninė sporto taryba,
Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba,
VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų taryba,
VšĮ Biržų ligoninės stebėtojų taryba
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1. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOLEGIJOS VEIKLA

Vytas Jareckas

Stasė Eitavičienė

Astra
Korsakienė

Audronė
Garšvaitė

Tomas
Četvergas

Arūnas
Remeika

Dalius
Drevinskas

Irutė
Varzienė

Aidas
Vaitkevičius

Valdemaras
Valkiūnas

Arūnas
Anskinas

Kolegija yra Tarybos patariamasis organas. Kolegija paprastai nagrinėja
šiuos klausimus ir priima dėl jų rekomendacinius nutarimus:
*analizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia
siūlymus Tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
*svarsto ir teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
*numato Tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais);
*svarsto klausimus dėl Tarybos ir mero sekretoriato sudarymo arba mero politinio
(asmeninio) pasitikėjimo (jeigu sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo
ir jų skaičiaus nustatymo.
*Kolegija rekomendacinius nutarimus priima Kolegijos posėdžiuose.
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2019 m. iš viso įvyko 3 Kolegijos posėdžiai:

Statybose Biržuose, Vytauto g. 32“; pirkti
iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto
2019 m. rugpjūčio 14 d. įvykusiame Kolegijos pastatą-ryšių skyrių, esantį Biržuose,
posėdyje nustatyti Biržų rajono savivaldybės tarybos Vytauto g. 23, ne daugiau kaip už 81 400
narių mokymo prioritetai 2019 m.; išklausyta eurų.
informacija apie galimybę pasinaudoti Aplinkos ir
Finansų ministerijos bei Viešųjų investicijų plėtros 2019 m. gruodžio 11 d. įvykusiame
agentūros įsteigto Vandentvarkos fondo parama Kolegijos posėdyje pritarta: Jono ir Adolfo
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo Mekų palikimo studijų centro steigimui,
tinklams Biržų rajone plėsti, aptarta situacija. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio
Rekomenduota Savivaldybės tarybai pritarti, kad iš viešosios bibliotekos Ančiškių, Anglininkų,
Projekto (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių ir
metų programą) lėšų būtų asfaltuojama Liepų g., Šukionių filialų uždarymui, nustatytas Biržų
Biržų k., Biržų rajone, bei pritarti, kad būtų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos bibliotekos etatų skaičius, optimalus leistinas
Respublikos Bauskės savivaldybe bei su VšĮ pareigybių (etatų) skaičius Biržų rajono kūno
Respublikine Panevėžio ligonine. Pritarta mero kultūros ir sporto centre, pritarta Biržų miesto
teikimui atlikti UAB Biržų autobusų parko veiklos gatvių su žvyro danga asfaltavimo
auditą už 2016–2019 m.
prioritetinės eilės sudarymo tvarkos aprašo
projektui, Savivaldybės garantijos suteikimui
2019 m. spalio 21 d. įvykusiame Kolegijos posėdyje uždarajai
akcinei
bendrovei
viešųjų
Kolegija pritarė sprendimo projektams, kuriais investicijų plėtros agentūrai dėl uždarosios
siūlyta: pripažinti netekusiu galios Biržų rajono akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ iš
savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą vandentvarkos fondo imamos paskolos
Nr. T-48 „Dėl Ekologiško viešojo transporto Biržų investicijų projektui finansuoti bei aptartas
rajono savivaldybėje plėtros, įsigyjant ekologiškas klausimas dėl galimybių konteinerių aikštelę,
transporto priemones, projekto“; pritarti sporto ir esančią Bažnyčios g. 2, perkelti į kitą vietą.
sveikatingumo komplekso projektavimui ir statybai
Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A ir pripažinti
netekusiu galios Biržų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-291 ,,Dėl
sporto ir sveikatingumo komplekso projektavimo ir
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2. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA

17

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETAS
Aidas Vaitkevičius (Komiteto pirmininkas),
Audronė Garšvaitė (Komiteto pirmininko pavaduotoja),
Arūnas Burbulys,
Viktoras Kurganovas,
Danutė Martinkėnienė,
Sigutis Štrėmas,
Ritas Vaiginas,
Irutė Varzienė.

Posėdžių datos:
2019 m. gegužės 22 d. (nedalyvavo A. Burbulys (tuo metu nebuvo komiteto nariu)
2019 m. birželio 17 d. (nedalyvavo R. Vaiginas)
2019 m. rugpjūčio 19 d. (nedalyvavo R. Vaiginas)
2019 m. rugsėjo 24 d. (nedalyvavo R. Vaiginas)
2019 m. spalio 21 d. (nedalyvavo R. Vaiginas, A. Vaitkevičius)
2019 m. lapkričio 22 d. (nedalyvavo R. Vaiginas)
2019 m. gruodžio 16 d. (nedalyvavo R. Vaiginas)

IŠ 7 SUŠAUKTŲ KOMITETO POSĖDŽIŲ DALYVAUTA:

dalyvavo

nedalyvavo
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Audronė
Garšvaitė

Arūnas
Burbulys

Viktoras
Danutė
Kurganovas Martinkėnienė

Sigutis
Štrėmas

Ritas Vaiginas Irutė Varzienė

Aidas
Vaitkevičius

Visi 7 sušaukti Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžiai įvyko. Komitetas svarstė visus Tarybai
teikiamus svarstyti klausimus, pateikė rekomendacinius sprendimus svarstomais klausimais.
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Svarbesni komiteto rekomendaciniai sprendimai ekonominiais / finansiniais klausimais:
▪ Nepritarta teikiamam sprendimo projektui, kuriuo siūlyta sumažinti žemės ūkio paskirties žemės
sklypų tarifą (sprendimo projekte pateiktas „1,6“ procentais žemės mokestinės vertės), baimintasi,
kad toks mokesčio sumažinimas atneš biudžetui nuostolių.
▪ Pritarta Savivaldybės tarybos sprendimo projektui, kuriuo siūlyta Biržų ligoninei suteikti galimybę
teikti projekto paraišką paramai dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo jos pastatuose, ir,
gavusi paramą, įgyvendinti projektą, t. y. ant pastatų ar / ir šalia jų įrengti saulės elektrines, skirtas
elektros energijai savo poreikiams gaminti. Įgyvendintas projektas leistų sumažinti Ligoninės
elektros energijos išlaidas.
▪ Nepritarta sprendimo projektui dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo
Nr. T-48 „Dėl ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtros, įsigyjant ekologiškas
transporto priemones, projekto“ pripažinimo netekusiu galios.
Nepritarta sprendimo projektui „Dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso projektavimo ir statybos
Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A“.
▪ Pritarta buvusio pašto pastato Biržuose, Vytauto g. 23, pirkimui.
▪ Nepritarta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialo – Jono Ir Adolfo
Mekų palikimo studijų centro – steigimui bei siūlymui nuo 2020 m. kovo 1 d. uždaryti bibliotekos
filialus: Pučiakalnės, Rinkuškių, Anglininkų, Ramongalių, Ančiškių, bei Šukionių.

Prieš komiteto posėdį
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SOCIALINIO VYSTYMO KOMITETAS:
Stasė Eitavičienė (Komiteto pirmininkė),
Dalius Jakubėnas (Komiteto pirmininko pavaduotojas),
Arūnas Anskinas,
Tomas Četvergas,
Astra Korsakienė,
Joana Kvedaravičienė,
Valdemaras Valkiūnas,
Mantas Visockas.

Posėdžių datos:
2019 gegužės 27 d. (dalyvavo visi)
2019 m. birželio 18 d. (nedalyvavo S. Eitavičienė ir T. Četvergas)
2019 m. rugpjūčio 21 d. (dalyvavo visi)
2019 m. rugsėjo 24 d. (nedalyvavo D. Jakubėnas ir M. Visockas)
2019 m. spalio 22 d. (nedalyvavo M. Visockas)
2019 m. lapkričio 19 d. (dalyvavo visi)
2019 m. gruodžio 17 d. (dalyvavo visi)
Susitikimų / vizitų datos:
2019 m. lapkričio 15 d. Socialinio vystymo komitetas dalyvavo susitikime su socialinės apsaugos
ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, ministro patarėja Gaila Matulyte bei institucinės globos pertvarkos
ekspertu Gyčiu Baltrūnu.
2019 m. lapkričio 28 d. Socialinio vystymo komitetas lankėsi planuojamuose uždaryti Biržų Jurgio
Bielinio viešosios bibliotekos Ančiškių, Ramongalių, Rinkuškių ir Šukionių struktūriniuose
padaliniuose, susitiko su Vabalninko bibliotekos darbuotojais.
IŠ 7 SUŠAUKTŲ KOMITETO POSĖDŽIŲ DALYVAUTA:
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nedalyvavo
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Visi 7 sušaukti Socialinio vystymo komiteto posėdžiai įvyko.
▪ Komitetas svarstė visus Tarybai teikiamus svarstyti klausimus, pateikė rekomendacinius
sprendimus svarstomais klausimais.
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Svarbesni komiteto rekomendaciniai sprendimai socialiniais klausimais:
▪ pritarta bendruomeninių vaikų globos namų statybai.
▪ Pritarta sprendimo projektui „Dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso projektavimo ir statybos
Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A“
▪ pritarta struktūrinio padalinio – Krizių centro įsteigimui Biržų rajono Legailių globos namuose,
bendradarbiavimo sutarčiai su VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine.
▪ Lapkričio ir gruodžio mėn. komitetas svarstė Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios
bibliotekos filialų skaičiaus ir Jono bei Adolfo Mekų palikimo studijų centro steigimo klausimus.
Komiteto prašymu Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorius pateikė
informaciją ne tik apie sprendimo projektu planuojamų uždaryti filialų situaciją, bet visų filialų
situaciją – statistinius duomenis. Komiteto siūlymu sprendimo projektai dėl bibliotekos filialų
skaičiaus ir dėl Jono bei Adolfo Mekų palikimo studijų centro steigimo svarstyti atskirai. Komitetas
gruodžio mėn. įvykusiame posėdyje pritarė Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro įsteigimui
bei Ančiškių, Anglininkų, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių ir Šukionių struktūrinių padalinių
uždarymui nuo 2020 m. kovo 1 d., užtikrinant mobilių knygų išdavimo punktų tinkamą veiklą, taip
pat užtikrinant, kad sutaupytos lėšos būtų panaudotos Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio
viešosios bibliotekos ir likusių filialų materialinei bazei gerinti, teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti,
knygų fondui atnaujinti.
▪ Komiteto nutarimu į Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. pirmojo pusmečio planą įtraukti
klausimai dėl Šeimos tarybos steigimo, nuostatų patvirtinimo ir Šeimos tarybos sudarymo. Taip pat
buvo pasiūlyta numatyti svarstyti ne tik Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bei Biržų Kaštonų
pagrindinės
mokyklos struktūros
pertvarkų klausimus,
bet ir Biržų
„Atžalyno“
pagrindinės
mokyklos pertvarkos
klausimą (2020 m.
komitetas priėmė
konkrečias
rekomendacijas dėl
mokyklų struktūros
pertvarkų ir pateikė
Administracijos
direktoriui).
▪ Komitetas dar
gruodį įvykusiame
komiteto posėdyje
nutarė 2020 m. sausio
mėn. pradžioje vykti į
visas planuojamas
reorganizuoti ir kitas kaimo bendrojo ugdymo mokyklas, siekiant susipažinti su realia mokyklų
padėtimi, išklausyti bendruomenių nuomonę ir siūlymus.
▪ Pritarė buvusio pašto pastato Biržuose, Vytauto g. 23, pirkimui.

______________________
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TERITORIJŲ VYSTYMO, APLINKOS APSAUGOS, MIESTO ŪKIO
IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS:
Dalius Drevinskas (Komiteto pirmininkas),
Kęstutis Armonas (Komiteto pirmininko pavaduotojas),
Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė,
Audrius Jukna,
Gražina Kučinskienė,
Petras Plepys,
Arūnas Remeika,
Vilius Trečiokas.
Posėdžių datos:
2019 m. gegužės 21 d. (dalyvavo visi)
2019 m. birželio 17 d. (nedalyvavo K. Armonas)
2019 m. liepos 5 d. (neeilinis (nedalyvavo K. Armonas)
2019 m. liepos 11 d. (neeilinis (nedalyvavo G. Kučinskienė ir A. Remeika)
2019 m. rugpjūčio 20 d. (dalyvavo visi)
2019 m. rugsėjo 23 d. (nedalyvavo G. Kučinskienė ir A. Remeika)
2019 m. spalio 22 d. (nedalyvavo K. Armonas ir A. Jukna)
2019 m. lapkričio 22 d. (nedalyvavo G. Kučinskienė)
2019 m. gruodžio 16 d. (dalyvavo visi)
IŠ 9 SUŠAUKTŲ KOMITETO POSĖDŽIŲ DALYVAUTA:
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▪ Visi 9 sušaukti komitetų posėdžiai įvyko.
▪ Komitetas svarstė visus Tarybai teikiamus svarstyti klausimus.
▪ Teritorinio vystymo, aplinkos apsaugos miesto ūkio ir kaimo reikalų komiteto iniciatyva klausimo
dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų svarstymo metu pasiūlyta pataisa, kuriai pritarė
Taryba: nuspręsta „nustatyti 2020 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio tarifą:
0,3 proc. mokestinės vertės pirmą kartą Savivaldybės teritorijoje pradedančių veiklą fizinių ir
juridinių asmenų ekonominėje veikloje naudojamam nekilnojamajam turtui, pirmus tris jų veiklos
metus.
▪ Neeiliniame posėdyje svarstyta UAB „Biržų vandenys“ veiklos klausimas bei numatomų vykdyti
projektų pasinaudojus Aplinkos ir Finansų ministerijos bei Viešųjų investicijų plėtros agentūros
įsteigtu Vandentvarkos fondu. Aiškintasi, kiek tam tikrose Biržų gatvėse yra būstų ir norinčiųjų
prisijungti prie vandentvarkos ir nuotekų tinklų skaičių. Nagrinėtas gyvenamųjų būstų prisijungimo
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iki sklypo ribos, prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Biržų m., sąrašas. Svarstytos
savivaldybės finansinės galimybės prisidėti prie Vandentvarkos fondo lėšomis finansuojamų
projektų, prisidėjimo teisiniai aspektai. Taip pat aptartos priežastys, kodėl ten, kur šiuo metu jau yra
įrengti nuotekų tinklai, neprisijungusiųjų gyventojų skaičius yra labai didelis – 1 224. Komitetas
diskutavo, kokiomis priemonėmis būtų galima skatinti žmonės jungtis prie nuotekų tinklų.
Konstatuota, kad pagrindinė priežastis – gyventojai neturi tam reikiamų lėšų. Posėdyje aptartos
vandens nuostolių priežastys.
▪ Taip pat neeiliniame posėdyje susipažinta su Biržų rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus
vykdoma veikla, diskutuota eismo saugumo klausimais, teiktos rekomendacijos Administracijos
direktoriui, jo sudarytai Eismo saugumo komisijai. Atsižvelgus į komiteto siūlymą automobilių
stovėjimo aikštelėje prie Savivaldybės pastato (Vytauto g. 38) įrengtos dvi automobilių stovėjimo
vietos neįgaliesiems.
▪ Komitetas teikė siūlymus dėl Kadencijos darbų programos.
▪ Komitetas rekomendavo Administracijai parengti ir teikti Tarybai svarstyti Biržų rajono
savivaldybės gatvių su žvyro danga dangos viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų vertės
finansuojama paramos teikėjo lėšomis tvarkos aprašą, t. y. pradėti asfaltavimo darbus ir su gyventojų
prisidėjimu. Taip pat, komiteto nuomone, reikalinga parengti kompensavimo tvarką už prisijungimą
prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
▪ Pritarta sprendimo projektui „Dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso projektavimo ir statybos
Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A“
▪ Pritarė buvusio pašto pastato Biržuose, Vytauto g. 23, pirkimui
▪ Pritarta projektui dėl Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k.

Pirmajame komiteto posėdyje
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KONTROLĖS KOMITETAS:
Arūnas Anskinas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos
atstovas (Komiteto pirmininkas);
Tomas Četvergas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas (Komiteto
pirmininko pavaduotojas);
Audrius Jukna (Socialdemokratų frakcijos atstovas);
Valdemaras Valkiūnas (Lietuvių tautininkų ir respublikonų frakcijos atstovas);
Mantas Visockas (Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas).
Posėdžių datos:
2019-08-27 (nedalyvavo V. Valkiūnas)
2019-10-25 (nedalyvavo A. Jukna ir V. Valkiūnas),
2019-12-10 (dalyvavo visi)
IŠ 3 ŠIOS KADENCIJOS KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIŲ 2019 M. DALYVAUTA:
dalyvavo

nedalyvavo
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1,00
0,00
Arūnas Anskinas

Tomas Četvergas

Audrius Jukna

2019 m. šioje Tarybos kadencijoje
sušaukti 3 Kontrolės komiteto posėdžiai,
kuriuose
svarstyti
Kontrolės
komiteto
kompetencijai priskirti klausimai ir priimti
nutarimai, teiktos rekomendacijos Savivaldybės
tarybai.
2019 m. rugpjūčio 27 d. svarstytas
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019
m. veiklos plano pakeitimo klausimas .
Komiteto nutarimu vietoj plane numatyto Biržų
krašto muziejaus ,,Sėla“ veiklos vertinimo
įrašytas UAB Biržų autobusų parko veiklos
auditas už 2016–2019 m. Taip pat Kontrolės ir
audito tarybos prašymu, atsižvelgiant į LR
Valstybės
kontrolės
prašymą
atlikti
savivaldybių nekilnojamojo turto auditą, Planas
papildytas Savivaldybės nekilnojamojo turto
auditu. Taip pat šiame posėdyje svarstyta ir
pritarta Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2019 m. veiklos plano vykdymo
rezultatams.

Valdemaras Valkiūnas

Mantas Visockas

2019 m. spalio 25 d. Komitetas svarstė
pritarimo Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2020 m. veiklos plano
projektui bei reikiamiems asignavimams 2020
m. klausimą. Komitetas pritarė Biržų rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020
m. veiklos plano projektui bei reikiamiems
asignavimams ir parengė Savivaldybės tarybai
išvadą.
2019 m. gruodžio 10 d. Komitetas
pritarė Kontrolės komiteto 2020 m. veiklos
programai. Veiklos programai pritarė ir Taryba.
2019 m. Kontrolės komitetas negavo
asmenų
pranešimų,
skundų
apie
Administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų
veiklą.
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3. SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS
KOMISIJOS VEIKLA
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. T-88 sudaryta Etikos
komisija iš 9 narių ir Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. T-91 Etikos
komisijos pirmininke paskirta Tarybos narė Audronė Garšvaitė.
Audronė Garšvaitė, Savivaldybės tarybos narė (Etikos komisijos pirmininkė);
Kęstutis Armonas, Savivaldybės tarybos narys (Etikos komisijos pirmininko pavaduotojas);
Vytautas Džėja, visuomenės atstovas (Biržų pagyvenusių žmonių asociacija);
Romas Gendvilas, Biržų miesto seniūnijos Agaro seniūnaitijos seniūnaitis;
Adolfas Jasinevičius, Vabalninko seniūnijos Gaižiūnų seniūnaitijos seniūnaitis;
Gražina Kučinskienė, Savivaldybės tarybos narė;
Virginijus Laumė, Biržų miesto Kęstučio seniūnaitijos seniūnaitis;
Arūnas Remeika, Savivaldybės tarybos narys;
Vilius Trečiokas, Savivaldybės tarybos narys.
Komisija 2019 m. posėdžiavo 4 kartus.

Komisija kiekviename Etikos komisijos posėdyje priėmė sprendimus dėl rekomendacijų
teikimo Savivaldybės tarybos nariams dėl Viešųjų ir privačių intereso derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo – rekomendacijos teiktos prieš kiekvieną Tarybos posėdį.
Pirmasis Komisijos posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 22 d. Svarstyti klausimai: Komisijos
pirmininko pavaduotojo rinkimas; Komisijos posėdžių rengimo datų ir laiko nustatymas;
rekomendacijų teikimas Savivaldybės tarybos nariams dėl Viešųjų ir privačių intereso derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Nutarta: Komisijos pirmininko pavaduotoju
išrinkti Kęstutį Armoną, Komisijos posėdžius rengti prieš kiekvieną Savivaldybės tarybos posėdį,
Savivaldybės tarybos posėdžio dieną 12 val. 30 min., pateikti rekomendacijas dešimčiai Savivaldybės
tarybos narių nusišalinti nuo interesų konfliktą keliančių 5 sprendimų projektų svarstymo.
Antrasis Komisijos posėdis įvyko 2019 m. spalio 24 d. Svarstyti klausimai: Komisijos
posėdžiuose svarstytinų klausimų aptarimo ir sprendimų priėmimo elektroninėmis priemonėmis (el.
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paštu) ir rekomendacijų teikimas Savivaldybės tarybos nariams dėl Viešųjų ir privačių intereso
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Nutarta: Komisijos posėdžius ir
toliau rengti prieš kiekvieną Savivaldybės tarybos posėdį, Savivaldybės tarybos posėdžio dieną 12 val.
30 min. pateikti rekomendacijas 6 Savivaldybės tarybos nariams nusišalinti nuo interesų konfliktą
keliančių 5 sprendimų projektų svarstymo.
Trečiasis Komisijos posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 21 d. Svarstyti klausimai: rekomendacijų
teikimas Savivaldybės tarybos nariams dėl Viešųjų ir privačių intereso derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo; priminimas Savivaldybės tarybos nariams savo veikloje
laikytis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatų. Nutarta pateikti rekomendacijas 5
Savivaldybės tarybos nariams nusišalinti nuo interesų konfliktą keliančių 2 sprendimų projektų
svarstymo, prieš Tarybos posėdį priminti Savivaldybės tarybos nariams savo veikloje laikytis
Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatų.
Ketvirtasis Komisijos posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 18 d. Svarstyti klausimai: pradėtas
tyrimas dėl galimai neetiško Savivaldybės tarybos narės Danutės Martinkėnienės elgesio. Tyrimas
pradėtas pagal Savivaldybės mero Vyto Jarecko 2019-012-03 raštą, D. Martinkėnienė Savivaldybės
merui pateikė paaiškinimą dėl rašte nurodytos situacijos, papildomus paaiškinimus ji pateikė ir
Komisijos nariams. Iki posėdžio Komisija gavo duomenų ir informaciją iš Savivaldybės mero, kad
susipažinęs su D. Martinkėnienės paaiškinimu, meras priėmė jame išreikštą atsiprašymą ir pretenzijų
šiuo klausimu nebeturi. Komisija, vadovaudamasi Etikos komisijos nuostatų 25 punktu, nusprendė
tyrimą nutraukti, nelikus priežasčių tyrimui tęsti. Komisija, atsižvelgdama į situaciją, dėl kurios buvo
pradėtas tyrimas, nusprendė pateikti rekomendacijas Savivaldybės tarybos nariams: visus tarpusavio
klausimus ir problemas, kurie gali tapti prielaida tarpusavio konfliktui kilti, pirmiausia spręsti
tarpusavyje, bendradarbiaujant, nemenkinant savo, kaip politikų, ir Biržų rajono savivaldybės
reputacijos bei laikantis Valstybės politikų elgesio kodekse numatytų reikalavimų, taip pat tiek
diskusijoje, tiek viešojoje erdvėje pateikiant savo nuomonę ar požiūrį akcentuoti, jog tai tik asmeninė,
bet ne visų Tarybos narių nuomonė. Antras posėdžio klausimas – rekomendacijų teikimas
Savivaldybės tarybos nariams dėl Viešųjų ir privačių intereso derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Nutarta pateikti rekomendacijas 5 Savivaldybės tarybos nariams
nusišalinti nuo interesų konfliktą keliančių 4 sprendimų projektų svarstymo.
Etikos komisija 2019 m. rugsėjo 30 d. pateikė paklausimą Vyriausiajai tarnybinės etikos
komisijai dėl išaiškinimo ar Tarybos nariui, sprendžiant Savivaldybės taryboje klausimus, susijusius
su artimu bičiuliu, rekomenduojama nusišalinti nuo šio sprendimo svarstymo Tarybos posėdyje su
atsakymu supažindinti Komisijos ir Savivaldybės tarybos nariai.

___________________
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4. SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS
KOMISIJOS VEIKLA
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. T-87 „Dėl Biržų
rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ sudaryta Antikorupcijos
komisija:
Irutė Varzienė – Savivaldybės tarybos narė (Komisijos pirmininkė);
Joana Kvedaravičienė – Savivaldybės tarybos narė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);
Vida Jasinevičienė– visuomenės atstovė (Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga);
Stasė Karosienė – Biržų miesto seniūnijos Laisvės seniūnaitijos seniūnaitė;
Gražina Kučinskienė – Savivaldybės tarybos narė;
Violeta Tušinskienė – visuomenės atstovė (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
Biržų filialas);
Mantas Visockas – Savivaldybės tarybos narys.
(2019 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. T-90 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos
komisijos pirmininko skyrimo“ Komisijos pirmininke paskirta Tarybos narė Irutė Varzienė, vėliau
Komisijos sprendimu Komisijos pirmininko pavaduotoja išrinkta Tarybos narė Joana
Kvedaravičienė).
Antikorupcijos komisija dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu, Antikorupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015
m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-185 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos
sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės 2018–2020
metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio
25 d. sprendimu Nr. T- 6 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

KOMISIJA VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
● Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka Tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant
Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
● dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas Tarybai dėl šių programų
ir jų įgyvendinimo;
● dalyvauja nustatant Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos
sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;
● Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) atlikus korupcijos rizikos
analizę Savivaldybės įstaigos veiklos srityse, teikia siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir
užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę;
● koordinuoja Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vykdomą
korupcijos prevencijos politiką ir priemonių įgyvendinimą;
● nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, Savivaldybės ir valstybės institucijų,
gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl
kovos su korupcija priemonių vykdymo;
● nagrinėja gyventojų skundus ir teikia išvadas bei rekomendacijas Savivaldybės tarybai,
merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
● informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones
Savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;
● atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje
įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.
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2019 m. įvyko 3 Biržų rajono savivaldybės 2019–2023 m. kadencijos tarybos
Antikorupcijos komisijos posėdžiai (2015–2019 m. tarybos kadencijos Antikorupcijos komisijos
posėdžių nevyko). Komisijos posėdžiuose aptarti: Antikorupcijos komisijos nuostatų įgyvendinimas
ir 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano papildymas, pateiktos
rekomendacijos Administracijos direktoriui, biudžetinių įstaigų vadovams, atkreiptas dėmesys dėl
informacijos Savivaldybės tinklalapyje atnaujinimo, papildymo. Konstatuotas nepotizmo atvejis,
teiktas siūlymas dėl Komisijos nuostatų papildymo, aptarta informacija dėl Biržų rajono savivaldybės
ugdymo įstaigų vadovų ir darbuotojų etatinį apmokėjimą reglamentuojančių dokumentų vertinimo.
Teikta rekomendacija Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai įvertinti mokytojų
etatinio apmokėjimo korupcijos riziką audituojant 2019 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų
rinkinius. Teikta rekomendacija Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms daugiau viešinti
mokytojų etatinio apmokėjimo įstaigose tvarkos aprašus, susitarimus.
Antikorupcijos komisija, apsvarsčiusi Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos
prevencijos programos priemonių plano vykdymą 2019 metais, konstatavo, kad Biržų rajono
savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos priemonės įvykdytos.
Antikorupcijos komisija šių metų gegužės mėnesį pateikė Tarybai svarstyti Biržų rajono
savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2019 m. veiklos ir Biržų rajono savivaldybės 2018–
2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2019 metų
ataskaitą. Taryba ataskaitai pritarė.
Gyventojai su Antikorupcijos komisijos veikla, posėdžio protokolais, ataskaitomis ir priimtais
sprendimais gali susipažinti Savivaldybės tinklalapy, skiltyje ,,Korupcijos prevencija“.
______________
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5. KITŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ
KOMISIJŲ, TARYBŲ VEIKLA
KOMISIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATAISOMS
RENGTI VEIKLA
Komisija sudaryta ir jos pirmininkas paskirtas Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio
22 d. sprendimu Nr. T-184.
KOMISIJA SUDARYTA IŠ SAVIVALDYBĖS TARYBOS FRAKCIJŲ BEI SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS DELEGUOTŲ ATSTOVŲ:
STASĖ EITAVIČIENĖ, Biržų rajono savivaldybės tarybos narė (Komisijos pirmininkė);
Arūnas Anskinas, Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
Audronė Garšvaitė, Biržų rajono savivaldybės tarybos narė;
Danutė Martinkėnienė, Biržų rajono savivaldybės tarybos narė;
Stanislovas Paškevičius, Biržų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjas;
Arūnas Remeika, Biržų rajono savivaldybės tarybos narys
Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Biržų rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, kitais norminiais teisės aktais ir Komisijos nuostatais.
KOMISIJA posėdžiuose svarsto valstybės institucijų, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės
tarybos frakcijų ir grupių, Savivaldybės administracijos siūlymus dėl Biržų rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisų. Komisija savo iniciatyva analizuoja
Reglamento ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų neatitikimus ir priima
sprendimus dėl Reglamento pataisų.
2019 m. šios kadencijos Komisija posėdžiavo vieną kartą.
Posėdyje svarstytas sprendimo projektas dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-128, 228, 229,
230, 232, 235, 239, 240 punktų pakeitimo.
Sprendimu siekta aiškiau reglamentuoti Savivaldybės tarybos posėdžio protokolo įforminimą,
įrašytos nuostatos dėl atsakingų asmenų, kurie po Tarybos posėdžio į elektroninę sistemą įkelia
sprendimus, siekta užtikrinti, kad į elektroninę sistemą įkeltas Tarybos priimtas sprendimas atitiktų
Tarybos priimtą sprendimą – priimtas teisės aktas negali būti taisomas, išskyrus po teisės akto
priėmimo pastebėtas rašybos ir gramatines klaidas, nekeičiančias teisės akto turinio ir prasmės.
Taip pat išbrauktos nebeaktualios nuostatos, aiškiau reglamentuotas Tarybos narių pareikštų
nusišalinimų įforminimas, apibrėžtas Tarybos priimtų sprendimų įsigaliojimas.
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GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS VEIKLA

Komisija veikdama vadovaujasi Savivaldybės tarybos patvirtintais Biržų rajono savivaldybės
garbės piliečio vardo suteikimo komisijos bei Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo
suteikimo nuostatais.
2019 m. praeitos kadencijos tarybos sudaryta Garbės piliečio vardo suteikimo komisija
posėdžiavo 1 kartą. 2019 m. kovo mėn. Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo
komisijai Kanados lietuvių bendruomenė pateikė prašymą svarstyti Lietuvių kankinių parapijos
(Torontas, Kanada) kunigo Petro Ažubalio (po mirties) kandidatūrą Biržų rajono savivaldybės garbės
piliečio vardui suteikti. Komisija apsvarstė ir nutarė nesiūlyti Biržų rajono savivaldybės tarybai
svarstyti kunigo P. Ažubalio kandidatūros dėl Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo
suteikimo.
______________________
2019 m. šios kadencijos Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Biržų rajono savivaldybės
garbės piliečio vardo suteikimo komisija 2019 m. neposėdžiavo:
Janina Bagdonienė

Savivaldybės mero patarėja (pirmininkė);

Adolfas Jasinevičius

Gaižiūnų kaimo bendruomenės pirmininkas;

Vidmantas Jukonis

Biržų žydų istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas;

Virginija Kalninienė

„Saulės“ gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų
mokytoja-metodininkė;

Vaida DževečkaitėKlepeckienė
Joana Kvedaravičienė

Savivaldybės tarybos narė;
Savivaldybės tarybos narė;

Vida Skujienė

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus vedėja;

Danutė Martinkėnienė

Savivaldybės tarybos narė;

Indra DrevinskaitėŽilinskienė

Jurgio
Bielinio
viešosios
bibliotekos
bibliotekininkė viešiesiems ryšiams.
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vyriausioji

SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO PROGRAMOS VALDYMO KOMISIJOS
VEIKLA
SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO PROGRAMOS VALDYMO KOMISIJA:
Kęstutis Armonas, Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas);
Dalius Drevinskas, Savivaldybės tarybos narys;
Audrius Jukna, Savivaldybės tarybos narys;
Steponas Staškevičius, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
Laima Vaitkevičienė, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji
specialistė;
Vilius Trečiokas, Savivaldybės tarybos narys;
Mantas Visockas, Savivaldybės tarybos narys;
Komisija veikdama vadovaujasi Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio30 d.
sprendimu Nr. T-135 patvirtintais Kaimo rėmimo programos nuostatais.
Komisija 2019 m. posėdžiavo 4 kartus. Posėdžiuose svarstyti klausimai: dėl Savivaldybės
Kaimo rėmimo programos 2019 m. skirtų lėšų ir jų panaudojimo bei sąmatos patvirtinimo
(patvirtinta); dėl sąmatos pakeitimo; dėl gaisro nuostolių ūkiniams pastatams (Martišiūnų g. 6,
Vabalninko mstl.) kompensavimo pagal pateiktą prašymą (paskirta), dėl „Piemenėlių“ šventės
organizavimo Aukštikalnių ūkyje patirtų išlaidų kompensavimo Petrui Aukštikalniui (paskirta), dėl
Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Respublikinio būsimų žemės ūkio specialistų
profesinio meistriškumo konkursui „Ruošk ratus žiemą...2019“ lėšų skyrimo (paskirta), dėl Biržų
rajono žemdirbių asociacijos konkursui „Metų ūkis“ 2019 lėšų skyrimo (paskirta); dėl gaisro
nuostolių kompensavimo Papilio s., Biržų r., pagal pateiktą prašymą (paskirta); dėl kaimo vietovių
vandentvarkos objektų kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos); Kilučių bendruomenės
prašymo svarstymas dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo (paskirta); kaimo bendruomenių
prašymų svarstymas dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo (paskirta 9 bendruomenėms);
kaimo bendruomenių prašymų svarstymas dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo (paskirta 3
bendruomenėms).
2019 m. Savivaldybės kaimo rėmimo programai iš Savivaldybės biudžeto skirta 8000 Eur.
Panaudota:
1. Gaisrų nuostolių daliniam kompensavimui (2 atvejai – 600,00 Eur).
2. Dalinai kompensuoti draudimo įmokas kaimo bendruomenėms, įgyvendinusioms kaimo
plėtros projektus (13 bendruomenių kompensuota 714,13 Eur).
3. Konkurso „Metų ūkis 2019“ dalyvių pagerbimo ceremonijai organizuoti ir dalyvių skatinimui
– 1690 Eur.
4. Respublikiniam būsimų žemės ūkio specialistų profesinio meistriškumo konkursui „Ruošk
ratus žiemą“ organizuoti ir dalyvių skatinimui – 330 Eur; 20-ajai jubiliejinei Piemenėlių ganiavos
pradžios šventei organizuoti - 280,00 Eur.
Liko nepanaudotos lėšos: dalinių kompensacijų išmokėjimas rajono gyventojams, kurie dėl
gaisrų, stichinių nelaimių, patirtus nuostolius einamaisiais metais visiškai arba iš dalies prarado
pastatus, žemės ūkio techniką ir įrenginius (išskyrus lengvuosius automobilius), gyvulius, pašarus
– 385,87 Eur, ir Kaimo vietovių vandentvarkos objektų kadastrinių matavimų ir teisinės
registracijos išlaidoms – 4000 Eur. Kaimo vietovių vandentvarkos objektų kadastrinių matavimų
ir teisinės registracijos išlaidoms padengti, lėšos nebuvo įsisavintos, nes kaimo bendruomenės
nespėjo atlikti darbų ir pateikti reikiamų dokumentų dėl išlaidų kompensavimo.
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BIRŽŲ RAJONO VISUOMENINĖS SPORTO TARYBOS VEIKLA
BIRŽŲ RAJONO VISUOMENINĖ SPORTO TARYBA:
Kostas Strelcovas, Biržų rajono verslininkų asociacijos atstovas (pirmininkas);
Arūnas Anskinas, Biržų rajono savivaldybės Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio
atstovas (pirmininko pavaduotojas);
Viktoras Bagamolovas, Biržų rajono nevyriausybinių sporto organizacijų, kultivuojančių
individualias sporto šakas, atstovas;
Aurimas Frankas, Biržų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų atstovas;
Eugenijus Januševičius, Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovas;
Audrius Jukna, Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
Žydrūnas Kačinskas, Biržų rajono nevyriausybinių sporto organizacijų, kultivuojančių
komandines sporto žaidimų šakas, atstovas;
Sigitas Mitrochinas, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro atstovas;
Tadas Špokas, Biržų rajono techninių sporto šakų atstovas.
2019 m. įvyko 4 Biržų visuomeninė sporto tarybos posėdžiai. Iš jų 3 posėdžiai įvyko
naujosios tarybos kadencijos metu.
2019 m. vasario 28 d. (ankstesnės kadencijos metu) Sporto tarybos posėdyje, kuriame
dalyvavo 7 nariai, svarstytas klausimas dėl Biržų rajono savivaldybės sporto klubų ir
visuomeninių sporto organizacijų rėmimo lėšų 2019 m. paskirstymo. Visais balsais 15 000 Eur.
paskirstyta 15 sporto klubų.
2019 m. gruodžio 2 d. vyko naujos kadencijos Sporto tarybos posėdis, kuriame dalyvavo
9 Sporto tarybos nariai. Svarstyti Sporto tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimo
klausimai. Sporto tarybos pirmininku vienbalsiai išrinktas Biržų rajono verslininkų asociacijos
atstovas Konstantinas Strelcovas. Biržų rajono kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio
atstovas Arūnas Anskinas išrinktas Tarybos pirmininko pavaduotoju.
2019 m. gruodžio 11 d. posėdyje, kuriame dalyvavo 7 nariai, svarstytas Biržų rajono
savivaldybės visuomeninės sporto tarybos nuostatų klausimas. Nutarta teikti 2020 m. sausio
mėn. Biržų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti naują Nuostatų redakciją.
2019 m. gruodžio 18 d. posėdyje, kuriame dalyvavo 7 nariai, svarstytas klausimas dėl 4
etatų sportinio darbo organizatorių steigimo prie Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro.
Nutarta pritarti 4 etatų sportinio darbo organizatorių steigimui prie BKKSC.
Taip pat peržiūrėti Savivaldybės tarybos patvirtinti Biržų rajono sporto klubų ir
visuomeninių sporto organizacijų rėmimo nuostatai. Nutarta Biržų rajono sporto klubų ir
visuomeninių sporto organizacijų rėmimo nuostatų nekeisti.
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLA
Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija,
lygybės principu sudaroma iš Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos ir
Savivaldybės tarybos atstovų ir Biržų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės
jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų,
išrinktų jaunimo atstovų.
Pagal Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl Biržų rajono savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 7.10 punktą, Jaunimo reikalų taryba ne rečiau kaip
kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą patvirtinti Biržų rajono savivaldybės tarybai.
Pagal Jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatų patvirtinimo“ 11 punktą ir Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d.
sprendimą Nr. T-125 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo
„Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ Jaunimo reikalų
taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaryta iš 12 narių ─ Savivaldybės administracijos,
Savivaldybės tarybos ir jaunimo atstovų. Jaunimo atstovai išrinkti 2019 m. gegužės 21 d. jaunimo
atstovų viešo visuotinio susirinkimo metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė – jaunimo atstovė
Toma Karvelytė.
KOMISIJOS SUDĖTIS:
Toma Karvelytė
– Jaunimo atstovė (pirmininkė);
Jurga Bagamolovienė
– Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Justina Micikevičienė
– Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė;
Lilija Vaitiekūnienė
– Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos
seniūnė;
Audronė Garšvaitė
– Biržų rajono savivaldybės tarybos narė;
Dalius Drevinskas
– Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
Mantas Visockas
– Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
Rokas Bėliakas
– Jaunimo atstovas;
Jonas Misevičius
– Jaunimo atstovas;
Rebeka Pešelytė
– Jaunimo atstovė;
Akvilė Vidugirytė
– Jaunimo atstovė;
Joginta Trečiokaitė
– Jaunimo atstovė.
2019 m. įvyko 5 jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kuriuose:
išrinktas Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas;
priimtas Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas ir
išrinktas Jaunimo reikalų tarybos sekretorius;
 nustatyti Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
2019─2022 m. veiklos rėmimo programos finansavimo konkurso terminai;
 nuspręstas ir paskirstytas Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų 2019─2022 m. veiklos rėmimo programos 2019 m. projektų finansavimas;
 aptarta Biržų rajono savivaldybės atviro jaunimo centro steigimo galimybė;
 nuspręstas ir paskirstytas 2019 m. jaunimo savanoriškos tarnybos Biržų rajono
savivaldybėje dalinis finansavimas;
 nutarta pasiūlyti Biržų rajono savivaldybės administracijai inicijuoti mobilaus darbo
Biržų rajone paslaugos pirkimą;
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 nutarta pasiūlyti Biržų autobuso parko darbo grupei inicijuoti ir pritaikyti 50 proc.
bilieto nuolaidą Biržų jaunuoliams pateikus moksleivio pažymėjimą, važiuojant su Biržų
autobuso parko autobusais į bet kurį Lietuvos miestą.
2019 m. Jaunimo reikalų tarybos nariai dalyvavo trijuose mokymuose (2019 m. birželio
13 d. savivaldybių jaunimo reikalų tarybų narių susitikime – mokymuose – 2 nariai; 2019 m.
lapkričio 21─22 d. Jaunimo reikalų departamento mokymai savivaldybių jaunimo reikalų tarybų
nariams ─ 1 narys; 2019 m. lapkričio 26 d. jaunimo reikalų tarybos konsultacijoje ─ 5 nariai),
kuriuose kelta kvalifikaciją.
2019 m. Jaunimo reikalų tarybos nariai aktyviai dalyvavo posėdžiuose, Savivaldybės
administracijos sudarytose komisijų, darbo grupių, tarybų veiklose.
INFORMACIJOS SKLAIDA
Informacija apie jaunimo reikalų tarybos veiklą viešinama Biržų rajono savivaldybės
internetiniame puslapyje www.birzai.lt jaunimo reikalų tarybos skiltyje, socialiniame tinklalapyje
„Facebook“ Biržų rajono jaunimo reikalų tarybos paskyroje https://www.facebook.com/BRJRT.
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SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS VEIKLA
SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA (2019)
Vilma Indrikonienė, Biržų miesto vietos veiklos grupės atstovė (Tarybos pirmininkė);
Arūnas Anskinas, Sporto asociacijos „Biržų tinklinio klubas“ atstovas;
Jurga Bagamolovienė, Biržų lengvosios atletikos sporto klubo atstovė;
Rokas Bėliakas, Jaunimo organizacijos „Tau penki“ atstovas;
Aušra Butkauskienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovė;
Vaida Dževečkaitė – Klepeckienė, Biržų rajono savivaldybės tarybos atstovė;
Audronė Garšvaitė, Biržų rajono savivaldybės tarybos atstovė;
Vida Jasinevičienė, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė;
Dainius Krivičius, Biržų rajono vietos veiklos grupės atstovas;
Giedrė Kubiliūtė, Biržų rajono verslininkų asociacijos atstovė;
Albina Petrauskienė, Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos atstovė;
Vesta Urvakytė, Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovė;
Regina Židonienė, Viešosios įstaigos „Pagalbos centras“ atstovė.
2019 metais įvyko 3 Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau BRSNOT) posėdžiai.
2019-03-18 posėdyje diskutuota dėl bendradarbiavimo su Biržų rajono savivaldybės
administracija ir dėl šeimų tarybų steigimo. Prisistatė naujos Biržų rajono savivaldybės
administracijos darbuotojos, išsiaiškintos darbuotojų funkcijos, susijusios su nevyriausybinėmis
organizacijomis. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė pristatė Lietuvos savivaldybių
asociacijos rekomendaciją dėl šeimų tarybų steigimo. Po diskusijų nuspręsta, kad specialistei
reikalingas laikas susipažinti su situacija, išgirsti su šeimomis dirbančių NVO nuomonę, o BRSNOT
prie klausimo grįš naujoje kadencijoje.
2019-06-20 Biržų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.T-148 patvirtino naują BRSNOT
sudėtį.
2019-10-30 posėdyje išrinktos BRSNOT pirmininkė, pavaduotoja ir sekretorė, nutarta
išsiaiškinti NVO rėmimo fondo poreikį 2020 metams bei nustatyti finansavimo tikslius atrankos
kriterijus bei parengti prašymą Biržų rajono savivaldybės tarybai dėl NVO reikalų koordinatoriaus
etato įsteigimo.
2019-11-19 posėdyje pritarta NVO koordinatoriaus poreikiui savivaldybėje, nutarta parengti
NVO koordinatoriaus veiklos sričių sąrašą ir kartu su prašymu dėl NVO koordinatoriaus pateikti
Savivaldybės administracijos direktoriui. Prašymas pateiktas 2019 m. gruodžio mėn.
Nutarta, kad NVO veiklos rėmimo programai lėšų poreikis 2020 metams – 10 000,00 Eur, o
Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondui lėšų poreikis–
3 000,00 Eur; dėl šio poreikio kreiptasi raštu į Savivaldybės administracijos direktorių 2019 m.
lapkričio mėn.
Taip pat nutarta kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl BRSNOT sudėties
keitimo, kadangi Biržų miesto vietos veiklos grupė, Biržų rajono vietos veiklos grupė ir Biržų rajono
verslininkų asociacija nėra NVO, nes neatitiko Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo (TAR,
2014-01-03, Nr. 18) 2 str. 1 d. 4 p. nuostatos; kreiptasi raštu į Savivaldybės administracijos direktorių
2019 m. lapkričio mėn.
Pastaba. Savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr. T-8 BRSNOT sudėtis pakeista.
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS
VEIKLA
Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba įkurta 2019 m. veiklos laikotarpiui
- 3 metams. Jos nuostatai ir sudėtis patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio
22 dienos sprendimu Nr. T-180 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų
tarybos sudarymo ir nuostatų pakeitimo“. Tarybos sudėtyje yra 7 nariai: 1 Administracijos
atstovas, 2 Savivaldybės tarybos nariai, 4 visuomeninių organizacijų atstovai. Nuo įkūrimo datos
Taryba susirinkusi posėdžiui nebuvo. Priežastys: keitėsi vieno tarybos nario organizacijos
atstovavimas, pavaduojančio specialisto nepaskyrimas susirgus atsakingam, paskirtos datos
nesuderinamumas dėl narių užimtumo. Buvo parengtas naujas Tarybos sprendimo projektas, kurio
pagrindu 2020 m. sausio 30 d. patvirtintas Tarybos sprendimas Nr. T-9 „Dėl Biržų rajono
savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų pakeitimo“ pakeitimo“.

SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO
PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO
TOLESNIO PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ NUSTATYMO, NURAŠYMO PROCEDŪRŲ
ĮFORMINIMO IR LIEKAMŲJŲ MEDŽIAGŲ KAINŲ NUSTATYMO KOMISIJOS
VEIKLA
Komisija sudaryta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T133 iš 5 narių:
Zitos Marcinkevičiūtės – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėjos (Komisijos pirmininkės), Dainos Kolomakienės – Savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės, Rimanto Lėcko –
Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiojo kompiuterių sistemų specialisto,
Ramunės Puodžiūnienės – Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus išlaidų
apskaitos buhalterės, Gražinos Strazdienės – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus
vyriausiosios ūkio reikalų specialistės.
Komisijos funkcijos – teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir dėl
tolesnio jo panaudojimo galimybių.
2019 m. įvyko 3 komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi Savivaldybės biudžetinių įstaigų
pranešimai apie nebetinkamą jų veiklai naudoti valstybės turtą: mokyklinius autobusus,
kompiuterinę techniką ir kitą trumpalaikį materialųjį turtą, pateikti Savivaldybės tarybai svarstyti
nebetinkamo naudoti valstybės turto sąrašai su pasiūlymais jį nurašyti ir likviduoti teisės aktų
nustatyta tvarka.
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS VALDYMO
KOMISIJOS VEIKLA

Komisija sudaryta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T-136 iš 7 narių: Vido Eiduko − Biržų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus (Komisijos pirmininko), Arūno Anskino − Biržų rajono savivaldybės tarybos nario; Arūno Burbulio
− Biržų rajono savivaldybės tarybos nario; Audriaus Juknos − Biržų rajono savivaldybės tarybos nario, Dainos Kolomakienės − Biržų rajono
savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės, Danutės Martinkėnienės − Biržų rajono
savivaldybės tarybos narės; Aido Vaitkevičiaus − Biržų rajono savivaldybės tarybos nario.
Komisijos veiklos tikslas – analizuoti ir teikti siūlymus Savivaldybės institucijoms smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo klausimais,
dalyvauti įgyvendinant Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo priemones, kontroliuoti jų tinkamą įgyvendinimą.
KOMISIJA ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
sprendžia Programos nuostatuose numatytus smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo (toliau – parama) lėšų naudojimo klausimus;
analizuoja Savivaldybės administracijos pateiktus smulkiojo verslo subjekto dokumentus paramai gauti ir priima sprendimą dėl paramos
suteikimo ar nesuteikimo;
tvirtina paramos gavėjų atrankos konkursų sąlygas, atlieka paramos gavėjų atranką;
tvirtina paramos lėšų panaudojimo planus ir metines ataskaitas;
kontroliuoja sutarčių tarp Savivaldybės ir paramos gavėjų vykdymą;
sprendžia dėl išlaidų tinkamumo ar netinkamumo kompensuoti;
atlieka kitas funkcijas, numatytas Programos nuostatuose.
Komisijai Savivaldybės tarybos sprendimu pavesta svarstyti klausimus ir teikti pasiūlymus, susijusius su mokesčių ir rinkliavų lengvatų
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimu, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų
mokesčio dydžių gyventojams nustatymu.

Įvyko 3 komisijos posėdžiai.
Svarstyti klausimai:
1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB „F-wood“.
Nagrinėtas UAB „F-wood“ prašymas suteikti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą už naujai sukurtas darbo vietas papildomai darbo rinkoje
remiamiems bedarbiams. UAB „F-wood“ Biržų rajone įgyvendino vietinių užimtumo iniciatyvų projektą „Malkų gamybos plėtra, steigiant naujas darbo
vietas UAB „F-wood“. Įmonė iš Projekto lėšų įsigijo teleskopinį krautuvą ir 198 metalinius konteinerius, įsteigė 1 darbo vietą automobilinio krautuvo
vairuotojui ir 6 darbo vietas medinių gaminių rūšiuotojams.
Komisija pateikė Savivaldybės tarybai siūlymą suteikti 75 proc. nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą už įmonės nekilnojamąjį turtą Biržų r. sav.,
Širvėnos sen., Stačkūnų k., už įmonės sukurtas 5 naujas darbo vietas papildomai darbo rinkoje remiamiems bedarbiams (Biržų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T-235 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos“ UAB „F-wood“. Lengvatos suma – 288 Eur).
2. Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos lėšų skyrimo Biržų turizmo klasteriui.
Svarstyta asociacijos „Biržų turizmo klasteris“ paraiška Biržų rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos finansavimui gauti. Komisijos
sprendimu Biržų turizmo klasteriui skirta 2000 Eur dalyvavimo parodoje „Balttour 2020“ išlaidoms iš dalies apmokėti. Biržų rajono savivaldybės
administracija su asociacija „Biržų turizmo klasteris“ 2019 m. lapkričio 28 d. pasirašė Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
programos lėšomis finansuojamos verslumo skatinimo priemonės įgyvendinimo sutartį Nr. SS-29.
3. Dėl naujų paramos priemonių, finansuojamų Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos lėšomis
nustatymo ir dėl naujų Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų projekto.
Komisija svarstė ir pateikė Savivaldybės tarybai tvirtinti naujus Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatus, kuriuose
numatė daugiau paramos priemonių smulkiojo verslo subjektams.
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
2019‒2022 M. VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS VALDYMO KOMISIJOS VEIKLA
2019 m. vykdydama Savivaldybės strateginiuose planuose numatytus uždavinius aktyvino
Nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir bendrijų veiklą.
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.T-56 Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino Biržų rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programą.
2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-120 Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino Biržų
rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019‒2022 m. veiklos rėmimo programos
valdymo komisiją ir nuostatus.
Komisijos sudėtis:
Astra Korsakienė – Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja,
Lina Vireliūnienė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė,
Aušra Butkauskienė– Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė,
Kęstutis Knizikevičius – Socialinės paramos skyriaus vedėjas,
Stasė Eitavičienė– Savivaldybės tarybos narė,
Irutė Varzienė– Savivaldybės tarybos narė,
Dalia Baltrušaitienė– Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo pirmininkė,
Vida Jasinevičienė – Biržų kaimo bendruomenių pirmininkė,
Vesta Urvakytė – Biržų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.
2019 m. birželio 18 d. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr.A-460
patvirtintas Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos
rėmimo programos lėšų (6 000 Eur) paskirstymas. Valdymo komisijai pateikta 19 paraiškų.
dviems paraiškoms, t. y. Biržų šaškių klubui ir Biržų pagyvenusių žmonių asociacijai, komisijos
sprendimu finansavimas neskirtas, nes neatitiko Nuostatų reikalavimų.
Finansavimas skirtas: Biržų jaunimo klubui „Regilda“, viešajai įstaigai „Pagalbos centras“, Biržų
„Artrito“ klubui, Šiekštininkų bendruomenei, Papilio bendruomenei, asociacijai „Biržėnai“,
Būginių kaimo bendruomenei, Smilgių bendruomenei, Juostaviečių bendruomenei, LKPTS Biržų
filialui, Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondue, Ramongalių bendruomenei, Biržų jaunimo
klubui „Žalias“, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijai – Biržų skyriui, Ančiškių
bendruomenei, Obelaukių bendruomenei.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖ KULTŪROS TARYBOS VEIKLA
2019 m. rugsėjo 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-194 sudaryta Biržų rajono
savivaldybės visuomeninė kultūros taryba Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:
Visuomeninės kultūros tarybos nariai:
Indra Drevinskaitė – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos metodininkė
viešiesiems ryšiams (pirmininkė),
Karolis Duderis – archeologas (pavaduotojas),
Janina Bagdonienė – Savivaldybės mero patarėja,
Laimutė Jakubėnienė – Biržų Rotary klubo atstovė,
Toma Karvelytė – Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkė,
Rūta Kudelkienė-Misevičė – Biržų kultūros centro meno vadovė,
Ieva Morkūnaitė – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja,
Kęstutis Preidžius – Biržų rajono tautodailininkų sąjungos pirmininkas,
Edita Lansbergienė – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja,
Raminta Indriulėnienė – Biržų turizmo informacijos centro direktorė.
2019 m. vyko 3 posėdžiai. 2019 m. spalio 25 d. posėdyje, pirmininke išrinkta Indra Drevinskaitė.
Posėdžiuose svarstyti klausimai:
dėl Biržų miesto Kalėdų eglės kultūrinės aplinkos ir jos pritaikymo visuomenei;
dėl visuomeninių kultūrinių (šventinių) renginių ir veiklos 2019 m. gruodžio 23 d.–2020 metų
sausio 1 d. laikotarpiu, nutarta siūlyti miesto šventei idėjas ir jų realizavimo scenarijus, ieškant
naujų, įdomių veiklų;
dėl 2020 m. kultūrinių renginių, valstybinių švenčių, tradicinių renginių patrauklumo visuomenei
pasiūlymų, dėl sporto renginių, varžybų integravimo į kultūrinių renginių programą („Biržų
duonos kilometrai“ Biržų miesto šventėje), nuspręsta visuomeninės kultūros tarybos atstovams
kartu su Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro atstovais susitikti ir diskutuoti su maratono
„Biržų duonos kilometrai“ organizatoriais ( UAB „Biržų duona“) dėl galimų datų ir trasos
pakeitimų;
dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos tinklo optimizavimo (pritarta
optimizacijai);
dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos veiklų Jono ir Adolfo Mekų
palikimo įamžinimo (pritarta pasiūlytoms veikloms),
dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialo – Jono ir Adolfo Mekų
palikimo studijų centro steigimo (pritarta Centro steigimui),
dėl Algirdo Butkevičiaus knygos „100 garsių biržiečių biografijų“.
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VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS IR VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS
STEBĖTOJŲ TARYBOS VEIKLA
2019 m. į posėdžius rinkosi 2 kartus:
Posėdžiuose svarstė praeitų metų poliklinikos ir ligoninės veiklą bei pritarimo Tarybos sprendimo
projektams dėl vadovų atlyginimų kintamųjų dalių didinimo
Naujos sudėties stebėtojų tarybų susirinkimų metu išrinkti nauji tarybų pirmininkai, aptartos
Ligoninės ir Poliklinikos veiklos, kylančios problemos ir rezultatai.
VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos
VšĮ Biržų ligoninės stebėtojų taryba
stebėtojų taryba
Lidija Dainiuvienė, visuomenės atstovė,
Dalius Drevinskas, Savivaldybės tarybos narys;
Magelanija Janulaitienė, sveikatos priežiūros Onutė Kiseliūnienė, sveikatos priežiūros atstovė;
atstovė;
Irutė Varzienė, Savivaldybės tarybos (įstaigos
Audronė Garšvaitė, Savivaldybės tarybos steigėjo) bendru sprendimu paskirtas atstovas;
(įstaigos steigėjo) bendru sprendimu paskirtas Jurgita Venskienė, Savivaldybės tarybos
atstovas;
(įstaigos steigėjo) bendru sprendimu paskirta
Vaida Trečiokaitė, Savivaldybės tarybos atstovė;
(įstaigos steigėjo) bendru sprendimu paskirta Zita Vlaščenko, visuomenės atstovė.“.
atstovė;
Mantas Visockas, Savivaldybės tarybos
narys.“.
NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA:
Komisija darbe vadovaujasi Biržų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatais,
patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-114 „Dėl
Savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
2019į posėdžius rinkosi 2 kartus, kuriuose:.
1. Aptarti ir apibendrinti veiklos rezultatai (ankstesnioji Komisija).
2. Sudarytas Biržų rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo
ir prevencijos 2019–2023 metų programos ir šios programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių
planas, pateiktas Biržų rajono savivaldybės tarybai (naujai sudaryta Komisija).
Komisijos sudėtis (Tarybos patvirtinta 2019 m. gegužės 24 d. (sprendimo Nr. T-100):
Astra Korsakienė, Savivaldybės mero pavaduotoja (pirmininkė);
Kęstutis Knizikevičius, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas
(pavaduotojas);
Mindaugas Balčiūnas, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono
policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausias tyrėjas;
Stasė Eitavičienė, Savivaldybės tarybos narė;
Giedra Gedvilienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji
specialistė;
Lina Jurelevičienė, Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus vyriausioji
specialistė;
Justina Kasakauskienė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
Lina Krunkaitienė , VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos psichikos sveikatos centro vedėja;
Aušra Kunčienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus savivaldybės
gydytoja (vyriausioji specialistė);
Marijonas Nemanis,
Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
vyriausiasis specialistas;
Vesta Urvakytė, Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji
specialistė).
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6. ATSTOVAVIMAS LIETUVOS
SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE (LSA)
Lietuvos savivaldybių asociacijos
suvažiavime
atstovauja Savivaldybės meras Vytas Jareckas. Taip
pat Tarybos sprendimu į Lietuvos savivaldybių
asociacijos narių atstovų suvažiavimą išrinkti ir
deleguoti Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui
atstovai: Arūnas Remeika, Savivaldybės tarybos
narys (Vyto Jarecko koalicija „Vieningi Biržai“
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdis) bei Valdemaras
Valkiūnas – Savivaldybės tarybos narys (Lietuvių
tautininkų ir respublikonų sąjunga).

Lietuvos savivaldybių asociacijos
taryboje Biržų rajono savivaldybei
atstovauja Savivaldybės
meras
Vytas Jareckas

LSA Švietimo ir kultūros komitete savivaldybei atstovauja Biržų rajono savivaldybės mero
pavaduotoja Astra Korsakienė
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA

2019 m. gegužės 29 d. Vilniuje įvyko XXV-asis Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas.
Suvažiavime dalyvavo 182 delegatai iš visų Lietuvos savivaldybių. Suvažiavime dalyvavo
asociacijos nariai Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas, Savivaldybės tarybos
nariai: Valdemaras Valkiūnas ir Arūnas Remeika.
Suvažiavime išrinktas naujasis LSA prezidentas – Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.
Suvažiavimo metu savivaldos atstovai už jo kandidatūrą balsavo vienbalsiai ir vienas narys susilaikė.
Renginio metu išrinkti ir nauji LSA viceprezidentai. Jais tapo: Lazdijų rajono savivaldybės merė
Ausma Miškinienė, Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus, Elektrėnų savivaldybės
meras Kęstutis Vaitukaitis ir Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas.
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LSA suvažiavimas svarstant suvažiavimo klausimus atsižvelgė į pastaraisiais metais nacionalinės
valdžios priimtus savivaldybių
savarankiškumą ir sprendimų
priėmimo laisvę ribojančius
sprendimus;
vadovavosi
Europos Tarybos vietos ir
regionų valdžių kongreso 2018
m.
lapkričio
6
d.
rekomendacijomis,
kuriose
siūloma:
užtikrinti
subsidiarumo principo taikymą
praktikoje,
pripažįstant
savivaldybėms
visiškas
ir
išskirtines
teises;
mažinti
valstybinės valdžios institucijų
kišimąsi
į
savivaldybių
savarankiškųjų
funkcijų
vykdymą; pripažinti Lietuvos savivaldybių asociacijai teisę pateikti prašymą peržiūrėti
administracinio teisės akto, pažeidžiančio vietos savivaldos teises, teisėtumą; pažymėjo, kad LR
administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalis nesuteikia teisės Lietuvos savivaldybių
asociacijai kreiptis į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto atitikties įstatymams ar
Vyriausybės norminiams teisės aktams.
Be to, Lietuvos savivaldybių asociacijos XXV suvažiavimas pabrėžė tvaraus
savivaldybių ekonominio vystymosi ir regionų netolygumų mažinimo, veiksmingos regioninės
politikos įgyvendinimo, investicinės aplinkos gerinimo, kokybiškesnės gyvenamosios aplinkos
sukūrimo ir paslaugų prieinamumo gyventojams svarbą; akcentavo visapusiško ir nuoseklaus
bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos Seimu ir Vyriausybe svarbą; dėstant argumentus
vadovavosi Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso 2018 m. lapkričio 6 d.
rekomendacijomis dėl vietos demokratijos Lietuvoje ir atsižvelgdamas į Nacionalinės pažangos
programos tikslus ir uždavinius.
LSA suvažiavimas priėmė 2 nutarimus:
1. Prašyti Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės papildyti Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, suteikiant Lietuvos savivaldybių asociacijai
teisę kreiptis į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo
dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės aktą.
2. Patvirtinti šiuos Lietuvos savivaldybių asociacijos 2019–2022 metų veiklos prioritetus:
1) savivaldybių finansinio savarankiškumo stiprinimas;
2) savivaldybių skolinimosi ribojimų mažinimas;
3) teisės disponuoti valstybine žeme savivaldybėms suteikimas;
4) subalansuotas ir tvarus regionų ekonomikos augimas.
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS TARYBA
2019 m. spalio 30 d. meras dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje, kuriame
aptarti ateinančių metų savivaldybių finansavimo klausimai. Vienas aktualiausių klausimų – tai
griežti savivaldybių skolinimosi apribojimai. Šiuo metu savivaldybei per metus leidžiama pasiskolinti
tik tokią sumą, kurią savivaldybė numato tais metais grąžinti, todėl Asociacijos tarybos nuomone,
nelogiška, kad kuo mažiau skolų turi savivaldybė, ir atitinkamai mažesnę sumą skolų turi grąžinti
einamaisiais metais, tuo mažiau ji gali pasiskolinti. Akcentuota, kad ypač nepalankioje padėtyje
atsidūrė daugelis mažųjų ir mažai įsiskolinusių savivaldybių. Su savivaldos atstovais aptarta, kad
ruošiantis mažesniam finansavimui iš Europos Sąjungos fondų 2021–2027 metais būtina padidinti
savivaldybių skolinimosi galimybes. Savivaldybės pasiūlė keisti LR Fiskalinės sutarties įgyvendinimo
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konstitucinį įstatymą. Finansų ministras patvirtino anksčiau duotą savo pažadą inicijuoti šio
konstitucinio įstatymo peržiūros procesą 2020 metais.
Taip pat LSA Tarybos posėdžio metu nutarta kreiptis į Vyriausybę dėl papildomų lėšų švietimo
pagalbai finansuoti. Pasak savivaldybių, švietimo pagalbos specialistams – psichologams,
socialiniams,
specialiems
pedagogams – turi būti didinamas
skiriamas finansavimas 20 mln. eurų.
Aptardami
ateinančių
metų
savivaldybių finansavimo klausimus,
savivaldos atstovai teigė, jog pajamų
prognozuojamas augimas 2020
metais džiugina savivaldybes, nes
2019 metais augimo praktiškai
nebuvo.
Posėdžio metu pristatytas Regioninės
plėtros
įstatymo
projektas.
Regionų plėtros taryboms norima
suteikti atskirą teisinę formą –
Regiono plėtros taryba.
ŠVIETIMO IR KULTŪROS KOMITETAS daro įtaką, kad valstybinės valdžios ir valdymo
institucijų rengiami teisės aktai švietimo, kultūros bei kūno kultūros ir sporto klausimais
atitiktų savivaldybių interesus, kad jie būtų veiksmingai ir efektyviai įgyvendinami
savivaldybėse.
2019 m. spalio 10 d. įvyko Švietimo ir kultūros komitetas, kuriame dalyvavo Savivaldybės mero
pavaduotoja Astra Korsakienė. Komitete aptarti aktualiausi savivaldai švietimo ir kultūros
klausimai. Posėdyje dalyvavo Komiteto nariai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei
Etninės kultūros globos tarybos atstovai. Aptartas visoms savivaldybėms aktualus mokyklų
vadovų atrankos klausimas, nes šalyje jaučiamas didelis stygius pretendentų dalyvauti konkurse
mokyklų vadovų pareigoms užimti. Dalis galimų pretendentų į vadovus neįveikia kompetencijų
vertinimo barjero arba nedalyvauja vertinime. Dėl to neįvysta konkursai, mokyklose neišrenkami
vadovai. Savivaldos atstovų nuomone, yra keistina kompetencijų vertinimo tvarka, nes šiuo metu
vertinimo metodologija taikoma vienoda, nesvarbu, kokio tipo ugdymo įstaigos vadovo konkurse
pretendentas ruošiasi dalyvauti. Be to, visiškai nėra mokyklų vadovų rezervo, neorganizuojami
pretendentų į mokyklų vadovus mokymai, beveik neliko švietimo vadybos studijų universitetuose.
Kad neįvyksta konkursai ir neišrenkami mokyklų vadovai, savivaldybių atstovai taip pat nurodo ir
per mažo atlygio už darbą priežastį, sumažėjusias socialines garantijas, kadencijų įvedimą.
Komitetas, įvertinęs savivaldybių apklausos duomenis ir posėdžio dalyvių pasisakymus, pripažįsta,
kad kompetencijų vertinimas yra reikalingas. LSA kreipėsi į Seimą, Švietimo, mokslo ir sporto
ministeriją dėl mokyklų vadovų atrankos sistemos tobulinimo. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
rengiasi keisti švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarką: svarsto švietimo įstaigų vadovų darbo sąlygų
gerinimo, administracinės naštos mažinimo, vadovų kompetencijų vertinimo, metodikos
peržiūrėjimo, konkursų procedūrų ir terminų trumpinimo, kadencijų pratęsimo galimybės gerai
dirbantiems vadovams klausimus. Ministerija siūlo, kad švietimo įstaigų vadovus į pareigas skirtų
ne savivaldybės taryba, o meras. Tokiu būdu sutrumpėtų skyrimo procedūra. Siūloma sutrumpinti
konkursų skelbimo laiką: konkurso vykdymo terminas sutrumpėtų nuo 6 iki 4 mėn. Vadinasi, greičiau
būtų paskirtas vadovas, ir dar kas svarbu švietimo įstaigai – sutrumpėtų neapibrėžtumo ir laikinumo,
kai neaišku, kas jai vadovaus, laikotarpis. Siūloma atsisakyti ne pirmai kadencijai pretenduojančių
direktorių kompetencijų vertinimo Nacionalinėje švietimo agentūroje. Svarstoma, kad, jeigu vadovo
veikla įvertinta gerai kelerius metus 5 metų laikotarpiu, jo kadencija būtų pratęsiama savivaldybės
arba kito darbdavio sprendimu, iš naujo nerengiant konkurso.
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Taip pat posėdžio metu aptartas ir etnokultūros puoselėjimo funkcijų klausimas.

Etninės kultūros globos taryba pateikė siūlymą Seimui keisti Vietos savivaldos įstatymą dėl
etnokultūros puoselėjimo funkcijos ir Vietos savivaldos įstatyme etnokultūros puoselėjimą nustatyti
kaip valstybinę funkciją. LSA praėjusių metų pabaigoje buvo apklaususi savivaldybes dėl pritarimo
siūlymui, tačiau savivaldybių nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė. Šių metų rugsėjį Seimas svarstė šį
klausimą ir kreipėsi į LSA prašydamas pakartotinai apklausti savivaldybes dėl motyvuotos nuomonės
apie tikslingumą tobulinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas. Savivaldybių apklausa parodė, jog
31 savivaldybė (tarp jų ir Biržų rajono savivaldybė) pritartų etnokultūros puoselėjimą iš
savarankiškos savivaldybių funkcijos perkelti į valstybinę. Pasak LSA patarėjo švietimo ir
kultūros klausimais Jono Mickaus, savivaldybės nepajėgios savarankiškai išspręsti nacionalinio lygio
problemų, tokių kaip: etninės kultūros integravimas į švietimo ir ugdymo sistemą, privalomų pamokų
ir specialios krypties mokyklų įteisinimas, nematerialaus kultūros paveldo tyrimų vykdymas ir kitų.
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7. ATSTOVAVIMAS PANEVĖŽIO REGIONO
PLĖTROS TARYBOJE
2019 m. naujai kadencijai išrinkus savivaldybių tarybas, buvo sudaryta naujos sudėties
Panevėžio regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) iš 21 nario.
Taryboje nuo 2019 m. liepos mėn. Savivaldybei atstovauja Savivaldybės meras Vytas
Jareckas ir Savivaldybės tarybos narys Aidas Vaitkevičius.
2019 m. įvyko 10 Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdžių, iš jų 4 posėdžiai žodinės
procedūros tvarka, 6 – rašytinės procedūros tvarka. Naujos sudėties Taryba posėdžiavo 5 kartus (3 –
žodinės ir 2 – rašytinės procedūros tvarka). Savivaldybės meras dalyvavo visuose 5 posėdžiuose.

2019 M. TARYBA, VYKDYDAMA TARPINĖS INSTITUCIJOS FUNKCIJAS,
SPRENDĖ KLAUSIMUS:
- dėl Regiono projektų sąrašų, sudarytų įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, keitimo; iki 2019-12-31 Panevėžio regione
sudaryti visi regiono projektų sąrašai šiai programai įgyvendinti;
- dėl Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros plano keitimo;
- dėl teisės aktų, susijusių su 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu, projektų derinimo
ir pasiūlymų teikimo;
- dėl regiono integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo ataskaitų, 2014–2020 m.
regione įgyvendinamų projektų eigos;
- taip pat kitus Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.
Savivaldybės meras inicijavo, kad viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės
projektas „Rekreacinių ir sveikatinimo paslaugų ir infrastruktūros išvystymas bei plėtra viešosios
įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės filiale Likėnų reabilitacijos ligoninėje“ būtų pripažintas
regioninės svarbos projektu, ir šiuo klausimu Tarybai pateikė sprendimo projektą. Taryba
sprendimo projektui pritarė.
Taip pat Savivaldybės meras atstovauja Tarybai Panevėžio regiono integruotos teritorijų
vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje, 2014–2020 metų Europos
teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos
stebėsenos komitete (pakaitiniu nariu).
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8. MERO, MERO PAVADUOTOJO KAI KURIE
SUSITIKIMAI SU VALSTYBĖS VALDŽIA, ĮSTAIGŲ,
ĮMONIŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAIS,
ATSTOVAIS SPRENDŽIANT SAVIVALDYBĖS
KLAUSIMUS
SUSITIKIMO LAIKAS, TIKSLAS, APTARTI KLAUSIMAI. SUTARIMAI / PASTABOS
Gegužės (2–10 d. ) meras keliuose susitikimuose su darbų rangovais, atliekančiais medinio tilto per
Biržuose esantį Širvėnos ežerą remonto darbus, projektuotojais, techniniais prižiūrėtojais aptarė tilto
atliktų darbų kokybę, pastebėtus trūkumus.
Pagal susitarimą iki rugpjūčio 2 d. (miesto šventės) ištaisyti nekokybiškai atlikti darbai (sutrūkusi
mediena, nekokybiškas dažymas ir kt.).
Atliktas tilto kapitalinis remontas, kainavęs 523 tūkst. 728 eurų, sutvarkytas iki rugpjūčio 1 d.
Gegužės 28 d. meras susitiko su šeimos centro „Kartu saldu“ įgyvendinamo projekto „Verslo
inovacijų inkubatorius“ dalyviais ir projekto koordinatore K. Pikūne. Susitikimo metu aptarti
projekto dalyvių lūkesčiai, pozicijos, išklausyti esami ir būsimi verslininkai.
Projektas „Verslo inovacijų inkubatorius“ finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Biržų
miesto plėtros strategiją 2016–2020, kurią parengė ir administruoja Biržų miesto vietos veiklos
grupė. Projekte dalyvauja 20 naujus verslus kuriančių biržiečių.
Sutarta rūpintis, kad Savivaldybės taryba svarstytų ir priimtų sprendimus dėl investicinės aplinkos,
sąlygų besikuriančiam verslui gerinimo (2019 m. gegužės 10 d. Savivaldybės taryba numatė
mažesnius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus verslą kuriantiems asmenims (sprendimo Nr. T-97)
bei siekti pritaikyti savivaldybių pastatus įvairiapusei veiklai, atsižvelgti į verslininkų siūlymus dėl
savivaldybių patalpų nuomos mokesčio, tartis dėl galimybių pailginti vaikų darželių darbo laiką.
Gegužės 23 d. meras susitiko su Seimo nariu V. Rinkevičiumi ir VšĮ Respublikinės Panevėžio
ligoninės direktoriumi A. Skorupsku. Susitikimo metu aptarti efektyvios asmens sveikatos priežiūros
Biržų rajono gyventojams teikimo, Likėnų reabilitacijos ligoninės ateities strateginių planų
klausimai. Respublikinės Panevėžio respublikinės ligoninės bei Savivaldybės vadovų siekis: Likėnų
reabilitacijos ligoninę išplėsti iki integruotos (biopsichosocialinės) reabilitacijos centro šiaurės
Lietuvos ir pietų Latvijos gyventojams, būti populiaria reabilitacijos, rekreacijos bei sveikatos
stiprinimo vieta.
Pasiekti tokį tikslą Likėnuose yra daug palankių sąlygų: pakankami gydomojo purvo ištekliai, didelė
Ligoninės teritorija, kurią galima pritaikyti reabilitacijai, pradėta ir tęsiama pastatų rekonstrukcija,
sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir kt.
A. Skorupskas ir V. Jareckas sutarė, kad Likėnų reabilitacijos ligoninės perspektyvinį planą
artimiausiu metu pristatys Panevėžio regiono plėtros tarybai, o vėliau – Lietuvos Respublikos
Vyriausybei. V. Jareckas ir VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius A. Skorupskas taip
pat sutarė, kad tokie susitikimai, kuriuose bus svarstomi Biržų rajono savivaldybės gyventojams, VšĮ
Respublikinei Panevėžio ligoninei ir visam Šiaurės Lietuvos regionui svarbūs klausimai, vyks ir
ateityje.
Viena iš svarbiausia sąlygų įgyvendinti planus, susijusius su Likėnų „atgaivinimu“, yra glaudus
Biržų rajono savivaldybės ir VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninės bendradarbiavimas.
Pastaba: Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine pasirašyta 2019 m.
rugsėjo 6 d.

51

Gegužės 31 d. Biržų švietimo pagalbos tarnyboje mero pavaduotoja A. Korsakienė susitiko su Biržų
rajono ugdymo įstaigų vadovais, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais.
Aptarta:
▪ švietimo kokybės gerinimas keliant Biržų rajono pedagogų kvalifikaciją;
▪ STEAM (integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą
kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir
matematikos kontekste) ugdymo sistemos taikymas mokyklose. (STEAM sistemos taikymas padėtų
gerinanti švietimo kokybę). Mokyklų vadovai konstatavo, kad su tokia sistema tik bandoma
susipažinti.
▪ situacija dėl ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos Biržų rajono savivaldybėje.
Sutarta, kad Savivaldybės administracijos specialistai teiks pagalbą ugdymo įstaigų darbuotojams
paraiškų rengimo klausimais, koordinuojant projektus, kuriems reikalinga Savivaldybės biudžeto
parama;
Pastaba. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė mokyklų tinklo pertvarkos
klausimams spręsti rinkosi į posėdžius, svarstė ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos klausimus, pateikė
išvadas Administracijos direktoriui.
Birželio 3 d. meras V. Jareckas, mero pavaduotoja A. Korsakienė ir Savivaldybės administracijos
direktorius V. Eidukas susitiko su Biržų Rotary klubo nariais.
Aptartos strateginės savivaldybės vizijos, planai, problemos planuojant ir atliekant svarbiausius
darbus, kviesta dalintis iniciatyvomis, teikti pasiūlymus. Pristatytas planas – 320 m ilgio takas prie
Širvėnos ežero. Pritarus Tarybai pasirašyta sutartis dėl šių darbų.
Biržų Rotary klubo nariams įteiktas Savivaldybės mero padėkos raštas už Biržų gerovės kūrimą,
visuomenines iniciatyvas bei sėkmingą
jų įgyvendinimą.
Sutarta stiprinti Savivaldybės ir Biržų
Rotary
klubo
bendradarbiavimą
įgyvendinant visam rajonui svarbias
idėjas.
________________
Rotary klubo suplanuotas projektas,
kuriam pritarė ir Savivaldybės taryba,
įgyvendintas:
įrengtas
takas,
jungiantis Jaunimo parko pliažą su
pėsčiųjų ir dviračių taku, kuris
pasiekia pėsčiųjų tiltą per Širvėną. 320
m ilgio takas dengtas žvyru ir skalda,
eina per Biržų Rotary klubo ir jo
draugų sodintą parką-alėją. Prie tako
pastatyti suoliukai. Rotary savo
idėjoms įgyvendinti naudoja nario
mokesčio lėšas, kaimyninių klubų
pagalbą, nemažai projektų biržiečiai
įgyvendino padedami draugų iš
Vokietijos Verderio ir Norvegijos Sandefjord Ost klubų.
Savivaldybės vadovai pažadėjo pagalbą klubo nariams, jų įgyvendinamiems projektams, kurie
gerina viso rajono žmonių gyvenimo kokybę.
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Birželio 18 d. Savivaldybės mero pavaduotoja A. Korsakienė ir Savivaldybės administracijos
direktorius V. Eidukas lankėsi Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje kartu
su bibliotekos direktore V. Voriene bei kitais darbuotojais aptarti bibliotekai rūpimus klausimus: dėl
bibliotekos perkėlimo į kitas patalpas, dėl Jonui Meko centro įkūrimo, dėl bibliotekų tinklo
optimizavimo, dėl kaimo bibliotekų darbo sąlygų.

Birželio 26 d. meras, jo pavaduotoja ir Savivaldybės administracijos direktorius susitiko su Biržų
turizmo klasterio atstovais aptarti aktualių turizmo klausimų. Svarbiausia susitikimo tema –
„Turizmo plėtojimo strategija Biržų krašte. Turizmas – svarbiausia Biržų krašto ateities dedamoji“.
Klasterio narių pastabos: Biržuose nėra šventėms tinkamos vietos arba šventėms nepanaudojamos
kitos erdvės, jų nuomone, reikalingas Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už
turizmą, pagalbą dalyvaujant parodose, rūpestį Biržų krašto reklama ir pan. Akcentuota, kad prasti
Savivaldybės keliai užkerta kelią aktyvesniam turizmui. Savivaldybės vadovai pristatė Savivaldybės
planus.
Klasterio nariai pritarė Savivaldybės vadovų planui Biržuose įkurti J. Meko centrą, kuris į Biržus
pritrauktų daugiau turistų.
Vadovai informavo, kad visų siekis – prie Raubonių sankryžos įrengti reklaminį Biržų stendą, kuris
svarbus turizmui, bus įgyvendintas.

Birželio 27 d. meras, mero
pavaduotoja,
Savivaldybės
administracijos direktorius bei
Savivaldybės
administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Pilies arsenalo salėje susitiko su
Biržų rajono ūkininkais.
Susitikimo metu vyko atviras
pokalbis apie Biržų rajono
aktualijas
ir
vystymosi
perspektyvas. Aptarti įvairūs
klausimai:
mokyklų
optimizavimo, kultūros, turizmo,
sveikatos apsaugos. Išsamiai
aptarti melioracijos klausimai.
Sutarta prireikus rengti susitikimus Savivaldybės vadovų / ūkininkų iniciatyva.
Spręsti ūkininkų išsakytas pastabas.
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Liepos 1 d. meras susitiko
su
Aplinkos
ministru K. Mažeika. Aptarti planavimo
dokumentų, statinių techninių projektų regiono parko teritorijoje rengimo probleminiai klausimai,
ūkininkų prašymu taip pat aptarti ūkinės veiklos ribojimų, perteklinių reikalavimų planuojant naują
veiklą regioninio parko teritorijoje klausimai.
Kalbėta apie galimybę mažinti apribojimus Širvėnos ežere, kad šiuos vandens telkinius būtų galima
panaudoti vandens turizmo pramogoms. Tartasi, kad Širvėnos ežero pakrantėje nuo Žvejų gatvės iki
Jaunimo parko būtų leidžiama aktyvesnė vandens pramogų veikla.
Liepos 1 d. meras susitiko su VĮ
„Lietuvos paminklai“ direktoriumi
V. Drumsta. Susitikimo metu
kalbėta dėl galimybių tvarkyti ir
visuomenės poreikiams pritaikyti
Baltosios
vaistinės
pastatą
Biržuose, kad būtų išsaugotos
istorinės šio pastato vertybės.
Savivaldybės administracijai pavesta iki rugsėjo parengti ir Kultūros paveldo departamentui
Paveldotvarkos programai pateikti paraišką Baltosios vaistinės tvarkybos darbų projektui parengti.
Liepos 3 d. meras ir Savivaldybės administracijos direktorius V. Eidukas susitiko su Biržų rajono
verslininkų asociacijos nariais. Susitikime dalyvavo Seimo nariai V. Rinkevičius ir A. Šimas.
Susitikimo metu pristatytos Panevėžio regiono Pramonės 4.0 specializacijos, apimančios šešias
regiono specializacijos kryptis: robotika ir automatizavimas, transportas, pramonė ir logistika,
biotechnologijos, baldai ir tekstilė, maistas ir gėrimai, žemės ūkis ir gamtos ištekliai, vystymo gairės.
Pramonė 4.0 keliami tikslai: plėtoti ateities ekonominius poreikius atitinkančią Panevėžio regiono
švietimo ir mokslo sistemą; gerinti sąlygas verslo kūrimui ir plėtrai Panevėžio regione; formuoti ir
stiprinti Panevėžio regiono, kaip Pramonės 4.0 centro, įvaizdį. Susitikime dalyvavę Biržų
verslininkai išreiškė abejonę, ar specializacija Pramonė 4.0 yra tinkamiausia Biržų kraštui, ne vienas
projekte pasigedo turizmo vystymo, kuris yra itin svarbus Biržams. Regiono integruotos
teritorijų vystymo programos projekte pasigesta priemonių gydymo ir sveikatinimo galimybių ir
paslaugų Likėnų ligoninėje plėtoti, o tai yra ypač svarbi turizmo vystymo dedamoji dalis visame
Panevėžio regione. Su verslininkais aptarti kiti klausimai: dėl leidimų turistinėms vandens
pramogoms Širvėnos ežere, dėl rangovo prieplaukai Žvejų gatvėje statyti parinkimo problemos, dėl
siūlymų keisti regioninio parko taisykles, dėl ugdymo įstaigų pertvarkos, sveikatos įstaigų reformos,
pašto pastato pirkimo iš AB Lietuvos paštas, dėl anksčiau parengtų, bet neįgyvendintų projektų, dėl
kelių tvarkymo ir asfaltavimo, vandentvarkos, dėl galimybių mažinti šilumos kainą, dėl miesto
šventės, dėl miesto viešųjų erdvių tvarkymo projektų, Savivaldybės biudžeto, nesaugios maudyklos
Kilučių ežere ir kt. aktualūs klausimai.
▪ Susitikime sutarta, kad Savivaldybė pasirūpins Kilučių ežero maudykla prie mažosios užtvankos,
kurioje pavojingai maudosi vaikai ir paaugliai, ateityje planuojama įrengti saugią, tinkamą
maudyklą.
▪ Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Darbo grupė klausimui dėl Širvėnos ir Kilučių
ežerų intensyvesnio naudojimo nagrinėti pasiūlė:
* įteisinti ir praplėsti šalia viešbučio „Tyla“ esantį Kilučių ežero paplūdimį (maudyklą), įrengti
visuomenės poreikius atitinkančią infrastruktūrą, skirtą poilsiui ir vandens pramogoms;
* Kilučių ežero pusiasalyje kurti aktyvią rekreacinę zoną (vandenlenčių, baidarių ir kt. pramogas);
* Širvėnos ežere skatinti nesavaeigių vandens priemonių naudojimą, pasiūlyti kurti vandens batutų
parką, kaip vieną iš traukos ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo galimybių šiame vandens telkinyje.
▪ Aptartos numatomos priemonės gydymo ir sveikatinimo galimybių ir paslaugų Likėnų ligoninėje
plėtoti
Pastaba. 2019 m. vyko Savivaldybės atstovų reguliarūs susitikimai su Biržų rajono verslo atstovais
(ne mažiau kaip 5 susitikimai).

54

Liepos 11 d. meras Bauskės savivaldybėje (Latvija) susitiko su Bauskės meru Arnoldu Jtnieku. A.
Jatnieks pakviestas atvykti į Baltijos kelio 30-mečio iškilmes rugpjūčio 23 d. prie Latvijos ir
Lietuvos sienos (šventės koordinatorius – Kovo 11-osios akto signatarė Birutė Valionytė ir Etninės
kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, organizatorius – Biržų ir Pasvalio rajonų
savivaldybės). Meras tą pačią dieną apsilankė Bauskės turizmo informacijos centre.
Sutarta aktyviai dalyvauti Baltijos kelio 30-mečio iškilmėse. Taip pat sutarta užtikrinti, kad Biržų
turizmo informacijos ir Bauskės turizmo informacijos centrai keistųsi reklamine savo rajonų
lankytinų vietų informacija ir ją viešintų savo miestuose. Aptarta galimybė dalyvauti bendruose
Lietuvos ir Latvijos turizmo projektuose, keistis informacija dėl naujų galimybių turizmo srityje.
Liepos 23 d. Savivaldybės mero Vyto Jarecko kvietimu Biržuose lankėsi Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijos viceministras Egidijus Purlys ir ministro patarėjas Alvydas Sakavičius.
Susitikime dalyvavo Savivaldybės tarybos narys Dalius Drevinskas, Savivaldybės administracijos
strateginio planavimo ir turto
valdymo skyriaus vedėja Zita
Marcinkevičiūtė.
Susitikimo metu diskutuota UAB
„Litesko“ filialo „Biržų šiluma“
centralizuotai tiekiamos šilumos
kainos
klausimu.
Ministerijos
atstovai, iš anksto susipažinę su
šilumos tiekimo Biržuose padėtimi,
kainodara, turėjo pasiūlymų rajono
vadovams, kokių veiksmų imtis, kad
šilumos kaina mažėtų. Atkreiptas
dėmesys, kad Savivaldybė neturi
kvalifikuoto specialisto, kuris nuolat
analizuotų situaciją šilumos ūkyje,
rengtų sprendimų dėl šilumos kainos
dedamųjų projektus Savivaldybės
tarybai. Jei Savivaldybės taryba šilumos kainos dedamųjų nepatvirtina, Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės kainą nustato vienašališkai, o tai naudinga šilumos tiekėjui.
Susitikimo metu buvo tartasi, kaip panaudoti naujas šilumos technologijas (geoterminį šildymą,
saulės energiją), kalbėta apie nepriklausomų šilumos tiekėjų dalyvavimą šilumos gamybos procese
tiekiant pigesnę šilumos energiją, apie galimybes panaudoti pigesnį kurą.
Energetikos ministerijos atstovų nuomone, Biržuose būtina sparčiau renovuoti visus centralizuotą
šilumą naudojančius pastatus, panaudojant naujas šildymo technologijas – tai leistų tiekti mažiau
šilumos energijos.
Ministerijos atstovai siūlė bendradarbiauti ir su Lietuvos energetikos institutu dėl konsultacijų apie
atliktas investicijas į šilumos tinklus, dėl infrastruktūros ir ekonominio šilumos ūkio vertinimo.
Reikia išsiaiškinti, ar mažėjant šilumos energijos poreikiui Biržuose būtina išlaikyti dvi katilines.
Savivaldybės meras V. Jareckas energetikos viceministrą E. Purlį ir ministro patarėją A. Sakavičių
pakvietė pasivažinėti po Biržus, parodė, kaip mieste išsidėstę centralizuotai šildomi pastatai ir
katilinės, kaip renovuojami daugiabučiai namai, visuomeninės paskirties pastatai. Buvo kalbėta apie
Vabalninko miesto ir Rinkuškių kaimo daugiabučių namų šildymo perspektyvas.
Su Energetikos ministerijos atstovais sutarta ir toliau bendradarbiauti šioje srityje.
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Liepos 23 d. Hamburgo (Vokietija) universiteto profesorė, pianistė Raminta Lampsatytė susitiko su
mero pavaduotoja Astra Korsakiene. Susitikime dalyvavo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio
viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė ir vyriausioji bibliotekininkė viešiesiems ryšiams
Indra Drevinskaitė-Žilinskienė. Susitikimo metu buvo aptarta Jono Meko kūrybos centro vizija,
kalbėta apie konkrečius veiksmus.
Profesorė Biržuose viešėjo
lankėsi keletą dienų domėjosi
mūsų
krašto
kultūriniais
reikalais.
R. Lampsatytė –
nuolatinė Biržų Vlado Jakubėno
muzikos mokyklos rėmėja. Nuo
1996 metų dešimt kartų
gabiausiems
jauniesiems
muzikantams R. Lampsatytė
teikė premijas, pavadinusi jas
savo motinos Palmyros vardu. Į
Biržus R. Lampsatytė ne kartą
atvežė
ir
biržiečiams
klausytojams pristatė jaunus
talentingus instrumentinės ir
vokalinės muzikos atlikėjus.
Šios viešnagės metu R. Lampsatytė biržiečiams dovanojo Jonui Mekui skirtą muzikos ir meniško
žodžio vakarą.
A. Korsakienė R. Lampsatytei įteikė Savivaldybės mero padėkos raštą už švietėjišką veiklą,
nuolatinę pagalbą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai, Biržų krašto kultūros reprezentavimą,
Biržų vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje.
Liepos 24 d. mero pavaduotoja A. Korsakienė susitiko su VšĮ Biržų ligoninės direktoriumi
P. Bimba, VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktoriumi L. Sologubovu, Biržų rajono
socialinių paslaugų centro direktoriumi E. Šernu ir Legailių senelių namų direktoriumi bei tuo metu
laikinuoju vaikų globos namų „Vaiko užuovėja“ direktoriumi R. Simėnu.
Susitikimo metu aptarti klausimai:
▪ dėl socialinės globos ir sveikatos apsaugos įstaigų bendradarbiavimo sprendžiant vienišų, senų ir
ligotų žmonių slaugos ir priežiūros klausimus;
▪ dėl krizių centro steigimo, sprendžiamų krizinių situacijų aktualijos;
▪ dėl vaikų globos namų „Vaiko užuovėja“ veiklos;
▪ dėl priemonių išskirtiniais atvejais, kai išsiaiškinama, kai senas ligotas žmogus nuolat kenčia smurtą
artimoje aplinkoje, taikymo;
▪ dėl gydytojų rezidentų programų finansavimo galimybių ir principų;
▪ dėl sveikatos įstaigų vadovų darbo grafikų;
▪ dėl ligonių pavėžėjimo į tolimesnes gydymo įstaigas ir parvežimo iš jų situacijos;
▪ kt.
Liepos 25 d. meras lankėsi Likėnų reabilitacijos ligoninėje, susitiko su Panevėžio Respublikinės
ligoninės direktoriumi A. Skorupsku ir Likėnų reabilitacijos ligoninės administratore
L. Meškauskiene. Meras kartu su Ligoninės vadovais apžiūrėjo pirmąjį korpusą, kuriame renovacija
jau buvo įpusėjusi, tartasi dėl būtinų darbų, kad Likėnų reabilitacijos ligoninė būtų patogi ir jauki
ligoniams, galėtų teikti gydomojo turizmo paslaugas.
V. Jareckas ir A. Skorupskas dalyvavo Likėnų parke surengtame mažajame dainuojamosios poezijos
festivalyje „Likėnų versmės“. Mažąjį dainuojamosios poezijos festivalį „Likėnų versmės“
organizavo Respublikinės Panevėžio ligoninės Likėnų reabilitacijos ligoninės darbuotojai ir
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festivalio draugai: Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Biržų turizmo
informacijos centras, Pabiržės seniūnija ir bendruomenė.
Sutarta imtis veiksmų Likėnų parkui sutvarkyti, kad jis būtų jaukus, saugus sunkiau judantiems
ligoniams ir kitiems parko lankytojams. Ateityje numatyta parke rengti daugiau kultūrinių renginių.
Rugpjūčio 7 d. meras susitiko su Lietuvos užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo
departamento
direktore
A. Biguziene ir šio departamento Biržų skyriaus vedėja E.
Grabauskiene. Aptarta situacija Biržų rajono darbo rinkoje. Svarstytas bedarbių asmenų skatinimas
ieškant darbo: darbo galimybės, pagalba jauniems žmonėms pradėti nuosavą verslą, galimybė
pasinaudoti parama darbo ieškantiems neįgaliems asmenims.
Sutarta ieškoti įvairių būdų paskatinti žmones dirbti, o ne gyventi iš pašalpų, ypač – jaunus žmones.
Jiems Užimtumo tarnyba siūlo specialias programas. Bendradarbiauti, sprendžiant įvairias darbo
ieškančių asmenų ir darbą siūlančių darbdavių problemas.
Rugpjūčio 8 d. Biržuose, Biržų miesto
šventės metu, lankėsi svečiai iš Toronto
(Kanada) – iš Biržų krašto kilusio
išeivijos kunigo Petro Ažubalio sūnėnas
Jonas Ažubalis su žmona Dalia
Ažubaliene (Grigutyte). Dalia ir Jonas
Ažubaliai susitiko su meru V. Jarecku,
džiaugėsi muziejininkų pagalba renkant
medžiagą apie kun. Petrą Ažubalį.
Svečiai domėjosi Biržų aktualijomis,
linkėjo geros kloties Savivaldybės
vadovams, žadėjo į miestą atvežti
daugiau Toronto lietuvių, kad visi
pamatytų, kaip gyvena biržiečiai, kokius
papročius ir tradicijas saugo.
Draugystė su Biržų rajono savivaldybe užsimezgė po to, kai p. Dalia parašė laišką Biržų „Sėlos“
muziejininkams, kuriuos Ažubalių šeima pakvietė atvykti į Torontą, pristatyti Biržų kraštą Toronto
lietuvių bendruomenei. Dalia ir Jonas Ažubaliai buvo svarbiausi Biržų krašto muziejaus „Sėlos“
muziejininkų surengtos popietės, skirtos kunigui Petrui Ažubaliui, dariusio didelius darbus buriant
lietuvius, saugant lietuvybę svetimame krašte, svečiai ir dalyviai.
D. Ažubalienė pasakojo, kiek dar žmonių šios kelionės metu jau aplankė ir planuoja aplankyti, kad
po trupinėlį papildytų Amžinybėn išėjusio kun. Petro Ažubalio biografiją.
Rugpjūčio 11 d. meras, jo pavaduotoja ir Savivaldybės administracijos direktorius susitiko su Biržų
priešgaisrinėje gelbėjimo tarnybos pamainos pareigūnais, Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos viršininku A. Rudžiu, Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiąja specialiste
D. Dovydėniene. Savivaldybės vadovai domėjosi patalpomis, turima gelbėtojų įranga, technika,
aprūpinimu specialiosiomis priemonėmis, gelbėtojų darbo užmokesčiu ir kaip Priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba bendrauja ir bendradarbiauja su Biržų rajono Savivaldybės priešgaisrinės
apsaugos tarnyba, kokių problemų kyla.
Nutarta naudotis galimybėmis dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, kuriais
numatoma atnaujinti priešgaisrinės apsaugos tarnybos bazes. Pagal Savivaldybės finansines
galimybes remti prevencines programas, ugdyti savanorius ugniagesius (Biržų rajone savanorių
ugniagesių nėra, nors kituose regiono rajonuose jie labai aktyvūs gelbėtojų pagalbininkai.
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Rugpjūčio 16 d. meras bei mero
pavaduotoja susitiko su tarptautinio
trumpametražių
filmų
festivalio
„Pasaulio širdis“ „Global“ kategorijos
laimėtoju, kino kūrėju iš Ispanijos
Ignacio Rodo. Susitikime dalyvavo
festivalio idėjos autorius ir vienas iš
organizatorių Justinas Simanavičius.
Ignacio Rodo viešnagė Biržuose –
Savivaldybės dovana filmų festivalio
„Global“
kategorijos
laimėtojui.
Režisierius į Biržus atvyko rugpjūčio 14
dieną, viešėjo kelias dienas, dalyvavo
Kultūros centre vykusioje filmų
peržiūroje ir čia susitiko su biržiečiais.
Verslininkė Irena Korsakienė viešnagę suteikė nemokamai, svečio buvimą Biržuose parėmė
„Rinkuškių“ restoranas, šeštadienio skrydį lėktuvu virš Biržų I. Rodo dovanojo Algimantas
Jankauskas
Rugpjūčio 19 d. meras ir Administracijos
direktorius lankėsi Biržų kempinge,
domėjosi vykdoma veikla. Biržų kempingą
Šarūnas Ramanauskas išsinuomojo 2019 m.
sausio mėnesį. Kempingo šeimininkai teigė,
kad turistų netrūksta.
Kempingo
paslaugiomis
dažniausiai
naudojasi
lietuviai, latviai, atvyksta, vokiečių, olandų.
Mantė ir Šarūnas Ramanauskai kalbėjo apie
planus, domėjosi įvairiomis galimybėmis
pagyvinti kempingo veiklą ne turizmo
sezono laiku ir tikisi, kad pavyks jas
įgyvendinti. Aptarta, kaip savivaldybė
galėtų prisidėti prie planų įgyvendinimo,
problemų sprendimo.
Rugpjūčio 28 d. meras ir mero pavaduotoja
susitiko su Biržuose viešėjusiu Savivaldybės
garbės piliečiu, nusipelniusiu krepšinio
treneriu Vladu Garastu. Savivaldybės vadovai
padėkojo V. Garastui už apsilankymą ir kartu
aptarė Biržams svarbius kūno kultūros ir
sporto, kitus klausimus: Savivaldybė norėtų
atgaivinti Vlado Garasto vardo krepšinio
turnyrą. V. Garastas sutiko su šiuo pasiūlymu
ir žadėjo pagalvoti, kaip turėtų atrodyti
atnaujintas turnyras.
Svečias domėjosi kitais kūno kultūros
reikalais, Kūno kultūros ir sporto centro
veikla, biržiečių dalyvavimu varžybose,
prisiminė savo gyvenimą ir darbą Biržuose, sudėtingas krepšinio treniruočių sąlygas Biržų
piliakalnio salėje.
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Rugsėjo 10 d. 2019 m. rugsėjo 10 d.
Savivaldybės meras dalyvavo Likėnų biuvetės 50-ties metų minėjime. Šventės metu Biržų rajono meras Vytas Jareckas ir Panevėžio
Respublikinės ligoninės vadovas A. Skorupskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį,
kuriai prieš tai pritarė Savivaldybės taryba.

Rugsėjo
12
d.
rajono
Savivaldybės mero pavaduotoja
A. Korsakienė lankėsi Biržų
miesto ikimokyklinėse įstaigose.
Apsilankymų
tikslas
buvo
išgirsti ir pamatyti, kaip dirba
šios įstaigos, su kokiomis
problemomis
susiduria,
ką
reikėtų
spręsti
nedelsiant,
kokiems darbams reikalinga
Savivaldybės parama. Taip pat
aptarti tėvų mokesčio už vaikų
ugdymą, investicinių projektų įgyvendinimo klausimai.
Rugsėjo
16–18
d.
Savivaldybės
mero
pavaduotoja
A.
Korsakienė kartu su
Savivaldybės
administracijos Socialinės
paramos
skyriaus
vyriausiąja specialiste J.
Serapiniene
lankėsi
Pabiržės vaikų dienos
centre „Spindulys“, VšĮ
Pagalbos centro vaikų ir
jaunimo dienos centruose
Biržuose, Papilyje ir
Pačeriaukštėje, labdaros ir
paramos fondo „Vilties šviesa“ vaikų dienos centre Biržuose. Apsilankymo metu bendrauta su
vaikais, susipažinta su jų veikla centruose, su Centrų darbuotojais kalbėta apie problemas, su
kuriomis susiduria centrų darbuotojai ir steigėjai.
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rugsėjo 16 d. Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė Medeikių vaikų globos namams
„Vaiko užuovėja“ susitiko su nauja įstaigos direktore – Agne Samuliene.

Savivaldybės mero pavaduotoja Savivaldybės vardu pasveikino direktorę su pirmąją darbo dieną.
Taip įstaigos direktorę sveikino kolektyvas.
Agnė Samulienė yra baigusi socialinio darbo ir anglų kalbos studijas. Turi 13 metų darbo patirtį
socialinės gerovės institucijose bei mokyklose. Yra dalyvavusi įvairiuose projektuose (mokymuose
Didžiojoje Britanijoje, stažuotėje JAV SUSI programoje). Yra dirbusi socialine darbuotoja Pagynės
vaikų globos namuose, įmonėse „Šv. Jono vaikai“, „Jaunimo šilas“. Panevėžio kolegijoje dėstė
socialinio darbo su vaikais ir socialinio darbo administravimo dalykus.
Agnė Samulienė yra gimusi Panevėžyje, dirbo įvairiuose Lietuvos miestuose. Ištekėjusi atvyko į vyro
gyvenamąją vietą – Biržų rajoną. A. Samulienė dalyvavo konkurse į VšĮ „Vaiko užuovėja“ direktorės
pareigas ir jį laimėjo.
Rugsėjo 20 d. Savivaldybės mero pavaduotoja A. Korsakienė kartu su Savivaldybės administracijos
direktoriumi V. Eiduku ir jaunimo reikalų koordinatore V. Urvakyte dalyvavo Biržų jaunimo klubo
„Žalias!“ organizuotoje diskusijoje „Reemigrantai ir jų palaikymas Biržų mieste“.
Šios diskusijos metu
kalbėta
apie
reemigrantų poreikius,
siekta sužinoti, su
kokiais sunkumais jie
susiduria grįžę į Biržus.
kalbėta,
kaip
palengvinti
grįžtančiųjų adaptaciją
ir integraciją.
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Rugsėjo 21 d. Savivaldybės vadovai kartu su
Biržuose (Baltų vienybės dienos šventėje)
viešėjusiu kultūros ministru Mindaugu
Kvietkausku aptarė klausimus dėl ketinimo
pirkti ir renovuoti buvusio Biržų pašto patalpas
bei į jį perkelti Jurgio Bielinio viešąją
biblioteką bei įkurti Jono Meko centrą.
Ministras
M.
Kvietkauskas
pritarė
Savivaldybės sprendimui pirkti kultūros
paveldo pastatą, rekonstruoti bei į jį perkelti
biblioteką, įkurti Jono Meko centrą. Jo
nuomone, tai yra svarbi investicija į krašto
kultūros ateitį, turizmą. Susitikimo metu
aptartos ir finansinės paramos galimybės, nes
Savivaldybė vien savo lėšomis to padaryti
tikrai nepajėgs. Ministro nuomone, pirmiausia
reikėtų orientuotis į Europos struktūrinių fondų
finansuojamas programas, galimybę gauti
paramą iš Bendradarbiavimo per sieną
programų, galbūt tokiam projektui paramą
įmanoma gauti ir iš Valstybės investicijų
programos.

Spalio 1 d. meras sostinėje susitiko su:
►AB Lietuvos pašto Finansų ir administravimo direktoriumi Andriumi Bendiku. Susitikimo
metu aptartas Biržų rajono savivaldybės ketinimas pirkti senąjį Biržų pašto pastatą. Sutarta,
kad AB Lietuvos paštas rengs pirkimo-pardavimo sutarties projektą, jame bus numatytos visos
pirkimo detalės.
►Su Vidaus reikalų ministerijos Europos regioninės plėtros fondo skyriaus vedėju Mindaugu
Kauzonu. Susitikimo metu aptarti Savivaldybės įgyvendinami projektai pagal Vidaus reikalų
ministerijos administruojamas priemones. Pagal šias priemones Biržų rajone įgyvendinti /
įgyvendinami šeši projektai. Daugiausia diskutuota dėl 4 probleminių projektų: Viešųjų erdvių
Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės
veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui; Viešųjų erdvių Biržų miesto piliavietės teritorijoje
ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio
užimtumu; Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas (projektu planuojama įrengti
viešąją erdvę Širvėnos ežero pakrantėje, pėsčiųjų ir dviračių taką palei Širvėnos ežerą, P.
Kalpoko gatvės pėsčiųjų ir dviračių taką, Alyvų gatvės šaligatvį, atnaujinti Liepų gatvės asfalto
dangą, įrengti šaligatvį, tuo pačiu sutvarkant įvažiavimą į „Rugelio“ lopšelį-darželį, įrengti
vaikų žaidimo aikštelę; buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant
teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms
investicijoms.
► Su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovu Rolandu Zuoza. Aptartos
galimybės gauti finansavimą Biržų rajono projektams iš Sporto rėmimo fondo. Finansuotinos
fizinio aktyvumo veiklos, sporto inventorius ir įranga; sporto renginių organizavimas; lėšos
skiriamos sporto bazių plėtrai; kvalifikacijai kelti.
Spalio 4 d. meras, mero pavaduotoja, Administracijos direktorius, Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas susitiko su Biržuose viešėjusiais svečiais:
Švietimo, mokslo ir sporto
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ministru A. Monkevičiumi, ministro patarėju K. Butvydu ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Švietimo politikos ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus
vyriausiąja specialiste M. Labeikyte. Taip pat dalyvavo Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir
Audrys Šimas.
Susitikime aptartos rajono švietimo aktualijos: būtinybė pertvarkyti ugdymo įstaigų tinklą,
priemones tai įgyvendinti. Kartu su ministru aptarta nauja idėja – ankstyvojo vaikų ugdymo modelis
– 5 metų pradinė mokykla, paankstintas vaiko ugdymas. Susitikimo metu buvo aptarta sporto
komplekso Biržuose statybos istorija ir problemos, „Saulės“ gimnazijos stadiono renovacija ir kiti
reikalai.
Savivaldybės vadovai pritarė ministrui, kad Savivaldybei svarbu apsvarstyti pasiūlymą įgyvendinti
bandomąjį ankstyvojo ugdymo projektą savo rajone.
Ministras ir kiti svečiai apsilankė „Saulės“ gimnazijoje, susitiko su įstaigos bendruomene,
susipažino su „Saulės“ gimnazijos materialine baze, kartu su gimnazijos direktoriumi D. Korsaku
aptarė esamą situaciją, kalbėjo apie tai, kokio remonto reikia gimnazijos patalpoms.
Taip pat ministras ir svečiai lankėsi Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje: susipažino su mokyklos
edukacinėmis erdvėmis, nebaigtu renovuoti aikštynu, dalyvavo Tarptautinės mokytojų dienos
šventėje, skirtoje visos savivaldybės mokytojams.
Spalio 10 d. mero pavaduotoja A. Korsakienė lankėsi Biržų savarankiško gyvenimo namuose,
susitiko su Socialinių paslaugų centro direktoriumi E. Šernu ir šių namų socialine darbuotoja D.
Mukiene. Šio apsilankymo tikslas – iš arti pamatyti, kaip gyvena namų gyventojai, kalbėtis apie
esamą situaciją, poreikius, perspektyvas.
Spalio 11 d. Savivaldybės mero
pavaduotoja
Astra
Korsakienė
dalyvavo Regionų forume, kurį
inicijavo
Lietuvos
Respublikos
Prezidentas
Gitanas
Nausėda.
Regionų forumas buvo skirtas Vietos
savivaldos dienai paminėti ir
svarbiausiems
regionų
plėtros
klausimams aptarti.
Prezidentas atkreipė dėmesį į svarbius
regionams klausimus: švietimo ir
sveikatos apsaugos įstaigų tinklo optimizavimą, savivaldos savarankiškumą ir kitus dalykus.
Regionų forume aptartos regionų politikos naujovės, regionų plėtros tarybų stiprinimas, Nacionalinė
pažangos programa, šalies teritorijos bendrasis planas. Diskusijose dalyvavo ministerijų atstovai,
Savivaldybių vadovai.
Spalio 24 d. meras susitiko su Biržų rajono savivaldybėje apsilankiusiu Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro patarėju Jaroslav Kaminski. Su Savivaldybės vadovais aptarti Žvyrkelių
asfaltavimo programos įgyvendinimo klausimai, kalbėta apie tai, kad Susisiekimo ministerija nori
girdėti savivaldos atstovų balsą prieš priimdama regionams svarbius sprendimus, kurdama ir
įgyvendindama naujas programas. J. Kaminski informavo, kad kuriama nauja kaimų gatvių
asfaltavimo programa, joje bus patvirtintas rodiklių sąrašas, pagal kuriuos bus sudaroma asfaltuotinų
gatvių eilė. Savivaldybių prašoma pateikti savo pasiūlymus, į kokius prioritetus reikėtų atsižvelgti.
Susitikimo metu aptarta galimybė įrengti Biržų miesto pietinį apvažiavimą, sistemos e-paslauga
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privalumai ir trūkumai. J. Kaminski domėjosi, kaip Savivaldybės vadovams sekasi bendrauti ir
bendradarbiauti su Kelių direkcija.
Savivaldybės vadovai pristatė Biržų miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo prioritetinės eilės
sudarymo tvarkos aprašą, sudarymo kriterijus, infrastruktūros būklę, pateikė gatvės gyventojų,
besinaudojančių centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tinklais, skaičius, įstaigų ar kitų
visuomeninės paskirties pastatų skaičius, gatvės atstumus nuo miesto centro ir kt. Pagal gatvių eilę
bus rengiami jų rekonstrukcijos projektai, kad, gavus Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų,
būtų galima greičiau pradėti darbus. Rengiama ir rajono kaimo kelių asfaltavimo programa.
Lapkričio 12 d. Savivaldybės mero
pavaduotoja A. Korsakienė kartu su mero
patarėja J. Bagdoniene, Savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėju
E. Januševičiumi, Biržų rajono ugdymo
įstaigų vadovas:
S. Venskūniene,
D.
Korsaku,
L. Špokiene, Biržų
technologijų ir verslo mokymo centro
informacinių technologijų
specialistu D.
Plikšniu
dalyvavo
Kupiškio
Povilo
Matulionio
progimnazijoje
vykusiame
susitikime, kurio metu aptarta ugdymo
proceso kaita įgyvendinant Panevėžio regiono
pasirinktą strateginės plėtros kryptį „Pramonė 4.0“. Susitikime dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono,
Kupiškio ir Pasvalio rajonų savivaldybių darbuotojai, ugdymo įstaigų atstovai. Susitikimo dalyviai
sėmėsi patirties iš Povilo Matulionio progimnazijos STEAM ugdymo srityje. STEAM ugdymas –
integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis
mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos
kontekste. Susipažinę su Povilo Matulionio progimnazijos projektais, susitikimo dalyviai patys darbo
grupėse diskutavo, kaip STEAM ugdymo sistema taikoma Panevėžio regione, kokia yra patirtis, ką
reikėtų tobulinti. Diskusijose aktyviai dalyvavo, savo pasiūlymus teikė Biržų rajono savivaldybės
atstovai.
lapkričio 15 d. Biržuose meras susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu, jo
patarėja G. Matulyte ir institucinės globos pertvarkos ekspertu G. Baltrūnu. Susitikime dalyvavo
mero
pavaduotoja A. Korsakienė, Biudžeto skyriaus vedėja D. Šarkūnienė (pavaduojanti
Administracijos direktorių), Socialinės
paramos
skyriaus
vedėjas
K.
Knizikevičius, Seimo narys A. Šimas.
Ministras L. Kukuraitis lankėsi Biržų
rajono socialinių paslaugų centro
Globos centre, susitiko su šio centro
darbuotojomis
(socialiniais
darbuotojais, budinčiais globotojais ir
globėjais), dienos centrų, neįgaliųjų
organizacijų atstovais, Užimtumo
tarnybos darbuotojais, Savivaldybės
tarybos Socialinio vystymo komiteto
nariais: domėjosi darbo sąlygomis,
iškylančiais sunkumais, dalintasi
atvejo vadybininkių patirtimi, kalbėta
apie mobiliųjų komandų naudą, aptartas bendravimo su probleminių šeimų tėvais klausimas, kalbėta,
kaip sprendžiamos konfliktinės situacijos. Ministras atsakė į susitikimo dalyvių klausimus, abejones,
linkėjo nebijoti naujovių. Susitikime aptarta keletas svarbių dalykų: ilgalaikių bedarbių problema ir
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kaip reikėtų ją spręsti, socialinio būsto reikalai, kalbėta apie atlyginimus atvejo vadybininkams ir
socialiniams darbuotojams. Susitikime kalbėta ir apie kitus dalykus: socialinės globos paslaugų
reformą, apie skirtingą socialinių paslaugų pasiekiamumą šalies savivaldybėse ir būtinybę mažinti
šiuos skirtumus, apie kuriamą instrumentą socialinėms paslaugoms atskiruose rajonuose įvertinti,
apie pensijų reformą ir kitus dalykus.
Susitikime L. Kukuraitis užsiminė apie pilotinį projektą dėl kompleksinių priemonių mažinti
ilgalaikių bedarbių skaičių. Toks projektas bus įgyvendinamas 28 savivaldybėse, į jų skaičių pagal
ilgalaikių
bedarbių
problemą patenka ir Biržų
rajono
savivaldybė.
Informavo, kad atvejo
vadybininkų
darbo
(valstybės
deleguotai
funkcijai)
užmokesčiui
numatoma skirti daugiau
lėšų.
Atkreiptas Savivaldybės
dėmesys dėl neįgaliųjų
užimtumo
reikalų.
Priminta, kad Lietuvoje
neįgyvendinama
Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostata, kad visi pilnamečiai neįgalieji turėtų dirbti pagal savo
galimybes, kad jiems turi būti sudarytos jų galimybes atitinkančios darbo sąlygos, užsiminta apie
būtinybę reformuoti neįgalumo nustatymo sistemą, remti neįgaliųjų darbą pagal jų galimybes.
Gruodžio 4 d. Savivaldybės meras, mero pavaduotoja, Administracijos direktorius kartu su Lietuvos
profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke Kristina Krupavičiene, pirmininkės pavaduotoja
Jovita Pretzsch ir Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke
Alma Nevierienė bei Biržų rajono socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos „Solidarumas“
vadove Solvita Martinoniene aptarė klausimus, susijusius profesinės sąjungos „Solidarumas“
kūrimosi sunkumais Biržų rajono socialinių paslaugų centre, kalbėjo apie psichologinę įtampą šioje
įstaigoje ir kitus, jų nuomone, svarbius ir spręstinus dalykus, kuriuos įstaigos vadovas privalo daryti
pagal Darbo kodekso nuostatas. Savivaldybės vadovai išsakė savo poziciją, atsakė į priekaištus,
išklausė pasiūlymus, paaiškino, kaip buvo sprendžiamos konfliktinės situacijos Biržų rajono
socialinių paslaugų centre, pažadėjo ir toliau domėtis, ar darbovietėje kilę ginčai sprendžiami pagal
Darbo kodekso nuostatas, ar netrukdoma profsąjungos veiklai.
Gruodžio 6 d. Biržų rajono savivaldybės vadovų iniciatyva įvyko valdžios susitikimas su
savivaldybės
socialiniais
darbuotojais.
Susitikime
dalyvavo
visi
Savivaldybės
vadovai,
Savivaldybės
administracijos
Socialinės
paramos skyriaus vedėjas K. Knizikevičius, Biržų rajono socialinių paslaugų centro direktorius E.
Šernas ir šios įstaigos darbuotojai, seniūnijų socialinio darbo organizatoriai. Susitikime išsakytos
problemos, atsakyta į socialinių darbuotojų pateiktus klausimus, kalbėta apie būtinuosius pokyčius
socialinių darbuotojų darbo kasdienybėje.
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Lankomosios priežiūros specialistai įvardijo problemą, kad pas atokiau gyvenančius savo globotinius
jos vyksta nuosavais automobiliais ir negauna jokios kompensacijos nei už automobilio naudojimą,
nei už kurą. Socialinių darbuotojų, lankomosios priežiūros specialistų atlyginimai netenkina.
Praėjusiais metais, kai buvo padidinti valstybės deleguotas funkcijas atliekančių socialinių
darbuotojų atlyginimai (atlyginimai darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms,
mokami iš valstybės biudžeto), nebuvo pamiršti ir socialiniai darbuotojai bei lankomosios priežiūros
specialistai, atlyginimus gaunantys iš rajono savivaldybės biudžeto – jiems irgi buvo padidinti
atlyginimai, tam iš rajono biudžeto skirta beveik 100 tūks. eurų. Biržų rajono socialinių paslaugų
centro direktorius E. Šernas kalbėjo, kad neįmanoma prognozuoti lankomosios priežiūros specialistų
darbo krūvio ir stabilaus atlyginimo, nes globotinių skaičius ir jiems teikiamų paslaugų apimtis
keičiasi nuolatos. Lankomosios priežiūros specialistai kalbėjo, kad sunku jiems išeiti atostogų, ypač
tiems, kurie dirba kaimuose ir neturi, kas juos pakeičia.
Lankomosios priežiūros specialistai, socialinio darbo organizatoriai kalbėjo apie iš tiesų sudėtingą
darbą, reikalaujantį ne tik supratingumo, kantrybės, bet ir specialiųjų psichologinių, sveikatos žinių.
Kalbėta apie asmeninio asistento paslaugos projektą, kuris finansuojamas iš Europos struktūrinių
fondų, tačiau Biržų rajone kol kas nėra žmonių, kuriems tokia paslauga būtų reikalinga. Ji teikiama
fizinį arba kompleksinį neįgalumą turintiems asmenims nuo 16 iki 65 metų. Kalbėta apie Biržų
socialinių paslaugų centro teikiamą pavėžėjimo į gydymo įstaigas paslaugą. Anot daugumos
susitikimo dalyvių, ši paslauga neįgaliems žmonėms ir jų artimiesiems yra per brangi.
Susitikime daug kalbėta apie sudėtingą socialinių darbuotojų darbą, apie didelius reikalavimus,
kuriuos jiems kelia visuomenė, apie tai, kad socialinių darbuotojų darbas nėra tinkamai vertinamas.
Savivaldybės vadovai žadėjo atsižvelgti į visas sutikimo metu išgirstas pastabas, taisytinus dalykus
ir pagal galimybes tai spręsti.
Gruodžio 18 d. su meru ir mero pavaduotoja
susitiko NATO pajėgų integravimo vieneto
Lietuvoje vadas Jakob Sogard Larsen, kiti NATO
struktūrų karininkai, Krašto apsaugos savanorių
pajėgų, Lietuvos šaulių sąjungos regiono vadovai.
Meras padėkojo NATO pajėgų integravimo vieneto
Lietuvoje vadui Jakob Sogard Larsen už puikią
iniciatyvą supažindinti savivaldybių gyventojus su

NATO misija, tikslais ir veikla. J. S.
Larsen paaiškino, kad tokie vizitai
rengiami ne pirmi metais, aplankyta
daugiau
nei
pusė
Lietuvos
savivaldybių. Kariai bendrauja su
gyventojais, domisi savivaldybės
reikalais, bendrauja su rajono
vadovais, nes palaikyti šiuos ryšius
būtina dėl šalies gyventojų saugumo
krizės atveju.
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Gruodžio 20 d. Savivaldybės meras ir Savivaldybės
administracijos direktorius lankėsi Legailių globos namuose,
apžiūrėjo renovuotas patalpas, rekonstruotą keltuvą, remonto
reikalaujančias patalpas krizių ištiktiems
žmonėms.
Bendravo su namų gyventojais, namų gyventojai aprodė
kambarius, kalbėjosi apie kasdienybę, džiaugėsi, kad
kambariai jaukūs, erdvūs, šilti. Visuose kambariuose –
televizoriai, prie visų kambarių – dušai, tualetai. Ypač
gyventojai džiaugėsi, kad vienos jų kambarių durys išeina į
terasą: į lauką nereikia keliauti koridoriais. Yra ir bendras
laisvalaikio kambarys, ir virtuvėlės tiems, kas patys nori
išsivirti arbatos ar pasiruošti kitokio maisto. Reikėtų remonto
gatvei, kad Legailių globos namai vasarą neskęstų dulkėse,
reikėtų stovėjimo aikštelės prie namų. Būtina remontuoti
antrąsias patalpas, kur dabar įsikūrusi administracija ir Krizių
centras.
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9. BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS.
GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMAS Į VIETOS REIKALŲ
TVARKYMĄ
SUSITIKIMŲ METU SU GYVENTOJAIS APTARTI KLAUSIMAI
SUTARTA / PASTABOS / TOLESNI VEIKSMAI
Gegužės 20 d. meras V. Jareckas, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas K.
Knizikevičius ir Biržų rajono socialinių paslaugų centro direktorius E. Šernas lankėsi Biržų miesto
savarankiško gyvenimo namuose. Šį apsilankymą paskatino vieno namų gyventojo kreipimasis į merą
dėl mokesčio už paslaugą Savarankiško gyvenimo namuose. Gyventojo netenkino Biržų rajono
savivaldybės tarybos nustatytos paslaugų kainos (Tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T13 „Asmens apgyvendinimo Biržų miesto savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas
paslaugas tvarkos aprašas“).
Sutarta klausimą dėl paslaugos kainos peržiūrėti, prireikus rengti naują sprendimo projektą ir teikti
svarstyti Tarybai.
Birželio 6 d. mero pavaduotoja A. Korsakienė apsilankė Sigitos Švambarienės šeimynoje, domėjosi,
su kokiomis problemomis susiduria šeimynos motina, kokios pagalbos laukia iš Savivaldybės vadovų
ir institucijų.
Šeimynos motina norėtų gauti daugiau informacijos apie Savivaldybės inicijuojamus projektų
konkursus, kad galėtų teikti savo projektus.
Didelė šeimynos svajonė: turėti namą, kiemą, kad aktyvūs vaikai galėtų turėti erdvesnes patalpas,
kiemą žaidimams ir kitai aktyviai veiklai.
Birželio 21 d. meras, Administracijos direktorius, Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnysis
inžinierius-melioratorius ir UAB „Biržų vandenys“ direktorius kartu su Obelaukių bendruomene
aptarė gyventojams rūpimus klausimus: dėl blogai veikiančio drenažo, dėl galimybės naudotis
centralizuotais vandens tiekimo ir nuotekų tinklais (Obelaukių bendruomenė įgyvendino SAPARD
programos lėšomis finansuojamą vandentvarkos projektą, tačiau projektas buvo įgyvendinamas tik
dalyje gyvenvietės).
Susitikime aptarti mokesčių už šiukšlių išvežimo, eismo ribojimo gatvėse ir kiti klausimai.
Sutarta, kad Obelaukių melioracijos griovys bus tvarkomas iš valstybės biudžeto lėšų; 2020 m.
biudžete numatyti lėšų Obelaukių gyvenvietės melioracijos statinių remonto projektui parengti;
Atviras klausimas išlieka galimybės visiems Obelaukių gyventojams turėti centralizuotą vandens
tiekimo ir nuotekų sistemą (šiuo metu iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų neskiriama parama
įgyvendinti panašius projektus kaime)
Esant galimybei pasinaudoti valstybės / Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama Obelaukių
centralizuotai vandens tiekimo ir nuotekų sistemai įrengti.
Birželio 28 d. Savivaldybės vadovai: meras V. Jareckas, mero pavaduotoja A. Korsakienė,
Administracijos direktorius V. Eidukas, ir UAB „Biržų vandenys“ direktorius R. Martinonis kartu su
Vabalninko bendruomenės gyventojais aptarė mokinių pavėžėjimo į Vabalninką problemą (nelankstūs
grafikai), nepakankamo vaikų, laukiančių, kol mokyklinis autobusas juos parveš į namus, užimtumo
mokykloje klausimą. Taip pat aptarti kelių valymo, asfaltavimo darbų, aplinkkelio, mokesčio už
šiukšles, vietų Vabalninko darželyje trūkumo, informacijos trūkumo dėl Vabalninko ambulatorijos
gydytojo darbo laiko ir kt. klausimai.
Situaciją dėl Vabalninko ambulatorijos gydytojo darbo (situaciją, kai vabalninkiečiai nežinojo, kad
ambulatorijos gydytoja atostogauja) aptarė mero pavaduotoja A. Korsakienė kartu su VšĮ Biržų
rajono poliklinikos direktoriumi Leonidu Sologubovu, pažadėta panašiais atvejais teikti viešą
informaciją ambulatorijos lankytojams.
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Vabalninko gyventojai informuoti, kad bus parengta žvyrkelių asfaltavimo programa ir pristatyta
Biržų rajono savivaldybės gyventojams;
Su Lietuvos automobilių kelių direkcija tariamasi dėl aplinkkelio perdavimo Direkcijai, nes savo
lėšomis Savivaldybė prižiūrėti tokio kelio nepajėgia.
Sutarta, kad kitame susitikime bus aptarta, kaip pavyko spręsti vabalninkiečių problemas.
Liepos 11 d. meras V. Jareckas ir Administracijos direktorius V. Eidukas susitiko su Smilgių ir
Pasvaliečių kaimo gyventojais. Susitikimuose taip pat dalyvavo Pačeriaukštės seniūnijos seniūnas A.
Frankas. Susitikimo metu pristatyta Savivaldybės biudžeto situacija, vykdomi ir planuojami darbai,
informuota apie rengiamą žvyrkelių asfaltavimo programą, kalbėta apie būtinybę optimizuoti švietimo
įstaigas ir sutvarkyti mokinių pavėžėjimo grafikus, didinti vaikų užimtumą ugdymo įstaigose. Taip pat
aptarti stebėjimo kamerų Smilgių kaime įrengimo, šiukšlių tvarkymo prie kaimuose veikiančių kapinių,
duobių gatvėse tvarkymo, kelių valymo, Pasvaliečių kaimo nuotekų bei maršrutinių autobusų grafikų
derinimo klausimai. Taip pat aptarta valkataujančių šunų kaime problema.
Kaimuose pagal bendrą Latvijos ir Lietuvos projektą numatyta įrengti 12 kamerų, kurios fiksuos
vaizdą ir juos tiesiogiai perduos policijai; Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Biržų rajone
šiuo metų rengia atliekų konteinerių aikšteles, keis senus konteinerius naujais. Su PRATC tariamasi
dėl to, kad senieji dar tinkami naudoti šiukšlių konteineriai būtų pastatyti prie kapinių, rengiamasi
sudaryti sutartį su atliekų vežėjais, kad jie nuolatos išvežtų atliekas iš kapinių konteinerių.
Pasvaliečiuose 2019 m. rudenį bus įrengta 30 naujų taupių šviestuvų. Dėl ribotų lėšų kiekio bus
lopomos tik didžiausios gatvių duobės.
Birželio 18 d. meras V. Jareckas Biržų miesto seniūnijoje susitiko su seniūnaičiais ir tuo metu
laikinąja seniūne K. Undzėniene. Susitikime aptarti vandentvarkos projektų ir rekonstruotinų gatvių
bei kiti gyventojų iškelti klausimai. Aptarta prisijungimo prie centralizuotų nuotekų šalinimo ir
vandentiekio tinklų problema: ne visi gyventojai nori jungtis ir tai stabdo gatvių rekonstrukciją.
Seniūnaičiai pritarė mero sumanymui sudaryti Biržų miesto gatvių asfaltavimo planą bent dešimčiai
metų. Seniūnaičiai pritarė ir kitai Savivaldybės vadovų pozicijai: gatves asfaltuoti tik tuomet, kai jose
bus baigti vandentvarkos ir kiti gatvės dangą niokojantys darbai.
Seniūnaičiai pažadėjo aplankyti rekonstruotinų gatvių gyventojus ir sužinoti jų nuomonę dėl ketinimo
naudotis centralizuota nuotekų ir vandens tiekimo (gatvėse, kur ji yra) sistema
Spalio 31 d. meras V. Jareckas, Administracijos
direktorius V. Eidukas ir UAB „Biržų vandenys“
direktorius R. Martinonis susitiko su Mieliūnų kaimo
bendruomenės žmonėmis. Susitikime dalyvavo
Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė J.
Salienė. Susitikimo metu aptartas kaimo vandens
tiekimo įrenginių perdavimas UAB „Biržų
vandenys“. Gyventojams paaiškinta priežastis, kodėl
jie nebegalės kaip iki šiol kaimo vandentiekiu rūpintis
patys ar jų paskirtas žmogus. Teisę tiekti vandenį,
jei jo vartotojai sunaudoja daugiau nei 10 kub. m
per parą, turi tik licencijuotos vandens tiekimo
įmonės. Mieliūnuose vandens sunaudojama
daugiau. Neteisėtai tiekiančioms vandenį
bendruomenėms gresia baudos. Susitikime aptarti
ir kiti rūpimi klausimai: kaimo žvyrkelių
asfaltavimo
programos,
Kelių
direkcijai
priklausančių kelių remonto perspektyvos.
Gyventojai išsakę savo nuomonę vandens tiekimo
įrenginių perdavimo UAB „Biržų vandenims“,
išklausę specialistų, specialistų argumentus nusprendė, kad kito kelio nėra, tik patikėti savo
vandentiekį licenciją turinčiam tiekėjui.
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Lapkričio 25 d. mero pavedimu Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas
susitiko su Pučiakalnės kaimo bendruomene. Susitikimo metu aptartas vandens tiekimo įrenginių
perdavimo eksploatuoti UAB „Biržų vandenys“ klausimas. Pučiakalnės kaimo gyventojams trūko
informacijos dėl vandentiekio reikalų, gyventojų nuomonės išsiskyrė, todėl nuspręsta dėl vandentiekio
perdavimo reikalų vėl susirinkti sausio 24 dieną, į susitikimą pakviesti UAB „Biržų vandenų“ atstovus
ir tada priimti sprendimą.
Taip pat aptartas klausimas dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos
Pučiakalnės filialo. Susitikime dalyvavo Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė
Vorienė. Ji paaiškino, kaip skaitytojai būtų aptarnaujami, jei Pučiakalnėje filialo neliktų, papasakojo
apie ketinimą įsteigti bibliobusą, kuris lankytų kaimo vietoves. Visi Pučiakalnės bendruomenės nariai
tokiems pokyčiams pritarė.
Savivaldybės administracijos direktorius V. Eidukas Pučiakalnės gyventojams pristatė Savivaldybės
darbus ir planus, numatomus įgyvendinti projektus ir programas, atsakė į klausimus.
Gruodžio 11 d. Savivaldybės vadovai: meras, mero pavaduotoja ir Administracijos direktorius
dalyvavo Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime.
Apie nuveiktus darbus kalbėjo Biržų
rajono kaimo bendruomenių sąjungos
tarybos pirmininkė V. Jasinevičienė. Už
indėlį į Sąjungos veiklą padėkota jos
tarybos nariams,
pirmininkei
V. Jasinevičienei, aktyviems sąjungos
nariams I. Misevičienei, A. Jasinevičiui.
Išrinkta nauja Biržų rajono kaimo
bendruomenių sąjungos taryba, tarybos
pirmininke balsų dauguma išrinkta Edita
Čepokienė.
Meras pasveikino Kaimo bendruomenių
aktyvistus, padėkojo savanoriams, kurie
kasdien
kuria
stebuklus
savo
bendruomenėse. Mero pavaduotoja
padėkojo buvusiai Biržų rajono kaimo
bendruomenių
sąjungos
tarybos
pirmininkei Vidai Jasinevičienei už jos
nuoširdų darbą, rūpestingumą, naujai
tarybos pirmininkei palinkėjo suburti
darbingą tarybą, dirbti visiems kartu. Mero pavaduotoja kalbėjo apie Savivaldybės aktualijas:
būtinybę reorganizuoti kaime esančias mokyklas, mažinti bibliotekos filialų skaičių, nes kaime mažėja
vaikų, mažėja gyventojų ir skaitytojų bibliotekose. Šių įstaigų išlaikymas yra labai sunki našta rajono
biudžetui.
Administracijos direktorius informavo visuomenę apie biudžeto projekte numatomas didesnes lėšas
bendruomenių projektams, ketinimą Administracijoje įdarbinti specialistą, kuris rūpinsis
bendruomenių reikalais, padės joms rengti projektus. Kalbėjo apie būsimus darbus.
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Gruodžio 11 d. Mero pavaduotoja, Administracijos direktorius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas bei šio skyriaus vyriausioji specialistė, Personalo skyriaus specialistė, Pačeriaukštės Petro
Poškaus pagrindinėje mokykloje susitiko su šios mokyklos bendruomene (darbuotojais, mokinių
tėvais) ir pristatė, kokius pasiūlymus dėl mokyklos reorganizavimo pateikė Švietimo įstaigų tinklo
pertvarkos darbo grupė, kalbėjo, kuo remiantis ir dėl kokių priežasčių siūloma reorganizuoti šią ir kitas
rajono ugdymo įstaigas.
Susitikime su Pačeriaukštės Petro Poškaus
pagrindinės mokyklos bendruomene pristatyti
Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės
pasiūlymai, kalbėta apie būtinybę reorganizuoti
šią ugdymo įstaigą (labai sumažėjo mokinių,
nesusidaro Švietimo įstatymu nustatytas mokinių
skaičius
klasėse,
didelės
mokyklos
administravimo išlaidos, neteikiama socialinė ir
psichologinė pagalba vaikui ir kt.).
Savo nuomonę, pastabas ir pasiūlymus išsakė
mokyklos darbuotojai, tėvai. Užsiminta apie Pačeriaukštės gyventojų norą turėti visos dienos
ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Kalbėta apie daugiafunkcio centro steigimo galimybę, tačiau steigti
tokį centrą Pačeriaukštėje nėra būtinybės, nes visos visuomeninės paskirties įstaigos, vaikų dienos
centras jau veikia ne vienus metus, turi tam reikalingas patalpas. Kalbėta apie mokinių pavėžėjimą,
tėvai domėjosi, ar galės savo vaiką leisti į kitą norimą mokyklą, jei Pačeriaukštės mokykla taptų kurios
nors Biržų miesto pagrindinės mokyklos skyriumi.
Aptarti kiti klausimai. Savivaldybės mero pavaduotoja siūlė mokyklos bendruomenei ir toliau teikti
pasiūlymus darbo grupei, ieškoti visiems priimtinų sprendimų.
Gruodžio 17 d. Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, mero patarėja, Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas, šio skyriaus vyriausioji specialistė bei Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė susitiko su Medeikių pagrindinės mokyklos bendruomene, kitais Medeikių
kaimo gyventojais. Aptartas mokyklos reorganizacijos, kuris numatytas 2016 metais patvirtintame
2016–2020 metų rajono švietimo įstaigų pertvarkos plane, klausimas. Pagrindinė reorganizacijos
priežastis – mažėja mokinių mokyklose. Švietimo įstatymu, kitais norminiais aktais, kuriuos vykdyti
privaloma, nustatyta mokyklų finansavimo tvarka, privalomas minimalus mokinių skaičius klasėse.
Mažai mokinių turinčioms mokykloms nepakeliamos administravimo išlaidos, didėja išlaidos vienam
vaikui išlaikyti didelio ploto mokyklose. Mažai mokinių turinčiose mokyklose nedirba socialiniai
pedagogai, psichologai, todėl vaikams čia neteikiama reikalinga pagalba.
Švietimo įstaigų pertvarkos darbo grupė pateikė siūlymą nuo kitų metų rugsėjo Medeikių mokyklą
reorganizuoti, prijungiant ją prie vienos kurios nors miesto pagrindinės mokyklos kaip skyrių,
Medeikiuose palikti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klases. Medeikių
bendruomenės žmonės, mokinių tėvai piktinosi švietimo politika šalyje. Daugelis pritarė, kad mokyklos
uždarymą lemia tai, kad kaimo gyventojai patys renkasi miesto mokyklas. Medeikiuose kuriasi jaunos
šeimos, vaikų yra, tačiau mokinių kasmet mažiau. Ypač mokinių skaičius sumažėjo per paskutinius
dvejus metus.
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Kitas klausimas, kuris labai rūpėjo Medeikių žmonėms, kur bus pradinės klasės, ikimokyklinukų ir
priešmokyklinukų grupės. Medeikių kaimo gyventojai nori, kad jie liktų dabartinės mokyklos
patalpose, nepaisant, kad patalpos yra labai didelės tokiam vaikų skaičiui, kad brangiai kainuoja jas
išlaikyti. Nepritarta pasiūlymui dvi jungtines pradines klases (27 mokiniai) ir ikimokyklinukus,
priešmokyklinukus (12 mokinių) iškelti į atsilaisvinsiančias „Vaiko užuovėjos“ patalpas.
Medeikių gyventojų manymu, čia galėtų įsikurti daugiafunkcis centras, tik kokios būtų kitos jo
funkcijos, be vaikų ugdymo, pasakyti negalėjo. Medeikiuose ir šiuo metu veikia dienos centras,
patalpas turi medicinos punktas, kaimo bendruomenė. Kol kas jie mokyklos pastate kurtis
nepageidauja.
Buvo išsakyta daug įvairių argumentų, tėvai negailėjo pagyrimų mokyklos mokytojams, svarstė
įvairias galimybes. Ir žadėjo patys ieškoti kitų sprendimų.
Gruodžio 19 d. Pabiržės mokykloje vykusiame susitikime su mokyklos bendruomene, Pabiržės
miestelio gyventojais dalyvavo mero pavedimu – mero patarėja Janina Bagdonienė, Savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas E. Januševičius, šio skyriaus vyriausioji
specialistė
G.
Žagarienė.
Pabiržės
bendruomenei
dar kartą buvo
pristatytas Biržų
rajono švietimo
įstaigų
2016–
2020 pertvarkos
planas.
E.
Januševičius pristatė pagrindinius šio plano punktus, kalbėjo apie tai, kad plano nuostatos dėl keturių
jame numatytų mokyklų reorganizavimo buvo tikslintos 2017 metais, po to rajono Savivaldybės taryba
plano nekeitė. Naujos kadencijos Savivaldybės taryba įgyvendina planą. Švietimo įstaigų tinklo
pertvarkos darbo grupė dirbo nuo rugsėjo, išanalizavoa daug faktų ir statistinių duomenų. Darbo
grupė pateikė savo pasiūlymus, kurie aptariami su mokyklų, gyvenamosios vietos bendruomenėmis,
po to juos svarstys rajono politikai. Sprendimas bus priimtas iki 2020 metų balandžio pabaigos.
Darbo grupė pateikė pasiūlymą dėl Pabiržės pagrindinės mokyklos reorganizavimo į pasirinktos
mokyklos skyrių. Visi susitikime dalyvę Pabiržės bendruomenės atstovai vieningai tvirtino, kad nori
tapti Kaštonų pagrindinės mokyklos skyriumi. Tapti skyriumi verčia tai, kad mažėjant mokinių
mokykloje nebeužtenka skiriamų lėšų administravimo išlaidoms, todėl jas būtina mažinti iš esmės.
Susitikime kalbėta apie mokinių skaičių Pabiržės mokykloje, apie galimybes išlaikyti klasių
komplektus, jungti pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos klases, jei vienoje klasėje nelieka 8
mokinių, aptarti kiti norminiai dokumentai. Pabiržės mokytojai ir mokinių tėvai dalykiškai svarstė,
kas geriau jų vaikams, kokia yra jungtinių klasių praktika, ar nenukenčia vaikas jungtinėje klasėje.
Pabiržiečiai apgailestavo, kad jų apylinkėse gyvenančius vaikus tėvai išveža mokytis į kitas Biržų
mokyklas, kai sąlygos mokytis Pabiržėje yra geros.
E. Januševičius patikino: mokyklos ar X miesto mokyklos Pabiržės skyriaus ateitis labiausiai
priklausys nuo to, kiek mokinių mokysis, ar mokykla bus patraukli mokinių tėvams.
Susitikimo dalyviai mokytojai, mokyklos darbuotojai beveik nekalbėjo apie savo ateitį, apie galimybę
tęsti darbą reorganizuojamose mokykloje. Šiame susitikime svarbiausia buvo mokiniai ir jų saugumas
mokykloje.
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10. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Nesvyžius
Aizkrauklė

Tčevas

Verderis

Grodziskas

Vecumniekai

Bauskė

Biržų rajono savivaldybė yra sudariusi draugystės ir bendradarbiavimo sutartis su šiais užsienio
partneriais:
Tčevu (Lenkijos Respublika) – 1998 m.;
Verderiu (Haveliu) (Vokietijos Federacinė Respublika) – 1999 m.;
Kursku (Rusija ) – 2002 m. (bendradarbiavimas nutrūkęs);
Aizkraukle (Latvijos Respublika) – 2004 m.;
Grudzinsko (Lenkijos Respublika) – 2008 m.;
Nesvyžiumi (Baltarusijos Respublika) – 2009 m.
Vecumniekais (Latvijos Respublika) – 2017 m.
Bauske (Latvijos Respublika) – 2019 m.
2019 m. plėtoti ryšiai su miestų partnerių atstovais ir kitomis kaimyninėmis Lietuvos ir užsienio
savivaldybėmis.
2019 M. RUGSĖJO 21 D. BIRŽUOSE, MININT BALTŲ VIENYBĖS DIENĄ, PASIRAŠYTA
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU LATVIJOS RESPUBLIKOS BAUSKĖS
SAVIVALDYBE
2019 m. rugsėjo 21-ąją, Baltų vienybės dienos šventės metu, Biržų pilies arsenalo salėje Biržų
rajono ir Bauskės savivaldybių merai Vytas Jareckas ir Arnolds Jatnieks pasirašė Biržų rajono ir
Latvijos Respublikos Bauskės savivaldybių bendradarbiavimo sutartį. Sutartimi Biržai ir Bauskė
sutarė stiprinti tautų, regionų ir savivaldybių tarpusavio ryšius bei teikti produktyvią, įvairiapusę
pagalbą skatinant vietinių bendruomenių veiklą. Sutartimi savivaldybės įsipareigojo plėtoti abipusiai
naudingą bendradarbiavimą ir skatinti keitimąsi patirtimi įvairiose srityse: švietimo, kultūros, meno
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ir sporto vystymo; vaikų ir jaunimo rėmimo programų organizavimo; racionalaus ekologijos ir
gamtos resursų naudojimo; vietos savivaldos gerosios patirties sklaidos; turizmo, taip pat ir
gydomojo turizmo, vystymo; bendrų paramos projektų įgyvendinimo; verslo skatinimo; socialinių
reikalų.
Biržų rajono ir Bauskės savivaldybės kultūros srityje bendradarbiauja jau daugiau ne 10 metų.
Nuo 2009 m. iki 2015 m. įgyvendinti bendri Latvijos– Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programos projektai, tuo pačiu užmegsti glaudūs Bauskės savivaldybės kultūros įstaigų ryšiai su
Biržų krašto muziejumi „Sėla“ bei Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka.
Savivaldybes jungia ir artina tarptautinis projektas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“, kuris startavo
2017 m. kovo 1 d.

Bendradarbiavimo sutarties su Bauskės savivaldybe pasirašymo momentas
Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai toliau plėtojami su Vecumniekų, Aizkrauklės,
Grodzisko, Tčevo, Nesvyžiaus savivaldybėmis.
Savivaldybės delegacijos vyko į Vecumniekus, Aizkrauklę, Bauskę, Grodziską.
Į Biržų miesto šventę ,,Biržai – sostinė mano“ pakviestos ir priimtos Aizkrauklės,
Vecumniekų, Grodzisko, Tčevo, Nesvyžiaus miestų partnerių, patrulinio laivo ,,Aukštaitis“
delegacijos. Taip pat kiti kaimyninių Lietuvos savivaldybių ir užsienio atstovai (Neretos, Bauskės,
Rundalės, Iecavos).
Bendradarbiauta su miestų partnerių atstovais informacijos teikimo, renginių organizavimo
klausimais su užsienio šalių ambasadomis.
Savivaldybės vadovai bei jų atstovai vyko į susitikimus su Latvijos, Japonijos, JAV,
Izraelio, Kinijos ambasadų atstovais.
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AIZKRAUKLĖ (Latvijos Respublika)
2019 m. gegužės 28–birželio 1 d. Aizkrauklėje iškilmingai švęsta bendradarbiavimo 15 metų
sukaktis. Vyko miestų partnerių atstovų susitikimas.
Pirmosios susitikimo dienos buvo skirtos pasidalinti
patirtimi, planuoti būsimus darbus. Kraslavos mieste, svečių
namuose, keturias dienas vyko kultūros, švietimo, sporto,
turizmo ir jaunimo reikalų specialistų susitikimas, kuriame
miestų partnerių iš Vokietijos, Ukrainos, Baltarusijos,
Lenkijos ir Lietuvos atstovai dalinosi savo gerąja patirtimi,
kalbėjo apie problemas ir planavo bendradarbiavimo šiose
srityse strategiją penkeriems metams. Biržų rajono
savivaldybei atstovavo Biržų kultūros centro direktorius
Romas Lesevičiaus, Biržų kūno kultūros ir sporto centro
direktorius Sigitas Mitrochinas, „Aušros“ pagrindinės
mokyklos direktorė Saulė Venckūnienė ir Biržų rajono
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Vesta Urvakytė.
Birželio 1-ąją į Aizkrauklę švęsti 15 metų bendradarbiavimo
sukakties vyko Biržų rajono savivaldybės delegacija: rajono
Savivaldybės meras Vytas Jareckas, Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė,
mero patarėja Janina Bagdonienė.
Iš Biržų koncertuoti Aizkrauklėje vyko gausus būrys Biržų
kultūros centro meno mėgėjų: folkloro ansamblis „Žemyna“,
vadovė Aušra Butkauskienė, pramoginių šokių kolektyvas,
vadovė Dalė Urbonienė, „Bočių“ kolektyvas, vadovė Lina
Januševičienė, jaunimo tautinių šokių ansamblis „Raitytinis“ ir vyresniųjų tautinių šokių
ansamblis, vadovė Danguolė Kalkienė, alternatyvaus fokloro grupė „Navija“, vadovė Rūta
Kudelkienė.
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GRODZISKAS
Birželio 7–10 d. Biržų rajono savivaldybės delegacija: Savivaldybės meras Vytas Jareckas,
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Lina Vireliūnienė ir Loreta
Baronienė, Didžiosios Lenkijos Grodzisko miesto (Lenkijos Respublika) mero kvietimu viešėjo
šiame mieste. Biržiečiai buvo pakviesti į vieną iš didžiausių miesto švenčių – garsiausią Lenkijos
bėgimo renginį – Grodzisko miesto pusmaratonį „Slovak“. Tradicinis pusmaratonis vyko tryliktą
kartą, į šventę buvo pakviesti miestų partnerių atstovai iš Ukrainos, Bosnijos ir Hercegovinos,
Vokietijos, Belgijos, Lenkijos ir Lietuvos.
Šventinėje vakarienėje šventės svečius pasveikino miesto meras Piotr Hojan, miesto tarybos nariai,
buvęs miesto vadovas Henryk Szimanski.
Šeštadienį miestų partnerių delegacijos buvo pakviestos į susitikimą su meru Piotr Hojan miesto
Rotušėje. Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas padėkojo už kvietimą, pasidžiaugė, kad
miestų draugystė tęsiasi nepaisant vadovų kaitos.
Svečiai buvo pakviesti pasivaikščioti po senamiesti ir aplankyti
parką, kuris buvo sodintas penkerių metų įstojimo į Europos
Sąjungą proga. Kiekvienas Grodzisko partneris ten yra pasodinęs
savo medį, o susitikimų metu jį aplanko, palaisto, pažiūri, kiek
medis išaugo. Biržiečiai taip pat aplankė savo medį, jį palaistė ir
užtikrina, kad medelis puikiai auga. Aplankę parką delegacijų
nariai buvo pakviesti į kelionę autobusu po miestą. Gidu buvo pats
meras Piotr Hojan, kuris supažindino su įžymiausiais architektūros
objektais, svarbiausiais miesto akcentais. Svečiai aplankė baldų
fabriką ir domėjosi jo gaminiais, darbuotojų atlyginimu ir
socialinėmis garantijomis.
Biržų delegacija dalyvavo visuose šventiniuose renginiuose.
Biržiečiai domėjosi organizaciniais šio renginio dalykais,
bendravo su skirtingų sričių atstovais. Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialistėms rūpėjo švietimo reikalai Lenkijoje.
Pasirodo, kad ir Lenkijos mokytojai susiduria su tomis pačiomis
problemomis kaip ir Lietuvos: mokytojų netenkina atlyginimai,
mokyklų tinklo pertvarka ir kiti dalykai. Grodzisko licėjaus

direktorė Jadwiga Lacheta prašė padėti užmegzti bendradarbiavimo ryšius su viena ar kita Biržų
rajono gimnazija. Biržiečiai buvo pakviesti ir į profesinio mokymo centrą, tačiau nebeturėjo laiko
jame apsilankyti, tad šią pažintį atidėjo kitam kartui.
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2019 m. lapkričio 18 d. Latvija šventė
Latvijos
Respublikos
Nepriklausomybės paskelbimo dieną.
Biržų rajono savivaldybės atstovai

dalyvavo šventiniuose renginiuose Aizkrauklėje. Šventėje
dalyvavo ir savo darbus tautodailės parodoje pristatė Biržų
tautodailininkai

2019 m. gruodžio 13 d. Savivaldybės meras Vytas Jareckas, Biržų technologijų ir verslo mokymo
centro laikinasis direktorius Raimondas Čepokas bei profesijos mokytoja Laima Pilkauskienė
lankėsi Aizkrauklėje. Mero V. Jarecko ir Aizkrauklės rajono mero L. Lidumo iniciatyva susitiko
dviejų profesinio ugdymo įstaigų atstovai: biržiečiai aplankė Aizkrauklės profesinę mokyklą,
domėjosi jos veikla. Daugiausia kalbėta apie bendradarbiavimo galimybes, nes abi mokymo
įstaigos užsiima panašia veikla, turi panašias galimybes.
VECUMNIEKAI (Latvijos Respublika)
2019 m. liepos 13 d. Savivaldybės meras dalyvavo Vecumniekų savivaldybėje (Latvijos
Respublika) vykusioje savivaldybės 10-ojo gimtadienio ir Lelijų šventėje.
BAUSKĖ (Latvijos Respublika)
2019 m. liepos 11 d. Savivaldybės meras lankėsi Bauskės savivaldybėje ir susitiko su Bauskės
rajono meru Arnoldu Jatnieku. Susitikime aptartas klausimas dėl Biržų turizmo informacijos ir
Bauskės turizmo informacijos centrų keitimosi reklamine savo rajonų lankytinų vietų informacija
ir ją viešintų savo miestuose. Taip pat buvo aptarta galimybė dalyvauti bendruose Lietuvos ir
Latvijos turizmo projektuose, keistis informacija dėl naujų galimybių turizmo srityje.
2019 m. rugsėjo 13 d. Bauskės mero Arnoldo Jatnieko kvietimu Savivaldybės vadovai kartu su
Administracijos bei Savivaldybės įstaigų atstovais Bauskėje (Latvija) dalyvavo tarptautinėse
sporto žaidynėse. Šių varžybų tikslas – populiarinti ir skatinti sveiko gyvenimo būdo plėtrą
savivaldybėse, patirti teigiamų emocijų, išsiaiškinti sportiškiausius savivaldybių tarnautojus ir
sportiškiausią rajoną.
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KITI SUSITIKIMAI
2019 m. vasario 22 d. Savivaldybės meras kartu su Bauskės, Iecavos, Rundalės, Vecumniekų
savivaldybių (Latvijos Respublika), Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio rajonų savivaldybių merais
Bauskėje pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo turizmo srityje įgyvendinant tarptautinio pasienio
regiono turizmo projektą „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“. Projekto tikslas – skatinti turistinių
objektų pažinimą, verslo veiklos ir turizmo plėtrą, renginių lankymą bendradarbiavimo partnerių
teritorijose.
2019 m. spalio 1 d. Savivaldybės meras lankėsi Kinijos Liaudies Respublikos ambasadoje, kuri
šventė Liaudies Respublikos įkūrimo 70 – ąsias metines.
2019 m. birželio 13–16 d. organizuota Biržų žydų istorijos ir kultūros savaitė, kurios vienas iš
svarbiausių renginių – memorialo Holokausto aukoms atminti atidengimas Pakamponių miške.
2019 m. gegužės 16 d. Biržų rajono savivaldybėje viešėjo Izraelio valstybės nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amir Maimon. Bendravimo tikslas – saugoti žydų tautos istoriją,
Lietuvos ir Izraelio valstybes padaryti artimesnes, bendradarbiauti įvairiose srityse, įtraukti į tai
jaunus žmones.
2019 m. birželio 16 d. Savivaldybės meras dalyvavo Biržų žydų istorijos ir kultūros savaitės
renginyje ir susitiko su Japonijos ambasadoriumi Lietuvoje Shiro Yamasaki, Kinijos
ambasadoriumi Shen Zhifei, Izraelio valstybės ambasadoriumi Lietuvoje Amir Maimon.
Susitikimo tikslas – žydus gelbėjusių asmenų pagerbimas.
2019 m. spalio 11 d. Savivaldybės mero pavedimu pavaduotoja Astra Korsakienė ir mero patarėja
Janina
Bagdonienė
Japonijos ambasadoriaus
Shiro Yamasaki kvietimu
dalyvavo Lietuvos ir
Japonijos savivaldybių
mainų
susitikime.
Susitikimas
vyko
Japonijos ambasadoriaus
rezidencijoje, kur buvo
pristatyta Biržų rajono
savivaldybė.

2019 m. gruodžio 18 d. Biržų rajono
savivaldybėje įvyko
Biržų rajono
savivaldybės vadovų: mero Vyto Jarecko ir
Astros Korsakienės, susitikimas su JAV
ambasados Lietuvoje kultūros atašė Meghan
Luckett. JAV ambasados atstovė domėjosi
Biržų rajono savivaldybės aktualijomis,
ekonomika, socialiniais klausimais, kultūra,
prioritetiniais darbais. Susitikime kalbėta
apie vis didėjančią regionų atskirtį, apie
Biržų rajonui skaudžius ir spręstinus
dalykus.
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BENDRADARBIAVIMAS SU KITAIS JURIDINIAIS ASMENIMIS
2019 m. birželio 18 d. Biržų rajone lankėsi
Pakruojo rajono vadovai ir savivaldybės
administracijos atstovai: meras Saulius
Margis, mero pavaduotojas Virginijus
Kacilevičius, Savivaldybės administracijos
direktorė Ilona Gelažnikienė, direktorės
pavaduotojas Gintaras Šurna. Pakruojiečiai į
Biržus atvyko susipažinti su Biržų kraštu,
prisistatyti rajono vadovams, kad megztųsi
draugiški ir abiems pusėms naudingi
darbiniai santykiai.

TĘSTAS BENDRADARBIAVIMAS SU PATRULINIO LAIVO ,,AUKŠTAITIS“ ĮGULA.
Savivaldybės vadovai meras Vytas Jareckas ir mero pavaduotoja Astra Korsakienė 2019 m.
liepos 27 d. dalyvavo žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonijoje (patrulinio laivo ,,Aukštaitis“ vado
kvietimu). Pagerbti žuvusiųjų jūroje atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su
žmona Diana Nausėdiene. Vainikai žuvusiesiems buvo iškilmingai nuleidžiami atviroje jūroje, varpo
dūžiu
palydint
kiekvieną
vainiką.
Pirmasis vainiką į jūrą
palydėjo Prezidentas
G. Nausėda. Vainiku
žuvusiuosius pagerbė
ir
Biržų
rajono
savivaldybės
vadovai V. Jareckas ir
A.
Korsakienė.
Ceremonijoje taip pat
dalyvavo Karinių jūrų
pajėgų
flotilės
admirolas
Arūnas
Mockus,
Klaipėdos
miesto savivaldybės
meras
Vytautas
Grubliauskas,
Jungtinių
Amerikos
Valstijų ir Vokietijos
gynybos atašė, kiti svečiai. Į Baltijos jūrą iš „Aukštaičio“ buvo nuleisti ir Lietuvos kariuomenės,
Klaipėdos miesto savivaldybės, Biržų rajono savivaldybės ir kiti vainikai.
Vainikų nuleidimo ceremonija – kasmetinė ir viena seniausių Jūros šventės tradicijų, gimusi 1934
metais, kai buvo organizuojamos pirmos jūros šventės. Po vainikų nuleidimo ceremonijos Prezidentas
G. Nausėda susipažino su karo laivu, domėjosi karių gyvenimo sąlygomis. Biržų rajono atstovai
bendravo su laivo įgula, iš Biržų kilusia laivo vado pavaduotoja kapitone leitenante Agnija Aleknaite.
Ant „Aukštaičio“ stiebo plevėsuojanti Biržų miesto vėliava yra oficiali šio laivo vėliava.
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II. SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖ,
SOCIALINĖ, ŠVIETIMO, KULTŪRINĖ
SITUACIJA
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1. BIUDŽETAS
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SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETAS

2019 m. Savivaldybės biudžetą, patvirtintą ankstesniosios kadencijos tarybos, naujosios
kadencijos Savivaldybės taryba per metus tikslino 6 kartus.
Dėl biudžeto tikslinimo priimti 6 Savivaldybės tarybos sprendimai (biudžetas tikslintas dėl
papildomų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų ir lėšų skyrimo savivaldybėms, asignavimų
valdytojams skirtų asignavimų paskirties pakeitimų, mokymo lėšų perskirstymo, biudžetinių
įstaigų gaunamų už paslaugas pajamų planų tikslinimo, biudžeto asignavimų perskirstymo tarp
asignavimų valdytojų ir kitų priežasčių).
Savivaldybės biudžeto lėšos buvo naudojamos taupiai, racionaliai ir efektyviai, biudžeto vykdymo
problemos spręstos operatyviai.
2019 m. PAJAMOS (MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS)
Metų pradžioje patvirtintos Savivaldybės biudžeto pajamos (planas) - 25615,3 tūkst. Eur
(2018 –24592,6 tūkst. Eur)
Pajamų planas metų pabaigoje – 28353,4 tūkst. Eur. (2018 – 25497,0 tūkst. Eur)
Per metus gauta pajamų – 28756,3 tūkst. Eur. (2018 m. - 26196,7 tūkst. Eur)
2019 M. PAJAMŲ PLANAS ĮVYKDYTAS 101,4 PROC., VIRŠ PLANO GAUTA 402,9
TŪKST. EUR. PAJAMŲ, MOKESČIŲ IR DOTACIJŲ (2018 m. - Pajamų planas įvykdytas
102,7 proc., virš plano gauta 699,7 tūkst. Eur. pajamų, mokesčių ir dotacijų).

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
PAJAMOS 2017-2019 M. (TŪKST. EUR)
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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS SKIRTOS ŠEŠIOMS PROGRAMOMS,
apimančioms visas Savivaldybės veiklos sritis, priemonėms bei uždaviniams įgyvendinti.
Daugiausia lėšų buvo skirta Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo bei
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo
programoms.

IŠLAIDOS
Patvirtintas išlaidų planas metų pradžioje – 27465,9 tūkst. Eur,
Išlaidų planas metų pabaigoje
– 30063,6 tūkst. Eur.
Finansuota išlaidų
– 28692,4 tūkst. Eur.
Išlaidų planas įvykdytas 95,4 proc., liko nefinansuota 1371,2 tūkst. Eur.

PER METUS GAUTA:
GPM iš VMI – 13627,2 tūkst. Eur (planas -13127 tūkst. Eur, įvykdyta 103,8 proc., virš plano –
500,0 tūkst. Eur),
ŽEMĖS MOKESTIS – 1073,3 tūkst. Eur (planas - 850 tūkst. Eur, įvykdyta 126,3 proc., virš plano
– 223,3 tūkst. Eur),
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS – 350,9 tūkst. Eur (planas 350 tūkst. Eur, įvykdyta
100,3 proc., virš plano 0,9 tūkst. Eur),
ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS – 388,5 tūkst. Eur (planas – 242 tūkst. Eur, įvykdyta 160,5 proc.,
virš plano 146,5 tūkst. Eur),
DOTACIJOS – per metus gauta 11851,4 tūkst. Eur (planas – 12314,6 tūkst. Eur; įvykdyta 96,2
proc., gauta mažiau nei planuota 463 tūkst. Eur; daugiausia nepanaudota Kelių plėtros ir priežiūros
programos lėšų).
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PER
METUS
SAVIVALDYBĖS
SPRENDIMAIS
SAVIVALDYBĖS
TIKSLINTAS 6 KARTUS.

TARYBOS Į BIUDŽETĄ BUVO GAUTA
BIUDŽETAS DAUGIAU PAJAMŲ NEI
PLANUOTA, todėl atsirado
galimybė skirti daugiau lėšų
Biudžeto pajamos (planas) sprendimais padidinto 2738,1 tūkst. biudžetinėms įstaigoms,
kurioms tvirtinant
Eur, iš jų:
- 1988,7 tūkst. Eur padidintos planuojamos įvairios Savivaldybės biudžetą nebuvo
tikslinės paskirties dotacijos (Kelių plėtros ir priežiūros skirta pakankamai lėšų,
programos lėšos, ES lėšos, spec. tikslinės valstybės biudžeto išlaikyti (pirmiausia įsiskolinimams dengti) bei
dotacijos);
- 89,1 tūkst. Eur padidintas biudžetinių įstaigų pajamų už vykdant biudžetą
atsiradusioms nenumatytoms
teikiamas paslaugas planas;
- 53,7 tūkst. Eur sumažintas vietinių rinkliavų už atliekų ar papildomoms išlaidoms
tvarkymą pajamų planas (metų pradžioj buvo planuota gauti 600 finansuoti.
tūkst. Eur, planas sumažintas pagal faktiškai gautas pajamas),
- 714,0 tūkst. Eur padidintas pajamų ir mokesčių planas
(GPM, žemės mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, žemės
nuomos mokestis ir kt).

PER METUS PAPILDOMAI SKIRTA:
biudžetinėms įstaigoms išlaikyti (šildymo skoloms dengti ir išlaidoms, transporto
išlaikymo išlaidoms, patalpų remontui, darbuotojų išeitinėms išmokoms) – 234,0 tūkst. Eur,
ES projektams bendrai finansuoti (Savivaldybės lėšų dalis) – 232,7 tūkst. Eur,
Savivaldybės administracijai pėsčiųjų tilto per Širvėnos ežerą remonto išlaidoms – 70,0
tūkst. Eur;
Biržų miesto seniūnijai užimtumo programoms vykdyti – 21,0 tūkst. Eur;
Biržų miesto seniūnijai viešojo ūkio išlaidoms – 41,2 tūkst. Eur;
Savivaldybės tarybos darbo organizavimo išlaidoms – 3,0 tūkst. Eur;
Savivaldybės administracijai Obelaukių k. drenažo sistemų remonto projektui parengti
- 4,0 tūkst. Eur,
Savivaldybės J. Bielinio viešajai bibliotekai Kultūros tarybos finansuojamiems
projektams vykdyti bei knygos apie J. Meką rengimo / leidimo išlaidoms – 8,0 tūkst. Eur,
Savivaldybės administracijai socialinės apsaugos srities išlaidoms (pensionatuose ir
soc. globos įstaigose gyvenančių rajono gyventojų išlaikymui, laikinajai vaiko globai) –100,1
tūkst. Eur.
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BIUDŽETO PATIKSLINIMAI LEIDO METUS UŽBAIGTI BE DIDESNIŲ
ĮSISKOLINIMŲ, LAIKU FINANSUOTI IŠLAIDAS, VYKDYTI ATSISKAITYMUS IR
MOKĖJIMUS.
TRUMPALAIKIAI ĮSISKOLINIMAI METŲ PABAIGOJE SUDARĖ TIK 696,0 TŪKST.
EUR (daugiausia tai mokėjimai už 2019 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas, prekes ir
darbus, priskaitytos socialinės išmokos už gruodį (mokamos apie kito mėnesio 10 d.).

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
ĮSISKOLINIMAI
2017-2019 M. (TŪKST. EUR)
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NEPANAUDOTOS LĖŠOS
Per metus Savivaldybės tarybos sprendimais, tikslinant Savivaldybės 2019 m. biudžetą, socialinei
paramai (soc. pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą ir vandenį) nepanaudotos lėšos – iš viso
33,0 tūkst. Eur paskirtos kitoms socialinėms reikmėms finansuoti (laikinajai vaiko globai
budinčių globotojų šeimose, rajono gyventojų išlaikymui soc.globos įstaigose ir pensionatuose,
išlaidoms socialiniams globėjams).
Per metus panaudota Savivaldybės biudžeto lėšų socialinėms pašalpoms mokėti – 1286,7 tūkst.
Eur, kompensacijoms už šildymą – 655,7 tūkst. Eur (iš viso abiems priemonėms – 1942,4 tūkst.
Eur).
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2. DEMOGRAFINĖ SITUACIJA. GYVENTOJŲ
UŽIMTUMAS. VERSLO RĖMIMAS
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE:
2020 M. PRADŽIOJE GYVENO 22 tūkst. 718 GYVENTOJŲ (2019 m. pradžioje – 23
172)
(tai sudaro 10,76
proc. Panevėžio apskrities gyventojų),IŠ JŲ: MIESTO
GYVENTOJŲ DALIS SUDARĖ 48,4 proc. (2019 m. pradžioje – 48,2, 2018 m. pradžioje –
48,16 proc.), KAIMO – 51,6 proc. (2019 m. pradžioje – 51,8, 2018 m. pradžioje – 51,84
proc.).
Savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos ir
neigiamos neto migracijos gyventojų skaičius mažėja. 2016–2020 m. pradžios laikotarpiu
gyventojų skaičius Savivaldybėje sumažėjo 10,6 proc. (Lietuvoje – 3,3 proc., Panevėžio
apskrityje – 8,5 proc.).
Gyventojų skaičiaus mažėjimo pagrindinė priežastis – neigiamas migracijos saldo,
neigiama natūrali gyventojų kaita.
Biržų rajone per 2019 m. savo išvykimą iš Lietuvos deklaravo 207* (2018 m. – 275)
gyventojas, o iš užsienio į Savivaldybę atvyko 187 (2018 m. – 134) gyventojai, migracijos
saldo – - 20 (2018 m. – -141).
Iš viso 2019 m. iš Biržų rajono išvyko 838 žmonės (2018 m.– 1008 (2017m. – 1213 žmonių),
atvyko - 625 žmonės (2018 m. – 677 (2017 m. – 581 žmonės), migracijos saldo buvo neigiamas
ir siekė -213 (2018 m. – 331 (2017 m. – 632) .
Lyginant 2019 m. ir 2018 m., migracija Biržų rajone sumažėjo 64 proc. Tačiau neigiamas
migracijos saldo vyravo ne tik Biržų rajone, bet ir Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.
2019 m. 1000-iui gyventojų Biržų rajone teko 7,6 (2018 m. – 7,7) gimusiųjų, 18,00 (2018 m.
– 19,22) mirusiųjų, o natūrali gyventojų kaita buvo neigiama ir siekė – 10,4 (2018 m. buvo
11,56).
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Biržų rajono gyventojų skaičiaus dinamika, 2016–2020 m. pradžioje

25418
24645
23778
23172

22718
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2016 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

86

2020 m.

2019 m. pradžioje Biržų rajone gyveno 12,6 proc. (2018 m. – 12,7 proc.) 0–14 metų amžiaus
gyventojų. Tais pačiais metais Lietuvoje šios amžiaus grupės gyventojai sudarė 15,1 proc. (2018 m.
pradžioje – 15 proc.), Panevėžio apskrityje – 13,4 proc. (2018 m. pradžioje – 13,5 proc.) visų
gyventojų.
Darbingo amžiaus gyventojų skaičius irgi turi mažėjimo tendenciją. 2019 m. pradžioje Biržų
rajone gyveno 62,2 proc. (2018 m. pradžioje – 62,2 proc.) darbingo amžiaus gyventojų. Tais pačiais
metais Lietuvoje šios amžiaus grupės gyventojai sudarė 65,1 proc. (2018 m. pradžioje – 65,4 proc.),
Panevėžio apskrityje – 63,8 proc. (2018 m. pradžioje – 64,1 proc.) visų gyventojų. Darbingo amžiaus
gyventojų skaičius Savivaldybėje 2017–2019 m. laikotarpiu sumažėjo 0,7 proc. (Lietuvoje – 1,2
proc., Panevėžio apskrityje – 1,4 proc.).
2019 m. pradžioje Biržų rajone gyveno 25,2 proc. (2018 m. – 25,1 proc.) pensinio amžiaus
gyventojų. Pensinio amžiaus gyventojų skaičius Savivaldybėje analizuojamu laikotarpiu didėjo, o
lyginant 2019 ir 2017 m. pradžios duomenis, padidėjo 2,9 proc., Lietuvoje – 2,6 proc., Panevėžio
apskrityje – 4,1 proc.). Galima daryti išvadą, kad Biržų rajonui būdinga gyventojų senėjimo
tendencija, šios amžiaus grupės dalis nuo bendro Savivaldybės gyventojų skaičiaus viršija Lietuvos
(2018 m. – 19,6 proc.; 2017 m. pradžioje – 19,3 proc.), Panevėžio apskrities (2018 m. pradžioje –
22,4 proc., 2017 m. pradžioje – 21,9 proc.).
Lietuvos gyventojų skaičius mažėja ne tik dėl neigiamo gyventojų prieaugio, bet ir
emigracijos. 2019 m. iš Lietuvos išvykimą deklaravo 29273* (2018 m. – 32206), o atvykimą –
40067* (2018 m. – 28914) žmonės. Migracijos saldo 2019 m. Lietuvoje siekė 10794* (2018 m. –
3292).
UŽIMTUMAS IR DARBO RINKA
Užimti gyventojai / (tūkst.)
Biržų
rajono
savivaldybė

2015

2016

2017

2018

2019

Vyrai ir
moterys

10,3

11,5

10,9

9,2

9,0

Vyrai

4,9

5,6

5,3

5,4

5,1

Moterys

5,5

5,8

5,6

3,9

3,9

Parengta pagal Statistikos departamento duomenis
Biržų rajone 2019 m. gruodžio mėnesio pabaigoje pagal Lietuvos darbo biržos duomenis buvo
registruota 1,510 tūkst. bedarbių.
Bedarbių skaičius rajone nuo 2011 m. mažėjo:
Bedarbių skaičius / (tūkst.)
2011
Biržų
rajono
2,0
savivaldybė

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,8

1,7

1,6

1,5

1,3

1,4

1,5

1,4

(2011 m. – 2,0 tūkst., 2012 m. – 1,8 tūkst., 2013 m. – 1,7 tūkst., 2014 m. – 1,6 tūkst., 2015 m. – 1,5 tūkst., 2016 m. – 1,3
tūkst., 2017 m. – 1,4 tūkst., 2018 m. – 1,5 tūkst., 2019 m. – 1,4 tūkst.).

Bedarbių skaičius 2019 m., lyginant su 2018 m., Biržų rajone sumažėjo 4,2 proc.,
Lietuvoje – 2,3 proc., Panevėžio apskrityje – 5,7 proc.
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKIANTYS ŪKIO SUBJEKTAI
2020 m. pradžioje Biržų rajone veikė 501 (2019 m. pradžioje – 485, 2018 m. – 469) ūkio
subjektas (1000-iui gyventojų teko 52,73 (2019 m. pradžioje - 50,15, 2018 m.– 48,94) registruotų
ir 22,05 (2019 m. pradžioje – 20,93, 2018 m. – 20,24) veikiančių ūkio subjektų. Veikiančių ūkio
subjektų 1000-iui gyventojų 2020 m. pradžioje šalyje buvo 1,74 karto daugiau nei Savivaldybėje, o
nuo Panevėžio apskrities veikiančių ūkio subjektų 1000-iui gyventojų savivaldybė atsiliko 28,2 proc.)
(Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas).

FIZINIŲ ASMENŲ, VYKDANČIŲ INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ PAGAL
PAŽYMĄ SKAIČIUS:
2019-01-01 – 598 fizinių asmenų
2020-01-01 – 864 fizinių asmenų
(Duomenys gauti iš www.vmi.lt)

ŪKINĖ VEIKLA
2019 m. pradžioje buvo registruota 2252 ūkininkų ūkiai, iš jų iki 40 m. 316 (14 proc.) –
jaunieji ūkininkai.
Per 2019 metus įregistruota 40 ūkininkų ūkių, 57 – likviduoti, atnaujinti 1430 ūkių duomenys
informacinėje sistemoje.
2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 2235 ūkininko ūkiai, iš jų 314 (14,0 proc.) jaunųjų
ūkininkų.
Ūkininkų ūkiai
Metai

Metų pradžioje

Atnaujinta Neatnaujinta Įregistruota

Išregistruota Metų gale

2018

2333

929

1323

13

94

2252

2019

2252

1430

805

40

57

2235

Biržų rajono ūkininkų ūkių skaičius pagal ūkių būkles 2018–2019 metais. Pagal ŽŪIKVC
VŪRAP duomenis.
Pastaba. Nėra duomenų, kiek asmenų įdarbina ūkininkai

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKIANTIS SMULKUSIS IR VIDUTINIS
VERSLAS
Dalis gyventojų ūkinę-komercinę veiklą vykdo įsigydami verslo liudijimus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytoms veiklos rūšims vykdyti. Iš 89 LR Vyriausybės nustatytų
veiklos rūšių, kuriomis verčiantis gali būti perkami verslo liudijimai, 560 (2018 m. – 576, 2017 m. –
620, 2016 m. – 573) Biržų rajono gyventojų vertėsi 46 (2018 m. – 47, 2017 m. – 47, 2016 m. –49)
veiklos rūšimis (Duomenų šaltinis – Valstybinė mokesčių inspekcija).
Nuo veiklos, vykdomos įsigyjant verslo liudijimus, 2019 m. sumokėta 27,772 tūkst. Eur
gyventojų pajamų mokesčio (2018 m. – 25,666 tūkst. Eur, 2017 m. – 26,420 tūkst. Eur).
Pagal veiklos rūšis gyventojai daugiausiai verslo liudijimus pirko: statybos veiklai – 122
(2018 m. – 124, 2017 m. – 145, 2016 m. – 138) gyventojai; prekybos veiklai – 118 (2018 m. – 128
m., 2017 m. – 134, 2016 m. – 136) gyventojų; kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų
veiklai – 58 (2018 m. – 51, 2017 m. – 60, 2016 m. – 59) gyventojai; kvalifikacijos tobulinimo ir
papildomo mokymo veiklai – 43 (2018 m. – 45, 2017 m. – 51, 2016 m. – 45) gyventojai; statybinių
dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių gamybai, remontui – 34 (2018 m. –
34, 2017 m. –30, 2016 m. – 32) gyventojai; variklinių transporto priemonių techninei priežiūrai ir
remontui – 23 (2018 m. – 20, 2017 m. – 25, 2016 m. – 27) gyventojai; medienos ruošai, malkų
gamybai – 22 (2018 m. – 22, 2017 m. – 18, 2016 m. – 35) gyventojai.
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SAVIVALDYBĖS PARAMA VERSLUI:
Nustatė mažesnius gyventojų pajamų mokesčio tarifus:
Savivaldybės taryba, skatindama gyventojus užsiimti veiklomis, kuriomis gali būti
verčiamasi, turint verslo liudijimą, nustatė mažesnius gyventojų pajamų mokesčio tarifus asmenims,
2019 m. įsigyjantiems verslo liudijimą verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje, taip pat visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos,
Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos
savivaldybių teritorijas.

Taikė pajamų mokesčio už verslo liudijimą lengvatas:
Taip pat taikė 50 proc. pajamų mokesčio už verslo liudijimą lengvatas pensinio amžiaus
gyventojams, tėvams, auginantiems tris ir daugiau vaikų, arba auginantiems bent vieną neįgalų vaiką,
tėvams, vieniems auginantiems vaikus, asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių
amatų veikla, ir asmenims, gaunantiems laikotarpiu, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, su darbo
santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų. Neįgaliesiems asmenims, kuriems
nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, sumažino 60 proc., o asmenims, kurių darbingumo lygis
45–55 proc. – 40 proc. Bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėje darbo biržoje,
sumažino mokestį 40 proc.
Nuo mokesčio už verslo liudijimą buvo atleisti neįgalieji, kuriems nustatytas 0–25 proc.
darbingumo lygis, ir mokiniai arba studentai.
Gyventojai naudojosi mokesčių lengvatomis
Savivaldybės tarybos nustatytomis mokesčio už verslo liudijimus lengvatomis 2019 m.
pasinaudojo 341 (2018 m. – 383, 2017 m. – 425, 2016 m. – 403) asmuo, lengvatų suma – 8 667 Eur
(2018 m. – 9 209 Eur, 2017 m. – 10 406 Eur, 2016 m. – 9 873 Eur).

Patvirtino Savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą
Skatindama smulkųjį ir vidutinį verslą, Savivaldybės taryba yra patvirtinusi Savivaldybės
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą (toliau – Programa). Programai iš Savivaldybės
biudžeto 2019 m. buvo skirta 2 000 Eur. Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros programos valdymo komisijos sprendimu 2 000 Eur Programos lėšų buvo skirta asociacijos
„Biržų turizmo klasteris“ dalyvavimo parodoje „Balttour 2020“ išlaidoms iš dalies apmokėti.
Siekiant prisidėti prie vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo Biržų rajone,
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl nekilnojamojo
turto mokesčio lengvatos“ UAB „F-wood“ suteikta 75 proc. nekilnojamojo turto (įmonės
nekilnojamasis turtas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Stačkūnų k.) mokesčio lengvata už įmonės sukurtas
5 naujas darbo vietas papildomai darbo rinkoje remiamiems bedarbiams. Lengvatos suma – 288 Eur.

Sumažino Žemės mokestį už Žemės ūkio paskirties žemės sklypus
Pagal 2018 m. sausio 1 d. atliktą masinį žemės vertinimą, žemės ūkio paskirties žemės Biržų
rajone mokestinė vertė išaugo beveik 2 kartus. 2018 m. nustatant žemės mokesčio tarifus 2019 m.,
žemės mokesčio tarifas už žemės ūkio paskirties žemę sumažintas nuo 2 proc. iki 1,8 proc. žemės
mokestinės vertės.
Savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl 2020 metų žemės
mokesčio“ 2020 m. žemės mokesčio tarifą už žemės ūkio paskirties žemę nustatė 1,6 proc. žemės
mokestinės vertės. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į Ūkininkų sąjungos ir Žemdirbių
asociacijos prašymą.

Galioja Savivaldybės tarybos 2013 m gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-299 „Dėl
mokesčių lengvatų“ taikomos nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatos
juridiniams ir fiziniams asmenims, parėmusiems sprendime nurodytus renginius, šventes.
Nurodyti asmenys gali pasinaudoti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatos dydžiu – 50
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procentų suteiktos paramos. 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio lengvata sudarė 3891 Eur
(2018 m. – 6473 Eur).

Patvirtino Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos
nuostatus (Tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-278), kuriuose numatė daugiau
paramos priemonių smulkiojo verslo subjektams.
Nustatyti 2020 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio
tarifai– 0,3 proc. mokestinės vertės pirmą kartą Savivaldybės teritorijoje pradedančių
veiklą fizinių ir juridinių asmenų ekonominėje veikloje naudojamam nekilnojamajam
turtui, pirmus tris jų veiklos metus bei viešųjų įstaigų, asociacijų, kitų religinių
bendruomenių, bendrijų ir centrų, daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų
eksploatavimo bendrijų ir sodininkų bendrijų, labdaros ir paramos fondų veiklai naudojamam
nekilnojamajam turtui;
Nustatyti 2020 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio tarifai
– 0,5 proc. mokestinės vertės: viešbučių, maitinimo ir poilsio paskirties nekilnojamajam turtui
(2019 m. gegužės 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-97)

Tarybos sprendimu suteikta 75 proc. nekilnojamojo turto mokesčio lengvata
UAB „F-wood (Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T-235).
Įmonė sukūrė 5 naujas darbo vietas papildomai darbo rinkoje remiamiems bedarbiams. (Lengvatos
suma – 288 Eur).

Verslumą skatina Savivaldybės daromos investicijos į infrastruktūrą: kelius,
apšvietimą, aplinkos gražinimą, naujų produktų kūrimą, turizmo plėtrą.
Taip pat Biržų rajono savivaldybė prie Biržų rajono vietos projektų įgyvendinimo prisideda
piniginiu įnašu, kuris siekia 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Tokia partnerystė ir palaikymas
yra labai svarbūs siekiant bendrų regiono plėtros tikslų. 2019 m. pagal VPS priemonės „Kaimo
infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros,
viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ skirta parama 5 projektams
(daugiau skaityti „Biržų rajono VVG veikla“; žr. Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimas Nr. T-175 Dėl projektų pagal priemonės „kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos
sritį „parama investicijomsį laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą
gyventojų poreikiams“ bendrojo finansavimo“).
Savivaldybės valdžios atstovai (Biržų rajono VVG) taip pat dalyvavo priimant sprendimus
įgyvendinant pagrindinį vietos plėtros strateginį tikslą dėl ekonominės veiklos įvairinimo ir darbo
vietų kūrimo – 2019 m. buvo pradėti įgyvendinti 6 verslo vietos projektai, kurių metu planuojama
sukurti 8,1 darbo vietos. Parama skirta įvairioms veikloms įgyvendinti: turizmo paslaugų teikimui,
pastatų šiltinimo, autoserviso paslaugų teikimui, 3 D lazerinio skenavimo paslaugos teikimui ir vaisių
bei uogų perdirbimo paslaugų teikimui. Iš šių vietos projektų 2019 m. 2 vietos projektai yra pilnai
įgyvendinti ir naujai sukurtos 3,1 darbo vietos.

Planuojamas įgyvendinti projektas „Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C
įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms“
Biržų rajono savivaldybės administracija 2019 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijai pateikė veiksmo „Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C įrengimas, sukuriant
palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms“, siūlomo įtraukti į Panevėžio regiono integruotą
teritorijų vystymo programą, aprašymą.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2020 m. sausio 6 d. patvirtino priemonės
Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“
veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašą, į kurį pateko ir Biržų
rajono savivaldybės administracijos planuojamas įgyvendinti projektas „Naujo sklypo Biržų m.,
Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms“ (toliau –
Projektas).
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Planuojama Projekto vertė – 300 tūkst. Eur, iš kurių ES lėšos –255 tūkst. Eur, valstybės
biudžeto lėšos – 22,5 tūkst. Eur, savivaldybės lėšos – 22,5 tūkst. Eur.
Gavus finansavimą, šio Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti ir pritaikyti verslui
2,1245 ha sklypo Biržuose, Plento g. 2C teritoriją: iki sklypo nutiesti elektros, dujų, vandens ir
nuotekų tinklus, išvalyti bei aptverti sklypą.
Pritaikius sklypą verslui, konkurso būdu būtų parenkamas investuotojas. Planuojama,
kad investuotojas čia sukurs 12 darbo vietų.
______________________
UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMAS IR VYKDYMAS
2019 M. Savivaldybė vykdė užimtumo didinimo programą, patvirtintą Savivaldybės tarybos
2019 m. (tokia programą ji vykdo nuo vykdo nuo 2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus Užimtumo įstatymui
ir šio įstatymo poįstatyminiams teisės aktams). Biržų rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo
didinimo programai skirta 187,70 tūkst. Eur, iš jų 86,8 tūkst. Eur – Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto specialioji tikslinė dotacija, 101,0 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.
2017–2019 metais, įgyvendinant užimtumo didinimo programas buvo vykdomi laikinieji
darbai. Laikinuosius darbus vykdė Savivaldybės administracijos seniūnijos ir Biržų regioninio parko
direkcija.
Duomenys apie 2018–2019 m. vykdytą gyventojų užimtumo didinimo programą (laikinųjų
darbų vykdymas):
Laikinųjų darbų vykdytojai

Įdarbinta
asmenų,
registruotų
Užimtumo tarnyboje
2018 m.
2019 m.
33
31
12
16
1
2
4
6
4
3
9
9
5
6
9
8
2
3
79
84

Biržų miesto seniūnija
Vabalninko seniūnija
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
Pabiržės seniūnija
Pačeriaukštės seniūnija
Papilio seniūnija
Parovėjos seniūnija
Širvėnos seniūnija
Biržų regioninio parko direkcija
Iš viso

2020 m. planuojama toliau tęsti laikinųjų darbų vykdymą. Laikinųjų darbų pobūdis –
seniūnijų prižiūrimų valstybinėje žemėje esančių visuomeninės, bendruomeninės paskirties teritorijų
ir objektų tvarkymas ir priežiūra bei savivaldybės rekreacinės ir turizmo paskirties teritorijų ir
objektų, esančių valstybinėje žemėje, tvarkymas ir priežiūra. 2020 m. planuojama įdarbinti
68 Programos tikslinių grupių asmenis.
Atsižvelgus į Užimtumo tarnybos pateiktas rekomendacijas (pridedama), Programoje
numatyta nuo 2020 m. iš Programos lėšų finansuoti bedarbių pavėžėjimo į darbo vietą išlaidas,
vykdant Programos dalyvių atranką, prioritetą teikti ilgalaikiams bedarbiams.
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Savivaldybės taryba nustatė 2019 m. žemės mokesčio lengvatas (2019-05-24 sprendimas
Nr. T-116)
Sprendimu nustatyta, kad 2019 m. žemės mokesčiu neapmokestinamas fiziniams asmenims,
kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40
procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai,
priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis: 1. 0,25 ha kaimo vietovėse; 2. 0,06 ha Biržų ir
Vabalninko miestuose. (2019 m. taikytos lengvatos už 46,9 tūkst. Eur (2018 m. –-už 182,1 tūkst Eur)

_____________________
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3. MIESTO IR KAIMO INFRASTRUKTŪROS,
GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS,
TERITORIJŲ PLANAVIMAS
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3.1. KELIŲ, AIKŠTELIŲ, TILTŲ TVARKYMAS, KELIŲ APŠVIETIMAS
Biržų rajono savivaldybės esančių kelių bendras ilgis – 907,59 km.
Iš jų keliai ir gatvės su žvyro danga – 797,70 km.
Biržų mieste kelių su asfalto danga ilgis – 40,49 km.
Biržų mieste kelių ir gatvių su žvyro danga –41,00 km.
2019 M. BAIGTI ASFALTUOTI, REKONSTRUOTI VIETINĖS REIKŠMĖS
KELIAI KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS:
ĮRENGTAS DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKAS BIRŽŲ MIESTE J.
Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. prie Širvėnos ežero (II
etapas);
2019 M. REMONTUOTOS SAVIVALDYBĖS GATVĖS SU A/B
DANGA :
seniūnijų gatvės – už 53,17 tūkst. Eur,
Biržų m. gatvės – už 50,0 tūkst. Eur.

REKONSTRUOTOS GATVĖS BIRŽŲ MIESTE:
J. Nastopkos g. (nuo Kęstučio g. iki kapinių),
Aušros g.,

REMONTUOTI KELIAI IR GATVĖS SU ŽVYRO DANGA:
Biržų m. Žvejų - Ežero g.
seniūnijų – už 148,96 tūkst. Eur,
Biržų m. gatvės – už 20,0 tūkst. Eur.
BIRŽŲ R. SAV. TERITORIJOJE EISMO SAUGUMUI UŽTIKRINTI ĮGYVENDINAMOS SAUGAUS EISMO PRIEMONĖS:
atnaujinami ir statomi naujai kelio ženklai ir gatvių pavadinimų lentelės (darbų atlikta už 16,39 tūkst. Eur).
atnaujintas gatvių horizontalus ženklinimas (12,0 tūkst. Eur.)
2019 M. PRADĖTI ASFALTUOTI, REKONSTRUOTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI (statybos darbus numatoma baigti 2020 m.)
BIRŽŲ M. REKONSTRUOTOS:

Žemoji g.,
Stoties g.

ATLIKTI KAPITALINIO REMONTO DARBAI:

Agluonos ir Žalgirio g.,
Geležinkelio ir J. Nastopkos g.
2019 M. PARENGTI PROJEKTAI DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ REKONSTRUKCIJOS:

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“.
KAIMIŠKŲ SENIŪNIJŲ KELIŲ TVARKYMAS
Vabalninko seniūnija
Seniūnijos teritorijoje yra 131,5 km vietinės reikšmės kelių su žvyro danga, 14,5 km gatvių su asfalto danga.
2019 m. Vabalninko seniūnijos kelių su žvyro danga priežiūrai skirta 18110 Eur, o kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūrai skirta 10998,39
Eur Asfalto danga tvarkyta Mieliūnų kaime ir Vabalninko mieste.
Problemos:
Ramongalių kaime reikalingas ištisinis asfalto dangos remontas, asfalto dangai virš 30 metų, ji ištrupėjusi.
Vabalninko m. šaligatvių remontui 2016 – 2019 m. nebuvo skirta lėšų. Šaligatviių prasta būklė. Tai kenkia Vabalninko miesto įvaizdžiui,
gyventojams tai sukelia daug nepatogumų.
Būtina šaligatvių B. Sruogos, J. Naujalio, S. Nėries gatvėse rekonstrukcija.
Vabalninko seniūnijoje yra 65000 kv. m valomų gatvių ir šaligatvių, bendro naudojimo plotų – virš 15 ha. Iš Kelių priežiūros programos
skiriama per mažai lėšų žvyruotų ir asfaltuotų kelių ir gatvių normalios būklės palaikymui. Daug problemų kelia šalia Vabalninko miesto
esantis šiaurinis aplinkkelis, kuris yra niokojamas sunkiasvorių transporto priemonių ir pavasarį bei rudenį tampa beveik nepravažiuojamas.
Pabiržės seniūnija
Seniūnijos teritorijoje yra 68,02 km vietinės reikšmės kelių su žvyro danga ir 10,54 km su asfalto danga.
2019 m. Pabiržės seniūnijos kelių su žvyruota danga remontui ir lyginimo greideriu darbams atlikti skirta 8 130 Eur, kelių su asfalto danga remontui
– 5 000 Eur. 2019 m. žvyravimo darbai atlikti Gerkiškių k. (Tatulos g.), Užugulbinės k. (Geležinkelio g.). Gatvių su asfalto danga remonto darbai
atlikti Naciūnų k., Liepų g., Kirdonių k., Žalgirio ir Taikos gatvėse.
Kelių priežiūrai žiemos metu darbų atlikta už 4 994 Eur.
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Papilio seniūnija
Seniūnijoje yra 137,42 km kelių ir gatvių su žvyro danga bei 20,45 km su asfalto danga. 2019 m. iš kelių fondo Seniūnijos kelių priežiūrai skirta 33510
eurų, iš jų keliams su žvyro danga panaudota 18000 eurų, iš jų: kelio dangos lyginimui 8000 eurų, žvyravimui 10000 eurų, sniego valymui žiemos
metu 7375 eurai, asfalto dangos remontui 8135 eurų.
2019 m. remontuota gatvių asfalto danga Papilio miestelyje, Kupreliškio miestelyje, Kvetkų kaime.
Pastaba. pasikeitus darbų atlikimo rangovui nepavyko sklandžiai atlikti gatvių su asfalto danga remonto darbų, šie darbai buvo atlikti tik gruodžio
mėnesį, palankiausias metas tokiems darbams – sausasis metų laikotarpis.
Žvyruoti keliai: Kvetkai‒Gikonys‒Latvijos siena, Papilys‒Sližiai‒Skrebiškiai, Papilys‒Dukurniai‒Valentai, Papilys–Špygiai–Kubiliai, Satkūnai–
Galvokai, Kraštai–Paškučiai–Gajūnai, taip pat keliai į Žvirblių, Žvaguičių kapines.
Parovėjos seniūnija
Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos seniūnijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti skirta 39,16 tūkst. Eur (keliams
ir gatvėms su asfalto danga pažaidų vietose 7 tūkst. Eur, keliams ir gatvėms su žvyro danga 32,16 tūkst. Eur). Lėšos panaudotos kelių ir gatvių asfalto
pažaidoms – 7000 Eur, gatvių ir kelių su žvyro danga lyginimui greideriu – 4,79 tūkst. Eur.
Gatvių remontui su žvyro danga panaudota 27,37 tūkt. Eur.
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje yra 91,33 km kelių ir gatvių su žvyro danga bei 5,15 km gatvių su asfalto danga (tokie duomenys yra paimti ir iš
2018 metais parengtos „Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos“).
Per 2019 metus iš Kelių fondo seniūnija gavo 29 530 eurų. Sniego valymui buvo išleista 2619 eurų – nuvalyta 124,7 km seniūnijos kelių.
Kelių lyginimui greideriu buvo skirta 7 001,74 Eur. Už šią sumą buvo nulyginta 568,20 km kelių su žvyro danga. O žvyro atvežta ir išlyginta 1 264,2
kub. m už 19 885,87 eurus.
Šalto asfalto likučiais lygintos duobės Nemunėlio Radviliškyje, Germaniškyje, Suoste.
Pastabos. Visų Nemunėlio Radviliškio seniūnijos prižiūrimų kelių su grunto, žvyro, asfalto danga būklė yra bloga, nes kiekvienam seniūnijos keliui ar
gatvei trūksta po 0,5 m žvyro sluoksnio, o asfaltuotų gatvių asfaltas sutrūkinėjęs, sulaužytas, klotas be jokio pagrindo.
Vienintelis kelias, kuris yra patenkinamos būklės – tai 2018 m. už Savivaldybės biudžeto skirtus 20 000 eurų paremontuotas kelias Nr-009
Rindaugiškiai – Linkiškiai – Svidžiai (jo ilgis 4,08 km, remontuota atkarpa – 3 km, remontuota nuo Svidžių gyvenvietės link Linkiškių).
2013 metais už 30 000 Lt buvo karštu asfaltu užpiltos pradaužos Suosto J. Bielinio gatvėje. Po tokio remonto naujos duobės atsivėrė 2014 metais. Nuo
tada kasmet skiriame 2 000 eurų iš Seniūnijos biudžeto ir nusipirkę šalto asfalto sutvarkome visas Seniūnijos kelių pradaužas, atsirandančias asfalte.
2015 metais buvo įrengtas naujas šaligatvis Santakos gatvėje nuo Ikimokyklinės įstaigos iki automobilių stovėjimo aikštelės (apie 80 m ilgio, kainavo
apie 8 000 Eur, lėšos – iš KFL).
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Iš kiekvienais metais Kelių fondo gaunamų 25 000 eurų keliams remontuoti galima tik palyginti esamus kelius po 3–4 kartus per metus ir žvyru
užpilti didžiausius keliuose atsivėrusius „baseinus“, nes net ir turint kelių žvyravimo prioritetus bei nusimatytas grėsmes, toks finansavimas
atsižvelgiant į keliais riedančios technikos svorį yra per mažas.
Širvėnos seniūnija
Vietinės reikšmės žvyruotų gatvių, kelių ilgis Širvėnos seniūnijoje – 153,63 km., o asfaltuotų gatvių, kelių ilgis seniūnijoje – 11,32 km.
Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos Seniūnijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti skirta 50 520 eurų.
Esant nepalankioms gamtos sąlygoms tenka daugiau lėšų panaudoti kelių lyginimo greideriu darbams.
Remontuotos šios gatvės su asfalto danga: Obelaukių kaimo privažiavimo kelias, Biržų kaimo Eglių, P. Kalpoko gatvės, Anglininkų kaimo Apaščios
gatvė.
Remontuoti šie keliai su žvyro danga: Kratiškiai–Šniukščiai–Daudžgiriai, Klausučiai–Čepukai, Kilučiai–Dirvonakiai, Mieleišiai–Beržiniai,
Nausėdžiai–Javeniškiai, Dirvonakiai–Nausėdžiai, Obelaukiai–Šilai, Kilučiai–Varniūnai, Varniūnai–Benosiškis, Biržų kaimo Tulpių, Rožių, J.
Variakojo, Palaukės gatvės, Ruoliškio kaimo Karklų gatvė, Anglininkų kaimo Dunojėlio gatvė, kelias į Šimpeliškių, Klausučių kapines.
Pačeriaukštės seniūnija
Seniūnijos teritorijoje vietinės reikšmės automobiliniai keliai ir gatvės sudaro 70,71 km. Atliktas kelių su žvyro danga remontas. Iš viso 2019 m.
Pačeriaukštės seniūnijoje keliai su žvyro danga buvo lyginami greideriu 3 kartus ir tai sudarė 259,11 km.
2019 m. spalio mėn. žvyruota kelio danga šiuose keliuose: Smilgiai–Pasvaliečiai, kelias 1312–Šilėnai, Sodeliškis–Legailiai, Smilgiai–Kuosakiai,
Pasvaliečių apylanka, Smilgių k. Gegužinės gatvė.
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2019 M. PARENGTI APŠVIETIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAI MIESTE:
Pagal parengto „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, projekto“ numatyta įrengti apšvietimo tinklus:
Biržų k. Alyvų ir Liepų gatvėse,
įvažiavimo į vaikų darželio „Rugelis“ teritoriją
ir Širvėnos ežero pakrantės pėsčiųjų ir dviratininkų take.

ĮRENGTAS MODERNUS
APŠVIETIMAS
(REKONSTRUOTI APŠVIETIMO
TINKLAI):
Biržų m. Vilniaus g.
(nuo J. Janonio a. iki J. Janonio g.) ir

2019 M. REKONSTRUOTI ŠALIGATVIAI, ĮRENGTI APŠVIETIMO TINKLAI MIESTE:

Vykdomas projektas rekonstruojant šaligatvius ir apšvietimą Biržuose, Kęstučio g.
(nuo Rotušės g. iki Vabalninko g.) – atlikti suplanuoti dalies šaligatvio bei naujo šviesos diodų
(LED) apšvietimo įrengimo darbai.

S. Dagilio g. bei Žemojoje g.
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KAIMIŠKŲ SENIŪNIJŲ APŠVIETIMAS:
Vabalninko seniūnija
Vabalninko seniūnijoje gatvių apšvietimas įrengtas Vabalninko mieste, Ramongalių, Šukionių, Mieliūnų, Meilūnų, Ančiškių, Svilių ir
Gaižiūnų kaimuose.
2019 m. atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, papildomai sumontuoti šviesos diodų (LED) šviestuvai: Meilūnų kaime – 6, Mieliūnų kaime
– 2, Ančiškių kaime – 5, Ramongalių kaime 4, Gaižiūnų kaime 4, Vabalninko mieste – 5. Vabalninko mieste vietoje buvusių senų sumontuoti
39 šviesos diodų (LED) šviestuvai. Gatvių apšvietimo eksploatavimo išlaidos 2019 m. sudarė 16529,64 Eur (2018 m. – 10282 Eur).
Pabiržės seniūnija
2019 m. apšviestos Kirdonių, Naciūnų kaimų ir Pabiržės miestelio gatvės. Pabiržės miestelio, Biržų ir Likėnų gatvėse apšvietimas yra
įjungtas visu tamsiu paros metu. Pabiržės miestelyje atlikti Pušų, Beržų ir Dobilo gatvių apšvietimo linijų remonto darbai. Kirdonių kaime
Sodo gatvėje įrengta nauja gatvių apšvietimo linija.
Papilio seniūnija
2019 m. papildomai gatvės apšvietimas įrengtas Kučgalio kaimo Senojoje gatvėje. Šiuo metu visos seniūnijos gyvenvietės, turinčios daugiau
kaip 40 gyventojų yra apšviestos.
Parovėjos seniūnija
Iš sutaupytų ir papildomai skirtų lėšų įrengtas papildytas apšvietimas Užušilių kaime: Daukniškio gatvėje pakabinti 3 šviestuvai, Upelio
gatvėje – 5 šviestuvai.
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
Per 2019 metus naujai naujais šviesos diodų (LED) šviestuvais buvo apšviestos Suosto kaimo gatvės. Taip pat įrengtas apšvietimas
Germaniškio parke – pastatyti 7 parko šviestuvai bei du gatvės šviestuvai.
Nemunėlio Radviliškyje naujais šviesos diodų (LED) šviestuvais apšviesta Nemunėlio gatvė, o 4 papildomi parko šviestuvai įrengti Santakos
gatvėje (nuo ikimokyklinės įstaigos iki Santakos apžvalgos aikštelės). Taip pat LED šviestuvais ir nauju valdymo būdu buvo „apdovanotas“
Dainų slėnis – tapo šviesiau, saugiau ir lengviau vesti renginius.
Širvėnos seniūnija
Atnaujintas gatvių apšvietimas ir sumontuota 20 šviestuvų su šviesos diodų lempomis Kilučių kaime, Biržų, Paupio, Eglių gatvėse ir Liepų
akligatvyje. Gatvių apšvietimas yra 9 seniūnijos kaimuose: Anglininkų, Biržų, Geidžiūnų, Butniūnų, Kratiškių, Klausučių, Kilučių,
Nausėdžių, Obelaukių kaimuose.
Pačeriaukštės seniūnija
2019 metais įrengtas Pasvaliečių kaimo apšvietimas
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2019 M. UŽBAIGTAS PĖSČIŲJŲ TILTO PER ŠIRVĖNOS
EŽERĄ
(nuo Jaunimo gatvės iki Astravo parko)
BIRŽUOSE KAPITALINIO REMONTO DARBAI
(iš viso 523,72 tūkst. Eur.);

PROBLEMINIAI PROJEKTAI (PRIEŽASTYS, KAS DAROMA, PADARYTA KLAUSIMUI IŠSPRĘSTI):
Projekto rekonstruojant šaligatvius ir apšvietimą Biržuose, Kęstučio g. (nuo Rotušės g. iki Vabalninko g.) rangovas UAB Selonia, patirdamas
finansinius sunkumus, atsisako tęsti darbus. Pastaba: Sutartis su buvusiu rangovu nutraukta, gegužės viduryje planuota pasirašyti naują sutartį su
rangovu.
2019 m. keletą kartų skelbus konkursą valčių nuleidimo vietos įrengimo darbams Biržų m. Žvejų g. (Širvėnos ež. pakrantėje) rangovų pasiūlymų
nesulaukta, tad 2020 m. bus projektuojamos valčių nuleidimo vietos Astravo g. (Širvėnos ež. pakrantėje) bei Tylos g. (Kilučių ež. pakrantėje).
2020 m. rengiami gatvių kapitalinio remonto projektai, po to, kai 2019 m. KPPP tikslinėmis lėšomis žvyruotų gatvių asfaltavimui nebuvo leista
finansuoti rekonstravimo projektų.
Pastaba. Šiuo metu rengiama keletas gatvių kapitalinio remonto projektų. Dalis bus parengta jau gegužės mėnesį.
Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. D. Poškos, J. Šimkaus g. ir P. Jakubėno g. rekonstravimo
rangos darbų sutartis buvo nutraukta. Sudaryta nauja rangos darbų sutartis. Sutartinė kaina – 637755 Eur. Darbai finansuojami iš ES, KPPP ir
savivaldybės biudžeto lėšų. Šiuo metu jau vyksta rekonstravimo darbai.
KITA SVARBI INFORMACIJA:
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija dėl sankryžų su valstybinės reikšmės keliais remonto ir parengti
projektai;
10,00 tūkst. Eur – rezervo lėšos, panaudotos mėgėjų sodų teritorijose esantiems keliams inventorizuoti;
397,18 tūkst. Eur – rezervo lėšų skirta Biržų m. Aušros g., Stoties g., Žemajai g. ir tiltui per Širvėnos ežerą rekonstruoti (nepanaudota 90,82 tūkst.
Eur);
2019 m. parengtas Biržų miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetinės eilės sudarymo tvarkos aprašas, 2020 m. pradžioje patvirtinta Prioritetinė
eilė, kuria remiantis atrenkamos gatvės būsimiems projektams.
2020 m. rengiamas Biržų rajono žvyruotų kelių ir gatvių asfaltavimo prioritetinės eilės sudarymo tvarkos aprašas.
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DĖL NEPANAUDOTŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ
2019 m. Biržų r. savivaldybei skirta Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų –1 918 000 Eur. 2019 m. panaudotos ne visos KPPP lėšos. Liko
nepanaudota 398 000 Eur.
Pagal Administracijos direktoriaus paaiškinimą tai lėmė nepalankiai susiklosčiusios šios aplinkybės:
LR susiekimo ministro įsakymu patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo
2019 metais tvarkos apraše atsiradęs reikalavimas, kad paraiškos gali būti teikiamos tik kapitalinio ir paprastojo remonto (dulkėtumui mažinančiai dangai įrengti)
darbams finansuoti. Taip ankstesniais metais Savivaldybės administracijos rengti rekonstravimo projektai staiga tapo netinkami finansuoti priemonės, kuriai
birželio viduryje išleistu susiekimo ministro įsakymu skirta 240,7 tūkst. Eur Biržų rajono savivaldybės keliams su žvyro danga asfaltuoti. Šios lėšos turėjo būti
panaudotos iki 2019 m. gruodžio mėnesio, todėl, siekiant sutaupyti laiko, buvo skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas rangos darbams kartu su kapitalinio remonto
aprašo parengimu ir nurodytas darbų atlikimo terminas 2019 m. gruodžio mėn. Įprastai apie pusę metų užtrunka projektavimo darbai, tad galimai dėl šios
priežasties potencialių rangovų pasiūlymų atlikti darbus nesulaukta. Teko dar kartą skelbti viešųjų pirkimų konkursą su terminu darbams atlikti nusikeliančiu į
2020 metus ir tikėtis, kad galimi rangovai sutiks prisiimti jau mažesnę riziką ir atliks kaip įmanoma daugiau darbų iki 2019 m. gruodžio mėn. Sulaukta vienintelio
rangovo pasiūlymo ir 2019 m. rugpjūčio antroje pusėje buvo pasirašytos sutartys dėl rangos kartu su kapitalinio remonto aprašo parengimu darbų Geležinkelio ir
J. Nastopkos bei Agluonos ir Žalgirio gatvėse. Rangovas nedelsdamas ėmėsi organizuoti projektavimo darbus ir jie vyko pakankamai sparčiai. Deja, šiame procese
tam tikrų procedūrų ir darbų sutrumpinti neįmanoma, todėl iki metų galo buvo atlikta tiek darbų, kiek tik leido aplinkybės. Iš viso minėtose gatvėse 2019 m. atlikta
darbų už 111,5 tūkst. Eur. Tuo tarpu dar spalio mėn. tikėtasi, jog pavyks atlikti gerokai daugiau darbų, todėl Biržų rajono savivaldybės administracija paprašė
papildomo finansavimo ir Lietuvos automobilių kelių direkcija skyrė dar 61,3 tūkst. Eur, kurie, kaip paaiškėjo metų gale, tik padidino galutinę 2019 m.
nepanaudotų lėšų sumą.
Iš viso Geležinkelio ir J. Nastopkos bei Agluonos ir Žalgirio gatvių remonto darbams nepanaudota skirtų 302,0 tūkst. Eur (bendra objektų rangos darbų vertė
– 735,6 tūkst. Eur). Svarbu pažymėti tai, kad prie šiems darbams skirto finansavimo iš KPPP lygiai tiek pat būtų tekę prisidėti ir Savivaldybės dalimi. Darbai bus
tęsiami 2020 metais.
Kita, kur kas mažesnė nepanaudotų lėšų dalis, liko dėl laiku neįvykdytų rangovo įsipareigojimų Biržų m. Stoties ir Žemojoje gatvėse. LR Vyriausybės nutarimu
rezervo lėšos savivaldybių pasirinktiems objektams paskirstytos gegužės viduryje. Įvykus viešiesiems pirkimams, Stoties g. rangos darbų sutartis buvo pasirašyta
liepos mėn. pabaigoje, o Žemosios g. – rugpjūčio mėn. pabaigoje. Prie darbų vėlavimo šiose gatvėse prisidėjo ir siekis suteikti gyventojams galimybę prisijungti
prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. UAB Biržų vandenys organizavo ir finansavo trūkstamos vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros šiose gatvėse
finansavimą, tad gyventojams, kurie išreiškė pageidavimą prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų ar tiems kurie tai atliks ateityje, nebekils
papildomų rūpesčių, susijusių su darbais kelio juostoje ar jų finansavimu. Juolab, kad naujai paklota asfalto danga nebebus gadinama siekiant įrengti šiuos
inžinerinius tinklus ateityje. Stoties ir Žemosios gatvių darbams taip pat buvo prašoma padidinti finansavimą, todėl gavus papildomus 55,0 tūkst. Eur, iš viso
liko nepanaudotų 90,8 tūkst. Eur. Darbai bus tęsiami ir baigti 2020 m.
Dar apie 6,0 tūkst. Eur liko nepanaudotų iš KPPP skaičiuojamųjų lėšų. Savivaldybei skirta 1 118 000,00 Eur. Panaudota - 1 111 924,13 Eur, nepanaudoti liko 6
075, 87 Eur. Tai J. Nastopkos g. ir Tilto per Širvėnos ežerą netinkami finansuoti KPPP lėšomis darbai, kuriuos apmokėti atsisakė LAKD. Tačiau Tilto per Širvėnos
ežerą darbams finansuoti metų gale pavyko gauti 125,0 tūkst. Eur, kurie stipriai palengvino užduotį atsiskaityti už darbus, atliktus dar liepos mėn. gale.
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3.2. INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
2019 m. buvo įgyvendinami 28 projektai, finansuojami pagal 2014–2020 metų ES fondų
investicijų veiksmų programą, Lietuvos 2014–2020 m. kaimo plėtros programą ir Interreg V-A
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Bendra projektų vertė – 9,3 mln. Eur, iš
jų 6,9 mln. Eur – ES fondų, 1,9 mln. – Eur savivaldybės, 0,3 mln. Eur –valstybės, 0,2 mln. – Eur
privačios lėšos.

2019 M. BENDRA INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VERTĖ 9,3 MLN. EUR

6,9 mln. Eur

Finansavimo šaltiniai

1,9 mln. Eur

ES

Savivaldybės

0,3 mln. Eur

0,2 mln. Eur

Valstybės

Privačios

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI IR INVESTICIJOS PAGAL ĮGYVENDINIMO VIETĄ
14 projektų įgyvendinti Biržų ir Vabalninko m. (6,5 mln. Eur), 7 projektai – kaimo
gyvenamosiose vietovėse (1,9 mln. Eur), 7 projektai – neapibrėžtoje teritorijoje (0,9 mln. Eur).

2019 M.
0,9 mln. Eur
14 projektų – Biržų ir Vabalninko
miestuose

1,9 mln. Eur

7 projektai Kaimo gyvenamosiose
vietovėse
7 projektai neapibrėžtoje teritorijoje

6,5 mln. Eur

2019 M. PRADĖTI ĮGYVENDINTI 6 NAUJI PROJEKTAI:
1.

GYVENAMOSIOS
APLINKOS
GERINIMAS
GYVENAMUOSIUOSE DAUGIABUČIŲ NAMŲ RAJONUOSE BIRŽŲ
MIESTE
Dalies teritorijos tarp Vilniaus g. ir Vytauto g. sutvarkymas: Vilniaus
gatvės atkarpos rekonstravimas, šaligatvių rekonstrukcija, automobilių stovėjimo
vietų, lauko apšvietimo inžinerinių tinklų, pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo
aikštelių, vaikų žaidimų aikštelės, kiemų takų įrengimas, želdinių sutvarkymas. –
Įgyvendinamas.

2.

PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS VŠĮ BIRŽŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOJE
Įrengtas keltuvas, pandusai neįgaliesiems, slankiojančios automatinės
durys, atliekamas sienų dažymas, remontuojami ištrupėję laiptai, įrengiami
turėklai, suremontuoti odontologiniai kabinetai, vaikų ligų ir gydytojų
kabinetuose įrengiami ritininės užuolaidos, kondicionieriai, Pabiržės
ambulatorijoje – kondicionieriai; atnaujinama medicininė ir kompiuterinė
įranga, skirta vaikų ir suaugusiųjų ligų prevencijai, gydymui ir ankstyvajai
diagnostikai, taip pat lankant pacientus namuose. Įgyvendinamas.

3.

VANDENS
TIEKIMO
IR
NUOTEKŲ
TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA BIRŽŲ RAJONE
Planuojama Vabalninko mieste pastatyti naujus vandens gerinimo bei
nuotekų valymo įrenginius, naujai nutiesti 3,386 km nuotekų ir 2,556 km
vandentiekio tinklų; Biržų m. – rekonstruoti 0,816 km nuotekų ir 1,071 km
vandentiekio tinklų, inventorizuoti apie 100 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.
Įgyvendinamas.

4.

KIRKILŲ
KARSTINIŲ
EŽERĖLIŲ
TERITORIJOS
SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS
Planuojama įrengti žaidimų, pažintines aikšteles, poilsio zoną,
viešųjų erdvių paslaugų stotelę. Įgyvendinamas.

5.

KRAŠTOVAIZDŽIO
APSAUGA
BIRŽŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
Koreguojama Savivaldybės teritorijos bendrojo plano kraštovaizdžio dalis,
planuojama likviduoti 11 kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių.
Įgyvendinamas

6.

BIRŽŲ RAJONO RAMONGALIŲ KAIMO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
TINKLŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS REKONSTRAVIMAS
Sutvarkyta drenažo infrastruktūra. Įgyvendintas

103

2019 M. UŽBAIGTI 7 ES FONDŲ LĖŠOMIS BENDRAI FINANSUOTI PROJEKTAI
Suremontuotas
1.
senasis
Legailių senelių globos
namų pastatas (pertvarkyti
kanalizacijos ir vidaus
nuotekų
vamzdynai,
ventiliacijos ir šildymo
sistemos,
apšvietimas,
suremontuotos
palatos,
pakeistos durys, įrengtos
dušų kabinos);

įrengtas 1 km ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas Biržuose,
J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. iki
Širvėnos ežero;

įrengtos vaikų žaidimų aikštelės
Biržų m., A. Dauguviečio parke;
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įrengta viešoji infrastruktūra (sporto ir /
ar vaikų žaidimų aikštelės, ir / ar
automobilių stovėjimo aikštelės, ir / ar
privažiavimai, takai ir pan.) Medeikių
kaime;

įrengta viešoji infrastruktūra (sporto ir /
ar vaikų žaidimų aikštelės, ir / ar
automobilių stovėjimo aikštelės, ir/ar
privažiavimai, takai ir pan.) Rinkuškių k.;

įrengta viešoji infrastruktūra (sporto
ir/ar vaikų žaidimų aikštelės, ir / ar
automobilių stovėjimo aikštelės, ir / ar
privažiavimai, takai ir pan.) Papilio mstl.;

sutvarkyta drenažo infrastruktūra Ramongalių k.
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KITI BIRŽŲ RAJONO 2019 M. TĘSTI IR ŠIOS ATASKAITOS RENGIMO METU
TEBEĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (įsigyta 19 socialinių būstų).
Planuojama įsigyti dar 6 socialinius būstus)
Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir
turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra (įrengti 32 informaciniai kelio ženklai
ir 7 krypties rodyklės pėstiesiems; 2020 m. bus įrengti 7 informaciniai stendai).
Pastaba. Projektas įgyvendinamas kartu su Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų
savivaldybių administracijomis.
Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas
2019 m. pradėti A. Dauguviečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo
projekto, kuriuo numatomas A. Dauguviečio parko 40 ha ploto tvarkymas (parko želdinių būklės
gerinimas, ligotų medžių kirtimas, retinimas, naujų želdinių sodinimas, keičiant esamą sodinimo
struktūrą, chaotiškai išsidėsčiusių takelių sujungimas į sistemą, mažosios Architektūros elementų
įrengimas, priėjimo prie vandens suformavimas, kalno teritorijos tvarkymas), rangos darbai.
2019 m. pašalinti projekte numatyti želdiniai, 2020 tęsiami darbai: įrengiami takai, mažoji
architektūra, tvarkoma kalno teritorija, sodinami nauji želdiniai, ruošiamasi tvarkyti prieigas
prie vandens.
Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero gatvių rekonstravimas
(rekonstruotos Žvejų–Ežero g., rekonstruojama D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno g.)
Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos
mokyklos ir kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą (atliekamas Biržų rajono kūno
kultūros ir sporto centro salės, Karaimų g. 5, Biržai, paprastasis remontas (atnaujinamas stogas,
salės apšvietimas, įėjimas ir kt.); įsigyti muzikos instrumentai ir dailės priemonės Biržų Vlado
Jakubėno muzikos mokyklos neformalaus švietimo veiklai vykdyti)
Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržuose, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros
reikmėms (šiuo metu jau yra nupirkti baldai, muzikos instrumentai, garso aparatūra, molbertai.
Bus perkama kompiuterinė įranga)
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Biržų rajono savivaldybėje (šiuo metu jau modernizuota
Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos sporto salė, įrengtos naujos patalpos aerobikos
užsiėmimams ir svarsčiams kilnoti, nupirkti baldai)
Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
infrastruktūros modernizavimas (atlikti Biržų lopšelio-darželio 2 vaikų grupių paprastieji
remonto darbai, perkama įranga ir baldai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklai
vykdyti)
Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas (jau parengtas darbų techninis projektas,
vykdomos rangos darbų viešojo pirkimo procedūros.
Planuojama įrengti viešąją erdvę Širvėnos ežero pakrantėje, pėsčiųjų ir dviračių taką palei
Širvėnos ežerą, P. Kalpoko gatvės pėsčiųjų ir dviračių taką, Alyvų gatvės šaligatvį, atnaujinti Liepų
gatvės asfalto dangą, įrengti šaligatvį (kartu sutvarkant įvažiavimą į Biržų rajono lopšelį-darželį
„Rugelis“), prie lopšelio-darželio įrengti vaikų žaidimo aikštelę.
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Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Biržų rajone
Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Biržų rajono savivaldybėje
(Įsigytos priemonės, skirtos sveikatos raštingumui stiprinti: sukurta išmanioji Visuomenės
sveikatos biuro programėlė, išplėstas informacinių ekranų sistemos tinklas visose Biržų rajono
ugdymo įstaigose, įsigytas kūno sudėties analizatorius.
Organizuoti šviečiamieji ir informaciniai sveikatinimo renginiai: fizinio aktyvumo skatinimo,
pirmosios pagalbos teikimo, sveikesnio gyvenimo būdo renginiai, sveikos gyvensenos skatinimo
stovyklos vaikams, mobilūs sveikatinimo renginiai ugdymo įstaigoms.
Tikslinė projekto grupė - Biržų rajono savivaldybės gyventojai, 5-12 klasių moksleiviai, vyresnio
amžiaus asmenys, neįgalieji asmenys, asmenys sergantys kraujagyslių sistemos ligomis.
Siekiamas rezultatas - tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo
renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 1075 unikalūs asmenys.
Per 2019 m. projekto veiklose dalyvavo 404 unikalūs asmenys. Projekto veiklų įgyvendinimas
numatomas 2021 m.)
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra
(2019 m. tęstas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinimas. Projekto
veiklos išlaidoms finansuoti skirta 82504,00 Eur. Įgyvendinant projektą Savivaldybėje I pusmetį
17 teikėjų (13 laisvųjų mokytojų, VšĮ „Inžinerijos mokykla“, Labdaros ir paramos fondas „Vilties
šviesa“, Sporto klubas „Biržų krepšinis“, Lietuvos šaulių sąjunga), kuriose dalyvavo 658 mokiniai.
Mokinio veiklai mėnesiui skirta 15,00 Eur. Vykdytų programų įvairovė: šešios programos
sportinės krypties, dalyvavo 257 mokiniai, iš jų – 2 plaukimo, lankė 71 mokinys, dvi – muzikos,
59 mokiniai. Kitos programos: šokio, teatro, turizmo, informacinių technologijų, kalbų,
technologijų krypties. II pusmetį 18 teikėjų vykdė 19 neformaliojo vaikų švietimo programų,
kuriose dalyvavo 697 mokiniai. Kadangi padaugėjo mokinių, norinčių dalyvauti neformaliojo
švietimo programose sumažėjo mokinio veiklai mėnesiui skirta pinigų suma – 11,98 Eur. Iš
Europos Sąjungos lėšų finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo programos paįvairino mokinių
užimtumo veiklas. Šešios veiklos vyksta kaimiškose vietovėse, arčiau mokinių gyvenamosios
vietos).
Pastaba: pareiškėjas ir projekto vykdytojas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone
Psichologo konsultacijos, Šeimos mediacijos paslauga, Individualios socialinio darbuotojo
konsultacijos teikiamos asmenims ar šeimoms, Grupinės socialinio darbuotojo konsultacijos,
šeimų erdvė (įvairūs užsiėmimai šeimų nariams), šeimų stovyklos, vaikų priežiūros paslauga,
pozityviosios tėvystės mokymai, šeimos finansų planavimo mokymai. Iš viso 2019 m. panaudota 96
tūkst. Eur.)
Žaliosios infrastruktūros vystymas žemumų upių kraštovaizdyje (sutvarkyta Apaščios upės
pakrantė nuo Respublikos g. iki J. Janonio g. Biržuose bei parengtas specialusis Apaščios ir
Agluonos upių pakrančių Biržų mieste bei Širvėnos ežero pakrančių Biržų rajone žaliosios
infrastruktūros ir kraštovaizdžio išsaugojimo, panaudojimo ir vystymo planas)
Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas Latvijos ir
Lietuvos pasienio teritorijose (Biržų A. Dauguviečio parke įrengtas apšvietimas ir vaizdo
stebėjimo kameros, viena vaizdo stebėjimo kamera sumontuota Germaniškio k.)
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2019 M. ES FONDŲ FINANSAVIMUI GAUTI PARENGTOS 10 PROJEKTŲ PARAIŠKOS
(ES, valstybės ir Savivaldybės lėšomis)
PROJEKTAIS PLANUOJAMA:
koreguoti Biržų rajono savivaldybės bendrojo plano kraštovaizdžio dalį, likviduoti
11 kraštovaizdį darkančių bešeimininkių statinių Papilio, Parovėjos, Pabiržės, Širvėnos ir Vabalninko
seniūnijose (finansavimas skirtas);
modernizuoti ir pritaikyti bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui Biržų
miesto teritoriją, apimančią J. Janonio aikštę su besiribojančiomis Vytauto ir J. Basanavičiaus
gatvėmis, prieigas prie Kultūros centro pastato; pertvarkyti skverą ties Vytauto ir Kęstučio gatvių
sankryža (finansavimas skirtas);
sutvarkyti naftos produktais ir kitomis medžiagomis užterštas teritorijas Biržų r. sav., Einorių,
Kratiškių ir Svirgeliškių k.: iškasti, išvežti ir švariu pakeisti užterštą gruntą, išardyti pastatų liekanas
(finansavimas skirtas);
pastatyti ir įrengti bendruomeninius vaikų globos namus, suremontuoti 2 naujai įsteigtų vaikų
dienos centrų patalpas bei nupirkti baldų ir įrangos (finansavimas skirtas);
suskaitmeninti Biržų rajone veikiančias kapines, parengti elektroninius kapinių žemėlapius ir
sukurti duomenų apie palaidotus asmenis paieškos sistemą (projektų atrankos būdas – konkursas;
finansavimas skirtas);
įrengti 7 kaimiškosiose Biržų rajono seniūnijose vaizdo stebėjimo kameras (projektų atrankos
būdas – konkursas; finansavimas skirtas);
tobulinti daugiafunkciuose centruose teikiamas paslaugas ir suremontuoti Germaniškio
mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salę (projektų atrankos būdas – konkursas; finansavimas
skirtas);
rekonstruoti Biržų r., Pabiržės ir Vabalninko sen., dalį melioracijos griovių ir tiltų (paraiškos
rengėjas Žemės ūkio skyrius; projektų atrankos būdas – konkursas; finansavimas skirtas);
asfaltuoti Biržų k., Liepų g. (paraiškos rengėjas Žemės ūkio skyrius; paraiška vertinama).

____________
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INFORMACIJA APIE VIEŠŲJŲ ERDVIŲ MODERNIZAVIMĄ
2019 M. PASKIRTAS ES FONDŲ FINANSAVIMAS PROJEKTUI „GYVENAMOSIOS
APLINKOS GERINIMAS GYVENAMUOSIUOSE DAUGIABUČIŲ NAMŲ RAJONUOSE
BIRŽŲ MIESTE“.
Projektu numatyta kompleksiškai sutvarkyti dalį viešosios infrastruktūros Vilniaus ir Vytauto
g. daugiabučių namų teritorijoje: rekonstruoti Vilniaus gatvės atkarpą (nuo 6 iki 10 namo), ją
praplatinti ir įrengti automobilių stovėjimo vietas; įrengti praėjimą nuo Vilniaus gatvės iki Vytauto
gatvės, vizualiai sukuriant Žemosios gatvės tęsinį; įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, vaikų
žaidimų aikštelę, kiemų takus, apšvietimą, sutvarkyti želdinius ir pan. 2019 m. lapkričio mėn.
pasirašyta rangos darbų sutartis. Projektą planuojama užbaigti iki 2020-10-31. Projektas
finansuojamas ES, valstybės ir savivaldybės lėšomis.
2020 M. SAUSIO MĖN. PASKIRTAS ES FONDŲ FINANSAVIMAS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ
BIRŽŲ MIESTE, REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE MODERNIZAVIMO PROJEKTUI.
Projektu numatyta J. Janonio aikštės rekonstrukcija: esamos dangos pakeitimas, pėsčiųjų takų,
apšvietimo, želdinių sutvarkymas, fontano, stebėjimo kamerų įrengimas; viešojo tualeto statyba; su
aikšte besiribojančių gatvių rekonstravimas; aikštės funkcinis susiejimas su Biržų kultūros centro
prieigomis; automobilių stovėjimo vietų (aikštelių) įrengimas; skvero ties Kęstučio ir Vytauto g.
sankryža įrengimas: pėsčiųjų takų, grindinių, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas). Rangos
darbus planuojama nupirkti iki š. m. liepos–rugpjūčio mėn., planuojama projekto trukmė iki 2022 m.
vasario mėn. Projektas finansuojamas ES, valstybės ir savivaldybės lėšomis.
2019 M. RUGSĖJO MĖN. ES FONDŲ FINANSAVIMUI GAUTI BUVO PATEIKTOS
VIEŠŲJŲ ERDVIŲ BUVUSIOJE ESTRADOS TERITORIJOJE IR PILIAVIETĖS
TERITORIJOJE MODERNIZAVIMO PROJEKTŲ PARAIŠKOS. Šių paraiškų vertinimo metu
viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra išsakė pastabų, kad šie projektai nepakankamai
prisideda prie priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ veiklų tikslų įgyvendinimo. Siekdami
optimalių pagal šią priemonę planuojamų projektų rezultatų, t. y. kad projektai kuo labiau prisidėtų
prie palankesnių sąlygų paslaugų sektoriui skatinimo bei gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo,
taip pat išgryninę šių abiejų projektų veiklas, 2019 m. gruodžio mėn. kreiptasi Vidaus reikalų
ministeriją, prašant pakeisti Programą ir šiuos du projektus sujungti į vieną projektą „Biržų miesto
viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas,
kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus“. Šiuo projektu bus tvarkomos tos pačios
teritorijos, kaip ir buvo planuota atskirais projektais: buvusios estrados teritorija ir piliavietės
teritorija. Projektu numatoma:
buvusioje estrados teritorijoje: pėsčiųjų-dviračių takų, pėsčiųjų tilto per Apaščios upę,
vaikų žaidimų aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, aikštelės laikinai prekybos ir (ar) paslaugų
vietai, apšvietimo, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, tualeto statyba, J. Bielinio ir Reformatų g.
rekonstrukcija, teritorijos apželdinimas;
piliavietės teritorijoje su prieigomis: pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo vietų (aikštelių),
aikštelių, laikinoms prekybos ir (ar) paslaugų vietoms, pontoninės prieplaukos, apšvietimo, vaizdo
stebėjimo kameros įrengimas, Radvilos g. rekonstrukcija, universalios sporto aikštelės
rekonstrukcija, vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas, teritorijos apželdinimas, pliažo reljefo
pertvarkymas, laiptų ir tiltelio nuo pliažo į pilies kiemą, vaikų žaidimų aikštelės, treniruoklių ir pan.
pliaže įrengimas.
Projekto paraišką ES fondų finansavimui gauti numatoma pateikti iki 2020-06-01. Parengti
Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis
modernizavimo techniniai projektai. Šiuo metu atliekamos projektų ekspertizės. tikėtina, kad
artimiausiomis dienomis bus gautos teigiamos ekspertizės išvados ir pradėtos statybą leidžiančių
dokumentų gavimo procedūros. Šių teritorijų modernizavimo darbų viešuosius pirkimus, prieš tai
atlikus reikalingus pirkimo dokumentų suderinimus, planuojama paskelbti š. m. liepos mėn. projekto
paraišką ES fondų finansavimui gauti planuojama pateikti š. m. birželio mėn. Projektas būtų
įgyvendinamas iki 2022 m. pab.
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3.3. TERITORIJŲ PLANAVIMAS
Taryba patvirtino Vabalninko miesto teritorijos bendrąjį planą
Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T-5 ,,Dėl
Vabalninko miesto teritorijos bendrojo plano rengimo“ parengtas minimas teritorijų planavimo
dokumentas. Šį dokumentą per 2018-2019 m. parengė UAB ,,Urbanistika“.
Biržų rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-57 ,,Dėl Vabalninko
miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtino Vabalninko miesto teritorijos bendrąjį
planą. Planavimo darbai finansuoti Savivaldybės biudžeto lėšomis. Planas registruotas Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) bei paskelbtas Savivaldybės interneto
svetainėje: https://www.birzai.lt/index.php?4265344802.
Šiuo metu yra rengiamas minimo teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo priemonių
planas, tačiau dėl Teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (TPSIS) trikdžių,
priemonių plano rengimas neužbaigtas.
Vykdyti Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbai
2019 m. sausio mėn. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis dėl šio teritorijų
planavimo dokumento parengimo su UAB City Form LT. Planavimo darbai finansuojami ES bei
Savivaldybės biudžeto lėšomis. Keičiant Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendinius, ypatingas dėmesys skiriamas kraštovaizdžio apsaugos problemoms spręsti. Šio teritorijų
planavimo dokumento keitimas atliekamas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 ,,Kraštovaizdžio apsauga“.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai:
1) sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei
integracijai, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius
uždavinius;
2) nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių
socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas
teritorijas;
3) sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir
atkūrimui;
4) numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros
paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio
karkaso formavimą;
5) kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas
gyvenamosiose vietovėse;
6) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę,
tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
7) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos
naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
8) sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.
Iki 2019 m. metų pabaigos atlikta esamos būklės analizė, parengtas strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas, koncepcija bei strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaita, paskelbtos šių dokumentų viešinimo procedūros. Viešas pristatymas įvyko š. m.
sausio 24 d.
Vykdyti Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros plano keitimo darbai
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-156 ,,Dėl Biržų
rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano
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keitimo“ nuspręsta pradėti rengti šio teritorijų planavimo dokumento keitimą. Šiuo metu jau užbaigtos
viešojo pirkimo procedūros ir atliekama esamos būklės analizė.
Šiuo teritorijų planavimo dokumentu bus:
1) nustatytos aglomeracijos ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
teritorijos;
2) nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys;
3) nurodyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapai
(eiga, eiliškumas) ir finansavimas, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus
atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai
apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo nuostatas, numatoma, kad šis planas bus parengtas iki 2021 m. kovo 21 d.
Rengti kiti planavimo dokumentai
Per 2019 m. naudojant Savivaldybės biudžeto lėšas parengta arba pradėta rengti 29 žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, kuriais suformuoti sklypai Savivaldybei nuosavybės
teise priklausantiems pastatams eksploatuoti, sklypai, skirti viešosioms erdvėms įrengti ir/ar naudoti,
vietinės reikšmės viešiesiems keliams eksploatuoti. Taip pat pradėti formuoti arba tęsiami
projektavimo darbai, numatantys sklypų suformavimą prie Biržų bei Vabalninko miestų daugiabučių
namų.
Įgyvendinant teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, š. m. kovo mėn.
Savivaldybės tarybai buvo planuojama pateikti Biržų rajono savivaldybės teritorijos bei Biržų miesto
bendrųjų planų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas, tačiau dėl Teritorijų planavimo stebėsenos
informacinės sistemos (TPSIS) trikdžių, šių ataskaitų rengimas kol kas neužbaigtas.
Dėl
gyvenamosios
vietovės,
kuriai
siekiama
Likėnų kurortinės teritorijos
statuso
Gyvenamosios vietovės, kuriai
siekiama Likėnų kurortinės
teritorijos statuso bendrojo
plano rengimas
Biržų rajono savivaldybės taryba
2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu
Nr. T-196 ,,Dėl gyvenamosios
teritorijos,
kuriai
siekiama
Likėnų kurortinės teritorijos
statuso, bendrojo plano rengimo“
nusprendė rengti šį teritorijų
planavimo dokumentą.
Planuojamą teritoriją sudaro
Likėnų ir Kiršonių kaimų dalys
bei dalis Pabiržės miestelio,
esančių Pabiržės sen., Biržų r.
sav. (žr. pav.). Teritorijos plotas –
123,28 ha.
Parengto
dokumento
sprendiniai:
1) sudarys sąlygas darniai
gyvenamosios vietovės (kurią sudaro Likėnų ir Kiršonių kaimų bei Pabiržės miestelio dalys), kuriai
siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos
politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
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2) nustatys minimos gyvenamosios vietovės, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų
svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, nustatytas Reikalavimų
kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 350 ,,Dėl Reikalavimų kurorto ir kurortinės
teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3) sudarys sąlygas racionaliam planuojamos teritorijos gamtinių, žemės gelmių ir energijos
išteklių naudojimui ir atkūrimui;
4) numatys planuojamos teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir
nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei
pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
5) sudarys sąlygas kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo
sąlygas planuojamoje teritorijoje;
6) sudarys sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę,
tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
7) sudarys sąlygas racionaliam žemės naudojimui.
Nuo sprendimo rengti šį teritorijų planavimo dokumentą priėmimo parengta planavimo darbų
programa, gautos teritorijų planavimo sąlygos, viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas
paslaugos tiekėjas. Šiuo metu baigiama atlikti esamos būklės analizę. Planuojama, kad planavimo
darbai bus užbaigti per 2020 m.
Taip pat, rengiant šį teritorijų planavimo dokumentą, lygiagrečiai sprendžiami ir
gydomųjų durpių gavybos klausimai. Šiuo klausimu Savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos
Respublikos aplinkos ministeriją, Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos
ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos bei Valstybinę teritorijų
planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos.
Savivaldybė minėtoms institucijoms rašte nurodė, kad ,,Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 84 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose
nustatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama naikinti ar žaloti reljefo formas, įrengti naujus
naudingųjų iškasenų karjerus. Biržų rajono Likėnų telkinio gydomųjų durpių telkinys yra Biržų
regioninio parko Tatulos kraštovaizdžio draustinyje. Šio telkinio dalis, kurią eksploatuoja UAB
,,Namita“, yra pažymėta Biržų regioninio parko tvarkymo plane (neurbanizuojamos aplinkos
eksploataciniai sklypai), patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. D1-83, o likusi ištyrinėta telkinio dalis minėtame teritorijų planavimo dokumente
nepažymėta.“
Savivaldybė raštu aukščiau minėtas institucijas informavo, kad:
1. VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Likėnų reabilitacijos ligoninė gydymo tikslams
naudojo gydomąsias durpes, išgautas iš minimo telkinio, kurias tiekė UAB ,,Namita“. VšĮ
Respublikinė Panevėžio ligoninė, siekdama užtikrinti nepertraukiamą ir reikiamų kiekių gydomųjų
durpių tiekimą, inicijavo leidimo eksploatuoti likusią gydomųjų durpių telkinio dalį gavimą savo
vardu.
Tuo tikslu VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos
ministerijos 2017 m. išdavė leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes (Nr. KN-17-21) ir
priėmė sprendimą dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.
2. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 2019 m. gruodžio 23 d. pradėjo Biržų rajono Likėnų
telkinio gydomųjų durpių telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo procedūras Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-36-19-703).
3. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (planavimo organizatorius) 2019 m. gruodžio 23 d.
Biržų rajono savivaldybės administracijai pateikė prašymą išduoti planavimo sąlygas Biržų rajono
Likėnų telkinio gydomųjų durpių telkinio išteklių dalies naudojimo planui rengti. Savivaldybės
administracija 2020 m. sausio 9 d. pateikė atsakymą raštu, kad planavimo sąlygų neišduos, nes tai
prieštarauja Įstatymui. Be to, šis teisės aktas nustato, kad iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos pradėti
rengti teritorijų planavimo dokumentai turi atitikti šio Įstatymo reikalavimus. Priimant sprendimą šis
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klausimas žodžiu buvo aptartas su Aplinkos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos bei Saugomų teritorijų tarnybos atsakingais specialistais.
4. 2020 m. vasario 11 d. gautas naujas VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės prašymas
išduoti planavimo sąlygas. Prie šio prašymo pridėta papildoma informacija ir paaiškinimai, kuriais
grindžiama, kad kasybos sklypas, kuriam naudoti Lietuvos geologijos tarnyba yra išdavusi leidimą
VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei, nėra naujas karjeras, o yra naudojamas naudingųjų iškasenų
telkinys. Darytina prielaida, kad šiuo paaiškinimu siekiama pagrįsti, kad bus plečiamas esamas
karjeras. Tačiau rengiamame teritorijų planavimo dokumente numatoma nagrinėti tik dalį (kasybos
sklypą, skirtą VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei) galimai plečiamo karjero, nors planavimo
uždaviniuose minimas visas karjeras.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos bei
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos raštu
akcentuota, kad Biržų rajono savivaldybė:
1. suinteresuota, kad savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios įmonės dirbtų sėkmingai,
teiktų kuo platesnį spektrą paslaugų, tačiau turi užtikrinti, kad Savivaldybės priimti sprendimai būtų
teisėti ir teisingi.
2. atsižvelgdama į susidariusią situaciją, prašo rasti galimybę pateikti aukščiau išvardintų
institucijų nuomonę, ar VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei skirtas Likėnų telkinio gydomųjų
durpių išteklių dalies kasybos sklypas bus esamo karjero (kurį eksploatuoja UAB ,,Namita“) plėtra,
ar tai bus naujas naudingųjų iškasenų karjeras (kaip matyti iš planavimo uždavinių: su atskiru sklypu,
atskiru privažiavimu, tik šiam kasybos sklypui (karjerui) skirta įranga bei paskaičiuotais pajėgumais).
Su dokumentais, susijusiais su šiame rašte išdėstytu klausimu, galima susipažinti Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-36-19703).“.
Nuomonę apie keliamą problemą kol kas raštu išreiškė Lietuvos geologijos tarnyba,
nurodydama, kad VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei skirtas Likėnų telkinio gydomųjų durpių
išteklių dalies kasybos sklypas yra esamo karjero (kurį eksploatuoja UAB ,,Namita“) plėtra. Šiuo
metu yra gauta Aplinkos ministerijos nuomonė šiuo klausimu – jie taip pat rašo, kad minėtą sklypą
galima traktuoti kaip karjero plėtrą, o ne naują karjerą.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija savo atsakyme nurodė, kad
Savivaldybės rašte minimo klausimo nagrinėjimas yra Lietuvos geologijos tarnybos
kompetencija, tačiau pažymėtina, kad ši institucija atlieka teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą,
t. y. tikrina kiekvieną parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurį galima Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija ir saugomų teritorijų tarnyba šiuo klausimu dar nėra priėmę galutinių sprendimų

___________________
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Sporto ir sveikatingumo kompleksas
Sporto paskirties pastatų (sporto ir sveikatingumo komplekso) Biržuose statybos
projektavimas. Biržų rajono savivaldybės taryba 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-214 pritarė
sporto ir sveikatingumo komplekso projektavimui ir statybai Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A.

Iki 2019 metų pabaigos dėl 2014 m. parengto Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos
Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A projekto (toliau – Projektas) galimų pakeitimų Savivaldybės
administracija suorganizavo susitikimą su projektą parengusios įmonės UAB ,,Statybų inžinerinės
paslaugos“ atstovais, diskutuota su energetikos specialistais. Priimtas sprendimas nekeisti Projekte
numatyto šilumos šaltinio – centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. Aptarti ateityje galimi
neesminiai Projekto pakeitimai, susiję su naujų ir modernesnių apdailos medžiagų panaudojimu.
2020 m. pradžioje Savivaldybės meras Vytas Jareckas susitiko su Centrinės projektų
valdymo agentūros (toliau – CPVA) specialistais. Susitikime aptarta planuojamo objekto
statybos ir valdymo operatoriaus parinkimo galimybės, įvardyti momentai, kada gali būti
tikslinga keisti Projekto sprendinius. CPVA atstovai pažymėjo, kad jei greta numatomo statyti
sporto ir sveikatingumo komplekso bus sąlygos statyti viešbutį, tai žymiai padidins potencialių
operatorių susidomėjimą šiuo kompleksu. Todėl šiuo metu jau pradėtos detaliojo plano keitimo,
numatant galimybę sklype Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, statyti viešbutį, procedūros.
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Taip pat pažymėtina, kad 2020 m. iš Valstybės investicijų programos (VIP) skirta 100 000,00
Eur sporto ir sveikatingumo komplekso statybos darbams. 40 proc. (66 667,00 Eur) prie šios sumos
turės prisidėti Savivaldybė biudžeto lėšomis. Minimas lėšas privaloma panaudoti iki š. m. pabaigos.
Taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020-05-06 nutarimu Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“
šio objekto statybai skirta dar 100 000 eurų.
Įvertinus Projekto sprendinius ir skirtų lėšų sumą, planuojama pradėti tvarkyti
numatomo statyti sporto ir sveikatingumo komplekso prieigų infrastruktūrą, kurios įrengimas
netrukdys tolimesniems statybų darbams: numatoma įrengti dvi automobilių stovėjimo
aikšteles, suprojektuotas sklypo pietinėje dalyje (žemiau pateiktoje schemoje pažymėtos mėlyna
spalva).

_______________
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAUJA
„IŠMANUSIS MIESTAS“.
Išmanieji miestai kuriami gyventojų patogumui

PROJEKTE

Biržų rajono savivaldybės administracija ir UAB ,,Structum projektai“ 2019 m. rugsėjo 25 d.
pasirašė paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijų pritaikymo
šiandienos poreikiams priešprojektinių pasiūlymų parengimo bei šių pasiūlymų viešinimo paslaugų
suteikimo.
Įgyvendinant šias sutartis Biržų rajono savivaldybės administracija dalyvauja žurnalo
,,Structum“ organizuojame projekte ,,Išmanusis miestas“. Šis projektas kasmet kuria platformą,
kurioje susitinka Lietuvos savivaldybės ir geriausi architektūros, urbanistikos, inžinerijos, statybos
profesionalai bei jaunieji, aukštosiose mokslo įstaigose besimokantys studentai. Dalyviai pateikia
idėjas ir projektus, atitinkančius projekte dalyvaujančių savivaldybių poreikius bei lūkesčius.
Projektu siekiama suburti tarpdisciplinines architektūros, inžinerijos, statybos, urbanistikos,
kraštovaizdžio architektūros, dizaino ir kitų sričių profesionalų komandas, bei parengti išsamius ir
motyvuotus projektinius pasiūlymus kiekvienai iš užduotyje įvardintų teritorijų, siekiant sukurti
patrauklaus ir išmanaus miesto koncepcijas. Išmanaus miesto projekte gali dalyvauti: komandos
suformuotos iš Lietuvos aukštosiose mokyklose besimokančių studentų ar profesionalių savo srities
specialistų, vykdančių projektus Lietuvoje ar užsienyje.
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTO DALYVIAMS
PASIŪLĖ IŠNAGRINĖTI IR PATEIKTI PRIEŠPROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ŠIOMS
TERITORIJOMS:
1. Laisvalaikio ir pramogų zonai Biržuose, Skratiškių g. 9.
2. Gyvenamajai teritorijai, kuriai ketinama siekti Likėnų kurortinės teritorijos statuso.
3. Biržų miesto centrinėje dalyje esančiam apleistam pramoniniam rajonui (buvusios pieno
perdirbimo įmonės teritorijai) su prieigomis (nuo Respublikos iki Kęstučio gatvių).
4. Pastatui ir teritorijai (buvęs pašto pastatas ir jo sklypas), kuriuose būtų galima įkurti
J. Meko meno centrą.
Šiuo metu projekto dalyviai baigia rengti priešprojektinius pasiūlymus. Darbai siunčiami
vertinti komisijai.
Nuo gegužės 25 dienos portale 15min.lt galima ne tik pamatyti visų komandų darbus bet
ir balsuoti už labiausiai patikusį.
ŠIAIS METAIS APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA BEI PARODOJE RESTA
VYKSIANTIS ATEITIES MIESTŲ FORUMAS BUS PERKELTAS Į VIRTUALIĄ ERDVĘ:
FORUMAS. Birželio 3 dieną 11 valandą, virtualios parodos RESTA metu bus rengiamas
ateities miestams skirtas forumas. Forumo tema „Miestas arčiau žmonių ar žmonės arčiau miesto?“.
Forumas vyks per programą ZOOM. Jis skirtas visiems išmaniųjų miestų, infrastruktūros dalyviamsverslo, pramonės, savivaldybių atstovams, projektuotojams, statytojams, valdžios, mokslo institucijų
atstovams.
PROJEKTO APDOVANOJIMAI. Birželio 5 dieną 10 valandą, toje pačioje platformoje
ZOOM, bus transliuojama apdovanojimų ceremonija.
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3.4. MELIORACIJA. BIRŽŲ RAJONO ŪKIAI.
Melioracija Biržų rajone yra labai svarbi žemės ūkio gamybos ir kaimo infrastruktūros
dalis, nes apie 90 proc. visos žemės ūkio produkcijos išauginama nusausintose žemėse.
Biržų rajono melioracijos statiniai vidutiniškai nusidėvėję 65,2 proc. Biržų rajonas pagal
nusausinimo apimtis ir turimą melioracijos turtą yra vienas iš didžiausių respublikoje. Šis turtas yra
išsidėstęs 86436 ha drenažu nusausintame plote.
2019 m. įvertinus melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę, nustatyta, kad apie 19
proc. melioruotos žemės techniniu ir agrotechniniu požiūriu yra blogos būklės. Daugelio Biržų rajone
esančių melioracijos statinių būklė taip pat yra bloga. Apie 70 proc. magistralinių ir nuvedamųjų
melioracijos griovių taip pat yra blogos būklės. Magistraliniai melioracijos grioviai yra pagrindiniai
melioracijos statiniai, nuo kurių būklės priklauso visos melioracijos sistemos veikimas. Griovių
šlaitai apaugę medžiais ir krūmais, griovių vagos užaugusios žoline augmenija bei užneštos
sąnašomis. Šie melioracijos statiniai priklauso valstybei, kuriuos patikėjimo teise valdo savivaldybė.
Melioracijos statinių priežiūrai bei remontui skiriamos valstybės biudžeto lėšos, tačiau
skiriamų lėšų nepakanka, poreikis tenkinamas tik 20–25 proc., todėl melioracijos statinių būklė
kasmet blogėja.
Savivaldybė pagal finansines galimybes skiria Savivaldybės biudžeto lėšas gyvenvietėse
esančio drenažo remontui ar rekonstravimui. 2019 m. Savivaldybės taryboje svarstyti 5 tarybos
sprendimo projektai, susiję su melioracija.
Daug metų įsisenėjusi problema dėl melioracijos sistemų neveikimo buvo Smilgių, Obelaukių
ir Geidžiūnų gyvenvietėse. 2019 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendintas Biržų rajono
Geidžiūnų gyvenvietės dalies melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Projekto vertė
16,00 tūkst. eurų. Rekonstruotos drenažo sistemos 3,8 ha plote. Parengti techniniai darbo
projektai drenažo sistemų remonto darbams atlikti Smilgių ir Obelaukių gyvenvietėse. Darbai
bus atlikti 2020 metais.
2019 metais pagal Žemės ūkio ministro įsakymą melioracijos darbams skirta 329000
Eur. Savivaldybės taryba patvirtinto Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų melioracijos
prioritetinių darbų programą, pagal kurią atlikti šie darbai:
1. Melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių remonto darbai, suremontuota
71,86 km.
2. Didelio diametro drenažo rinktuvų (12,5 cm ir didesnių) avarinių gedimų šalinimo darbai,
suremontuota 0,62 km. Atlikus drenažo rinktuvų remonto darbus, pagerėjo drenažo sistemų veikimas
49,00 ha plote.
Įgyvendintas Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšomis (100 proc.) finansuojamas
projektas ,,Biržų rajono Papilio ir Širvėnos seniūnijų dalies melioracijos statinių remonto
darbai. Darbų kaina – 448 723 Eur. Suremontuota: 26,337 km melioracijos griovių, 13 vnt. vandens
pralaidų, didelio diametro drenažo rinktuvai 24,44 ha plote, suremontuotų rinktuvų ilgis – 2,612 km.
Į Biržų rajoną stengtasi pritraukti Europos Sąjungos lėšų pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama
žemės ūkio vandentvarkai“. Savivaldybė skatino melioracijos statinių naudotojų asociacijas teikti
paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai paramai gauti bei dalyvauja partnerio teisėmis
įgyvendinant Melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomus melioracijos statinių
rekonstravimo projektus ir prisideda 3,00 proc. įnašu. Savivaldybė prisideda savo įnašu melioracijos
projektuose todėl, kad yra rekonstruojami bendro naudojimo melioracijos statiniai (vandens
pralaidos, bendro naudojimo keliai, bei didelio diametro drenažo rinktuvai, kurie nuveda vandenį ir
nuo kitų žemės savininkų ar naudotojų nusausintų plotų, kurie nėra asociacijų nariai).
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2019 METAIS ĮGYVENDINTI EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMI ŠIE
PROJEKTAI:
1. Biržų rajono Ločerų melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Ločerų
melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas“. Projekto vertė –
375 000 Eur, rekonstruotos drenažo sistemos 150,00 ha plote.
2. Biržų rajono Roviškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono
Roviškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas“.
Projekto vertė 373 403 Eur, rekonstruotos drenažo sistemos 116,00 ha plote, rekonstruota 10,04
km melioracijos griovių.
3. Biržų rajono Lyglaukių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono
Lyglaukių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas“.
Projekto vertė 375 000 Eur, rekonstruotos drenažo sistemos 160,00 ha plote, įrengta 0,45 km
bendro naudojimo kelių, rekonstruota 4,658 km melioracijos griovių.
4. Biržų rajono Papilio melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono Papilio
melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas“. Projekto vertė –
375 000 Eur, rekonstruota drenažo sistemos 153,00 ha plote.
5. Biržų rajono Dukurnių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono
Dukurnių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas“.
Projekto vertė – 374 750 Eur, rekonstruota drenažo sistemos 134,20 ha plote.
MELIORACIJOS STATINIŲ FINANSAVIMAS 2018 – 2019 METAIS
Finansavimo šaltinis
2018 m.
2019 m
Valstybės biudžeto lėšos
296 000 Eur
329 000 Eur
(melioracijos statinių priežiūrai ir
remontui)
ES Solidarumo fondo lėšos potvynių
rizikai mažinti
KPP 2014-2020 m. veiklos sritis
,,Žemės ūkio vandentvarka“

448 723,0 Eur
Asociacijų projektai 6 vnt.
2 116 572,0 Eur

Asociacijų projektai 5 vnt.
1 873 153,0 Eur

444 480,0 Eur

393 362,0Eur

63 500,0 Eur

56 194,0 Eur

19 999,0 Eur

Geidžiūnų gyvenvietės
drenažo remontas
16 000,0 Eur
Techninių darbo projektų
parengimas Smilgių ir
Obelaukių gyvenvietėse
drenažo remonto darbams
8 000,0

Pareiškėjų nuosavos lėšos viso:
iš jų Savivaldybės įnašas
Savivaldybės biudžeto lėšos drenažo
remontui gyvenvietėse

Biržų rajono Ramongalių kaimo
paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios
infrastruktūros rekonstravimas

150 783,0 Eur

iš jų Savivaldybės lėšos

30 000,0 Eur

2019 M. NACIONALINEI MOKĖJIMO AGENTŪRAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS PATEIKTOS 8 PARAIŠKOS DĖL PARAMOS EUROPOS SĄJUNGOS
LĖŠOMIS ĮGYVENDINANT MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO
PROJEKTUS.
1. Biržų rajono Vabalninko melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų
rajono Vabalninko melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 375 000 Eur.
2. Biržų rajono Kojeliškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų
rajono Kojeliškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 375 000 Eur.
3. Biržų rajono Tabokinės melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų
rajono Tabokinės melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 375 000 Eur.
4. Biržų rajono Braškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono
Braškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas“.
Projekto vertė 375 000 Eur.
5. Biržų rajono Skrebiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų
rajono Skrebiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstravimas“. Projekto vertė 375 000 Eur.
6. Biržų rajono Sėlių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektas ,,Biržų rajono
Sėlių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas“.
Projekto vertė 375 000 Eur.
7. Biržų rajono Pabiržės seniūnijos dalies melioracijos griovių ir tiltų rekonstravimas,
projekto vertė 375 000 Eur.
8. Biržų rajono Vabalninko seniūnijos dalies melioracijos griovių ir tiltų rekonstravimas,
projekto vertė 375 000 Eur.
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BIRŽŲ RAJONO ŪKIAI
2019 metais Biržų rajone žemės ūkio veiklą vykdė 2958 fiziniai ir 36 juridiniai asmenys.
Ūkininko statusą turi (registruoti ūkininkų registre) 2235 ūkininko ūkiai.
Daugiausia ūkininkauja vidutinio amžiaus t. y. nuo 40 iki pensinio amžiaus – 51 proc. ūkių,
pensinio ūkininkai sudaro 34,5 proc. ir 13,5 proc. yra jauni iki 40 metų ūkininkai.
Ūkininkių moterų yra 47, o vyrų 53 procentai.

VŠĮ „TATULOS PROGRAMA“
VšĮ „Tatulos programa“ vykdo LR Žemės ūkio ministerijos finansuojamą programą „Šiaurės
Lietuvos karstinio regiono požeminių vandenų nuo taršos apsaugojimas ir ekstensyvaus
ūkininkavimo metodų plėtojimas“.
Pagal šią programą 2019 m. buvo organizuojami seminarų ciklai Biržų ir Pasvalio darželiuose ir
mokyklose „Ekologiškų maisto produktų ir mitybos edukacija“. Skatintas naujų ekologinės gamybos
ūkių ir naujų ekologiškų produktų rūšių sertifikavimas, ekologiškų produktų pardavimai ir
ekologiškų produktų vartojimas, organizuojant muges ir prekyvietes, kuriose buvo prekiaujama
ekologiškais produktais. Organizuotas geriausias ekologinės gamybos ūkis konkursas. Biržų
ekologinių ūkių savininkams organizuotos konferencijos, seminarai, lauko dienos.

VED – produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (dažniausiai vartojami
trumpiniai VED ) – tai piniginiais vienetais išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis
ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos (pasėliai, gyvūnai) standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už
paslaugas žemės ūkiui, sumai.
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2019 M. ĮVYKO TRADICINIS KONKURSAS „METŲ ŪKIS“
TRADICINIO KONKURSO „METŲ ŪKIS“ KOMISIJA:
Astra Korskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė; Sandra Balčiūnienė,
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė; Tadas Micikevičius, Biržų
rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas; Zenonas Prašmantas, Žemės ūkio rūmų atstovas Biržų rajone;
Jūratė Ratnikienė, Lietuvos konsultavimo tarnybos Biržų rajono konsultavimo biuro vedėja; Steponas
Staškevičius, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
Kandidatus konkursui siūlė seniūnijos ir komisijos nariai, buvo pristatytas 31 ūkis, tačiau kai kurie
ūkininkai konkurse dalyvauti atsisakė.
Komisija 2019 m. rugpjūčio mėnesį aplankė visus konkurse sutikusius dalyvauti 18 ūkių ir juos
įvertino, remdamiesi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu
konkurso „Metų ūkis 2019” patvirtintais nuostatais.
Ūkiai vertinti penkiose kategorijose:
stambus ūkis arba žemės ūkio bendrovė, vykdanti žemės ūkio veiklą (daugiau kaip 200 ha);
smulkus šeimos ūkis (iki 29 ha);
vidutinis ūkis (nuo 30 iki 200 ha);
ekologinis ūkis ir
jaunojo ūkininko ūkis (įsikūręs per 5 metus, ūkininko amžius iki 40 metų).
2019 metais Biržų rajone buvo 113 ekologinių ūkių, kurie dirba beveik 15 tūkst. hektarų.
Ekologinio ūkio nominacijai buvo pateikti: Dariaus Jukonio (Papilio seniūnijos Kuprių kaimas),
Roko Giedriko (Pabiržės seniūnijos Naciūnų kaimas) ir Tomo Ivaškos (Parovėjos seniūnijos Užušilių
kaimas) ūkiai. Visiems ūkininkams padėkota už puikų darbą, o nominacijos nugalėtoju pripažintas
Rokas Giedrikas, nuo mažens dirbęs tėvų ūkyje, o šiuo metu ūkininkaujantis nuosavame 10 ha ūkyje.

122

Jaunojo ūkininko kategorijoje nominuoti: Armino Griciūno (Širvėnos seniūnijos Mantagailiškio
kaimas), Edvardo Januševičiaus (Parovėjos kaimas) ir Justinos Pačešiūnienės (Likėnų kaimas) ūkiai.
Nugalėtoja pripažinta J. Pačešiūnienė, ūkininkaujanti kartu su vyru Aringu.
Smulkaus šeimos ūkio kategorijoje nominuoti: Jurgitos Umbrienės (Ramongalių kaimas),
Karolinos Kuginienės (Parovėjos kaimas) ir Tado Bėliako (Suosto kaimas) ūkiai. Nugalėtoju
pripažintas Tadas Bėliakas. Rajone smulkių ūkių yra daugiausia – 1732.
Vidutinių ūkių kategorijoje nominuoti: Daliaus Štelemėko (Vabalninko seniūnijos Dumbliūnų
kaimas), Jono Gailiūno (Šukionių kaimas) ir Kęstučio Valentinavičiaus (Širvėnos seniūnijos
Mockūnų kaimas) ūkiai. Nugalėtoju pripažintas D. Štelemėkas. Biržų rajone yra 447 vidutiniai
ūkiai.
Stambiųjų ūkių kategorijoje pristatyti 6 nominantai: Dariaus Bėčiaus (Biržų kaimas), Gyčio
Drevinsko (Kirdonių kaimas), Henriko Bertulio (Suosto kaimas), Jono Maniko (Vabalninko
seniūnijos Zaprutiškių kaimas), Vytauto Gailiūno (Šukionių kaimas) ūkiai ir kooperatyvas „Mūsų
gojus“ (Parovėjos seniūnijos Ubiškių kaimas). Nugalėtoju pripažintas H. Bertulis. Biržų rajone yra
61 stambus ūkis.
Dalyvauti šalies geriausių ūkių konkurse atrinkti Dariaus Jukonio, Kęstučio
Valentinavičiaus ir Dariaus Bėčiaus ūkiai.
Konkurso nominantai ir
laimėtojai
buvo
apdovanoti
prizais,
suvenyrais, gėlėmis, juos
sveikino
pažįstami,
draugai,
seniūnijų
atstovai.
Savivaldybės
mero
padėkos raštai įteikti:
Gražinai
Burbulienei,
Aleksandrai Narkuvienei,
Algirdui Antanui Taurai,
Valerijai Taurienei ir
Kaziui Visockui už svarų
indėlį į rajono žemės ūkį
ir kaimo plėtrą, pagalbą
žemdirbiams bei gerosios
patirties sklaidą.
Šventėje dalyvavo ir
ūkininkus
sveikino
Seimo narys Audrys
Šimas,
Swedbank,
draudimo
bendrovės
„Vereinigte
Hagel“,
Nacionalinės mokėjimo
agentūros, „Biržų žemtiekimo“ atstovai, Biržų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas T. Micikevičius,
Žemės ūkio rūmų atstovas Z. Prašmantas, Lietuvos konsultavimo tarnybos Biržų rajono biuro vadovė
J. Ratnikienė, Biržų rajono žemdirbių asociacijos valdybos narė Vaidutė Stankevičienė.
Oficialiosios šventės pabaigoje buvo padėkota visiems renginio rėmėjams, ypač – Sodeliškių dvaro
šeimininkėms Neringai Linkevičienei ir Eglei Linkevičiūtei.
Šventės dalyviai vaišinosi rėmėjų dovanotomis gėrybėmis, Sodeliškių dvaro paruoštais užkandžiais.
Juos linksmino Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“.
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4. SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ,
ĮMONIŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
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4.1. UAB „BIRŽŲ VANDENYS“ PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
UAB „Biržų vandenys“ pagrindinės veiklos sritys yra geriamojo vandens gavyba ir tiekimas,
nuotekų tvarkymas bei dumblo kompostavimas. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko
nuotekas 6311 Biržų rajono vartotojams bei 297 juridiniams asmenims, Biržų rajone eksploatuoja
apie 78 km geriamo vandens ir 101 km nuotekų tinklų.
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija
2019 metais gauta 975327 eurų pajamų, parduota 312862 kub. m. vandens, pardavimai
sumažėjo 6072 kub. m, sutvarkyta 369333 kub. m nuotekų, sumažėjo 1692 kub. m.
Bendrovėje dirba 37 darbuotojai, iš jų 8 administracijos ir inžineriniai techniniai darbuotojai, 6
vandens ūkio kontrolieriai, 24 darbininkai, dirbantys valymo įrengimuose, taip pat vykdantys
pagrindinius profilaktikos, remonto, avarijų likvidavimo darbus.
Bendrovės direktorius – Rimantas Martinonis.
Gerinant darbuotojų darbo sąlygas, 2019 m. suremontuotos darbininkų buitinės patalpos.
Veikla, esminiai iššūkiai, problemos 2019 m.:
1. Lėšų trūkumas investicijoms, ribotos skolinimosi galimybės.
2. Papildomos sąnaudos perduotų kaimų vandetvarkos objektų eksploatacijai.
3. Reikšmingų investicijų ir atnaujinimų reikalaujanti infrastruktūra.
4. Mažėjant gyventojų skaičiui mažėja ir parduoto vandens, bei sutvarkytų nuotekų kiekiai.
5. Kaimuose tiekiamas geriamas vanduo ne visur atitinka vandens kokybei keliamus
reikalavimus, dideli vandens nuostoliai (40 proc.).
„UAB „Biržų vandenys“, vykdydama Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio
22 d. sprendimu patvirtintą 2015–2019 m. Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros veiklos
planą, naudoja ES arba kitas skolintas lėšas. Todėl įgyvendinant projektus susiduriama su
finansavimo problemomis, pailgėja projektų įgyvendinimo laikas. Įgyvendinant projekto „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ planuojama:
1) Vabalninko miete pastatyti geriamo vandens gerinimo įrengimus, nuotekų valyklą ir
nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus prie jų prijungiant po 158 gyventojus,
2) vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukciją Biržų m., Plento gatvėje. (Pradėta
viešųjų pirkimų procedūra).
Projekto finansavimui gauti paraiška buvo pateikta 2016 metais, tačiau Finansų ministerija
Bendrovei nesuteikė paskolos.
Problema išspręsta, kai 2018 m. rugsėjo 18 d. Savivaldybė kreipėsi į Viešųjų investicijų
plėtros agentūrą dėl finansavimo skyrimo projekto įgyvendinimui. Gavus 699 tūkst. subsidiją, UAB
„Biržų vandenys“ prie projekto prisidėjus 183 tūkst. eurų, projektas pradėtas įgyvendinti 2019
metais.
Savivaldybės tarybai 2019 m. gruodžio 19 d. suteikus Biržų rajono savivaldybės garantiją
uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai, UAB „Biržų vandenys“ iš
Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis, paskirta 580 tūkst. eurų paskola. Iš
šios paskolos bus finansuojamas investicijų projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų plėtra Biržų aglomeracijoje“ . Įgyvendinant šį projektą Bendrovė rengia viešojo
pirkimo dokumentus vandens tiekimo ir nuotekų tinklų Biržų m. ir Biržų k. projektavimo ir statybos
darbams pirkti. Projektą taip pat planuojama užbaigti 2022 m. Įgyvendinus projektą prie
vandentiekio tinklų bus prijungta 86 būstai, prie nuotekų tinklų –101 būstas. Projektą planuojama
pradėti įgyvendinti 2020 metais.
Bendrovė visas dideles investicijas gali vykdyti tik padedant Savivaldybei.
Siekiant gyventojams sudaryti palankesnes sąlygas prisijungti prie vandentiekio ir
nuotekų tinklų
Biržų mieste naujai planuojamose asfaltuoti Agluonos, Nastopkos,
Geležinkelio, Žemosios, Stoties gatvėse, 2019 metais už 137.1 tūkst. eurų Bendrovė savo lėšomis
įrengė vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakas.
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Pagrindiniai vandens tiekimo sistemos efektyvumo rodikliai yra vandens kokybė, saugumas,
slėgis, avarijų skaičius ir vandens nuostoliai. Nuostoliams Lietuvoje priskiriama vidutiniškai apie 25
proc. patiekto į tinklus vandens.
Daugiausia vandens netektys patiriamos dėl pasenusių ir susidėvėjusių vidaus ir išorės
vandentiekio tinklų bei dėl to, kad ne visi gyventojai sąžiningai bei laiku deklaruoja vandens
suvartojimą. Ypatingai dideli vandens nuostoliai kaimo gyvenvietėse (siekia 60 proc.). Vandens
nuostolių paiešką kaimo gyvenvietėse apsunkina informacijos trūkumas: nėra vandentiekio tinklo
brėžinių, nežinoma tinklo medžiaga, skersmuo, įvadų skaičius ir jų prijungimo vietos, šulinių
nebuvimas, mažas tinklo slėgis. Mažinant netektis taikomos inžinerines technines priemonės,
vykdoma klientų skaitiklių patikra (2019 m. patikrinti 1134 skaitikliai) ir kiti netekčių mažinimo
darbai, dėl ko vandens netektys Biržų mieste 2019 m. sumažėjo 8 proc. ir siekia 24 proc.
Kadangi trūksta lėšų didesnėms investicijoms, atnaujinant vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūrą vykdomi nuolatiniai darbai avaringiausiuose ir daugiausiai nudėvėtuose
vandentiekio ir nuotekų tinklų ruožuose.
Tolesnės veiklos perspektyvos, galimybės gerinti bendrovės veiklą
2020 m. Biržų miesto vandenvietėje bus tęsiami automatizavimo darbai įrengiant
elektroninius vandens apskaitos prietaisus, kaimo vietovėse bus pradėta montuoti vandens tiekimo
nuostolių monitoringo kontrolės sistema. Bus vykdoma atsiskaitymo už paslaugas duomenų
teisingumo kontrolė. Siekiant paspartinti gyventojų prisijungimą prie centralizuotų nuotekų tinklų
kartu su aplinkosaugos pareigūnais ir Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnais bus
organizuojami patikrinimai.
2020 m. vasario mėn. Bendrovės valdyba planuoja patvirtinti UAB „Biržų vandenys“ 20202024 metų strateginį veiklos planą, kuriame bus numatyti tolesnės veiklos tikslai, uždaviniai ir
priemonės, lėšos jų įgyvendinimui. Tolesnėje perspektyvoje (2020-2024) bus tęsiamas vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimas. Planuojama vandens
kokybės gerinimo įrenginių statyba, bei tęsiami vandens tiekimo nuostolių monitoringo kontrolės
sistemos diegimo darbai kaimuose. Bus atnaujinama Biržų miesto valymo įrengimų įranga ir kita
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra.
Kita svarbi informacija
Savivaldybės administracija bei UAB „Biržų vandenys“ imasi priemonių, skatinančių
gyventojus savo įrenginius jungti prie nutiestos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros. Atlikus gyventojų apklausą nustatyta, kad pagrindinė priežastis, kodėl gyventojai
nesijungia prie centralizuotų tinklų – lėšų trūkumas, kita priežastis yra ta, kad iki šiol teisės aktai
neįpareigojo asmenų jų nuosavybės teise ar kitaip valdomas geriamajam vandeniui naudoti bei
nuotekoms šalinti reikalingas komunikacijas prijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros, nutiestos iki tokio asmens turto ribos. UAB „Biržų vandenys“ teikia
informaciją apie rangovus, kurie prijungimus prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros vykdo išsimokėtinai, agituoja gyventojus jungtis prie vandentvarkos projektų
įgyvendinimo metu sukurtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, ragina
bendraudami asmeniškai, organizuodami susitikimus su gyventojais, pasitelkdami visuomenės
informavimo priemones; teikia informaciją apie prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros tvarką, gresiančias baudas netinkamai tvarkantiems buitines nuotekas, kartu
su aplinkosaugos pareigūnais bei Savivaldybės administracijos Viešos tvarkos skyriaus specialistais
tikrina, kaip gyventojai tvarko nuotekas.

____________
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4.2. UAB „BIRŽŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
Bendrovės UAB „Biržų šilumos tinklai“ veiklos sritys yra:
1) daugiabučių namų atnaujinimas ( modernizavimas) Biržų mieste ir rajone;
2) Patalpų ir katilinių nuoma įmonėms ir organizacijoms.
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija bendrovėje.
Bendrovėje dirba 3 darbuotojai: direktorius, vyr. buhalteris, ir projektų vadovas. 2019 m. laikinai bendrovės
direktoriaus pareigas ėjo Linas Kulbis. Nuo 2020 m. kovo 16 d. – bendrovės direktorius – Vygantas
Jurkonis.
2019 m. bendrovė dirbo nuostolingai – patirtas 30273 eurų nuostolis. Nuostolis susidarė dėl mažo „Litesko“
mokamo administracinio mokesčio, darbo užmokestis indeksuojamas, mokestis nekyla. Taip pat negauta
namų atnaujinimo (modernizavimo) administracinio mokesčio pajamų tiek, kiek buvo planuota.
Daugiau informacijos pateikta UAB „Biržų šilumos tinklai“ metinėje finansinėje atskaitoje (skelbiama
Savivaldybės tinklalapyje).
Pagrindinės pajamos: patalpų ir katilinių nuomos pajamos.
Nekilnojamas turtas (pradedant nuo komercinių patalpų, baigiant šiluminėmis trasomis) iki 2034 metų yra išnuomotas UAB „Litesko“.
2019 metais gauta mokesčio administracijai išlaikyti iš UAB „Litesko“ 31000 eurų. Per mėnesį 2583 eurai tenka bendrovės direktoriaus ir
vyr. buhalterio darbo užmokesčiui.
Taip pat yra išnuomotos mechaninės dirbtuvės UAB „Valdaura“. Už pastato nuomą 2019 metais gauta pajamų –3978 eurai.
Atnaujinamiems (modernizuojamiems) namams administruoti administratoriui administracinį mokestį moka Lietuvos Respublikos Finansų
ministerija. Administracinio mokesčio, kuris yra nustatytas 0,10 eurų už 1 m2 be PVM 2019 metais gauta 31084 Eur. Baigus namo renovaciją
ir surašius darbų priėmimo aktus, administracinis mokestis nebemokamas. Tada gyventojai turi mokėti kredito administravimo mokestį iki visiško
kredito padengimo. 2019 metais iš gyventojų, kuriems skaičiuojamas kredito grąžinimas, kredito administravimo mokesčio gauta 10675 eurai,
atskaičius komisinį mokestį už surinkimą.
UAB „Biržų šilumos tinklai“ Tarybos sprendimu paskirti Biržų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose
programos įgyvendinimo administratoriumi. Bendrovei pavesta atlikti visus veiksmus, susijusius su Programos ir parengtų investicijų planų
įgyvendinimu: skolintis lėšas iš kredito įstaigų, naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos parengtu elektroniniu katalogu, pirkti rangos darbus
(įskaitant ir projektavimo darbus), statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimus, organizuoti ir prižiūrėti statybos darbų atlikimą ir užtikrinti jų
įgyvendinimo kokybę.
Visas problemas, susijusias su namų renovacija, sprendžia programos paskirtas administratorius, techninės priežiūros vadovas, rangos
darbų atstovai, Savivaldybės paskirtas atsakingas asmuo susitinka su gyventojais prie renovuojamų daugiabučių namų aptarti einamųjų

klausimų bei spręsti iškilusių problemų. Reguliariai vykdomi susitikimai su Savivaldybės meru, siekiant aptarti renovacijos eigą ir spręsti
problemas.
RENOVACIJOS EIGA 2019 METAIS:
Vyko 17 daugiabučių namų renovacijos darbai, iš jų: 12 daugiabučių namų modernizavimo darbai buvo užbaigti. 3 daugiabučių namų
renovacijos darbai dar nepriduoti Statybos užbaigimo komisijai, viename iš jų (Vilniaus g. 8) renovacijos darbai baigti 100 procentų, tačiau dar tvarkomi
dokumentai dėl papildomo finansavimo, kadangi kilo klausimų dėl Vilniaus 8 namo balkonų įstiklinimo. 2 daugiabučiams namams (Vėjo g. 22A ir
Vytauto 65), kurių darbo sutartys su UAB „Statybų kodas“ 2018 metais buvo nutrauktos dėl darbų grafiko nesilaikymo, 2019 m. balandžio 9 d. buvo
pasirašytos rangos sutartys su kita statybų įmone – UAB „Drūtnamis”. Vėjo 22A name renovacijos darbai yra baiginėjami, o Vytauto 65 name darbai
įpusėjo.
 paruošti 12 daugiabučių namų (Gimnazijos 1; J. Janonio 7; Vilniaus 40A; Vilniaus 56; Vilniaus 57A; Vytauto 15; Vytauto 33A; Vytauto
39A; Tinklų 5, Biržų k.; Rinkuškių 47, Rinkuškių k.; Rinkuškių 47A, Rinkuškių k.; S. Nėries 21, Vabalninko mstl. ) darbo projektai,
vykdomas rangos darbų pirkimas. 11 namų darbo projektus ruošia UAB „Modernaus būsto projektai“ ir 1 namui – UAB „Projektų rengimo
centras“.
 nupirkti 1 daugiabučio namo (Vytauto 31) rangos darbai per Centrinę pirkimų organizaciją, konkursą laimėjo UAB „Modernaus būsto
projektai“. BETAI (VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra) patvirtinus dokumentus, bus pradedami renovacijos darbai.
 parengti ir gyventojams pristatyti 10 daugiabučių namų (Stoties 14; Vytauto 24; Vytauto 43A; Vytauto 42; Skratiškių 10, Vilniaus 46A;
Vėjo 24; J. Basanavičiaus 18; Kęstučio g. 4; Rinkuškių 51, Rinkuškių k.) investicijų planai, dėl 2 daugiabučių namų Vytauto 24 ir Vytauto
42 pateiktos paraiškos BETAI pagal 2019 m. kvietimą.
 patikslintas daugiabučio namo Vytauto 22-1A negyvenamų patalpų plotas, tačiau reikalinga ruošti naują investicijų planą, kadangi
pasikeitė investicijų plano rengimo metodika ir įkainiai.
2013–2019 metais Biržų rajono savivaldybėje renovuoti ir priduoti 44 gyvenamieji daugiabučiai namai iš 104 namų su centriniu šildymu iš
centralizuotų sistemų.
2020 m. sausio 31 d. duomenimis Biržų rajono savivaldybė pagal įgyvendintų renovacijos projektų skaičių yra 17–19 vietoje (kartu su
Akmenės rajono ir Šiaulių miesto savivaldybėmis) iš 60 savivaldybių, iš viso pasirašytos 49 rangos darbų sutartys.
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Daugiabučių namų atnaujinimas:
Šiuo metu I, II, ir III- etapo jau 37 namams skaičiuojamas kredito gražinimas 950 butų, dar 11 namų bus pradėtas skaičiuoti kredito
gražinimas iki 2020 m. rudens. III etapo 17 namų atnaujinimui skirta kredito 5 526 673 eurų. Panaudota kreditų 2019 metais III etapo
darbams – 4 908 871 eurų.
Tolesnės veiklos perspektyvos ir tikslai:
Iki 2020 m. rudens planuojama atnaujinti (modernizuoti) dar 5 gyvenamuosius namus. Mažinti energijos vartojimą atnaujintuose
(modernizuotuose) namuose.
Šeštajame kvietime numatyta atnaujinti 12 namų. Pasirašytos Valstybės paramos teikimo sutartys, nupirkti projektavimo darbai.
Septintajame kvietime numatyta atnaujinti 2 namus.
Formuojamas aštunto kvietimo gyvenamujų namų sąrašas.
_______________________________________________________________________________________________________________
2019 m. liepos 31 d. Savivaldybės meras Vytas Jareckas padėkos raštą įteikė
UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktoriui Ivan Dološickij už ilgametį
nepriekaištingą darbą, svarų indėlį sėkmingai įgyvendinant daugiabučių namų
atnaujinimo programą, už rūpinimąsi rajono bendruomenės gerove.
Ivan Dološickij nuo liepos 31 d. išėjo iš darbo UAB „Biržų šilumos
tinklai“ savo noru.
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4.3. BIRŽŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS
PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos pagrindinis tikslas – užtikrinti
visuomenės saugumą ekstremalių įvykių bei situacijų atvejais, teikti skubią kvalifikuotą ir vienodos
apimties pagalbą visuomenei visoje rajono teritorijoje.
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija
Tarnyboje dirba 72 ugniagesiai 8 komandose. Kiekvienoje komandoje dirba po 9
ugniagesius. 2019 metais visi etatai buvo užimti.
Tarnybos vadovas – Kęstutis Vaičaitis.
2019 metais skirta 711.8 tūkst. eurų lėšų. Metai baigti su 22,9 tūkst. eurų kreditoriniu
įsiskolinimu darbo užmokesčiui.
Veikla, esminiai iššūkiai, problemos 2019 m.:
2019 metais pradėtas Kupreliškio ugniagesių komandos patalpų kapitalinis remontas.
Valstybei neskyrus žadėtų papildomų lėšų darbo užmokesčiui, prašyta skirti lėšų iš Savivaldybės
biudžeto. Savivaldybei neturint galimybių skirti lėšų, liepos mėn. remontas sustabdytas. Lėšos
patalpų remontui, aprangai ir prekėms įsigyti perkeltos darbo užmokesčiui.
2019 metais tarnybos komandos į įvairius incidentus išvyko 356 kartus (įskaičiuoti ir
mokymai).
Daugiausiai iškvietimų turėjo Kirdonių ugniagesių komanda – 70 kartų.
Biržų PGT ir Ugniagesių komandų išvykimai (be mokymų)
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Tolesnės veiklos perspektyvos, galimybės gerinti bendrovės veiklą
Gerinant įstaigos veiklą, reikalinga senus (1986 metų gamybos) „GAZ 66“ automobilius
pakeisti į europinio standarto gaisrinius automobilius, nes minėti automobiliai prastos būklės, yra
visiškai nusidėvėję, dažnai genda, jų remontui reikia didelių išlaidų. Šiuo metu Tarnyba turi 3
„GAZ 66“ automobilius. 2019 metams Savivaldybės prašyta 35 tūkst. eurų gaisriniam automobiliui
įsigyti. Lėšų neskirta.
2020 metais planuojama: baigti remontuoti Kupreliškio UK patalpas.
2020–2021 metais reikalinga įsigyti: 4 uždarus kvėpavimo aparatus. 8 plūduriuojančius
vandens siurblius,1 gaisrinį automobilį. Šiems pirkiniams bus prašoma lėšų iš Savivaldybės.

4.4. UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKO PAGRINDINIAI VEIKLOS
ASPEKTAI

Meras sveikina naująjį UAB Biržų autobusų parko direktorių Marių Šerną (dirbti pradėjo 2020 m.
sausio 6 d.)
Pastaba. 2019 m. UAB Biržų autobusų parko direktoriaus pareigas ėjo Giedra Pladytė-Petrovič.
Informacija parengta pagal UAB „Biržų autobusų parko“ direktoriaus M. Šerno pateiktą
bendrovės veiklos ataskaitą.
Biržų valstybinis autobusų parkas įsteigtas 1992 metais. Steigėjas – Biržų rajono savivaldybės
taryba. 2003 m. rugpjūčio 25 d. perregistruotas ir suteiktas pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė
Biržų autobusų parkas. Vienintelis bendrovės akcininkas, valdantis 100 proc. akcijų – Biržų rajono
savivaldybė.
Bendrovės finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija 2019 m.
2019 m. pabaigoje bendrovė turėjo skolų 86853,44 Eur. 2020 m. kovo mėn. – 45566,87 Eur.
Didžiausias išlaidas 2019 m. sudarė:
darbuotojų atlyginimai – 534 000 Eur.
degalai: 195697,12 Eur.
Už priemiesčio ir miesto maršrutus surinkta pajamų – 308 858,73 Eur (be PVM)
Už tarpmiesčio maršrutus surinkta pajamų – 514 044,53 Eur (pelnas 8698, 69 Eur).
Nuostolingi priemiesčio ir miesto maršrutai Biržų rajono savivaldybei kainavo 128 103,8 Eur.
Kompensacijos už važiavimo tarpmiesčio maršrutais LTSA kainavo 129851,53 Eur.
Už siuntas gauta: 7127,99 Eur pajamų.
Už reklamą – 1265, 38 Eur.
2019 metais dirbo 58 darbuotojai.
Veiklos rezultatai 2019 m. (Strateginių planų įgyvendinimas)
Bendrovės strateginio 2019 m. ar dar ankstesnių – 2018 ar 2017 m.– veiklos planų nerasta, todėl ir
veiklos rezultatus vertinti vadovaujantis kažkokiais kriterijais būtų sudėtinga. Tiesa, bendrovė kartu
su Savivaldybe planavo įsigyti mažiau taršias transporto priemones (7 ekologiškus suslėgtomis
gamtinėmis dujomis (CNG) varomus autobusus), nes tikėtasi įgyvendinus projektą „Ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones“. 2019
m. spalio mėn. Taryba pripažino netekusiu galios Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo
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30 d. sprendimą Nr. T-48 „Dėl Ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtros,
įsigyjant ekologiškas transporto priemones, projekto“, t. y. nusprendė nebeteikti projekto
„Ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto
priemones“ paraiškos Europos Sąjungos fondų finansavimui gauti. Pagal projekto Aprašo
reikalavimus Projekto partneriu, kuriam Savivaldybė perduotų Projekto lėšomis įsigytus
ekologiškus autobusus keleiviams vietiniais (miesto ir priemiestiniais) maršrutais vežti, gali būti tik
konkurso būdu parinkta savivaldybės teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdanti įmonė. UAB
Biržų autobusų parkui su esama materialine baze laimėti konkursą būtų buvę itin sudėtinga.
Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos 2019 m.
Esminiai bendrovės iššūkiai:
senstantis transportas,
avarinės būklės infrastruktūra,
prastos darbuotojų darbo sąlygos.
2019 metų pirkimų plane buvo numatyta 8000 eurų remonto dirbtuvių stogo, kuris yra avarinės
būklės, remontui, tačiau darbų imtasi nebuvo.
Kitais būdais esminės problemos sprendžiamos nebuvo. Tiesa, išskirtinis dėmesys buvo rodomas
tikrinant autobusų degalų normas, darbuotojų darbo laikus.
Galimybės gerinti bendrovės veiklą:
1. Šiuo metu vykdomos derybos su banku, rengiamas verslo planas, kuriuo pasinaudojus bendrovė
gautų paskolą transportui, infrastruktūrai, įvaizdžio gerinimui (maždaug 400 000 Eur.)
2. MB Planas Verslui šiuo metu su mumis rengia verslo planą ( https://planasverslui.lt/)_
3. MB Desamedia šiuo metu rengia būsimos interneto svetainės vizualizacijas
(https://desamedia.lt/); Orientuojamasi bus į tokio dizaino tinklalapį (https://www.pipefit.eu/lt/).
Interneto svetainėje bus maksimaliai viešinama bendrovės veikla.
4. Kuriamas naujas miesto maršrutas, kuriuo bus siekiama Astravo, Rinkuškių gyventojams
palengvinti susisiekimą su miestu ir, tuo pat metu, iki darbo pradžios (8:00 val.) darbo dienomis
aplankyti Plento g. esančias UAB SLT Industrial Components, UAB Nitator ir UAB „Biržų duona“
įmones. Orientuojamasi į „Isuzu Novociti Life“ autobuso
modelį, kurį išbandyti gausime balandžio mėnesį. Šiuo metu jo
kaina yra 100 000 eurų. Savaitgaliais jis vyktų į lankytinas vietas:
Likėnus, Kirkilus.
5. Planuojama, deramasi su ADB „Gjensidige“ dėl visų
darbuotojų draudimo, veikiančio visą parą.
6. Planuojama tobulinti alkoholio kiekio tikrinimo organizme
kontrolę įdiegiant stacionarų alkotesterį.
7. Atnaujinti priemiesčio transportą, kuris važinėja asfaltuotais
keliais, naujais „Mercedes Benz“ 19 vietų autobusais.
8. Optimizuoti maršrutus, kurie yra nuostolingi ir veža
mažiausią, o dažnai ir nulinį keleivių skaičių:
Biržai – Nemunėlio Radviliškis 16:00 ir Biržai – Nemunėlio Radviliškis 17:20 sujungti į vieną;
Biržai – Kvetkai - Medeikiai 5:20 į priekį važiuoti asfaltu (Rokiškio keliu);
Derėtis su Savivaldybe dėl maršrutų į Virškupėnus ir Skrebiškius panaikinimo.
Maršrutu Biržai–Panevėžys važiuoti kasdien.
10. Rengiamos, planuojamos naujos bendrovės veiklos, todėl planuojama bendrovę iš UAB Biržų
autobusų parkas pervadinti į UAB Biržų transporto paslaugų centras (UAB BTPC). Naują logotipą
bendrovei ir vertybių vizualizacijas šiuo metu kuria dizainerė Gintarė Kazlauskaitė. Jos darbus
galima pamatyti https://www.instagram.com/dark.amber.art/
11. Domimasi šildymo sistemos atnaujinimu dirbtuvių ir administracijos patalpose. Tikslas:
nebepriklausyti nuo kietojo kuro, atsisakyti sezoninio kūriko etato ir taip užtikrinti iš principo be
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priežiūros veikiantį šilumos tiekimą (sistemas oras- vanduo), kuris ilgu – dešimties metų laikotarpiu
bendrovei atsipirktų. Domimasi projektais, kuriose dalyvaujant galima gauti 30 proc. finansavimą
šildymo sistemų atnaujinimui. Darbų sąmatą skaičiuoja UAB „Pincis“.
12. Šiuo metu bendrovės personalas vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito nurodytas
rekomendacijas. Iš 16 rekomendacijų 6 jau yra įvykdytos (2020 m. kovo mėn. duomenimis).
Pirmuosius darbus atliko personalo specialistė, maršrutų analizę – direktorius. Likusieji
reikalavimai pavesti vyr. buhalterei, kuri užduotis įvykdys kartu vykdydama finansinį auditą.
Tikslas – per 2020 metus įvykdyti visas rekomendacijas.
13. Planuojama prijungti mokyklinius mikroautobusus ir vykdyti mokinių pervežimus.
14. Planuojama įsteigti naujas – direktoriaus pavaduotojo ir asmens, atsakingo už mokinių
pervežimą, pareigybes.
2018m vasario mėn. Credit Info įvertino bendrovę ir suteikė statusą „Stipriausi Lietuvoje”.
Bendrovės paslaugų plėtra:
UAB Biržų Autobusų parkas planuoja naujas veiklas 2020 m.:
1. Lengvųjų automobilių ir mikrautobusų remonto paslaugos. Remonto įrangos įsigijimo ir diegimo
klausimai sprendžiami kartu su UAB BADS. Jų tinklalapis https://bads.lt/ . Statybos klausimais
deramasi su IĮ D. Širmelio įmone.
2. Bendrovė planuoja teikti užsakomųjų taksi paslaugas. MB „Desamedia“ šiuo metu rengia
programą „Uber“ pagrindu. Biržų gyventojai turės galimybę išmaniuoju telefonu užsisakyti taksi.
3. Tolimesniuose planuose ketinama įrengti B kategorijos vairavimo mokyklą.
Domimasi lengvųjų automobilių nuomos perspektyvomis.
Kita svarbi informacija, kurią turi žinoti Tarybos nariai ir gyventojai.
Parengtas verslo planas bus pristatytas ir Tarybai ir gyventojams. Jį paskelbus bus galima kryptingai
diskutuoti dėl planuojamų atlikti darbų būtinumo bei potencialo.
Tolesnės veiklos perspektyvos.
Bendrovės vadovas turės skirti daug laiko ir pastangų tam, kad sukurtų visuomenei patrauklią
bendrovės bazę, vertybėmis pagrįstą įvaizdį. Tokia yra kuriamo verslo esmė.
Pasiūlymai tolesnei veiklai būtų: viešinti bendrovės veiklą, bendradarbiauti su Savivaldybe
siekiant tapti lygiaverte partnere. Bendradarbiauti su kitomis miesto įmonėmis siūlant joms
lankstesnes paslaugų teikimo sąlygas.
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4.5. SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS BIRŽŲ AGROLABORATORIJOS
PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija nuosavybės teise priklauso Biržų rajono
savivaldybei. Savo veikloje Įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu,
kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, Įmonės savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos sprendimais bei įmonės įstatais.
Įmonės veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims
atliekant tyrimus, nustatant geriamo vandens kokybę ir nutekamųjų bei paviršinių vandenų valymo
kokybę. Šį tikslą Įmonė įgyvendina vykdydama įstatymų neuždraustą ūkinę veiklą, iš to gaudama
pajamas ir pelną bei finansiškai save išlaikydama.
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių savo tikslams pasiekti Įmonė verčiasi
įstatymu nedraudžiama ūkine komercine veikla, nurodyta įmonės įstatuose. Savivaldybė savo
turtines ir neturtines teises, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose ir
šiuose įstatuose, įgyvendina Įmonėje per Savivaldybės vykdomąją instituciją – Biržų rajono
savivaldybės administracijos direktorių.
2019 m. Biržų agrolaboratorijoje dirbo 4 darbuotojai.
Įmonės direktorė – Rasa Rukšienė.
Įmonė išsilaiko iš savo finansų, yra apsirūpinusi laboratorinėmis ir reagentų atsargomis.
2019 metais įmonė savo lėšomis atnaujino laboratorijos įrangą: įsigijo termostatą,
autoklavą ir du mineralizatorius.
2019 m. įmonė baigę su 1170 eurų nuostoliu.
2020 m. numatomi svarbiausi darbai:
1. Tęsti bendradarbiavimą su esamais užsakovais;
2. Pritraukti 2-3 naujus užsakovus, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
3. Dalyvauti tarplaboratoriniuose tyrimuose;
4. Išanalizuoti naujų tyrimų atlikimui reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimo, turimos
įrangos panaudojimo ir pritaikymo galimybes;
5. Įsisavinti naujus tyrimų metodus ir plėsti veiklą dirvožemio tyrimų srityje.
_____________________
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5. BIRŽŲ MIESTO IR RAJONO VIETOS VEIKLOS
GRUPIŲ VEIKLA
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BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau – Biržų r. VVG) atstovauja vientisai Biržų
rajono savivaldybės teritorijai išskyrus Biržų miestą. Biržų r. VVG veikia laikantis horizontalios
partnerystės principo, kuris sujungia Biržų rajono savivaldybės kaimo gyventojus, valdžios, verslo
ir nevyriausybinių sektorių atstovus.
NARIŲ SKAIČIUS – 63.
Iš jų 8 atstovauja vietos valdžiai, 20 – verslui, 35 – pilietinei visuomenei.
VALDYBĄ SUDARO – 12 narių.
Iš jų 5 atstovauja pilietinei visuomenei, 4- verslo sektoriui, 3- vietos valdžiai.
2019 m. gegužės 10 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą (Nr. T 95) deleguoti į Biržų
rajono vietos veiklos grupę atstovauti Biržų rajono savivaldybės interesams šiuos atstovus,
kurie gali būti renkami į Biržų rajono vietos veiklos grupės valdymo organus:
Kęstutį Armoną, Savivaldybės tarybos narį,
Sandrą Balčiūnienę, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją
specialistę, Jolantą Vaitkevičienę, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę.
2019 m. įvyko vienas Biržų r. VVG visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtintos
valdymo organų, darbuotojų, finansinės atskaitomybės, revizoriaus, metinė Vietos plėtros
strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo ataskaita už 2018 m., VPS stebėsenos vertinimo rezultatai
bei numatomas veiklos planas 2020 m. ir buvo priimtas naujas narys – Šiekštininkų bendruomenė.
Taip pat susirinkimo metu buvo išrinktas VVG pirmininkas bei valdyba sudaryta iš 12 narių, kurių
kiekvienas atstovauja vieną iš sektorių: vietos valdžios, pilietinės visuomenės, verslo.
2019 m. įvyko 7 valdybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi klausimai susiję su vietos plėtros
strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015–2023 m.“ (toliau – VPS)
įgyvendinimu, bendradarbiavimo galimybių paieškomis. Taip pat buvo svarstomi kiti su
organizacijos veikla susiję klausimai.
2019 m. įvyko 4 Vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdžiai, kurių metu buvo nuspręsta
pritarti 13 vietos projektų ir pradėti kitą vertinimo etapą ir 3 vietos projektams nepritarti ir
nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo.
PAGAL BIRŽŲ R. VVG ĮGYVENDINAMĄ VPS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI
SKIRTA 1 481 906,00 EUR. Iš jų 44 proc. lėšų skirta viešiesiems projektams įgyvendinti (parama
skiriama viešiems veiklų projektams, mažosios infrastruktūros kūrimo ir gerinimo, viešųjų erdvių
sutvarkymo ir pan. projektams ir bendruomeninių, socialinių verslų projektams). 56 proc. VPS
numatytų lėšų skirta verslo sektoriui ir susiję su darbo vietų kūrimu Biržų rajone. Projektai,
atsižvelgiant pagal veiklos srities kryptį, finansuojami skirtingu intensyvumu. Veiklų projektai
finansuojami 95 proc., viešieji projektai skirti infrastruktūros gerinimui, viešųjų erdvių sutvarkymui
bei bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, finansuojami 80 proc. intensyvumu, o
verslo projektai – 70 proc
Per VPS įgyvendinimo laikotarpį iki 2019 m. pabaigos buvo paskelbti 8 kvietimai paramai
gauti, kurių metu buvo gautos 25 paraiškos, bendra prašoma paramos vertė siekė apie 940 tūkst.
Eur. 2019 m. pabaigai buvo 15 patvirtintų vietos projektų, kurių bendra paskirta paramos suma
siekia 530 tūkst. Eur, iš kurių 2 vietos projektai yra iki galo įgyvendinti. Dar 3-jų vietos projektų,
kurių bendra prašoma paramos suma siekia 253 tūks. Eur, vertinimas bus užbaigtas 2020 m.
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2019 m. pradėti įgyvendinti 2 viešieji projektai pagal VPS priemonės „Kaimo infrastruktūros
atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų
sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“:
Eil.
Nr.

Vietos
projekto Projekto pavadinimas
vykdytojo
pavadinimas

Projekto tikslas

1.

Biržų krašto muziejus „Biržų krašto muziejaus
„Sėla“
"Sėla"
Vabalninko
skyriaus pastato rūsio
įveiklinimas:
pritaikymas kultūros ir
turizmo reikmėms"

2.

Biržų
savivaldybės
administracija

Įveiklinti Biržų krašto muziejaus
„Sėla" Vabalninko skyriaus pastato
rūsį, sukuriant jame interaktyvią,
emociškai paveikią ekspoziciją ir
edukacines programas. Paramos
suma 28400 Eur, nuosavas įnašas
7100 Eur, bendra projekto vertė
35500 Eur
Populiarinti
Kirkilų
karstinių
ežerėlių gamtos paveldo objektą,
pritaikant infrastruktūrą gyventojų ir
turistų poreikiams. Paramos suma:
28715 Eur, Nuosavas įnašas: 7615,
Bendra projekto vertė: 36330 Eur.

rajono „Kirkilų
karstinių
ežerėlių
teritorijos
sutvarkymas
ir
pritaikymas gyventojų
poreikiams“

2019 m. buvo gautos 9 vietos projektų paraiškos pagal VPS priemonės „Kaimo infrastruktūros
atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių
sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“, iš kurių 5-ioms buvo skirtas finansavimas.
Pareiškėjai kaimo bendruomenės su partneriu Biržų rajono savivaldybės administracija arba
Kratiškių pagrindine mokykla – daugiafunkciu centru, šių projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020
metais.
Eil. Pareiškėjo
Projekto
Projekto tikslas
Nr. pavadinimas
pavadinimas
1.
Germaniškio
„Laiminga
Sudaryti palankias sąlygas aktyviam, turiningam
bendruomenė
vaikystė“
laisvalaikio praleidimui, sutvarkant bei pagerinant
(partneris - Biržų
sporto aikštelę, bei sukuriant užimtumo erdvę
rajono
vaikams.
savivaldybės
Paramos suma: 21499 Eur, Nuosavas įnašas:
administracija)
5375 Eur, Bendra projekto vertė: 26874 Eur.
2.
Pabiržės
„Senojo
Sutvarkyti ir įrengti viešąją erdvę – senojo parko
bendruomenė
Pabiržės parko teritoriją,
sukuriant
patrauklų,
rekreacinį
(partneris - Biržų viešųjų erdvių kraštovaizdį, pritaikant teritoriją gyventojų
rajono
atnaujinimas ir poreikiams bei jaunimo patrauklioms laisvalaikio
savivaldybės
pritaikymas
užimtumo galimybėms. Paramos suma: 28213
administracija)
visuomenės
Eur, Nuosavas įnašas: 7053 Eur, Bendra
poreikiams“
projekto vertė: 35266 Eur.
3.
Kratiškių
kaimo „Sportuojanti
Universalios sporto aikštelės įrengimas sukuriant
bendruomenė
bendruomenė – patrauklią
ir
saugią
aplinką
Kratiškių
(partneris
– sveika
bendruomenės, mokyklos-daugiafunkcio centro
Kratiškių
visuomenė“
nariams bei Kratiškių ir Butniūnų kaimų
pagrindinė
gyventojams sportuoti ir turiningai leisti
mokyklalaisvalaikį.
daugiafunkcis
Paramos suma: 29973 Eur, Nuosavas įnašas:
centras)
7493 Eur, Bendra projekto vertė: 37466
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4.

5.

Gaižiūnų
kaimo
bendruomenė
(partneris – Biržų
rajono
savivaldybės
administracija)
Kilučių
bendruomenė
(partneris – Biržų
rajono
savivaldybės
administracija)

„Sportuojame
Skatinti jaunimo užimtumą, sukuriant naujas ir
visi ir maži, ir pagerinant esamas sporto laisvalaikio erdves.
dideli“
Paramos suma: 29828 Eur, Nuosavas įnašas:
7457 Eur, Bendra projekto vertė: 37285 Eur
„Laisvalaikio
sala“

Viešosios erdvės pritaikymas rekreaciniams
tikslams, sukuriant naujoviškas laisvalaikio
užimtumo galimybes visoms gyventojų amžiaus
grupėms (nuo vaikų iki senjorų) bei gerinant
laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrinės veiklos
kokybę kaimo bendruomenės žmonėms. Paramos
suma: 24620 Eur, Nuosavas įnašas: 6155 Eur,
Bendra projekto vertė: 30775 Eur

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRISIDEDA
PINIGINIU ĮNAŠU, KURIS SIEKIA 20 PROC. VISŲ TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ. TOKIA
PARTNERYSTĖ IR PALAIKYMAS YRA LABAI SVARBŪS SIEKIANT BENDRŲ REGIONO
PLĖTROS TIKSLŲ.
Šių projektų dėka Biržų rajone atsiras daugiau viešos infrastruktūros jaunimo sportinei veiklai,
patiems mažiausiems kaimo gyventojams – žaidimo erdvių, bus sutvarkyti ir pritaikyti parkai
turiningam ir aktyviam gyventojų poilsiui.
2019 m. buvo pradėti įgyvendinti veiklų projektai pagal VPS priemones: „Kultūros savitumo
išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir
plėtra“:
Eil.
Nr.
1.

2.

Pareiškėjo
Projekto pavadinimas
pavadinimas
Pabiržės tautinės „Iš praeities į dabartį:
kultūros draugija Biržų krašto tradiciniai
šokiai ir muzika vaizdo
kompaktinėje
plokštelėje“.
Biržų
„Greičio erelis“
automobilių
sporto klubas

Projekto tikslas
Išsaugoti ir propaguoti tradicinių Biržų
krašto šokių ir muzikos palikimą. Paramos
suma: 10000 Eur,
Nuosavas įnašas:
526Eur, Bendra projekto vertė: 10526 Eur
Populiarinti, plėtoti ir vystyti profesionalų
automobilių sportą Biržų rajone įtraukiant
kuo daugiau jaunimo ir jaunų šeimų
Paramos suma: 9866 Eur, Nuosavas
įnašas: 519 Eur, Bendra projekto vertė:
10385 Eur

Siekiant pagrindinio VPS tikslo dėl ekonominės veiklos įvairinimo ir darbo vietų
kūrimo 2019 m. buvo pradėti įgyvendinti 6 verslo vietos projektai, kurių metu planuojama
sukurti 8,1 darbo vieta. Parama skirta įvairioms veikloms įgyvendinti: turizmo paslaugų teikimui,
pastatų šiltinimo, autoserviso paslaugoms teikti, 3 D lazerinio skenavimo paslaugoms teikti ir vaisių
bei uogų perdirbimo paslaugoms teikti. Iš šių vietos projektų 2 vietos projektai yra galutinai
įgyvendinti ir naujai sukurtos 3,1 darbo vietos.
BIRŽŲ R. VVG SIEKDAMA STIPRINTI PARTNERYSTĖS RYŠIUS SKIRTINGUOSE
SEKTORIUOSE 2019 M. ORGANIZAVO SUSITIKIMUS, APSKIRTOJO STALO DISKUSIJAS
SU VIETOS VALDŽIOS, VERSLO, JAUNIMO, BENDRUOMENIŲ ATSTOVAIS. Susitikimų
tikslas buvo aptarti, ko labiausiai reikia Biržų rajonui. Tuo pat metu buvo ieškoma šiuolaikiškų
idėjų, kurios būtų aktualios ir patrauklios Biržų kraštui.
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LIEPOS 9 D. BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE ĮVYKO SUSITIKIMAS SU
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBE. Susitikimo
metu buvo pristatyta Biržų rajono VVG veikla,
Vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo
vietovių vietos plėtros strategija 2015–2023 m.“
įgyvendinimo eiga, pristatytas Kvietimų teikti vietos
projektus planas. Taip pat buvo pristatyti vietos
projektai, įgyvendinami pagal VPS priemonės
veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių
gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei
pritaikymą gyventojų poreikiams“: „Kirkilų
karstinių ežerėlių teritorijos sutvarkymas ir
pritaikymas gyventojų poreikiams“, „Biržų krašto
muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio
įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo
reikmėms“. Biržų rajono VVG atstovai pristatė
lūkesčius – bendradarbiauti su Biržų r. savivaldybe,
sprendžiant vietos bendruomenių, kitų NVO
problemas prisidedant prie vietos projektų
įgyvendinimo susijusių su kaimo infrastruktūros
atnaujinimu, bendruomeninio ir socialinio verslo
skatinimu. Susitikimo dalyviai sutarė, kad tokia
partnerystė yra būtina, siekiant pasinaudoti galimybėmis dėl regiono plėtros, gyventojų gerovės,
jaukesnės aplinkos kūrimo, ir aptarė finansines prisidėjimo galimybes.
Daugiau informacijos apie Biržų rajono VVG veiklą ir VPS įgyvendinimą rasite internetiniame
tinklapyje www.birzuvvg.lt.
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BIRŽŲ MIESTO VEIKLOS GRUPĖS VEIKLA
Nuo 2016 m. pabaigos Biržų miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Biržų miesto plėtros strategiją
2016–2020 m., vykdydama projektą „Biržų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo
administravimas”.
2019 m. gegužės 10 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą (Nr. T-94) deleguoti į Biržų
miesto vietos veiklos grupę atstovauti Biržų rajono savivaldybės interesams šiuos atstovus,
kurie gali būti renkami į Biržų miesto veiklos grupės valdymo organus: Kęstutį
Knizikevičių, Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėją, Mantą Visocką, Biržų rajono savivaldybės tarybos narį ir Vestą Urvakytę, Biržų
rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorę (vyriausiąją specialistę).
Biržų miesto vietos veiklos grupės nariai:
Biržų rajono savivaldybė, vietos valdžia
Giedrės Kubiliūtės individuali įmonė „Kelionių fiesta“,
verslas
V. Butkaus įmonė „Komgrama“, verslas
UAB "Biržų duona", verslas
Asociacija motoklubas „AQUILA“, NVO
Biržų pagyvenusių žmonių asociacija, NVO
VšĮ „Portfolio meno galerija“, NVO
Jaunimo asociacija „Cofa“, NVO
Viešoji įstaiga „Pagalbos centras“, NVO
Skirmantė Griciūnienė, Biržų miesto gyventoja
Valentinas Mizeikis, Biržų miesto gyventojas
Nijolė Olga Žukienė, Biržų miesto gyventoja

2019-03-21
vykusiame
visuotiniame
susirinkime
patvirtintos BMVVG valdybos
veiklos ir pirmininko ataskaitos
bei finansinės atskaitomybės
dokumentai už 2018 m., Biržų
miesto plėtros strategijos 2016 –
2020 m. metinė įgyvendinimo
ataskaita už 2018 m. Taip pat
BMVVG pirmininkui suteikta
sprendimo teisė dėl pritarimo /
nepritarimo esminiams vietos
projektų paraiškų pakeitimams.
2019-05-21
vykusiame
visuotiniame susirinkime išrinkta
nauja valdyba ir
jos
primininkas.

2019 M. ĮVYKO KETURI VALDYBOS POSĖDŽIAI, kuriuose svarstyti kvietimų teikti
projektinius pasiūlymus dokumentai, vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita, iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų
sąrašas su paskutiniais trimis atrinktais
BMVVG valdyba:
projektais bei anksčiau patvirtintų
Vladas Butkus, pirmininkas, verslo atstovas
sąrašų keitimai, susiję su projektų
Giedrė Kubiliūtė, narė, verslo atstovė
vykdytojų pasikeitimais.
Andrius Kurganovas, narys, verslo atstovas
2019 m. kovo mėn. pabaigtos
Donalda Venskienė, narys, NVO atstovas
atrinktas 31 projektas, kurių bendra
Regina Židonienė, narė, NVO atstovas
vertė 581651,30 Eur. Per 2019 m.
Gražvydas Venckus, narys, NVO atstovas
pabaigti įgyvendinti 10 projektų,
Kęstutis Knizikevičius, narys, vietos valdžios atstovas
kuriuose dalyvavo 390 dalyvių.
Vesta Urvakytė, narė, vietos valdžios atstovė
Projektų
metu
Biržų
miesto
Mantas Visockas, narys, vietos valdžios atstovas
gyventojams buvo teikiamos naujos
socialinės paslaugos, organizuojami mokymai ir praktinių darbo įgūdžių įgijimo veiklos,
įgyvendinamos iniciatyvos verslumo skatinimui ir jaunų verslų stiprinimui.
Biržų miesto vietos veiklos grupė aktyviai dalyvauja Miestų vietos veiklos grupių tinkle
(asociacijoje), kuri teikia metodinę pagalbą nariams, bendradarbiauja su LR vidaus reikalų
ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra, siekdama vienodinti įgyvendinamų projektų
praktiką bei teikdama rekomendacijas dėl teisės aktų tobulinimo, kurios leistų mažinti projektų
administravimo naštą ir didinti vietos bendruomenių veiklos efektyvumą.
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2019-04-25 Miestų vietos veiklos grupių tinkle visuotinis susirinkimas vyko Biržuose, po kurio
vyko susitikimas su LR vidaus reikalų ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros atstovais.
Biržų miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė V. Indrikonienė 2019 m. gruodžio 3–5 dienomis
dalyvavo Europos Komisijos organizuotoje konferencijoje
„Post 2020: Local Action in a changing world“, kurioje
pristatyta geroji bendruomenės inicijuotos vietos plėtros
projektų praktika bei ateinančio finansavimo laikotarpio
perspektyva.
2020–2021 m. planuojama toliau tęsti įgyvendinamų projektų
stebėseną, projektų vykdytojų konsultavimą, informacijos apie
strategijos įgyvendinimą sisteminimą ir viešinimą bei kitas
susijusias veiklas.

(Iš kairės: Biržų miesto VVG projektų vadovė V. Indrikonienė,
VRM
Regioninės politikos departamento specialistas
K. Vaitilavičius, Rokiškio miesto VVG valdybos pirmininkė J.
Jazdauskaitė)
AKIMIRKOS IŠ PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL BIRŽŲ MIESTO PLĖTROS
STRATEGIJĄ 2016-2020 M. :

Elektroninės paslaugos senjorams

Projektas „Biržų tinklas“, renginys „100
mylių aplink Biržus“, 2019

Biržų miesto jaunimo verslumo skatinimas
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Projektų metu Biržų miesto gyventojams buvo teikiamos naujos socialinės paslaugos,
organizuojami mokymai ir praktinių darbo įgūdžių įgijimo veiklos, įgyvendinamos iniciatyvos
verslumo skatinimui ir jaunų verslų stiprinimui.
Projektas: „Verslo inovacijų inkubatorius“
Pradžia 2019-02-25
Pabaiga 2020-02-25
Pasiekti rodikliai:
1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius -1;
1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes), skaičius – 12;
1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius 12.

Projektas „Pameistrystė ir kvalifikacijos
tobulinimas darbo vietoje“
Pradžia 2019-07-15
Pabaiga 2020-02-15
Pasiekti rodikliai:
1.2-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai
(įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 5
1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti
skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius – 5

Projektas „Pažintis su Biržų kraštu“
Pradžia 2018-09-27
Pabaiga 2019-11-27
Pasiekti rodikliai:
1.2-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes), skaičius -5;
1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti
skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius -5

Projektas „Laiko vaikai“
Pradžia 2018-10-22
Pabaiga 2019-10-22
Pasiekti rodikliai:
2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius -1;
2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai
(įskaitant visas tikslines grupes), skaičius –
20;
1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti
skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius - 20;

Projektas „Socialinių paslaugų ir kitų
susijusių paslaugų teikimas ir plėtra VšĮ Biržų
ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos
skyriuje“
Pradžia 2019-09-05
Pabaiga 2019-09-05
Pasiekti rodikliai:
2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius -1;
2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes), skaičius – 82 (10
savanorių, 72 tikslinės grupės asmenys);
2.1-P-3 Teikiamos naujos soc. paslaugos,
skaičius – 1

Projektas „El. paslaugos senjorams“
Pradžia 2018-09-25
Pabaiga 2019-12-31
Pasiekti rodikliai:
2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius -1;
2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai
(įskaitant visas tikslines grupes), skaičius -45;
2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės
atskirties mažinimui, skaičius -1.

Projektas „Geriausi mūsų gyvenimo metai“
Pradžia: 2019-05-15
Planuojama pabaiga: 2020-02-20
Pasiekti rodikliai:

Projektas „Sociokultūrinės
Lietuvos pajūryje“
Pradžia: 2019-05-21
Pabaiga: 2019-08-21
Pasiekti rodikliai:
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paslaugos

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius -1;
1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes), skaičius - 57;
2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės
atskirties mažinimui, skaičius – 1
1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti
skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius -4

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius – 1;
2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai
(įskaitant visas tikslines grupes), skaičius –
32;
2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės
atskirties mažinimui, skaičius - 1;

Projektas „Sveikame kūne – sveika siela“
Pradžia 2019-05-28
Pabaiga 2019-12-28
Pasiekti rodikliai:
2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius – 1;
2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes), skaičius – 30;
2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės
atskirties mažinimui, skaičius – 1.

Projektas „Svajonių vasara“
Pradžia 2019-05-28
Pabaiga 2019-09-28
Pasiekti rodikliai:
2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius – 1;
2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai
(įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 47
2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės
atskirties mažinimui, skaičius – 1;

Projektas „Biržų tinklas“
Projektas "Biržų miesto jaunimo verslumo
Siekiami rezultatai: Projekto metu bus sukurta ir skatinimas"
išbandyta organizacijų ir asmenų (pvz. Pradžia 2019-08-05
savarankiškai dirbančių) bendradarbiavimo (trukmė – 7 mėn.)Projektu skatinti jauni
sistema, kuri bus naudinga tarpusavyje biržiečiai imtis verslo, pagerinti ekonominę
bendradarbiaujantiems subjektams, palaikanti padėtį, įsidarbinimo galimybes. Projekte
įsitraukiančius naujus narius (ypač turizmo ir dalyvavo 25 dalyviai, kurie gavo reikalingą
patarnavimo srityje veikiančius jaunus verslus), informaciją verslo pradžiai.
prisidedanti prie Biržų mieste ir rajone
veikiančių
organizacijų
ekonominio
gyvybingumo, motyvuojanti mokytis ir dalintis.
Tikimasi, kad organizuojami metiniai tinklo
renginiai taps tradiciniai ir motyvuos
organizacijas įsitraukti bei gauti ekonominės
naudos
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO
PRISIDĖJO LĖŠOMIS:
2018 m. skirta 1000 Eur Turizmo informacinio centro projektui „Pažintis su Biržų kraštu" ir
1000 Eur Biržų r. sav. Jurgio Bielinio bibliotekos projektui „Tavo - mano pasaulis" (kūrybinė ir
poilsio erdvė bibliotekoje),
2019 m. skirta 1000 Eur Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos projektui „Muzika ir menas prieinamas kiekvienam".
2019 m. projektui „Biržų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" Biržų
rajono savivaldybė skyrė 4000 Eur.
Daugiau informacijos apie projektus http://birzumiestovvg.lt/index.php/projektai

143

6. ŠVIETIMAS, SPORTAS, JAUNIMO POLITIKA.
KULTŪRA, TURIZMAS, PAVELDO APSAUGA
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6.1. ŠVIETIMAS
Biržų rajono savivaldybėje ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir
vidurinis mokymas atitinkamai pagal švietimo įstaigos paskirtį vykdytas 17 švietimo įstaigų bei
Kirdonių universaliame daugiafunkciame centre vykdomas ugdymo veikla.
ŠVIETIMO, UGDYMO ĮSTAIGOS
Biržų lopšeliuose-darželiuose: „Ąžuoliukas“, „Genys“, „Drugelis“;
Biržų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“,
Biržų rajono Kirdonių universaliame daugiafunkciame centre,
Biržų rajono Kratiškių ir Biržų r. Germaniškio mokyklose-daugiafunkciuose centruose,
Biržų „Atžalyno“, Biržų „Aušros“, Biržų Kaštonų, Biržų rajono Medeikių, Biržų r.
Nemunėlio Radviliškio, Biržų rajono Papilio, Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus,
Biržų rajono Pabiržės, pagrindinėse mokyklose, Biržų „Saulės“ ir Biržų r. Vabalninko Balio
Sruogos gimnazijose.
Pastaba: Savivaldybės teritorijoje veikia Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, kurios
steigėjas yra Švietimo ir mokslo ministerija.
Neformalusis vaikų švietimas organizuotas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre, kurį
lankė 264 mokiniai ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, kurioje mokėsi 207 mokiniai.
Pagrindiniai 2018–2019 m. m. iškelti švietimo srities uždaviniai:
1. Įvairiapusės pagalbos teikimas kiekvienam mokiniui / vaikui pagal jo poreikius siekiant
individualios pažangos.
2. Mokinių, padariusių pažangą, ir juos parengusių mokytojų, mokyklų skatinimas.
3. 2016–2020 m. Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos bendrojo plano patikslinimas.
Pagrindiniai 2019–2020 m. m. iškelti švietimo srities uždaviniai:
1. Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą siekiant gerinti ugdymo kokybę ir mokymosi
pasiekimus.
2. Siekiant didinti pasiekusių bent pagrindinį PUPP pasiekimų lygį (0,3 proc. lietuvių kalbos
ir 0,2 proc. matematikos) ir darančių pažangą 8 klasių mokinių dalį, skirti daugiau dėmesio
mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Priemonės, padėjusios įgyvendinti 2018–2019 m. m. uždavinius:
 2019-03-19 vyko konferencija „Metodinės patirtys siekiant mokymosi tikslų“;
 2019-06-19 organizuota šventė mokytojams, parengusiems mokinius rajono, apskrities
ir šalies olimpiadoms bei konkursams;
 2019-07-16 geriausiai egzaminus išlaikiusių abiturientų ir jų mokytojų pagerbimo
šventė;
2019-08-12 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-597 (su 2019-09-09
Administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-661 pakeitimu) sudaryta Biržų rajono savivaldybės
švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano rengimo darbo grupė, kuriai
pavesta peržiūrėti, įvertinti ir, esant reikalui, patikslinti 2016–2020 metų Savivaldybės švietimo
įstaigų tinklo pertvarkos bendrąjį planą.

2019 metais įvyko 5 darbo grupės susitikimai. Pirmojo susitikimo metu ugdymo įstaigų
vadovai pateikė informaciją apie ugdytinių ir darbuotojų skaičiaus kitimą per pastaruosius 10 metų
bei įstaigos ateities viziją. Kituose susitikimuose buvo analizuojami mokyklų, Nacionalinio
egzaminų centro, Savivaldybės specialistų pateikti duomenys apie mokinių skaičių, lėšas ugdymui
ir aplinkai, valdymo ir ugdymo, pagalbos mokiniui, neformaliojo švietimo išlaidas, pedagogų
krūvius, valstybinių brandos egzaminų (toliau - VBE) ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros
(toliau-PUPP) rezultatų palyginimas su metiniu įvertinimu ir kita. Darbo grupės siūlymai pateikti
Administracijos direktoriui.
Įvyko 3 susitikimai su reorganizuojamų mokyklų bendruomenėmis (Pabiržės, Pačeriaukštės,
Medeikių, kiti susitikimai vyko 2020 m. pradžioje). Susitikimuose dalyvavo Savivaldybės
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administracijos atstovai, kurie pristatė bendruomenėms bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2020 m.
plano pakeitimo projektą. Projektas pristatytas Savivaldybės tarybos nariams.
2018–2019 M. M. SAVIVALDYBĖ:
1. Organizavo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose
vietovėse, neatlygintiną pavėžėjimą į mokyklas ir į namus.
2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, pavežami 859 mokiniai, lyginant su 2018 m. rugsėjo
1 d. duomenimis sumažėjo 10,6 proc. (2018 m. ‒ 961 mokinys).
2019 m. rugpjūčio mėn. gautas vienas naujas geltonasis mokyklinis autobusas, skirtas Biržų
„Saulės“ gimnazijai.
Pastaba. Keturių mokyklų (Medeikių, Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinių mokyklų ir
Germaniškio ir Kratiškių mokyklų-daugiafunkcių centrų) mokiniai 100 procentų pavežami
mokykliniais autobusais. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras turimais autobusais mokinius
veža į varžybas ir renginius (daugiau informacijos žemiau esančioje lentelėje „Mokinių
pavėžėjimas).
2. Užtikrino Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal
privalomojo švietimo programas. Mokosi visi mokiniai, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje,
išskyrus išvykstančius. 217 savivaldybės teritorijoje registruotų 7–18 metų vaikų išvyko gyventi į
užsienį.
3. Koordinavo brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros, Nacionalinių
mokinių pasiekimų patikrinimo eigą.
4. Vykdė vaiko minimaliosios priežiūros priemonių koordinavimą. 2019 metais įvyko 2
Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kurių metu svarstytas 8 mokinių
elgesys, vienam vaikui taikytos minimalios priežiūros priemonės.
5. Kartu su Biržų policijos komisariatu organizavo prevencinius futbolo ir stalo teniso
turnyrus. Renginiuose dalyvavo 110 mokinių. Surengti 4 prevenciniai reidai dėl mokinių rūkymo
viešose vietose. Kovo mėnesį vyko teisinių žinių protmūšis „Temidė“, dalyvavo 11 komandų.
6. Organizavo 12 švietimo įstaigų vadovų pasitarimų. Skyriaus vedėjas ir specialistai
pasitarimuose pasidalino aktualiausia informacija, naujienomis. Juose pagal poreikį dalyvavo ir kitų
Savivaldybės įstaigų atstovai, norintys perduoti informaciją Švietimo įstaigų vadovams. Kelis
pasitarimus gegužės – rugpjūčio mėn. inicijavo ir rengė Mero pavaduotoja.
7. Inicijavo Mokslo ir žinių šventės renginius. Šiais metais biržiečiams Kultūros centre
nemokamai koncertavo buvęs gimnazistas Danas Berlinskas, po to buvo rodomas kino filmas.
8. Organizavo Tarptautinės mokytojo dienos šventę mokytojų bendruomenei padėkodami
už puikius darbo rezultatus, svarų indėlį ugdant mokinius (įteikti 5 LR švietimo, mokslo ir sporto
ministro, 8 Biržų rajono savivaldybės mero, 38 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos
raštai). 2019 m. mokytojams skirta šventė vyko Kaštonų pagrindinėje mokykloje. Mokytojus
sveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.
9. Prisidėjo prie Vaikų gynimo dienos organizavimo, Kūno kultūros ir sporto centro
sportininkų pagerbimo ir apdovanojimo, NATO dienos renginių, vykusių balandžio ir gruodžio
mėnesiais.
KITA INFORMACIJA:
2019 m. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas buvo vykdomas Biržų rajono savivaldybės trijose
ikimokyklinio ugdymo įstaigose (Biržų lopšeliuose-darželiuose „Ąžuoliukas, „Drugelis“, „Genys“) bei
mokykloje-darželyje „Vyturėlis“, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje,
penkiose pagrindinėse mokyklose (Papilio, Pabiržės, Pačeriaukštės Petro Poškaus, Medeikių ir
Nemunėlio Radviliškio pagrindinėse mokyklose)
Germaniškio ir Kratiškių mokyklose-daugiafunkciuose centruose ir Kirdonių daugiafunkciame
centre.
Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas mokėsi 740 vaikų (2018 m. – 756 vaikai).
2018–2019 mokslo metų pradžioje savivaldybėje buvo 13 bendrojo ugdymo mokyklų (2017–2018 m. m.
pradžioje – 14), kuriose mokėsi 2286 mokiniai (2017–2018 m. m. – 2448 mokiniai).
Biržų technologijų ir verslo mokymo centre 2018–2019 mokslo metų pradžioje mokėsi 707 mokiniai.
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MOKINIŲ SKAIČIUS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE:
Eil. Įstaiga
nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Biržų „Saulės“
gimnazija
Biržų r. Vabalninko
Balio Sruogos
gimnazija
Biržų „Atžalyno“
pagrindinė mokykla
Biržų „Aušros“
pagrindinė mokykla
Biržų Kaštonų
pagrindinė mokykla
Biržų rajono Papilio
pagrindinė mokykla
Biržų r. Nemunėlio
Radviliškio pagrindinė
mokykla
Biržų rajono Kratiškių
pagrindinė mokykla
Biržų rajono
Pačeriaukštės Petro
Poškaus pagr. mokykla
Biržų rajono Pabiržės
pagrindinė mokykla
Biržų rajono Medeikių
pagrindinė mokykla
Biržų r. Germaniškio
mokykla-daugiafunkcis
centras
Biržų mokykla-darželis
„Vyturėlis“
Biržų lopšelis-darželis
„Drugelis“
Biržų lopšelis-darželis
„Genys“
Biržų r. lopšelis-darželis
„Genys“ skyrius
„Rugelis“
Biržų lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“
Kirdonių universalus
daugiafunkcis centras

Ugdytinių
skaičius
2018-19 m.m.

Ugdytinių
skaičius
2019-20 m.m.

Pokytis

Pokytis
procentais

Mokini
ai

Ikimok.,
priešmokyk

Mokini
ai

Ikimok.,
priešmokyk

Mokini
ai

Ikimok.,
priešmokyk

Mokiniai

458

0

446

0

-12

0

-3

0

195

56

182

55

-13

-1

-7

4

293

0

274

0

-19

0

-6

0

555

0

547

0

-8

0

-1

0

337

0

333

0

-4

0

-1

0

103

18

90

22

-13

4

-13

22

61

30

57

28

-4

-2

-7

-7

49

20

48

18

-1

-2

-2

-10

70

7

63

8

-7

1

-10

14

90

15

76

15

-14

0

-16

0

55

17

45

11

-10

-6

-18

-35

13

12

11

9

-2

-3

-15

-25

7

118

8

119

1

1

14

1

0

115

0

121

0

6

0

5

0

191

0

246

0

55

0

29

0

66

0

71

0

5

0

8

0

125

0

125

0

0

0

0

0

14

0

10

0

-4

0

-29

Ikimok.,
priešmok
yk.

Mokinių skaičiaus ugdymo įstaigose mažėja.
Per metus švietimo įstaigose 106 mokiniais, ikimokyklinio ugdymo įstaigose padaugėjo 54
ugdytiniais. Procentine išraiška daugiausiai mokinių sumažėjo Medeikių, Pabiržės, Papilio, Biržų
rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinėse mokyklose bei Germaniškio mokyklojedaugiafunkciame centre. Mokinių padaugėjo tik vienoje ugdymo įstaigoje – Biržų mokyklojedarželyje „Vyturėlis“. Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų sumažėjo Medeikių pagrindinėje
mokykloje, Germaniškio mokykloje-daugiafunkciame centre bei Kirdonių universaliajame
daugiafunkciame centre. Šių ugdytinių ženkliai padaugėjo Biržų lopšelis-darželyje „Genys“, Biržų
rajono Papilio pagrindinėje mokykloje.

147

2018–2019 M. BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DIRBO 229 MOKYTOJAI
(2017-2018 m. – 242 mokytojai)
Biržų rajone dirba 22 pedagogai, nesiatestavę kvalifikacinei kategorijai.
Mokyklų vadovai turėtų paskatinti juos kelti kvalifikaciją.
Kai kurie mokytojai yra apsigynę ne vienos specialybės kvalifikacinę kategoriją.
Neturinčių kvalifikacinės kategorijos pedagogų skaičius pagal pedagoginio darbo stažą
Neturintys
kvalifikacinės
kategorijos

Iš viso

Iš
viso

Iš jų turi pedagoginio darbo stažą
Iki 4 metų

4-9 metų

10-14 metų

15 m. ir didesnį

Iš jų turi išsilavinimą

Iš jų turi
išsilavinimą
aukštasis
6

Iš jų turi
išsilavinimą
aukštasis
6

Iš jų turi išsilavinimą

Aukštasis
1

22

aukštesnysis
1

Aukštasis
8

aukštesnysis
0

Biržų rajone 231 pedagogas turi įgijęs kvalifikacines kategorijas, bet dauguma jų (132) yra
vyresnieji mokytojai, trūksta metodininkų ir ekspertų.
Pedagoginiai darbuotojai, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Kvalifikacinės
kategorijos:
Mokytojai
Vyresn. mokytojai
Metodininkai
Ekspertai
Atestuotų iš viso

Iš viso

Iki 10 metų

16
132
80
3
231

10-14 metų

1
6
0
0
7

15 metų ir daugiau

3
10
0
0
13

12
116
80
3
211

Biržų rajone dirba 20 atestuotų pagalbos mokiniui specialistų. Iš jų dauguma (13) vyr.
specialistai.
Atestuotų pagalbos mokiniui ir kitų specialistų kvalifikacinės kategorijos
Kvalifikacinės kategorijos
Pedagoginiai darbuotojai:

Iš viso

Specialistas

Vyr. specialistas

Metodininkas

Ekspertas

Logopedai

3

0

3

0

0

Specialieji pedagogai

10

1

5

4

0

Socialiniai pedagogai

3

0

2

1

0

Neformaliojo ugdymo mokytojai
(pedagogai)
Auklėtojai, nedėstantys mokykloje

1

0

0

1

0

3

0

3

0

0

Atestuotų iš viso

20

1

13

6

0
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PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS MOKYTOJŲ ŠVIETIMAS
Planuojant pedagoginę psichologinę švietėjišką veiklą atsižvelgta į ugdymo įstaigų
pageidavimus, poreikius, konkrečias aplinkybes, kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.
Siekiant veiksmingai plėtoti turimas kompetencijas, darančias poveikį ugdymo proceso rezultatams,
2019 m. Tarnyba organizavo 169 įvairių formų ir trukmės švietėjiškus ir kvalifikacijos tobulinimo
renginius, kuriuose dalyvavo 5850 dalyvių (į šį skaičių įeina 94 patirties sklaidos renginiai, kuriuose
dalyvavo 3161 dalyvis). Tai 9 % daugiau, nei 2018 m. Suteiktos 362 konsultacijos pedagogų
švietimo klausimais (padidėjo 8,3 %). Kvalifikacijos tobulinimo renginiai organizuojami
naudojantis poreikių tyrimo rezultatais, ugdymo įstaigų vidaus ir išorės įsivertinimo duomenimis
bei kvalifikacijos tobulinimo programų autorių pasiūla.
2019 m. Biržų švietimo pagalbos tarnybos organizuotuose 84 kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose (seminaruose, kursuose, paskaitose, mokymuose) tobulintos šios mokytojų
kompetencijos:
1. Mokinio pažinimo, jo pažangos pripažinimo, motyvavimo ir paramos jiems – 26,2 %.
2. Bendravimo ir bendradarbiavimo – 19,0 %.
3. Dalyko turinio planavimo ir tobulinimo – 9,5 %.
4. Organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo – 9,5 %.
5. Ugdymo(-si) aplinkų kūrimo – 8,3 %.
6. Informacinių technologijų naudojimo – 7,1 %.
7. Komunikacinė ir informacijos valdymo – 7,1 %.
8. Mokymosi proceso valdymo – 4,8 %.
9. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo – 3,6 %.
10. Profesinio tobulėjimo – 2,4 %.
11. Bendrakultūrinės – 2,4 %.
Tarnybos specialistai daug dėmesio skyrė specialiųjų poreikių turintiems mokiniams ir juos
mokantiems mokytojams:
Vykdytos priemonės

Priemonių skaičius /
metai
2018
2019
12
19
21

Seminarai (trukmė ne mažiau 6 val.)
Paskaitos / Pranešimai
Mokymai

6

24

Klasės valandėlės, užsiėmimai (vedė psichologas, soc. pedagogas)

-

11

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų saviraiškos renginiai

4

8

2019 m. 2,6 karto padidėjo Tarnybos pagalbos mokiniui specialistų organizuojamų
renginių skaičius. Tai lėmė klientų poreikiai bei išaugusi specialistų parengtų programų pasiūla.
Galima daryti prielaidą, kad 2018 m. vykdyto projekto „Saugios aplinkos kūrimas
mokykloje II“ psichologų komanda organizavo daug seminarų, mokymų, klasės valandėlių, todėl
papildomų švietėjiškų renginių organizavimo poreikio tais metais Tarnybos specialistams nebuvo.

149

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Iš viso pavežama
mokinių

Socialinių
paslaugų centras

Privačiu transportu

89
14
16

48
23
34

6

109
14
6

29
23
44

5

143
37
50

19

24
88

5
13

16

31
98

1
3

48
101

58

33
78
15

46
1

38
5

79
73
15

20
1

137
79
15

7

15

7

15

22

50

50

50

13
32

13
32

13
32

Mokykliniai

„Saulės“ gimnazija
„Aušros“ pagr. m-kla
„Atžalyno“ pagr.
m-kla
Pabiržės pagr. m-kla
Vabalninko Balio Sruogos
gimnazija
Kaštonų pagr. m-kla
Papilio pagr. m-kla
Germaniškio mokykladaugiafunkcis centras
Nemunėlio Radviliškio
pagr. m-kla
Pačeriaukštės Petro Poškaus
pagr. m-kla
Medeikių pagr. m-kla
Kratiškių mokykladaugiafunkcis centras
Vlado Jakubėno muzikos
m-kla
Biržų rajono kūno kultūros
ir sporto centras
Mokykla-darželis
„Vyturėlis“
Lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“
Biržų technologijų ir verslo
mokymo centras
Lopšelis-darželis „Genys“

Socialinių
paslaugų centras
AB Autobusų
parkas

1.
2.
3.

Mokykliniai

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Mokinių parvežimas iš
mokyklos į namus

AB Autobusų
parkas

Eil.
Nr.

Privačiu transportu

Mokinių atvežimas iš
namų į mokyklą

4

4

4

9

9

9

15

2

15

3
92

2
3

92
11

150

17
3
92

11

11

Informacija apie mokyklinius autobusus
Ugdymo įstaiga

Pavežamų Mokyklinių Gamybos
mokinių
autobusų
metai
skaičius
skaičius

„Saulės“ gimnazija
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2

„Aušros“ pagr.
m-kla
„Atžalyno“ pagr. mkla
Pabiržės pagr. m-kla
Vabalninko Balio
Sruogos gimnazija

37

1

2019
2001
2011

50

1

2014

10990,00 89

48
101

1
3

13595,00 66
46230,00 97

Kaštonų pagr. m-kla

137

2

Papilio pagr. m-kla

79

3

Germaniškio
mokykladaugiafunkcis
centras
Nemunėlio
Radviliškio pagr.
m-kla
Pačeriaukštės Petro
Poškaus pagr. m-kla
Medeikių pagr. mkla
Kratiškių mokykladaugiafunkcis
centras
Biržų rajono kūno
kultūros ir sporto
centras
Mokykla-darželis
„Vyturėlis“

15

1

2005
2017
2011
2005
2018
2006
2016
2008
1999
2018

22

1

2016

11858,00 68

50

2

29378,00 100

13

1

2010
2006
2018

32

2

2009
2000

28462,00 100

9

3

41528,00 0

17

1

2013
2003
1999
2017
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Autobusų
išlaidos per
metus, Eur

Mokykliniai
s autobusais
pavežamų
mokinių
dalis
procentais
nuo visų
pavežamų
mokinių
21981,00 34
11560,00 62

24914,00 58
45200,00 99

9797,00 100

11642,00 100

20650,00 88

SVARBIAUSI 2019 M. TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI ŠVIETIMO
KLAUSIMAIS:
Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. T-5 „Dėl mokinių priėmimo į
Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo“
Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. posėdyje priimti sprendimai dėl pritarimo Švietimo
įstaigų vadovų ataskaitoms
Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-61 „Dėl Biržų rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 mokslo metų mokinių skaičiaus klasės sraute ir klasių,
jungtinių klasių, priešmokyklinio ugdymo bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus kiekviename
sraute patvirtinimo“. (2019 m. birželio 20 d. priimtas sprendimo pakeitimas Nr. T-153, 2019
m. rugpjūčio 22 d. priimti sprendimo pakeitimai Nr.T-178, Nr. T-179)
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas T-176 „Dėl mokyklinio autobuso
perėmimo Biržų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise“
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr. T-169 „Dėl Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Biržų rajono
savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“. (2019 m.
rugsėjo 26 d. priimtas sprendimo pakeitimas Nr. T-195)
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr. T-177 „Dėl Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl mokinių nemokamo
maitinimo administravimo išlaidų“ pakeitimo“
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. Tarybos sprendimas Nr. T-182 „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“
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. Tarybos sprendimas Nr. T-181 „Dėl mokslo
metų pradžios ir trukmės nustatymo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje“
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T-192 „Dėl Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių
apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T-193 „Dėl atlyginimo dydžio už
vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą
savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. posėdyje priimti sprendimai dėl didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus Savivaldybės švietimo įstaigose
Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. T-250 „Dėl Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS, MERO IR TARYBOS 2019 M. VEIKLOS
ATASKAITOS PRIEDE YRA PATEIKTA ŠI INFORMACIJA:
Ugdymosi
Mokinių ugdymosi pasiekimai:
rezultatai
Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros (toliau –PUPP)
rezultatai 2018–2019 m. m.
Matematikos PUPP rezultatai 2018–2019 m. m.
Biržų rajono savivaldybės gimnazijų valstybinių brandos egzaminų (toliau–VBE)
rezultatai
Savivaldybės mokyklų 2019 m. VBE balų vidurkių palyginimas su šalies rezultatais,
naudojant standartizuotus taškus
Dalykinių olimpiadų ir konkursų rezultatai
Socialinių pedagoginių, psichologinių problemų valdymas savivaldybėje
2019 M. SAVIVALDYBĖJE TĘSTAS PROJEKTO „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
PASLAUGŲ PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMAS
Projekto veiklos išlaidoms finansuoti skirta 82504,00 Eur. Įgyvendinant projektą Savivaldybėje
I pusmetį 17 teikėjų (13 laisvųjų mokytojų, VšĮ „Inžinerijos mokykla“, Labdaros ir paramos fondas
„Vilties šviesa“, sporto klubas „Biržų krepšinis“, Lietuvos šaulių sąjunga) vykdė 19 programų,
kuriose dalyvavo 658 mokiniai.
Mokinio veiklai mėnesiui skirta 15,00 Eur.
Vykdytų programų įvairovė:
šešios sportinės krypties programos (dalyvavo 257 mokiniai), iš jų – dvi plaukimo (lankė 71
mokinys), dvi – muzikos (lankė 59 mokiniai).
Kitos krypties programos: šokio, teatro, turizmo, informacinių technologijų, kalbų, technologijų.
II pusmetį 18 teikėjų vykdė 19 neformaliojo vaikų švietimo programų, kuriose dalyvavo 697
mokiniai. Kadangi padaugėjo mokinių, norinčių dalyvauti neformaliojo švietimo programose,
sumažėjo mokinio veiklai mėnesiui skirta pinigų suma – 11,98 Eur. Iš Europos Sąjungos lėšų
finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo programos paįvairino mokinių užimtumo veiklas.
Šešios veiklos vyksta kaimiškose vietovėse, arčiau mokinių gyvenamosios vietos.
2019 M. AKTYVIAI VEIKĖ MOKINIŲ SAVIVALDA
2019 m. rugsėjo mėnesį įvyko
Biržų rajono mokinių tarybos
pirmininko rinkimai, pirmininkė ir
tarybos nariai lankėsi mokyklose,
rengė susitikimus pristatydami
LMS veiklą ir projektus (2019 m.
įvyko 5 susitikimai). Lapkričio
mėnesį Mokinių taryba organizavo
protmūšį Savivaldybės mokyklų
mokiniams. 5 kartus vyko mokinių
savivaldos susitikimai (Vadovų
klubas).
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ŠVIETIMO IR UGDYMO SISTEMA:

Stiprybės:
Savivaldybės mokyklos aktyvus dalyvavimas sportinėse veiklose, aukšti rezultatai
šalies žaidynėse
2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse trečioje Savivaldybių grupėje
(dalyvavo 27 savivaldybės) Biržų rajono savivaldybė iškovojo I vietą. Trečioje bendrojo ugdymo
mokyklų grupėje (dalyvavo 60 mokyklų) Biržų „Saulės“ gimnazija laimėjo II vietą, Biržų Kaštonų
pagrindinė mokykla – II vietą (dalyvavo 104 mokyklos). Lietuvos mokyklų sporto žaidynių kaimo
vietovių progimnazijų, pagrindinių mokyklų grupėje (dalyvavo 79 mokyklos) Biržų rajono Papilio
pagrindinė mokykla laimėjo IV vietą.
Mokyklų bendruomenių aktyvus dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose
(kaip partneriai ir kaip iniciatoriai)
► 2019 m. Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje vykdomi du ERASMUS+ projektai:
KA201 strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo srityje projektas „Winter sports and actyve life
style“ („Žiemos sportas ir aktyvus gyvenimo būdas“) kartu su sporto klubu „Biržų topsas“
(Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Slovakija, Čekija ir Suomija. Trukmė 2,5 metų) ir KA229 mokyklų
mainų partnerysčių projektas „EUROPE in S.H.A.P.E“. Dalyvaujančios šalys: Lietuva (Biržų
„Atžalyno“ pagrindinė mokykla), Lenkija, Švedija, Suomija ir Čekija.
►Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla 2019 metais dalyvavo keturiuose tarptautiniuose
Erasmus + KA 2 programos Europos Komisijos finansuojamuose projektuose: tęsiama veikla KA 2
projekte „It's logical, dear Mathematics“ („Tai logiška, brangioji matematika“), kuris yra
tarpmokyklinė strateginė partnerystė, trunkanti antrus metus. 2018–2020 m. m. vykdoma tarptautinė
mokyklų mainų partnerystė „Fit for Future“ („Pasiruošę ateičiai“); 2018–2020 m. m. vykdomas
daugiašalis tarpmokyklinis projektas „The Rivers Tell“ („Upės pasakoja“), 2019–2021 m. m.
vykdomas naujas tarpmokyklinių partnerysčių projektas „Zusammen fur ein gesundes Leben in
Europa – Wir machen Schüler stark!“ („Sveika gyvensena Europoje – sveiki ir stiprūs mokiniai“),
kurio pagrindinė tema – fizinė ir emocinė sveikata.
►2017–2019 metais Biržų „Saulės“ gimnazija dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ KA2 bendrojo
ugdymo strateginių partnerysčių projekte „Mediacijos
diegimas ugdymo sistemoje“. Projekto tikslas –
parengti ir išbandyti mokyklose mokytojų ir mokinių
mediatorių rengimo programas. Aukštosiose mokyklose
parengti mokytojai vykdys mediacijos seansus ir mokys
tą daryti mokinius. Mediatoriai padės mokiniams ginčą
išspręsti taikiai, išsaugant gerus santykius, neieškant
kaltų, netgi itin sudėtingoje situacijoje rasti abi šalis
tenkinantį sprendimą. 2019 metais gimnazijoje įkurtas
Jaunųjų mediatorių klubas.
►Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla antrus metus
(nuo 2018 m. lapkričio mėn.) dalyvauja Nacionalinės
švietimo agentūros projekte ,,Geras mokymasis geroje
mokykloje“. Pasiūlymą dalyvauti projekte gavo 9
Lietuvos mokyklos. Projekto tikslas – mokyklos
tobulinimą, besiremiantį į(si)vertinimo duomenimis,
paversti tęstine integruota ir suasmeninta veikla – dera
su „Aušros“ pagrindinės mokyklos vizija ir strateginiais
siekiais diegti besimokančios organizacijos principus.
Projekto ,,Geras mokymasis geroje mokykloje“ veiklas Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos
komanda pristatė švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2019“.
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►Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo Ugdymo plėtotės centro
organizuotuose projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001) mini mokymuose.
►Respublikiniame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvauja 3 Savivaldybės
mokyklos: Biržų „Aušros“ ir Medeikių pagrindinės mokyklos, Biržų rajono Vabalninko Balio
Sruogos gimnazija. Projekto rezultatas: projekte dalyvavusios mokyklos gavo mokymo
priemonių, mokomosios medžiagos, rekomendacijų darbui. Mokiniai patobulino loginio mąstymo
kompetenciją, IT valdymą, dalyvavo IT konkurse „Bebras“. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos
mokinė respublikiniame konkurse 8 vietą.
►Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija 2018–2020 m. dalyvauja Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-010051 „8 klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas kuriant integruotas užduotis“
veiklose. Projekto rezultatai: pagerinti NMPP rezultatai (iki projekto pradžios 8 klasės mokinių
matematikos standartizuotų testų įvertinimo vidurkis buvo 62,5 proc.; veiklą tobulinančių mokyklų
bendras standartizuotų testų įvertinimo vidurkis buvo 39,5 proc.) ir parengta integruotų matematikos
ir gamtos mokslų metodika 8 klasėms.
► Dalyvaudama iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projekte
Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0028 „LECTIO DE VIA/ Skaitymo kelias“, Švietimo pagalbos
tarnyba 2019 metais įtraukė į veiklas rajono mokyklų lietuvių kalbos mokytojus.
Mokyklų aplinkų modernizavimas
Mokyklos dalyvauja 2019 m. tęstiniuose ir naujuose projektuose aprūpinant ir
modernizuojant ugdymo aplinkas:
► Biržų rajono savivaldybės „Aušros“ pagrindinėje mokykloje vykdomas projektas „Mokyklų
tinklo efektyvumo didinimas Biržų rajono savivaldybėje“ (Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-0003).
►Vykdytas Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
infrastruktūros modernizavimas (Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0001).
►Plėtojamos neformalaus ugdymo galimybės, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno
muzikos mokyklos ir Kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą. Iš projekto lėšų įsigyta:
fortepijonas, pučiamųjų instrumentų orkestro komplektas (variniai ir mediniai pučiamieji
instrumentai), 2 akordeonai, armonika, kanklės, lumzdeliai, degimo krosnis, 2 kompiuteriai, 5
grafinės planšetės. Naujos priemonės Dailės skyriaus mokiniams suteikė galimybę naudotis
šiuolaikinėmis kompiuterinėmis technologijomis (grafinis dizainas dailės mokyme), nauja degimo
krosnis leidžia naudoti įvairiapusę keramikos darbų atlikimo techniką, pagerėjo glazūravimo ir
degimo kokybė. Kokybiški ir nauji muzikos instrumentai muzikos skyriuje suteikia galimybę atlikti
įvairios krypties orkestrinę muziką (pučiamųjų instrumentų orkestro komplektas), pagerėjo
neformaliojo ugdymo proceso kokybė (kokybiškas fortepijono garsas, nauji akordeonai ir kt.
instrumentai).
►2019 m. tęsiamas projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų
priemonėmis“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001. Projekte dalyvauja 6 Biržų rajono
savivaldybės mokyklos: Biržų „Atžalyno“, „Aušros“, Kaštonų pagrindinės mokyklos, Biržų r.
Vabalninko Balio Sruogos gimnazija, Biržų r. Papilio ir Pabiržės pagrindinės mokyklos.
►Biržų „Saulės“ gimnazijoje savivaldybės lėšomis įrengta chemijos laboratorija.
►Biržų „Saulės“ gimnazija dalyvavo ŠMSM švietimo įstaigų modernizavimo projekte. Buvo
gauta 16,39 tūkst. eurų, sutvarkytos higieninės patalpos ir persirengimo kambariai prie sporto salės.
Mokyklų veiklos tobulinimas naudojant mokyklų veiklos ir ugdymo kokybės vertinimą
ir įsivertinimą:
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje ŠMSM vykdyta patikra „Dėl vidurinio ugdymo
programos įgyvendinimo mažose gimnazijose“. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius teikė
reikalingus patikrai duomenis apie vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Ministerijos

155

vertinimu, gimnazijos ugdymosi aplinkos tinkamos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimui:
pakankama pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių pasiūla, nedidelė mokinių kaita, 36 procentai
mokinių mokosi pagrindiniu lygiu, visi mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą.
9 bendrojo ugdymo mokyklos atliko veiklos kokybės įsivertinimus ir pateikė pažangos ataskaitas
Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai ir sutiko jas viešinti ŠVIS (Valstybės švietimo 2013 –
2022 metų strategijos tikslas – iki 2022 metų visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms
viešai skelbti savo pažangą ŠVIS).

Silpnybės, grėsmės:
►Mažėja mokinių skaičius: 2017–2018 m. m.
mokėsi 2448 mokiniai, 2018–2019 m. m.– 2286,
sumažėjo 162 mokiniais arba netekome 16 klasių
komplektų.
►Daugėja
jungtinių
klasių
mokyklose,
turinčiose mažai mokinių.
2017–2018 m. m. buvo 15 jungtinių klasių
komplektų, jose mokėsi 167 mokiniai (28 proc. visų
kaimo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus).
Mokinių skaičiaus vidurkis jungtinėje klasėje – 11.
2018–2019 m. m. buvo 21 jungtinių klasių
komplektas, jose mokėsi 242 mokiniai (43 proc.
visų kaimo mokyklose besimokančių mokinių
skaičiaus).
Mokinių skaičiaus vidurkis jungtinėje klasėje –
11,5.

25

Jungtinių klasių
skaičius

20

Mokinių skaičius
jungtinėse klasėse

21

43%

15
15
10

28%

5
0
2017–2018 m. m.

2018–2019 m. m.
2017-218

2018-2019

►Nepakanka lėšų neformaliajam švietimui ir socialinei bei psichologinei pagalbai mokiniui,
nes lėšos panaudojamos mokyklos administravimo išlaidoms (mažai mokinių turinčiose
mokyklose).
► Trūksta lėšų švietimo įstaigų renovacijai.
► Ugdymo įstaigų teikiamų metinių veiklos ataskaitų informatyvumo stoka (2020 m. svarstant
Tarybos posėdžiuose švietimo įstaigų veiklos metines veiklos ataskaitas už 2019 m. išryškėjo teikiamų ataskaitų
informatyvumo stoka. Ataskaitose neišsamiai pateikiami ugdymo rezultatai, ugdymo kokybės kaita, neaptariami
veiksniai, leidžiantys pasiekti norimus tikslus ir veiksniai, trukdantys įgyvendinti juos. |Metinės veiklos analizės yra
būtinos, nes jos padeda išryškinti problemų priežastis)
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Galimybės (perspektyvos):
►Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 2016–2020 m. pertvarkos planą, siekiant
efektyvaus valdymo ir aplinkos lėšų panaudojimo.
►Gerinti ugdymo įstaigų materialinį aprūpinimą, modernizuoti ugdymo aplinkas.
► Persikvalifikuoti reorganizuojamų mokyklų mokytojams, nes yra ikimokyklinio ugdymo
mokytojų poreikis.
►Stiprinti ir aktyvinti mokinių savivaldą.
► Parengti ir pateikti Tarybai svarstyti pavyzdines ugdymo įstaigų metines veiklos ataskaitų
formas.

Poreikiai:
► Ugdymo įstaigų vadovų poreikis:
konkursas į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovus neįvyksta trečią kartą, nėra
kandidatų į Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, Papilio, Pabiržės pagrindinių mokyklų,
Germaniškio mokyklos-daugiafunkcio centro vadovų pareigas.
►Ikimokyklinio ugdymo mokytojų poreikis.
► Psichologų mokyklose poreikis.
►Ugdymo aplinkos pagal higienos normų reikalavimus pritaikymo poreikis. Bendras lėšų
poreikis įstaigose, kuriose ugdomi ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai –118 tūkst. eurų.
Savivaldybė pagal galimybes skiria dalį lėšų higienos normų reikalavimas vykdyti. Pateikta
paraiška Biržų rajono vaikų lopšelio-darželio „Genys“ skyriaus „Rugelis“ pastato modernizavimo
projektui finansuoti. Pateikta paraiška Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos sporto aikštyno
atnaujinimo užbaigimui.
►poreikis renovuoti švietimo įstaigas: renovuoti lopšelio-darželio „Genys“ skyrių „Rugelis“,
lopšelį-darželį „Drugelis“, tęsti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ renovaciją, sutvarkyti darželių
teritorijas, žaidimų aikšteles, bet tam negaunama lėšų arba jų skiriama per mažai. Renovacija
reikalinga Biržų „Saulės“ gimnazijai, Biržų „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai. Yra poreikis
atnaujinti Biržų „Saulės“ gimnazijos, Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos stadionus, sporto
aikštynus, baigti Kaštonų pagrindinės mokyklos aikštyno renovaciją.
►Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos patalpoms reikalinga renovacija arba kiti sprendimo
būdai ieškant tinkamų patalpų.
SVARBESNI SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ ŠVIETIMO SRITYJE PRIIMTI
SPRENDIMAI 2019 M.
Ugdymo įstaigų tinklo reorganizacijos pradžia
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Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų
tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano rengimo darbo grupė analizavo švietimo įstaigų
vadovų pateiktą informaciją apie ugdytinių ir darbuotojų skaičiaus kitimą per pastaruosius 10 metų,
įstaigų biudžetus, aptarė įstaigų ateities vizijas, nagrinėjo tarybos patvirtintą 2016–2020 metų Biržų
rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, teikė siūlymus. Taip pat išsamiai nagrinėjo
ugdymo rezultatus ir pagalbos mokiniui teikimą. (2020 m. metų pradžioje Darbo grupė pateikė
Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl ugdymo įstaigų tinklo reorganizacijos, darbo grupės
pasiūlymai pateikti spaudoje.
Darbo grupėje dirbo: Astra Korsakienė, Savivaldybės mero pavaduotoja (grupės
pirmininkė); Vytautas Armalas, Pabiržės pagrindinės mokyklos direktorius; Stasė Eitavičienė,
rajono Savivaldybės tarybos Socialinio vystymo komiteto pirmininkė; Gediminas Janeliūnas,
Germaniškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius; Zita Janeliūkštytė, Vabalninko Balio
Sruogos gimnazijos tarybos pirmininkė; Eugenijus Januševičius, Papilio pagrindinės mokyklos
direktorius; Kęstutis Knizikevičius, mokyklos-darželio „Vyturėlis“ tarybos narys; Giedrius
Kubilius, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos tarybos narys; Kristina Manikienė,
„Atžalyno“ pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkė; Neringa Simanavičienė, Medeikių
pagrindinė mokyklos mokytoja; Vaidutė Slavinskienė, „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui; Vytautas Stanulevičius, Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius;
Stanislova Strolaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės
politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus patarėja; Rima Venskienė, Biržų Vlado Jakubėno
muzikos mokyklos mokytoja; Audris Viduolis, Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos
direktorius; Rasa Virinienė, „Saulės“ gimnazijos tarybos pirmininkė; Lina Vireliūnienė,
Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai
einanti vedėjo pareigas; Gintutė Žagarienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Deimantė Žalinkevičienė, Kratiškių mokyklosdaugiafunkcio centro direktorė.
2. 2019 m. Savivaldybėje vykdyta apklausa dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pradinukų
nemokamo maitinimo mokyklose. Gegužės mėnesį Administracija teikė pritarimą, kad Biržų
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo
programą, dalyvautų bandomajame projekte ir savitarnos principu organizuotų visuotinį nemokamą
(nevertinant gaunamų šeimos pajamų) maitinimą minėtai mokinių grupei nuo 2020 m. sausio 1 d.
3. 2019 m. rugpjūčio 22 d. priimtas Tarybos sprendimas Nr. T-182 „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“, kuriuo buvo nustatytas 18 eurų mokestis už kiekvieną mokslo metų mėnesį ir
patvirtintas 5 Eur mėnesinis mokestis už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentu namuose. Tai
leido bent iš dalies kompensuoti padidėjusias Mokyklos išlaidas dėl kylančių kainų.
4. 2019 m. rugsėjo 26 d. priimtas Tarybos sprendimas Nr. T-193 „Dėl atlyginimo dydžio už
vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą
Savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nuo 0,35 iki 0,50
Eur padidintas mokestis už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas
vaikų kompetencijoms ugdyti, už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą dieną. Didesnės gaunamos
pajamos leidžia modernizuoti ugdymo aplinkas, įsigyti šiuolaikiškų edukacinių priemonių, kurių
kainos žymiai padidėję.

___________________________

158

6.2. BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS
PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
2019 metų finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija
2019 m. mokyklai skirta lėšų (įskaitant patikslinimus) iš:
Savivaldybės biudžeto – savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti 307 900
Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 295 205 Eur; socialiniam draudimui – 4 820; prekėms ir paslaugoms
– 6 000; darbdavių socialinei paramai – 1 745 Eur.
Valstybės biudžeto – mokymo reikmėms finansuoti ir lėšos mokytojams, dirbantiems pagal
neformaliojo vaikų švietimo programas, 58 100 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui 57 260
Eur,
socialiniam draudimui – 840 Eur.
Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti (su 2018 m. likučiu) 31 595 Eur –
prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms apmokėti.
Mokykla per metus pajamų už suteiktas paslaugas surinko ir į biudžetą pervedė 30 570 Eur,
iš jų: įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje (atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą)
– 29 545 Eur; pajamos už paslaugas (naudojimasis mokyklos muzikos instrumentu namuose) –
1 025 Eur.
2019 m. buvo pradėtas vykdyti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamas projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 „Muzika ir menas – prieinamas
kiekvienam”, kuris tęsėsi iki 2020 m. balandžio 30 d. Jam vykdyti 2019 m. gauta lėšų –
6 671 Eur (panaudotos ne visos lėšos, nepanaudotas likutis bus naudojamas 2020 m.). Šios lėšos
buvo įtrauktos į Savivaldybės biudžeto pajamas. Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį
turinčių vaikų ir jų šeimos narių integraciją per muzikinę, meninę, kultūrinę veiklą.
Iš Biržų rajono savivaldybės administracijos buvo gauta 1 937 Eur kompensuoti mokinių,
turinčių teisę važiuoti į mokyklą ir iš jos į namus kitu transportu, vežiojimo išlaidas.
2019 m. paramos iš fizinių asmenų ir 2 % gauta 1 685 Eur. Šios lėšos naudojamos
mokymosi aplinkai gerinti, renginiams organizuoti.
2019 m. gruodžio 31 d. mokyklos įsiskolinimai už paslaugas sudarė 5 318 Eur. Likusių
mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas yra suėjęs, nebuvo.
Mokykla jai skirtus asignavimus stengiasi naudoti taupiai, racionaliai ir efektyviai.
2019 m. mokykloje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 34, iš jų: 25 pedagoginiai darbuotojai
(direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės skaičius 1; vidutinis mokytojų pareigybių skaičius
16,31; koncertmeisterių vidutinis pareigybių skaičius 1,21), 9 kiti darbuotojai (pareigybių skaičius
7,75).
2019 m. veiklos rezultatai.
Pagrindinis 2019 metų veiklos tikslas – teikti kokybišką formalųjį švietimą papildančio
meninio ugdymo poreikius užtikrinantį mokymą, ugdant mokinių kultūrines, socialines, edukacines
ir profesines kompetencijas.
Mokytojai kūrybiškai įgyvendina 8 formalųjį meninį švietimą papildančio muzikos pradinio
ir pagrindinio ugdymo programas (fortepijono, smuiko, akordeono, kanklių, fleitos, saksofonoklarneto, varinių pučiamųjų, chorinio dainavimo). Dailės skyriuje dailės pradinio ir pagrindinio
ugdymo branduolio dalykus sudaro dailės pažinimo ir raiškos veiklos sritys, tapyba, piešimas,
grafika, skulptūra, dailėtyra, kompozicija. Programos parengtos vadovaujantis 2015 m. sausio 27 d.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-48 patvirtintomis atnaujintomis
rekomendacijomis.
2018–2019 mokslo metais mokykloje mokėsi 226 Biržų rajono savivaldybės vaikai (27 %
kaimo vaikų), iš jų – 56 dailės skyriuje.
Praėjusiais metais mokykla didelį dėmesį skyrė meninio ugdymo organizavimui sudarant
sąlygas mokinių saviraiškai bei kompetencijoms įgyti, individualių ugdymo programų
įgyvendinimui. Įvairioje koncertinėje veikloje dalyvavo apie 90% mokyklos jaunųjų muzikantų,
dailės parodose apie 70 % dailės skyriaus mokinių. Didelė dalis koncertų ir parodų buvo
organizuota netradicinėse erdvėse (Likėnų biuvetėje, „Portfolio“ dailės galerijoje, Vaikų dailės
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galerijoje, senelių globos namuose, vaikų darželiuose bei mokyklose ir kt.). Dalyvauta bendruose
projektuose su Latvijos, Lietuvos, Estijos, Norvegijos muzikos ir meno mokyklomis, kitais
partneriais. Mokyklos mokiniai dažnai kviečiami koncertuoti iškiliose Lietuvos salėse – Vilniaus
Stasio Vainiūno namuose, M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje Vilniuje ir kt. Dailės skyriaus
mokytojai su mokiniais organizavo parodas Bauskėje ir Aizkrauklėje (Latvija), įvairiose Lietuvos
mokyklose bei kitose erdvėse.
2019 metais mokyklos mokytojai tobulino bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas
įvairiuose šalies ir tarptautiniuose seminaruose (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje,
Norvegijoje, Italijoje). Mokytojai kėlė kvalifikaciją 45 įvairios krypties seminaruose bei
konferencijose, vedė 10 seminarų, skaitė 7 pranešimus rajono ir respublikos mokytojams, stebėjo
atviras pamokas. 5 mokytojai dalyvavo įvairių konkursų vertinimo darbo grupėse.
Muzikos ir dailės skyrių mokiniams buvo sudarytos galimybės tobulinti profesinius
įgūdžius, dalyvauti bei gerinti savo asmeninius pasiekimus, tobulinti gebėjimus, plėsti profesinį
akiratį įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono bei mokyklos konkursuose,
festivaliuose, projektuose ir renginiuose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Norvegijoje,
Italijoje. Mokytojų kompetencijos ir daugiametė patirtis ruošiant ugdytinius įvairiems
konkursams, festivaliams bei kitiems renginiams padėjo pasiekti gerų rezultatų. Daugumos
mokinių pasiekimai įvertinti diplomais, pagyrimo raštais, prizais, padėkomis. Mokiniai įgijo
atitinkamų kompetencijų, turėjo galimybę realizuoti savo gebėjimus, įtvirtino profesinius
įgūdžius.
Mokykla bendradarbiauja su šalies, Latvijos, Estijos, Norvegijos muzikos ir meno
mokyklomis, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikų sąjunga, yra Europos kamerinės
muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) narė. Mokykla palaiko glaudžius ryšius su įvairiais
socialiniais partneriais: Austrijos draugija, Šv. Kazimiero ordinu, Biržų Jurgio Bielinio viešąja
biblioteka, Biržų krašto muziejumi „Sėla“, Kėdainių krašto muziejumi, Pasvalio krašto muziejumi,
Biržų kultūros centru, Biržų rajono regioniniu parku ir kt. Mokykla rengia profesionaliosios
muzikos koncertus, Šiaurės Lietuvos muzikos festivalį „Biržai“, Senosios muzikos festivalį
„Baroko pavasaris Biržuose“ Biržų ir regiono visuomenei.
Mokykloje, sudarant geresnes sąlygas ugdymui, buvo atliekamas eilinis remontas Kęstučio
g. 1 ir Kęstučio g. 6, Žemoji g. 9 pastatuose. Gerinant mokinių ugdymo kokybę įsigyta įvairių detalių
muzikos instrumentams. Įsigytos ir pagamintos įvairios priemonės Dailės skyriuje. Nupirkti įvairių
dydžių rėmeliai suteikė galimybę dailės skyriaus mokiniams surengti parodas LR Seime, Latvijos
Respublikos meno mokyklose, miesto erdvėse (Kultūros centre, nuolat veikiančios parodos Biržų
rajono savivaldybėje bei Vaikų galerijoje Biržų rajono regioninio parko patalpose). Įsigyta
kompiuterinės įrangos.
Esminiai įstaigos iššūkiai 2019 m.
Didžiausias mokyklos iššūkis – dėl pretendentų nebuvimo neįvykstantys skelbti konkursai
mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
Vykdomi svarbiausi darbai 2020 m.
Vadovaujantis Strateginio planavimo metodika ruošiamasi rengti naują mokyklos strateginį
planą 2021-2025 m.
2020 m. vyks III tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonistų konkursas, Tarptautinis
pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų fiesta-2020“, Tarptautinis kamerinių ansamblių
festivalis skirtas kompozitoriaus Vlado Jakubėno gimimo metinėms, ir kiti bendri meniniai
tarptautiniai projektai su Lietuvos, Latvijos, Suomijos muzikos ir meno mokyklomis.
Paslaugų plėtra
Paslaugų plėtra mokykloje artimiausiu laiku nenumatoma, nes tam būtų reikalingi
papildomi finansiniai ištekliai.
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Tolesnės veiklos perspektyvos
Užtikrinti meninio neformaliojo vaikų švietimo, papildančio formalųjį švietimą, ugdymo
programų įgyvendinimą ir vykdymą.
Pagal galimybes gerinti mokyklos ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
programos vykdymą.
Dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų kokybės išorės vertinime.
Specialistų kompetencijų tobulinimas.
Atsižvelgiant į mokyklos veiklos veiksmingumą reikėtų tobulinti mokytojų kompiuterinio
raštingumo kompetencijas.
_________________________
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6.3. KULTŪRA
2019 m. puoselėtas savivaldybės kultūrinis patrauklumas, sudarytos
KULTŪROS ĮSTAIGŲ FINANSAVIMAS 2019 M.
sąlygos gyventojams dalyvauti kultūrinėje ir sportinėje veikloje,
aktyvinta jaunimo veikla, remtos bendruomenių iniciatyvos, formuotas 2019 m. Savivaldybė rajono kultūros įstaigoms skyrė 50 000 Eur
teigiamas Savivaldybės įvaizdis, skatinta turizmo veikla.
renginių organizavimui, valstybinėms šventėms‚ kalendorinėms,
Miesto šventei, nevyriausybinių organizacijų kultūrinei veiklai
Administracijos, kultūros įstaigų vadovai, dalyvavo Biržų rajono vykdyti (6 000 Eur), religinėms bendrijoms ir bendruomenėms (7 000
savivaldybės plėtros 2019–2021 m. strateginio plano rengime, nusimatė Eur), kad būtų tęsiamos kultūrinės tradicijos rajone, skatinamos
tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimo veiksmus (priemones). Savivaldybės gyventojų iniciatyvos.
vadovai: Savivaldybės meras, mero pavaduotojas, Administracijos
direktorius bendradarbiavo, tarėsi su kultūros įstaigomis, siekdami Taip pat renginių organizavimui lėšas skyrė Lietuvos kultūros
užtikrini tinkamą kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, turizmo taryba. Kultūros įstaigos labai aktyviai dalyvavo projektinėje
informacijos sklaidą. Biržų rajono bendruomenė, skatinta aktyviai veikloje ir gavo finansavimą renginiams organizuoti.
dalyvauti kultūriniame ir visuomeniname rajono gyvenime. 2019 m. pagal
finansines galimybes remtos bendruomeninių, jaunimo ir religinių BIRŽŲ RAJONO BIUDŽETINĖS KULTŪROS ĮSTAIGOS:
organizacijų veiklos.
Biržų krašto muziejus „Sėla“,
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka,
Biržų kultūros centras
ir Biržų turizmo informacijos centras.
Koordinuotas atmintinų dienų, valstybinių, Biržų miesto, etnografinių, kalendorinių švenčių rengimas

Savivaldybės mero pavaduotojas, Administracijos atsakingi specialistai ne tik kuravo, koordinavo ir stebėjo, bet kartu su kultūros,
švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis organizavo šventes. Mero pavaduotojas kartu su Administracijos atsakingaisiais
specialistais reguliariai rengė kultūros vadovų pasitarimus dėl švenčių koncepcijos, dėl valstybinių ir tradicinių renginių patrauklumo visuomenei.

Sausio 13-oji d. Laisvės gynėjų diena
Biržiečiai dalyvavo visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-osios minėjimas „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ Biržų
rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje. Pokalbiai. Muzika. Knygos.
Tradicinis Sausio 13-osios Pagarbos bėgimas, organizuojamas Panevėžio apskrities Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono GiedrikoGiriečio Biržų 501-osios kuopos ir KASP 509 lengvųjų pėstininkų kuopos. Pagarbos bėgimo dalyvių sutikimas prie žuvusiųjų už Lietuvos
nepriklausomybę paminklo miesto aikštėje. Gėlės, žvakutės Šv. Mišios ir pamaldos už žuvusius Laisvės gynėjus Visą savaitę iki sausio 13 d. biržiečiai
buvo kviečiami ateiti į Biržų krašto muziejų „Sėla“, į arsenalą, kur galėjo užrašyti ir palikti saugoti savo prisiminimus apie Sausio 13-osios įvykius, kad
užrašyta istorija išliktų ateities kartoms.
Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Biržų rajono savivaldybė, Biržų kultūros centras, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų rajono
savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka pakvietė biržiečius ir miesto svečius į tradicines
tinklinio, stalo teniso varžybas, filmo apie seseris Chodakauskaites „Aš priglaudžiau prie žemės
širdį“ pristatymą ir peržiūrą, Alytaus miesto teatro spektaklį „Pamatai iš Mindaugo pilies.
Netikras akmuo“.
Savivaldybės vadovai padėjo gėles Lietuvos partizanų kapavietėje Švyturio g. ir prie paminklo
žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, kartu su Nemunėlio Radviliškio bendruomene pagerbė
Vasario 16-osios akto signataro Jokūbo Šerno atminimą, padėdami gėles nuo Lietuvos
Respublikos prezidentės, Signatarų namų. Dvasininkai aukojo Šv. Mišias už Lietuvos valstybę
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, bendros evangelikų pamaldos vyko Biržų Sekmininkų
bažnyčioje.
Valstybės atkūrimo dienos paminėjimą vainikavo šventiniai fejerverkai.
Kovo 11-osios minėjimas Prie paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę – atminties akimirkos, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės 509 lengvosios pėstininkų kuopos karių rikiuotė, Lietuvos Respublikos Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus ir Savivaldybės
vadovų sveikinimai. Muzikinius kūrinius miestiečiams dovanojo jaunieji pučiamųjų instrumentų ansamblio ,,Blėkvaris“ muzikantai. Šventinis
koncertas ,,Laisvės kalba“ Biržų pilyje. Festivalio ,,Baroko pavasaris Biržuose 2019“ atidarymas.
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Birželio 14 –oji d. Gedulo ir vilties diena
Birželio 14-osios vakarą Biržų krašto žmonės
tradiciškai susirinko prie koplytstulpio buvusioje
Biržų geležinkelio stotyje minėti Gedulo ir vilties
dienos. Tos pačios dienos rytą ištremtųjų vardai buvo
skaitomi prie Nepriklausomybės paminklo Biržuose,
Gedulo ir vilties diena paminėta Užušiliuose, prie
paminklo mokytojams tremtiniams. Minėjimas
buvusioje geležinkelio stotyje prasidėjo ekumeninėmis
pamaldomis, kurioms vadovavo Biržų Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios klebonas Algis Neverauskas ir
Biržų evangelikų reformatų bažnyčios klebonas Rimas
Mikalauskas. Kunigai kalbėjo, kad bažnyčia lydėjo
žmones per visus sunkiausius gyvenimo etapus, o
malda padėjo ištverti tremtiniams, išlaikyti viltį,
sulaukti laisvės, atleisti savo skriaudėjams. Visi
minėjimo dalyviai kartu pasimeldė už gyvus ir
mirusius tremtinius, ypač už tuos, kurie amžiams liko
tremties žemėje.
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Birželio 16 d. Biržų žydų – holokausto aukų – atminimo renginys:
Žydų gelbėtojų pagerbimas, atminimo eisena ir memorialo Holokausto aukoms atidengimo iškilmės Pakamponyse: Medelių sodinimas žydus
gelbėjusių šeimų atminimui buvusio žydų kvartalo (vėliau – geto) teritorijoje prie S. Dagilio, Pirties ir Žemaitės gatvių sankirtos, Atminties eisena
nuo buvusio Biržų geto iki Holokausto aukų memorialo Pakamponių miške. Memorialo Holokausto aukoms atidengimo ceremonija.
Paminkle įamžinta 522 žinomų aukų vardai.
Pakamponyse 1941 m. buvo sušaudyta apie
2400 žmonių, iš jų 900 vaikų, tačiau ne visų
pavardės yra žinomos, tad nežinomas aukas
ženklins Dovydo žvaigždės. Nemažai žydų
šeimų, atvyksiančių į renginius, aukojo savo
lėšas naujajam memorialui Holokausto aukoms

atminti. Tai bus šeštoji vieta Lietuvoje, kur
įamžintos Holokausto aukų pavardės. Paminklinio
komplekso iniciatoriai – Abel ir Glenda Levitt
(Izraelis), projekto autorius – architektas dr. Joseph
Rabie (Paryžius, Prancūzija), kurio proseneliai kilę
iš Biržų, o dalis giminaičių buvo nužudyta
Pakamponyse. Paminklo statybos projektą ypač
palaikė ir finansavimu rūpinosi Ben Rabinowitz.
(Keiptaunas, Pietų Afrika). Ceremonijoje dalyvavo
būrys litvakų šaknų turinčių žydų iš Pietų Afrikos Respublikos, JAV, Didžiosios Britanijos, Izraelio, Prancūzijos ir kitų šalių, o taip pat ir Lietuvos.
Renginyje dalyvavo garbingi svečiai, remiantys šį renginį: Izraelio nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai, Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos atstovai.
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Birželio 20 d. Vilniuje, „Rupert“ meno centre, birželio 20 d. atidaryta neseniai Semeniškiuose palaidoto visame pasaulyje garsaus menininko Jono
Meko paroda „Leiskite man svajoti utopijas“.
Parodos atidaryme „Rupert“ kvietimu dalyvavo Biržų rajono
savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė, Biržų rajono
savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė
Vilmantė Vorienė, jos pavaduotoja Džiugilė Misevičienė,
bibliotekos darbuotojai Indra Drevinskaitė-Žilinskienė, Evaldas
Timukas, būsimo renginio Biržuose, skirto J. Mekui, poezijos
skaitovai Rita Venskūnienė ir Dalia Kėželienė.
Gražioje Valakampių gamtos apsuptyje esančiame meno centre
eksponuojami J. Meko niekur nepublikuoti eilėraščiai, taip
pat rodomi menininko filmai bei kitų kūrėjų darbai, kuriuos
atrinko pats J. Mekas.
„Rupert“ meno centro šeimininkė, menotyrininkė Justė Jonutytė
parodos atidarymo metu pasakojo, kad šią parodą surengti
Vilniuje pasiūlė pats J. Mekas, su juo buvo derintos visos
detalės, jis pats atrinko savo eilėraščius, kurie eksponuojami
parodoje – nemaža dalis jų yra rašyta dar Semeniškiuose ar
Biržuose, iki 1944 m, prieš J. Mekui pasitraukiant iš Lietuvos.
Renginyje
Meko vaikai Sebastianas Mekas ir Oona Mekas, menininko kūrybos gerbėjai, jo bičiuliai.

dalyvavo

žinomi

Lietuvoje

menininkai,

J.

Jautrią kalbą atidarymo metu pasakė Vytautas Landsbergis: „Džiaugiuosi, kad Jonas Mekas grįžo į Lietuvą. Jis visuomet gyveno su Lietuva širdyje, bet
ar jis buvo Lietuvos žmonių širdyse, sunku pasakyti. Apie J. Meką daugiausiai kalbame kaip apie kino menininką, neretai pamiršdami, jog jis buvo ir
puikus poetas. Labai tikiuosi, kad Lietuvos žmonės pradės suvokti ir vertinti, kokį turtą, tai yra Joną Meką, mes turime. Ir kai taip atsitiks, ramia širdimi
galėsiu su juo susitikti aname pasaulyje.“
Paroda „Rupert“ meno centre veikė iki liepos 21 d. Liepos 3 d. ji pristatyta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje.
Birželio 24 d. Joninės (Rasos šventė)
Biržų kultūros centro meno kolektyvai kvietė biržiečius prie laužo į Joninių gegužinę.
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Liepos 6-oji – d. Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) diena
Biržiečiai buvo pakviesti į Rankdarbių klubo „Fantazijų
skrynia“, Eigilo Skujos „Metų laikai“ parodas, šv.
Mišias Biržų girioje,1863 m. sukilimo dalyvių
palaidojimo vietoje, Biržų pilies prieigose paklausyti
Biržų kultūros centro chorų, kuriems vadovauja
Viktorija Mokūnienė ir sugiedoti Tautišką giesmę.
Liepos 20 d. Biržų tvirtovės kieme vyko neįprastas
renginys „Trys ežerai, dvi upės, viena kelionė“.
Vakaro sumanytojas – žurnalistas, kelionių organizatorius ir gidas Justinas
Simanavičius. Šio vakaro renginys buvo jo ir kitų bendraminčių
organizuoto pirmojo trumpametražių filmų festivalio 20–19 HEART OF
THE WORLD / PASAULIO ŠIRDIS 2019 finalas. Tokį festivalį Justinas
sumanė rengti Biržuose, kino kūrėjo Jono Meko krašte.
Festivalio organizatoriai gavo beveik 687 trumpametražius filmus iš JAV,
Irano, Turkijos, Prancūzijos, Rusijos, Indijos, Jungtinės Karalystės,
Brazilijos, Italijos, Kanados, Ispanijos, Kenijos, Taivanio, Meksikos, Egipto,
Maroko, Alžyro, Afganistano ir kitų šalių. Filmus žiūrėjo ir vertino grupė
biržiečių, Lietuvos teatro ir kino aktorius Andrius Bialobžeskis, o svariausią
žodį tarė Asena Selcen Atasoy, kino kūrėja, reklamos specialistė. Vakaro
dalyviai galėjo pažiūrėti geriausius festivaliui atsiųstus filmus,
neakivaizdžiai pasveikinti geriausią „Global“ kategorijos laimėtoją žinomą
kino kūrėją iš Ispanijos Ignacio Rodo ir kartu su Savivaldybės vadovais –
meru Vytu Jarecku ir mero pavaduotoja Astra Korsakiene – pakviesti jį
atvykti į Biržus. Vakaro dalyviai išklausė I. Rodo padėką ir linkėjimus, atsiųstus vaizdo žinute. Geriausio filmo autorių pradžiugino prizas: Savivaldybės
mero kvietimas trims dienoms atvykti į Biržus, į Jono Meko kraštą, nes pats režisierius yra didelis kelionių gerbėjas. O trims biržiečiams, kurie dalyvavo
festivalio „Local“ kategorijos konkurse, Tadui Berlinskui, Ramūnui Kubiliūnui ir Danieliui Kerbeliui, rajono Savivaldybės meras Vytas Jareckas ir
mero pavaduotoja Astra Korsakienė padėkojo už kūrybinius bandymus. Vakarą surengti Justinui padėjo jo draugai ir Savivaldybės vadovai bei
Savivaldybės administracijos darbuotojai, pritarę festivalio idėjai ir ją rėmę.
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Rugpjūčio 2,3,4 dienomis vyko Biržų miesto šventė „Biržai-sostine mano“
Magdeburgo teisių suteikimo Biržų miestui 430-ųjų
metinių minėjimas, Alio Balbieriaus poezijos
knygos „Ekvilibriumas“ pristatymas, Gatvės
krepšinis 3x3, Biržų kultūros centro Boriso
Dauguviečio teatro spektaklis pagal J Montvilos
pjesę „Didysis geismas“, Biržiečių grupės
,,Muzikos laikas“ koncertas, akcija ,,Oro balionu virš Biržų“, kino filmas po atviru
dangumi „Mia ir baltasis liūtas“, tradicinė amatų ir prekybininkų mugė. Seniūnijų
kiemeliai, Biržų kultūros centro teatrų Teatraturgis, tradicinis bėgimas „Biržų
duonos kilometrai“, ekskursija ,,Atrask Biržus“, mėgėjų meno kolektyvų koncertas,
šventinė programa vaikams. Grupės „Saulės vaikai“ koncertas, popietė, skirta
išeivijos kunigui Petrui Ažubaliui, šventinė motorizuota išskirtinės ir specialiosios technikos kolona, šventinė eisena, Savivaldybės vadovų ir
svečių sveikinimai, profesionalių atlikėjų Vakaro koncertas, šventiniai fejerverkai, lazeriai ir diskoteka.
Rugpjūčio 4 d. Šventės baigiamieji renginiai: mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, pamaldos Evangelikų reformatų bažnyčioje, Justinos GrumšlytėsBrazdžionis knygos ,,Nėjus ir Amadėjus. Tikrasis džiaugsmas“ pristatymas (anglų ir lietuvių kalbomis parašyta, autorės iliustruota edukacinė pasaka
vaikams nuo 2 iki 100 metų. Renginys šeimoms su vaikais), dailininko Kęstučio Petro Ramono parodos atidarymas, biržietiško dienoraščio konkurso
„Dienoraščė 2019“ baigiamasis renginys ir Sauliaus Petreikio trio koncertas.
Šventės organizatoriai: Biržų rajono savivaldybė, Biržų kultūros centras, Biržų krašto muziejus ,,Sėla“, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji
biblioteka, Biržų turizmo informacijos centras, Biržų kūno kultūros ir sporto centras.
Bėgimo „Biržų duonos kilometrai“ organizatorius UAB ,,Biržų duona“.
Rugpjūčio 23 d. Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena
Rugpjūčio 23 dieną šventėme Baltijos kelio – lietuvių, latvių, estų susitelkimo ir pasiryžimo ginti
savo laisvę ir nepriklausomybę – trisdešimtąsias metines. Tą dieną visose trijose šalyse vyko
renginiai, skirti Baltijos kelio jubiliejui. Daug biržiečių Baltijos kelią prisiminė šventėje prie
Latvijos sienos – šioje atkarpoje jie rankomis susikibo prieš trisdešimt metų. Tad ir šventinio
renginio organizacinius dalykus, Kovo 11-osios akto signatarės Birutės Valionytės pakviesti, rengė
ir koordinavo biržiečiai – Biržų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai.

168

Rugsėjo 21 d. Baltų dienos minėjimas Biržuose
Rugsėjo 21 dieną Biržuose paminėta Baltų vienybės diena. Iškilmingo šventės atidarymo
metu dalyvius sveikino Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Latvijos
Seimo pirmininkė Inara Mūrniecė, abiejų šalių kultūros ministrai, vyko Lietuvos ir
Latvijos diplomatų chorų ir Palangos pučiamųjų orkestro bendras pasirodymas. Šventės
metu taip pat vyko amatininkų ir tautodailininkų mugė, tarptautinė latvių tapytojo
Gederto Eliaso darbų paroda, baltų kulinarinio paveldo, abiejų šalių kino filmų pristatymo
renginiai, įvairūs koncertai ir parodos. Šventę vainikavo Balduonės ir Vecumniekų
jaunimo simfoninio orkestro „Draugi“ ir valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“
koncertas. Bendras Baltų vienybės dienos minėjimas vyko jau aštuntą kartą. Savivaldybės
vadovai: meras, mero pavaduotojas, ir Savivaldybės administracijos atsakingi specialistai
kartu su Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos
departamento Visuomenės informavimo skyriumi rengė scenarijų, vykdė informacijos
sklaidą.
Rugsėjo 21-osios vakarą Biržų kultūros centre vyko baigiamasis Baltų vienybės dienos
renginys. Biržų rajonas estafetę perdavė Kuldygai, Latvijos miestui, kur kitąmet vyks
Baltų vienybės dienos šventė.
2019 m. lapkričio 22 d. „Sėlos“ muziejaus arsenale įvyko konferencija, skirta suomių profesoriaus Augusto Roberto Niemio (Aukusti Robert
Niemi) 150-osioms gimimo metinėms.
Konferencijos dalyvius pasveikino konferencijos sumanytojas ir vienas iš organizatorių Seimo narys Viktoras Rinkevičius bei Savivaldybės mero
pavaduotoja Astra Korsakienė. Apie profesoriaus nuopelnus Lietuvai kalbėjo Suomijos ambasados Lietuvoje antroji sekretorė konsulė Auli Leniitta
Soini Billstam, Lietuvos ambasadoriaus Suomijoje pavaduotojas Rimas Klungys. , „Sėlos“ muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius perskaitė A. R.
Niemio anūko profesoriaus Hannu Niemi lašką, skirtą konferencijos dalyviams. Taip pat apie išskirtinę Augusto Roberto Niemio asmenybę, lietuvių
tautosakos tyrinėtoją kalbėjo prof. Stasys Skrodenis, daug metų tyrinėjęs A. R. Niemio veiklą, bendravęs su jo šeima. Savo mokslinių tyrinėjimų
pagrindu prof. S. Skrodenis parengė monografiją „Profesorius Aukusti Robert Niemi ir Lietuva“. S. Skrodenis kalbėjo, kad jam didelė garbė apie A.
R. Niemį kalbėti Biržuose, nes jo nuopelnai šiam kraštui ypač reikšmingi.
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Apie A. R. Niemio nuopelnus Lietuvos kultūrai, tautosakai, bendravimą su Adolfu Sabaliausku-Žalia Rūta kalbėjo humanitarinių mokslų daktarė Vilma
Daugirdaitė. V. Daugirdaitė pabrėžė bendradarbiavimo su kunigu A. Sabaliausku svarbą. Dviejų iškilių žmonių draugystė lėmė, kad bendrai parengtas
leidinys „Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje“ buvo autentiškas. „Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje“, kalbėjo V.
Daugirdaitė, davė pagrindą moksliniams tautosakos tyrinėjimams, jis ypač svarbus tapo tada, kai atsikūrė Vilniaus universitetas ir folkloristikos studijos.
Sutartines iš A. R. Niemo Šiaurės Rytų Lietuvos tautosakos
rinkinių pristatė Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ sutartinių
giedotojos ir Biržų „Saulės“ gimnazijos ragininkai ir skudutininkai.
Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto direktorė docentė
Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto doktorantė Rūta Bružienė
ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto biuro
vedėjas Kęstutis Kaminskas kalbėjo apie A. R. Niemio parengtą
studiją „Medžiaga Lietuvos mokyklų reformai“ ir tai, kiek ši studija
yra aktuali mūsų dienų švietimui.
E. Lansbergienė papasakojo apie A. R. Niemio kelionę Biržų,
Pasvalio, Kupiškio krašte, Vabalninke, jam padėjusius kunigus,
apie bendradarbiavimą su A. Sabaliausku. E. Lansbergienė pristatė
Arsenalo pirmojo aukšto salėje buvo eksponuojamą parodą, skirtą
šių dviejų žmonių gyvenimui ir veiklai.
Konferencijos dalyviai ir svečiai apžiūrėjo parodą.
Lapkričio 23 d. Lietuvos karių diena
Lietuvos kariuomenės dienos šventiniai renginiai Biržuose prasidėjo J. Nastopkos gatvės kapinėse. Čia buvo atidengtas paminklas generolui
leitenantui Maksimui Katchei. Į iškilmes atžygiavo jaunieji šauliai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų 509 kuopos savanoriai, atvyko Seimo nariai
Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas, Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas, kiti svečiai, biržiečiai. Šventei vadovavo kariškis Donatas
Voveris.
Šventėje dalyvavo Frederikas Jansonas, Teodoro Jansono anūkas. Jis padėkojo Biržų rajono savivaldybei, kad įamžino jų šeimos atstovo kapavietę.
Tautine juosta paminklą apjuosė Krašto apsaugos savanorių pajėgų 509 pėstininkų kuopos kapitonas Modestas Lapienis.

170

Prie paminklo gėles padėjo, žvakutes uždegė Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas, Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas,
kariai savanoriai, visuomenės atstovai. Šventėje dalyvavę kariai iššovė tris salves.
Po iškilmių J. Nastopkos gatvės kapinėse įvyko dar vienos iškilmės – prie paminklo žuvusiesiems už Lietuvos nepriklausomybę buvo sugiedota
Tautinė giesmė.
Iš aikštės šventė persikėlė į Pilį. Pilies arsenalo salėje vyko muzikos ir poezijos popietė, Pilies kieme buvo rengiami kariški žaidimai, verdama košė.
Dalyvavo Karaliaus Mindaugo husarų batalionas, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 509
lengvoji pėstininkų kuopa, LŠS Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501 kuopos nariai.
Gruodžio 6 d. Miesto Kalėdų eglės įžiebimas
Gruodžio 18 d. Biržuose vyko
NATO diena Biržuose „Ateik,
pamatyk, sužinok“. Į susitikimus
su NATO kariais buvo pakviesti
visi Biržų rajono gyventojai.
Vyko susitikimas su gimnazistais
„Saulės“ gimnazijoje, muziejaus
„Sėla“ arsenalo salėje –su
visuomenė.
Renginių
ciklu
„NATO diena regione“, lydimu
šūkio „Ateik, pamatyk, sužinok!“ Lietuvoje tarnaujantys NATO sąjungininkai
siekia susipažinti su Lietuvos gyventojais regionuose, papasakoti apie savo misiją
ir veiklą Lietuvoje, priminti, kas yra NATO, kokie jos tikslai ir kokia yra narystės NATO svarba Lietuvai. Šis projektas yra vykdomas NATO įkūrimo
70-mečiui ir Lietuvos narystės NATO 15-mečiui paminėti. „NATO diena regione“ renginius organizuoja NATO pajėgų integravimo vienetas Lietuvoje,
veikiantis nuo 2015 m. rugsėjo. Vieneto misija – užtikrinti operatyvų ir efektyvų NATO ypač greito reagavimo pajėgų ir kitų sąjungininkų vienetų
dislokavimą Lietuvoje. Veikdamas Lietuvoje NATO pajėgų integravimo vienetas remia ir sąjungininkų pajėgų pratybas bei kitas saugumo užtikrinimo
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priemones, prisideda prie Lietuvos gynybos planavimo, identifikuoja infrastruktūros objektus, būtinus greitam sąjungininkų pajėgų dislokavimui
Lietuvoje.

Gruodžio 31 d. įvyko koncertas Kultūros centre 2019-uosius palydint

Koordinuota leidyba, skirta Biržų krašto kultūrai reprezentuoti
Mero pavaduotojos Astros Korsakienės iniciatyva paruošti nuostatai ir organizuotas fotografijų konkursas „Biržai – sostine mano“.
Sudarytas fotoalbumas, kuris bus išleistas 2020 metais
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Koordinuotos meno kolektyvų išvykos
Biržų kultūros centro, Švietimo ugdymo įstaigų kolektyvai dalyvavo respublikinėse, tarptautinėse koncertinėse išvykose, konkursuose, renginiuose,
kuriuos organizavo Latvijos miestai partneriai (Aizkriauklė, Vecumnieki, Bauskė). 2019 m. išvykų buvo apie 20.
Kultūros įstaigos skatinto įvairių raiškos formų kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, aktyviai ir įtaigiai tradicinėmis
ir šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis prisidėjo ugdant gyventojų vertybines nuostatas, kaip atminties institucijos užtikrino turiningą
visuomenės laisvalaikį.
Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius apie 77 tūkst.
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius apie 57 tūkst.
Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (kartu su filialais) skaitytojų skaičius apie 5,8 tūkst.
Turizmo informacijos centre apsilankiusiųjų skaičius apie 8,5 tūkst.

Aktyvinta nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir bendrijų veikla
Nevyriausybinių organizacijų veiklos dalinis rėmimas.
Parengta Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022m. veiklos rėmimo finansavimo programa. Sudaryta Projektų vertinimo
komisija, kuri paskirstė lėšas 17-kai paraiškų, dvi paraiškos nefinansuotos, nes neatitiko programos prioritetų. Paremtų organizacijų veiklai iš
Savivaldybės biudžeto skirta 6 000 Eur.
Religinių bendrijų veiklos dalinis rėmimas
Parengtas Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos rėmimo aprašas, iš Savivaldybės biudžeto skirta 7 000 Eur.
tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklai
Paremtos 4 religinės bendruomenės ir jų pateikti ir paremti 5 projektai: Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija (2 paraiškos), Papilio Nekaltosios Švč. M.
Marijos parapija, Panevėžio stačiatikių Kristaus prisikėlimo parapijos Lebeniškių Šv. kankinio Nikandro cerkvė, Biržų evangelikų reformatų parapija.
Atsižvelgta į religinių bendruomenių pateiktų veiklos programų turinį, prioritetus (papildomi finansavimo šaltiniai, bendruomenei priklausomų pastatų
išliekamoji, istorinė vertė, pastatų būklė), tikslus (tvarkyba, pritaikymas bendruomenei, dalyvavimas visuomenės iniciatyvose, kultūrinėje veikloje)
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Dalinai finansuoti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai
Vykdytas projektas „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą“, kurį organizavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Ministerijos skirtas finansavimas 3528 Eur, Savivaldybės lėšos 706 Eur.
Lėšos paskirstytos:
Biržų neįgaliųjų draugijai – 1764 Eur;
Biržų klubui „Artritas“ – 1764 Eur.

ESMINIAI TEIGIAMI POKYČIAI KULTŪROS SRITYJE
Efektyvi visuomeninės kultūros tarybos veikla (2019 m. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Biržų rajono savivaldybės
visuomeninė kultūros taryba teikė svarius pasiūlymus dėl visuomeninių kultūrinių, šventinių renginių ir veiklos.)
Planingas kultūros įstaigų darbas (Kultūros įstaigos teikė kokybiškas kultūros paslaugas visuomenei, didėjo renginių gausa, parengus renginių
kalendorių kultūros įstaigos turėjo galimybę glaudžiau bendradarbiauti planuojant renginius.)
Plačiai visuomenei prieinamos kultūros įstaigų teikiamos paslaugos (2019 m. didėjo gyventojų, besinaudojančių kultūros įstaigų paslaugomis, skaičius
– tai galimai lėmė kokybiškos paslaugos, kultūrinių renginių įvairovė).
Aktyvus kultūros įstaigų dalyvavimas projektinėje veikloje (Suaktyvėjo kultūros įstaigų dalyvavimas kultūros veiklų rėmimo fonduose, padidėjo
teikiamų projektų skaičius).
Savivaldybės tarybos priimti sprendimai kultūros srityje (Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-265 patvirtintas
naujas Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos struktūrinis padalinys - Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras. Centro
tikslas – įamžinti menininkų atminimą ir palikimą Biržų kraštui).
NEIGIAMI VEIKSNIAI, NULĖMĘ KAI KURIUOS REZULTATUS KULTŪROS SRITYJE
Tarpinstitucinio bendravimo stoka rengiant projektus, skirtus finansuoti kultūrinę veiklą (nebuvo kuriami, rengiami bendri kultūros įstaigų,
nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, jaunimo projektai, kurie, tikėtina, įneštų kultūros srityje inovacijas, įdomesnius režisūrinius sprendimus,
efektyvesnį savivaldybės ir Lietuvos kultūros tarybos bei kitų kultūros veiklos rėmimo fondų bei atskirų rėmėjų lėšų panaudojimą).
Nepakankama materialinė bazė kultūrinėms reikmėms (pvz. Kultūros centro skyriuose meninei veiklai vykdyti trūksta garso ir šviesos aparatūros,
kuri leistų dar kokybiškiau teikti kultūrines paslaugas, muzikos instrumentų, tautinių rūbų meno kolektyvams)
Modernesnių ir šiuolaikiškesnių kultūrinių erdvių stoka,
Lėšų stoka prioritetiniams renginiams bei darbuotojų kvalifikacijai kelti.
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2019 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI KULTŪROS SRITYJE:
2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-265 „Dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialo – Jono ir Adolfo
Mekų palikimo studijų centro steigimo“. Nuspręsta įsteigti Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialą – Jono ir Adolfo Mekų
palikimo studijų centrą.
2. 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-266 „Dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų
išdėstymo“. Nustatytas 21 filialų skaičius.
3. 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-267 „Dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos didžiausio leistino
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus“ .
Patvirtintas Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos didžiausias leistinas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius – 57.
2019 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T-36 „Dėl pritarimo tarptautinio pasienio regiono turizmo projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“
2019 m. sutarčiai“. Biržų rajono savivaldybės taryba pritarė Biržų rajono savivaldybės sutarčiai su Bauskės savivaldybe (Latvijos Respublika), Pasvalio
rajono savivaldybe, Pakruojo rajono savivaldybe, Joniškio rajono savivaldybe, Rundalės savivaldybe (Latvijos Respublika), Iecavos savivaldybe
(Latvijos Respublika) ir Vecumniekų savivaldybe (Latvijos Respublika) dėl bendradarbiavimo vykdant tarptautinį pasienio regiono turizmo projektą
„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ ir skyrė 1000 eurų tarptautinio pasienio regiono turizmo projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ įgyvendinimui
5. 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-56 „Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019-2022 m. veiklos rėmimo
programos patvirtinimo“.
6. 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T- 57„Dėl Biržų turizmo informacijos centro direktoriaus 2019 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. Ivo-30 „Dėl
darbo laiko turistinio sezono metu“ suderinimo.
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ETININĖ KULTŪRA
ETNINĖS KULTŪROS 2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
Etninės kultūros politikos ir jos veiklos aktyvinimo programos rajone tikslas – etninės kultūros
politikos ir jos veiklos aktyvinimo rajone įgyvendinimas.
Biržų rajono savivaldybės 2019 metų etninės kultūros veiklos prioritetai:
1. Įvairiais etnokultūrinės veiklos būdais aktualizuoti 2019-uosius – Vietovardžių metus.
2. Tautinės savimonės, pilietiškos ir patriotiškos visuomenės formavimas.
3. Etninės kultūros kokybiškos veiklos prieinamumo miesto ir kaimo gyventojams, gyvosios
tradicijos, tradicinių amatų sklaidos bei nematerialaus kultūros paveldo saugos, perdavimo ateities
kartoms, sąlygų jį pažinti ir naudotis įgyvendinimas;
4. Etnokultūrinio ugdymo aktyvinimas (rajono švietimo ir kultūros įstaigose, kaimo
bendruomenėse, bendrijose) ir veiklos iniciatyvų didinimas kultūros plėtros projektuose, stiprinančiuose
jaunimo kultūrinius meninius gebėjimus (nevyriausybinių organizacijų rėmimas pagal finansines rajono biudžeto galimybes).
Lėšos vykdymui: Savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, ES lėšos ir kitos lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos vykdyti
tikslines programas.
ETNINĖS KULTŪROS 2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

1.
2.
3.
4.
5.

Vykdytas Etninės kultūros politikos ir jos veiklos aktyvinimo programos rajone įgyvendinimas:
Stebėta, kaip rajone vykdomas Etninės kultūros globos pagrindų įstatymas bei kitos valstybinės programos bei įstatymai, susiję su rajono etninės
kultūros globa, sklaida.
Didintas etninės kultūros kokybiškos veiklos prieinamumas miesto ir kaimo gyventojams (rajono etninio savitumo išsaugojimas, gyvosios
tradicijos tęstinumas, kultūrinis patrauklumas).
Bendradarbiaujant su kultūros, ugdymo visuomeninėmis organizacijomis skatinta jų saviraiška per etninę kultūrą, puoselėta etninė veikla remiant
bendruomenių iniciatyvas, puoselėjančias lokalines tradicijas, jaunimo kultūrinius meninius gebėjimus.
Skatintas užimtumas etnine veikla visų lygių švietimo ir kultūros įstaigose, gyventojų etnokultūrinis ugdymas, kultūros įstaigų, nevyriausybinių
organizacijų, kaimo bendruomenių dalyvavimas kultūros plėtros projektuose.
Teikta konsultacinė pagalba etninės kultūros srityje.
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Eil.
2019 M. VYKDYTA VEIKLA IR REZULTATAI
Nr.
1.
Visus metus stebėta, kaip regione vykdomas Etninės kultūros globos pagrindų įstatymas bei kitos valstybinės programos bei įstatymai,
susiję su rajono etninės kultūros globa, sklaida.
2019 M. ETNINĖS KULTŪROS (EK) STEBĖSENA BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Vykdyti EK projektai
LKT finansuoti projektai:
Regioninė sutartinių šventė „Sutarjela“ (Biržų KC, 2019-09-21, Juodelių k. Biržų r. – Velniakalnio piliakalnis);
VI respublikinis skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis „Dudutis“ (Biržų KC, 2019-10-18–19)
„Kaip mus atskirtų, jei ne vardai“, skirta senosioms vardo dienos tradicijoms (Juozinės, Praninės, (Vabalninkas 03.14), Jurginės
(Suostas 05.03), Antaninės (Biržai 06.11)(Biržų r. Jurgio Bielinio viešoji biblioteka;
Savivaldybės NVO veiklos rėmimo programos finansuotas projektas „Smilgių krašto išnykusių kaimų istorijos takais“ (Smilgių
bendruomenė)
Didžiausi savivaldybės EK renginiai
Tarptautinė Baltų vienybės diena (LR Seimo kanceliarija, LR URM, Biržų r. savivaldybė, 2019-09-21, Biržų pilis)
Regioninė sutartinių šventė „Sutarjela“ (Biržų KC, 2019-09-21, Juodelių k. Biržų r. – Velniakalnio piliakalnis)
VI respublikinis skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis „Dudutis“ (Biržų KC, 2019-10-18-19 Biržų pilies rūmų ir
KC salė);
„Rekonstruotų vėlyvojo geležies amžiaus sėlių kostiumų pristatymas“. Dr. Daiva Steponavičienė ir Kupiškio folkloro ansamblis
„Kupkėmis“ (Biržų krašto muziejus „Sėla“, 2019-01-19);
Biržų krašto tautodailininkų kūrybinių darbų ataskaitinė paroda (BKM „Sėla“, 2019-02-01);
Armonikininkų šventė „Aukštaitijos armonika“ (BKC, birželio 8 d.)
Folkloro šventė „Pragyda gyda“ (BKC, lapkričio 23d.) ;
Rugpjūčio 15 d. Žolinės šventė Vabalninko miestelyje (BKM „Sėla“ Vabalninko skyrius);
Rugsėjo 22 d. „Šv. Mato – alutinio šventė“ (Šukionių kaimo bendruomenė);
Mokslinė Konferencija, skirta suomių profesoriaus Augusto Roberto Niemio 150-osioms gimimo metinėms paminėti ir jo darbams
Lietuvoje prisiminti (2019- 11- 22, Biržų KM „Sėla“, LR Seimas, Suomijos ambasada Lietuvoje).
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Vaikų etnokultūriniam ugdymui skirti renginiai
Konkursų rajoninis etapas:
„Sidabro vainikėlis“ (03.06), „Patrepsynė“ (04.06);
Etninės kultūros olimpiada (12.17) (Biržų ŠPT);
Nepamokinės veiklos metodinė diena „Etnografinis palikimas kiekvieno mūsų savasties dalis“ (11.25 Vabalninko B. Sruogos gimnazija)
Atvelykio šventė „Ridu ridu riduolėli“ (04.29, BKC);
Adventinė edukacinė popietė „Oi atvažiuoja šventa Kalėda“ (12. 14, BKC);
Rajoninis ikimokyklinių ugdymo įstaigų festivalis „Sėjau rūtą“.
Parengtos naujos EK edukacinės programos
BKM „Sėla“ (Mokytojų pageidavimu):
„Nuo žąsies iki avies“,
„Augalus ne tik pažink, bet ir saugok“,
„Gyvybės medžio motyvas lietuvių liaudies mene“,
„ Apie liaudies muzikos instrumentus“,
„Kaip senoliai namus puošė“ (Vabalninko skyrius).
Etnokilimo raštuose gamta, tautosaka, aprėdai“ (įrašyta į Kultūros paso paslaugų rinkinį, Biržų Jurgio Bielinio v biblioteka)
„Etno kilimo mitologiniai raštai“(Įrašyta į Kultūros paso paslaugų rinkinį,
Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka),
„Buvo naktys švento Jono“ – Joninių vainikų papročiai (Biržų Jurgio Bielinio v biblioteka).
Surengti EK mokymai, seminarai, ekspedicijos
Vantų rišimo popietė“ (Kirkilų tradicinių amatų centras, (BKM ,,Sėla“ padalinys), 2019-06-24),
„Pintinių ir vytinių juostų audimas“ Kirkilų tradicinių amatų centre, 2019-07-20),
Mokymai „Veltinių gamyba“. (2019-09-15 (Kirkilų tradicinių amatų centre),
„Žvakių liejimas“ (Kirkilų tradicinių amatų centre, 2019-08-24),
,,Etnoženklų piešimas“, 2019-12-11, Biržų krašto muziejuje „Sėla“)
,, Šiaudinių eglutės žaisliukų pynimas“ (2019-12-14, Biržų krašto muziejuje „Sėla“),
„Piemenėlių šventė“ (2019-06-07), Senųjų Aukštaitijos etnografinių kalendorinių švenčių, papročių ir tradicijų puoselėjimas (ūkininko
Petro Aukštikalnio ūkyje, Biržų r., BKM „Sėla“ Vabalninko skyrius)
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Ryškiausi EK faktai, objektai, pateikėjai ir kt., užfiksuoti žiniasklaidoje
2019-03-15 NP vertybės „Biržų krašto sutartinių atlikimo tradicijos“ pristatymas Vilniaus Rotušėje, kur įteiktas sertifikatas.
Tiesioginė LRT transliacija.
LRT radijo 2 dalių laida „Ryto rasa krito. Biržų krašto sutartinių tradicija“. Laidos autorė Vida Šatkauskienė. Biržų sutartinių tradiciją
pristatė Aušra Butkauskienė, Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto sk. vyriausioji specialistė.
I dalis – Biržų krašto sutartinių tradicija,
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000074769/ryto-rasa-krito-birzu-krasto-sutartiniu-tradicia
II dalis – Biržų krašto sutartinių skambesiai,
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000075136/ryto-rasa-krito-birzu-krasto-sutartiniu-skambesiai
Aprašai, parengti Nematerialaus EK paveldo sąrašui
Parengtas aprašas-paraiška „Biržų krašto sutartinių atlikimo tradicija“ (rengėja Aušra Butkauskienė), 2019-03-15 įteiktas vertybę
liudijantis sertifikatas Vilniaus Rotušėje.
Vietovardžių metams skirti renginiai, įpaminklinimas, ekspedicijos ir kt.
Biržų r. Juodelių k. Velniakalnio piliakalnyje vyko Rasų ir Žolinių šventės, kurių metu buvo pastatytos ir atidengtos Velniakalnio pavadinimą
įamžinančios 4 medžio skulptūros (aut. Vidas Jatulevičius).
„Vietovardžių kilmė“. Pamoka pradinių klasių mokiniams Nemunėlio Radviliškio muziejuje (03-08, mokytoja Z. Bėliakienė, E. Timukas).
Konferencija „Vietovardžių metai“ (12-15, Vabalninko bendruomenė)
Savivaldybės NVO veiklos rėmimo programos finansuotas projektas „Smilgių krašto išnykusių kaimų istorijos takais“
(Smilgių bendruomenė, 07-08)
2.

Skirtas dėmesys rajono etninio savitumo išsaugojimui, gyvosios tradicijos tęstinumui, kultūriniam patrauklumui, etninės kultūros kokybiškos
veiklos prieinamumui miesto ir kaimo gyventojams, rajono etninio savitumo išsaugojimui, etnografinio regiono tapatumo stiprinimui
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2019 M. VYKDYTOS ETNINĖS KULTŪROS VEIKLOS KULTŪROS ĮSTAIGOSE
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Eil.nr
1

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3

4
5

Priemonė
Audiogidas 7–14 metų vaikams etnografijos (penkiose)
salėse.

Dalyviai

Edukaciniai užsiėmimai: „Seni daiktai prabyla“;
Priešmokyklinio ugdymo vaikai, 1–
„Susitikim prie žibalinės lempos“, „Nuo lino iki apdaro“, 12 kl. mokiniai ir suaugusieji
„Moters virsmas: mergina – marti - moteris“, „Adventas
– stebuklingos ramybės ir rimties metas“, „Velykų
margutis“, „A biržiečė vaišin dainuodamūs“, „Kalėdų
eglutės istorija“, „Saulės motyvai liaudies mene“.
„Seni daiktai prabyla“
264
„Susitikim prie žibalinės lempos“
500
„Adventas – stebuklingos ramybės ir rimties metas“
152
„Kalėdų eglutės istorija“
163
„Saulės motyvai liaudies mene“
137
„A biržiečė vaišin dainuodamūs“
5294
„Edukaciniai užsiėmimai pagal mokytojų pageidavimus:
19
„Apie liaudies muzikos instrumentus“
„Edukaciniai užsiėmimai pagal mokytojų pageidavimus:
13
„Nuo žąsies iki avies“
Edukaciniai užsiėmimai pagal mokytojų pageidavimus:
7
„Gyvybės medžio motyvas liaudies mene“
Su Kultūros paso akredituota paslauga edukaciniai
dalyvavo 585 pradinukai
užsiėmimai „Seni daiktai prabyla“ ir „Susitikim prie
žibalinės lempos“
Renginiai: Mokinių diena“, „Gimnazisto diena“
516+90
Renginys. 2019 m. kalendoriaus su rekonstruotais
130
Vėlyvojo geležies amžiaus (IX-XIII a.) sėlių kostiumais ir
kostiumų pristatymas (dr. D. Steponavičienė)
180

Pastabos
Naudojimui dar neperduota, bet
medžiaga nufilmuota, sumontuota,
peržiūrėta ir koreguojama.

Populiariausia, dalyviai suaugusieji

Dalyvavo dr. D. Steponavičienė ir
Kupiškio folkloro ansamblis
„Kupkėmis“

6
7

8
9
10

Paroda, skirta suomių profesoriaus Augusto Roberto
Niemio 150-osioms gimimo metinėms paminėti
„Muziejaus nakties“ ir turizmo sezono atidarymas

Konferencija, skirta R.A. Niemio 150-osioms gimimo
metinėms.
Pranešimas konferencijoje, skirtoje R. A. Niemio 150osioms gimimo metinėms, parodos atidarymas.
Pradėta ekspedicija „Vietovardžių metus palydint. 100
dingusių vietų vardų“

Kirkilų tradicinių amatų centras
11
Kūrybinės dirbtuvės ,,Pintinių ir vytinių juostų audimas“
12

Kūrybinės dirbtuvės ,, Šiaudinių sodų pynimas“

13

Kūrybinės dirbtuvės ,,Vilnos, milo vėlimas“

14

Mokymai ,,Veltinių gamyba“

15

Kūrybinės dirbtuvės ,,Tradicinių kalėdinių žaisliukų
gamyba“
Etnoženklų piešimo dirbtuvės

16

Biržų miesto ir rajono visuomenė

Renginiuose prisimintas A.
Sabaliauskas, jo poema „Savu keliu
ėjusių Apaščios ir Nemunėlio
vaizdai...“

45

Naudojantis senaisiais žemėlapiais,
bažnyčių surašymo knygomis vykdyta
ekspedicija po Papilio apylinkes
Liepa, Kirkilų
tradicinių amatų centre
Liepa, Kirkilų
tradicinių amatų centre
Liepa, Kirkilų
tradicinių amatų centre
Rugpjūtis, Kirkilų
tradicinių amatų centre
Gruodis, Biržų krašto
muziejus ,,Sėla“
Gruodis, Biržų krašto
muziejus ,,Sėla“
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Vaikai,
suaugusieji.
Iš viso
apsilankė
804

Tradicinių amatų meistrė Zita
Kumpelienė

Amatininkė Rūta Stonkienė iš
Pasvalio r. susipažindino su
etnoženklų piešimo principais,
simbolika, dalyviai gamino
etnoženklais puoštus atvirukus.

Vabalninko skyrius
17
Išvyka „Piemenėlių šventė“. Senųjų Aukštaitijos
etnografinių kalendorinių švenčių, papročių ir tradicijų
puoselėjimas. Biržų rajono ūkininko Petro Aukštikalnio
ūkis.
18
Edukacinis užsiėmimas „Kaip senoliai puošė namus“

Birželio 7

Balio
Sruogos
gimnazijos 4 –
12 kl.
Kaupiami tekstilės, drabužių, darbo įrankių, baldų, namų apyvokos daiktų, liaudies muzikos instrumentų rinkiniai. Į LIMIS sistemą įvesti
78 eksponatai etnologijos / buities srities skiltyje.
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Spalio 22

Biržų kultūros centras
Eil.
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Priemonė

Dalyviai

Užgavėnių šventė “Šalta žiema šalin aina“
Atvelykio šventė vaikams „Ridu ridu riduolėlį ...“
Romansų vakaras „Rožė ta, kurią man dovanojai“
Joninių gegužinė
Žolinių šventė
Akcija „Visa Lietuva šoka“
Festivalis „Pragyda gyda“
Vėlinių vakaras „Nesprok, žalias ąžuolėli“

Biržų miesto ir rajono visuomenė
100
50
Biržų miesto ir rajono visuomenė
Biržų miesto ir rajono visuomenė
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2. Bendradarbiauta su kultūros, ugdymo visuomeninėmis organizacijomis, skatinta jų saviraiška per etninę kultūrą, puoselėta etninė veikla remiant
bendruomenių iniciatyvas, puoselėjančias lokalines tradicijas, jaunimo kultūrinius meninius gebėjimus.
Biržų rajono ugdymo įstaigų vaikų ir moksleivių dalyvavimas etninės kultūros olimpiadose ir konkursuose 2019 m.
Etnokultūros olimpiada

Vietinis
14 mokinių

Regioninis
4 dalyviai

Nacionalinis
1

Lietuvos vaikų ir
moksleivių liaudies
kūrybos atlikėjų konkursas
„Tramtatulis“

11 dalyvių,
(5 vaikai,
13
moksleivių)

7 dalyviai
(1 vaikas,
13
moksleivių)

5 (12
moksleivių)

Lietuvos vaikų ir
moksleivių tautodailės
konkursas „Sidabro
vainikėlis“

6 dalyviai

3 dalyviai
(3 vieta)

0

Nugalėtojai
Nacionalinio turo I vieta 9–12 kl. grupėje laimėjo Karolis Parčiauskas,
Biržų SAULĖS gimnazija, mokytoja Nijolė Kaulinienė
Nacionalinio turo 4 laureatai (10 moksleivių). Skudutininkės Margarita
Dicytė, Viktorija Dicytė, Gabija Pavilionytė, Goda Dovydėnaitė, Aistė
Tatorytė (14–17 m.)
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblis „Agluonėla“
(mokytoja Aušra Butkauskienė)
Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“
(mokytoja Nijolė Kaulinienė)
Dainininkai Karolis Parčiauskas, Valdas Ratkevičius (17–18 m.)
Kanklininkas Romualdas Vaitaitis (17 m.)
Ragininkai Saulius Voras, Valdas Ratkevičius, Ugnius Kairys, Romualdas
Vaitaitis, Karolis Parčiauskas (16–18 m.)
1 diplomantas (5 moksleiviai). Skudutininkai Saulius Voras, Valdas
Ratkevičius, Ugnė Rožėnaitė, Rasa Pipinytė, Ugnius Kairys (16–18 m.)
Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“
(mokytoja Nijolė Kaulinienė)
0
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2019 M. SU ETNOKULTŪRA IR VIETOVARDŽIŲ METŲ ĮPRASMINIMU SUSIJUSI PROJEKTINĖ VEIKLA
2019 m. Lietuvos kultūros rėmimo fondui finansuoti buvo teiktos 3 paraiškos:
Biržų kultūros centras – 2 paraiškos: „Regioninė sutartinių šventė „Sutarjela“, „VI respublikinis skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių
pūtėjų festivalis „Dudutis, sąmata – 2500 Eur.
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka – 1 paraiška. „Kaip mus atskirtų, jei ne vardai“, skirta senosioms vardo dienos
tradicijoms (Juozinės, Praninės, Jurginės Antaninės), sąmata – 3100 Eur.
Savivaldybės NVO veiklos rėmimo programos finansuotas projektas „Smilgių krašto išnykusių kaimų istorijos takais“
(Smilgių bendruomenė, sąmata - 500 Eur),
Biržų rajono VVG (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programa) teikta paraiška „Biržų krašto tradiciniai šokiai vaizdo plokštelėje“
(Pabiržės tautinės kultūros draugija, sąmata – 10 000 Eur.)
5.
Teikta konsultacinė pagalba etninės kultūros srityje
1. Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ rajoninis turas- teikta metodinė pagalba.
2. Teikta metodinė pagalba Biržų r. švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų šokių festivalio „Sėjau rūtą“ organizatoriams: Biržų l/d
„Genys“ muzikos mokytojai Alinai Mitrochinienei – konsultacija suteikiant šokių pavyzdžius, garso įrašus.
3. Teikta metodinė pagalba rengiant Ugdymo plėtotės centro elektroninį metodinį leidinį. Leidinyje Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos
technologijų mokytojos Zitos Kumpelienės parengta etninės kultūros veiklų ugdymo įstaigoje patirties sklaida. Nuoroda į leidinį
https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/metodiniai-leidiniai/ETNOGRAFINIS-PALIKIMAS-MUSU-SAVASTIES-DALIS.pdf
4. Teikta informacija apie Advento –Kalėdų laikotarpio papročius Biržų turizmo informacijos centrui rengiant ekskursijos maršrutą po Biržų miestą
Kalėdinių švenčių laikotarpiu.
5. Teikta konsultacija dėl tradicinio tautinio kostiumo – 3 interesantai.
6. Teikta konsultacija dėl projekto rengimo, veiklų turinio nevyriausybinei organizacijai. Teiktas 1 projektas Biržų r. VVG finansuoti etninės
kultūros veiklas (gautas finansavimas).
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SVARBIAUSIOS 2019 METŲ ETNINĖS KULTŪROS VEIKLOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE


2019 metais Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje įsteigtas vyriausiojo specialisto (etnokultūrai)
etatas.



2019 M. NACIONALINIO NEMATERIALAUS PAVELDO KOMISIJA ĮTRAUKĖ
BIRŽŲ KRAŠTO SUTARTINIŲ ATLIKIMO TRADICIJĄ Į NACIONALINIO
NEMATERIALAUS PAVELDO VERTYBIŲ SĄVADĄ
(Iniciatorius ir paraiškos rengėjas Biržų rajono savivaldybės administracija).





Įrašymą patvirtinantis sertifikatas buvo įteiktas Vilniaus Rotušėje, o Biržuose vykusio
renginio „Naktis muziejuje“ metu perduotas saugoti Biržų krašto muziejui „Sėla“.
Tradicija buvo pristatyta Tarptautiniame paveldo vertybių festivalyje
„Lauksnos“ (Klaipėda), LRT radijo dviejose laidose „Ryto rasa krito. Biržų krašto
sutartinių skambesiai“ ir „Ryto rasa krito. Biržų krašto sutartinių tradicija“ (laidoje
tradiciją pristatė Biržų rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Aušra
Butkauskienė).

GERIAUSIAS 2019 METŲ KRAŠTO FOLKLORO KOLEKTYVAS
Biržų kultūros centro Pabiržės skyriaus folkloro ansamblis „Žemyna“ ir jo vadovė Aušra
Butkauskienė Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2019 metų „Aukso paukštės“ nominacijos
komisijos sprendimu išrinkti geriausiu 2019 metų krašto folkloro kolektyvu ir vadovu.
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2019 M. RUGPJŪČIO 23 D. ĮVYKO BALTIJOS KELIO 30-MEČIO RENGINYS, LIETUVOS
RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŲ SUSITIKIMAS SALOČIŲ
PASIENIO RUOŽE
Biržų rajono savivaldybei bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Nepriklausomybės
akto signatarų klubo prezidente Birute Valionyte, Bauskės savivaldybės kultūros skyriumi, Pasvalio kultūros
centru, Saločių seniūnija, Saločių pasienio ruože buvo
organizuotas Baltijos kelio 30-metis, parengtas detalus
renginio ir jo transliacijos televizijai scenarijus, su
scenos ir garso darbuotojais derinta renginio dalyvių
garso ir vaizdo eiga,
koordinuotas koncertinės
programos su Lietuvos - Latvijos etniniais elementais
turinys, scenos, atminties paminklų papuošimas, kviesti
renginio dalyviai ir vedėjai: ragų ir daudyčių pūtėjai,
sutartinių giedotojos iš Biržų folkloro kolektyvų (3),
Bauskės (2), Pasvalio, Kauno folkloro kolektyvai,
renginio vedėjai iš Biržų ir Bauskės.
Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos prezidentai. Renginys buvo
transliuojamas tiesiogiai per LRT televiziją.
2019 M. RUGSĖJO 21 DIENĄ BIRŽUOSE
PAMINĖTA BALTŲ
VIENYBĖS DIENA Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos
Respublikos ambasada Latvijoje, LIT-LAT programos centru 2019 m. rugsėjo 21
dieną Biržuose paminėta Baltų vienybės diena. Iškilmingo šventės atidarymo metu
dalyvius sveikino Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Latvijos
Seimos Pirmininkė Inara Mūrniecė, abiejų šalių kultūros ministrai, vyko Lietuvos
ir Latvijos diplomatų chorų ir Palangos pučiamųjų orkestro bendras pasirodymas.
Šventės metu taip pat vyko amatininkų ir tautodailininkų mugė, baltų kulinarinio
paveldo, abiejų šalių kino filmų pristatymo renginiai, įvairūs koncertai ir parodos.
Šventę užbaigė Balduonės ir Vecumniekų jaunimo simfoninio orkestro
„Draugi“ ir Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertas.
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2019 M. VYKO XIV AUKŠTAITIJOS REGIONO SUTARTINIŲ
ŠVENTĖ „SUTARJELA“
Šventėje dalyvavo apie 120 – 150 sutartinių atlikėjų iš 10 Aukštaitijos rajonų
bei Vilniaus ir Kauno.
Sutartinių apeiginiai giedojimai vandeniui, saulei vyko ant Velniakalnio
piliakalnio. Baigiamasis koncertas nuaidėjo Biržų pilies kiemo scenoje.

2019 M. SPALIO 18–19 D. VYKO VI RESPUBLIKINIS SKUDUTININKŲ ANSAMBLIŲ, RAGŲ IR DAUDYČIŲ PŪTĖJŲ FESTIVALIS
„DUDUTIS“, SKIRTAS PROF. ALGIRDO VYŽINTO 90-MEČIUI PAMINĖTI
Dalyvavo 20 kolektyvų (257 muzikantai) iš Alytaus, Kalvarijos, Biržų, Šiaulių, Rokiškio, Klaipėdos, Pasvalio, Kupiškio, Panevėžio, Marijampolės, Gargždų, Tauragės, Utenos ir Vilniaus.
Festivalio atidarymas ir B. Kutavičaus oratorijos „Iš jotvingių
akmens“ atlikimas vyko Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio
viešosios bibliotekos salėje, baigiamasis koncertas – Biržų kultūros
centre. Šventės rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, Biržų rajono
savivaldybė.
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NERADICINĖS BIRŽŲ MIESTO EGLĖS ĮŽIEBIMAS
2019 m. gruodžio 6 dieną miesto aikštėje įžiebta netradicinė Kalėdinė miesto
eglė. Aukštaitiška prijuostė įprasmino išskirtinį mūsų krašto etninės kultūros
simbolį, svarbią ir puošnią moters tautinio kostiumo dalį.
Tai baltas austinio servetinio audinio fonas ir jo apačioje išausti tradiciniai
rinktiniai raudoni raštai. Biržų eglės įvaizdis ir dekoracijos puikiai atspindėjo
ateinančių metų etninį koloritą.

VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ ETNINĖS KULTŪROS SKLAIDOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAMS BIRŽŲ RAJONE








Teigiami veiksniai:
glaudus bendradarbiavimas su rajono kultūros ir švietimo įstaigomis bei visuomeninėmis organizacijomis, puoselėjančiomis etninę
kultūrą ir vykdančiomis šios srities veiklą (Biržų krašto muziejumi „Sėla“, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešaja
biblioteka, Biržų kultūros centru, Biržų Saulės gimnazija, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, TIC, Biržų Vlado Jakubėno
muzikos mokykla ir kt.), taip pat su seniūnijomis;
įvairių fondų finansuoti ir įgyvendinti etnokultūros projektai.
Neigiami veiksniai, nulėmę veiklos rezultatus:
stipri konkurencija su Aukštaitijos regiono profesionaliuoju menu;
ribotas etninės kultūros projektų finansavimas, konkurencija su profesionaliuoju menu Regioninės kultūros tolygios raidos fonde;
ypatingai ribotos komunikacijos bei informacijos apdorojimo ir sklaidos galimybės. Tai labai trukdo kultūros informacijos sklaidai,
siaurina, meninio ugdymo galimybes ir silpnina konkurencinį pajėgumą;
tradicinės tautodailės žanro amatininkų mažėjimas, jaunų meistrų stoka.
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6.4. BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PAGRINDINIAI
ASPEKTAI
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija.
Savivaldybės tarybos sprendimu Biržų kultūros centrui 2019 m. skirta 648,9 tūkst. Eur. Per
metus Kultūros centro biudžetas buvo tikslinamas – papildomai skirta 15 tūkst. Eur komunalinių
paslaugų įsigijimo išlaidoms, padidintas pajamų už teikiamas paslaugas planas 3,4 tūkst. Eur).
Nuolat vykdoma biudžeto asignavimų kontrolė: nustatytais terminais pervedamas darbo
užmokestis darbuotojams, laiku atsiskaitoma su tiekėjais už prekes ir paslaugas. Kultūros centrui
skirti asignavimai naudojami taupiai, racionaliai ir efektyviai.
Kultūros centro trumpalaikiai įsipareigojimai metų pabaigoje sudarė 3,1 tūkst. Eur,
pradelstų įsiskolinimų nebuvo.
Rėmėjų lėšos 2019 m. sudarė 12 570 Eur.
2019 metais Kultūros centras rengė projektus ir gavo finansavimą: teatrų festivaliui
„Žaldokynės kraštas“ – 9,3 tūkst. Eur, VI Respublikiniam skudutininkų ansamblių, ragų ir
daudyčių pūtėjų festivaliui „Dudutis“ – 2,5 tūkst. Eur, Aukštaitijos regiono sutartinių šventei
„Sutarjėla“ – 1,9 tūkst. Eur.
2019 metais kultūros centre ir skyriuose dirbo 70 darbuotojų, iš jų 50 – kultūros ir meno
darbuotojai. Jie orientuojasi į mėgėjų meno kolektyvų veiklų organizavimą, dalyvauja įvairiose
kvalifikacijos kėlimo, tobulinimo veiklose.
Centro direktorius – Romas Lesevičius.
Veiklos rezultatai.
Kultūros centras ir skyriai 2019 m. surengė 844 renginius, kuriuose apsilankė apie
68,7 tūkst. lankytojų ir dalyvių, iš jų:
578 – meno mėgėjų koncertai, spektakliai (apie 30,2 tūkst. lankytojų ir dalyvių);
2 – parodos (apie 500 lankytojų);
11 – klasikinės, džiazo muzikos koncertų (apie 1,7 tūkst. lankytojų);
21 – profesionalaus meno spektaklis (apie 7,2 tūkst. lankytojų);
25 – tautodailės ir kt. parodos (apie 2,7 tūkst. lankytojų);
27 – edukaciniai renginiai (apie 700 dalyvių);
14 – kino filmų (apie 1,9 tūkst. lankytojų);
52 – pramoginės muzikos koncertai (apie 7,2 tūkst. lankytojų);
112 – kitų renginių (apie 16,6 tūkst. dalyvių ir lankytojų).
Siekiant paįvairinti Kultūros centro veiklą, susipažinti su kitų šalių kultūra ir
tradicijomis, nuolatos bendradarbiaujama su kaimynių šalių kultūros įstaigomis, į renginius
kviečiami profesionalių ir meno mėgėjų kolektyvai.
Kultūrinės veiklos organizavimui ir renginių įgyvendinimui pavyko pritraukti daug rėmėjų.
Sėkmingas ir produktyvus bendradarbiavimas su 2018 m. Baltų vienybės dienos šventės
rengėjais – Palangos rajono savivaldybe ir Rygos, Vecumniekų, Baldonės, Aizkrauklės, Jelgavos
meno kolektyvais leido sėkmingai dalyvauti planuojant 2019 m. Baltų vienybės dienos renginį –
tarpvalstybinė šventė pavyko.
Siekiant pritraukti kuo daugiau lankytojų į Kultūros centro ir jo skyrių organizuojamus
renginius, skirtas didelis dėmesį informacijos apie renginius viešinimui vietinėje spaudoje ir
televizijoje, vaikų ugdymo įstaigose, kultūros centro internetinėje svetainėje, socialiniame tinkle
„Facebook“.
Kultūros centras vykdė sėkmingą rėmėjų paiešką – rėmėjų lėšos skirtos kultūrinei veiklai.
Kultūros centras sulaikė savanoriškos jaunimo veiklos.
1) Siekiant pritraukti kuo daugiau lankytojų į Kultūros centro ir jo skyrių organizuojamus
renginius, didelis dėmesys skiriamas informacijos apie renginius viešinimui vietinėje spaudoje ir
televizijoje, vaikų ugdymo įstaigose.

2) Meno mėgėjų kolektyvų vadovai nuolatos vykdo visų amžiaus žmonių grupių kolektyvų
dalyvių paiešką.
(Daugiau informacijos skyriuje „Etninė kultūra“)
Paslaugų plėtra kultūros centre.
► Lankytojų pageidavimu, įdiegtas bankinių kortelių aptarnavimo skaitytuvas.
►Atnaujinta Kultūros centro internetinė svetainė. Naujo dizaino interneto svetainė
https://kultura.birzai.lt/ daug patrauklesnė ir patogesnė. Svetainėje įdiegtas adaptyvus
(prisitaikantis) dizainas, todėl galima patogiau naršyti ir mobiliuosiuose įrenginiuose.
Įstaigos poreikiai:
1. 1998 metų Kultūros centro autobusas yra nusidėvėjęs, reikalaujantis daug remonto, ne
visada užtikrinantis laiku pasiekiamą kelionės tikslą. Kultūrinės veiklos išvykoms (koncertams,
festivaliams, mėgėjų meno kolektyvams) reikalingas naujas / arba techniškai tvarkingas autobusas.
Toks poreikis jau atsirado prieš 4 metus.
2. meninės veiklos vykdymui Kultūros centro skyriuose trūksta koncertinei veiklai skirtos
techninės įrangos (garso, šviesos aparatūros, kuri leistų kokybiškai teikti kultūrines paslaugas.
3. Kultūros centro skyriams trūksta komunikacijos techninių priemonių: kompiuterių,
vaizdo priemonių. Šių priemonių stygius trukdo kultūros informacijos sklaidai, siaurina meninio
ugdymo galimybes ir silpnina konkurencinį pajėgumą.
Svarbiausi kultūros centro darbai 2020 m.
1. Kelti ir tobulinti darbuotojų kvalifikaciją (seminarai, mokymai, dalyvavimas renginiuose,
festivaliuose, konkursuose);
2. Ieškoti naujų informacijos sklaidos būdų;
3. Plėsti etninės kultūros paveldo saugojimo;
4. Skatinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, užtikrinti veiklos tęstinumą.
Tolesnės veiklos perspektyvos.
Iki 2020-07-01 parengti aprūpinimo techninėmis komunikacijos priemonėmis planą, su juo
supažindinti įstaigos steigėją.;
Peržiūrėti ir esant reikalui keisti / pildyti Kultūros centro nuostatus.
Naujų meno saviveiklos bei kultūrinės veiklos išraiškos būdų ir priemonių paieška.
Kaimo bendruomenės aktyvą įtraukti į kultūrinių renginių planavimą. Siūlyti bendruomenei
sujungti finansinius išteklius kokybiškesniems renginiams organizuoti ir bendriems tikslams
pasiekti.
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6.5. BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PAGRINDINIAI VEIKLOS
ASPEKTAI
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija Muziejuje
Biržų rajono savivaldybės taryba 2019 m. patvirtino 680 040 Eur Muziejaus biudžetą: iš jų
steigėjo skirta – 519 000 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas planuota gauti 145 tūkst. Eur, tačiau
faktiškai 2019 metais už paslaugas gauta 146 014 Eur. Muziejaus vykdytiems projektams
įgyvendinti iš įvairių fondų gauta 36 620 eurų ( iš jų - 16040 Eur ES lėšos). Fizinių asmenų paramos
gauta 7197 Eur, o iš Juridinių asmenų - 6020 Eur. Taigi, muziejus pritraukė 49 837 Eur papildomų
lėšų, o iš viso per 2019 m. įstaigos biudžetas papildytas 714 851 Eur.
Bendras muziejaus naudojamų patalpų plotas – 6526 kv. m. Muziejaus nuolatinių ekspozicijų,
pristatančių charakteringiausius krašto kultūros bei istorijos artefaktus, plotas - 3132 m2 rinkinių
saugyklų plotas - 752 m2, lauko ekspozicijos plotas – 0,1 ha.
2017 m. rajono Taryba patvirtino didžiausią leistiną muziejaus etatų skaičių – 52. Šiuo
sprendimu vadovautasi ir 2019 m., dirbo 54 darbuotojai (ne visi pilnu krūviu).
Muziejaus direktorius – Gintaras Butkevičius.
Veiklos rezultatai 2019 m.
Eksponatų kaupimas, saugojimas bei eksponavimas. Šiuo metu muziejus saugo 162 282
eksponatus (per 2019 m. priimti 4 581 eksponatas). Per ataskaitinius metus suskaitmenintas 3 221
eksponatas. Iš jų perkelta į LIMIS (Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema) – 551. Per 2020
m. restauruota, prevenciškai konservuota ar atliktas prevencinis valymas 227 archeologinio bei
istorinio metalo muziejaus eksponatams, pervertintų tikrąja verte - 19 138 eksponatų.
Per ataskaitinius metus eksponuota 10 064 muziejaus eksponatų, paskolinta (Vytauto
Didžiojo karo muziejui, Nacionaliniam muziejui LDK Valdovų rūmai, Šiaulių „Aušros“ muziejui,
Biržų Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai) – 69 , pasiskolinta (iš Vytauto Didžiojo karo , Nacionalinio
M. K. Čiurlionio, Lietuvos nacionalinio muziejų ir G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos – 51
eksponatas.
Per 2019 m. iš viso muziejuje surengtos 29 profesionalių ir meno mėgėjų vaizduojamojo meno
parodos (5 Vabalninko skyriuje), iš jų 4 tarptautinės, parengtos 5 virtualios parodos.
Lankytojai. 2019 m. muziejaus ekspozicijas ir parodas aplankė 15 693 pavieniai lankytojai
(2018 m. – 14 111) ir 12431 lankytojas atvykę organizuotomis grupėmis (2018 m. – 12584). 2019
m. apsilankė 515 organizuotų grupių (91 mokinių, 47 senjorų, 20 karių, neįgaliųjų, 304 suaugusiųjų
grupių, 53 svečių grupių). Gido paslauga suteikta 432 grupėms, iš kurių 373 grupės lietuvių ir 59
užsienio kalba (32 rusų, 12 anglų, 15 latvių), 83 grupės naudojosi audiogido paslauga.
2019 m. muziejus siūlė lankytojams 45 temų edukacines programas (2018 m. – 31). Vaikams
ir suaugusiems vestos 487 edukacinės programos (2018 m. – 452). 2019 m. edukacinėse programose
dalyvavo 10 401 žmogus (4699 mokiniai ir 5702 suaugusieji). 2018 m. edukacinėse programose
dalyvavo 9653 žmonės (3731 mokinys ir 5922 suaugusieji).
Iš viso 2019 m. Muziejų (pilies rūmuose ir arsenale) aplankė 38 525 lankytojai, muziejaus
renginiuose dalyvavo 8911 lankytojai, arsenalo konferencijų sale (per nuomą) naudojosi 5599
lankytojai (2018 m. – 55105). Vabalninko skyrių aplankė 1401 ekspozicijų, parodų ir renginių bei
edukacinių pamokų lankytojai (2018 m. – 1745). Kirkilų tradicinių amatų centras sulaukė 804
žmonių (2018 m. – 641).
Bendras 2019 m. Muziejaus lankytojų skaičius (kartu su padaliniais) – 55 240. Į šį skaičių
neįeina 178 Fondų lankytojai (tyrinėtojai, mokslininkai, studentai, rašantys įvairius darbus, ir kt.) ir
apsilankymai muziejaus interneto svetainėje ( 69 245).
Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos 2019 m.
Muziejaus funkcijos lieka tos pačios, tačiau prioritetus diktuoja dabarties aktualijos. Vis
dėlto muziejaus didžiausias rūpestis tebėra rinkti, tyrinėti ir išsaugoti (reikalui esant – konservuoti
bei restauruoti) muziejines vertybes bei kuo plačiau ir įvairesniais kanalais dalintis sukauptu turtu,
t. y. pristatyti visuomenei, pateikti šiandieniniam lankytojui suprantama, patrauklia kalba. 2019 m.
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buvo tęsiamas pritaikymo kitakalbiams procesas, ekspozicijų salių aprašai išversti į rusų kalbą
(į anglų bei latvių kalbas išversta ankstesniais metais).
Pastaraisiais metais atnaujintas muziejaus įvaizdis, gerinama lankytojų informavimo sistema,
atnaujintas muziejaus interneto puslapis (aiškesnis, patrauklesnis, labiau pritaikytas išmaniesiems
įrenginiams, įrengta slapukų sistema). Spartintas eksponatų skaitmeninimo procesas ir
suskaitmenintų eksponatų vaizdų bei aprašų įkėlimas į LIMIS, e.paveldo, europeanos ir kt.
internetines bazes.
Buvo tęsiamas ir plečiamas bendradarbiavimas su šalies ir užsienio muziejais, keičiamasi
parodomis, dalyvauta patirties sklaidos renginiuose. 2019 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
Aizkrauklės muziejumi „Kalna ziedi“, surengtos 4 tarptautinės parodos.
Populiariausia edukacine programa suaugusiems išlieka „A biržiečė vaišin dainuodamūs“,
kurios metu susipažįstama su senosios aludarystės reikmenimis ir aukštaičių vaišingumą
menančiomis tradicijomis. Populiarėja nauja edukacinė programa suaugusiems „Iš kunigaikštienės
buduaro - tiesiai prie Jo Šviesybės stalo“, tačiau auganti kitų turizmo paslaugų (ir pramogų) pasiūla,
konkurencijos didėjimas, be abejo, yra iššūkis dėl lankytojų pritraukimo.
Rūpesčių kelia ir pats Biržų pilies kompleksas: slenkantys ir lėkštėjantys žemių pylimai,
griūvanti šiaurinio parakinė šiauriniame bastione, tilto arkos apatinis, autentiškas mūras. Muziejus
nėra pajėgus spręsti tokių didelių lėšų reikalaujančių problemų. Rajono vadovai bei paveldosaugos
specialistas informuoti apie esamas problemas ir ieškoma būdų jas spręsti. Svarbi ir kasdieninė
objekto priežiūra – teritorijos tvarkymas, šienavimas, lapų grėbimas ir pan. Savo lėšomis ir ūkio dalies
darbuotojų pastangomis buvo atlikti kosmetiniai rūmų pamatų remonto (dažymo) darbai.
Kadangi Kirkiluose nėra vietinių amatininkų, organizuojant renginius buvo kviečiami
amatininkai iš kitur (kitų rajono vietovių ar kitų rajonų), o dėl nepatogios geografinės padėties ir
labai brangios patalpų eksploatacijos šaltuoju metų laiku renginiai buvo keliami į Biržų pilies rūmų,
arsenalo patalpas. 2020 m. Kirkilų tradicinių amatų centro patalpas Savivaldybės tarybai pritarus,
numatoma grąžinti Savivaldybės administracijai.
Ryškesni 2019 m. veiklos akcentai
2019 m. kartu su Vlado Jakubėno muzikos mokykla jau penktą kartą surengtas senosios
muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“. Vienas iš populiariausių metų renginių – tradicinė
„Naktis muziejuje“, įvykęs gegužės 18 d. Muziejus reikšmingai prisidėjo organizuojant ir vykdant
Biržų miesto šventės ir Baltų vienybės dienos Biržuose renginius.
2019 m. kovo 8 d. Muziejuje atidaryta paroda „Slaptasis Biržų miesto archyvas“, skirta
Magdeburgo teisių Biržams suteikimo 430-osioms metinėms. Parodoje eksponuoti dokumentai iš
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ saugyklų ir depozito teisėmis pasiskolinti iš Lietuvos nacionalinio
muziejaus.
Birželio 16 d. bendradarbiaujant su Levitų šeima, Žydų kultūros ir istorijos draugija, Biržų
rajono Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriais
(organizuojant renginius mokiniams), Parovėjos seniūnija, privačiais asmenimis surengtas Biržų
žydų – holokausto aukų – atminimo renginys: žydų gelbėtojų pagerbimas, atminimo eisena ir
memorialo Holokausto aukoms atidengimas Pakamponių miške.
Parengta Biržų žydų istoriją ir kultūrą pristatanti paroda (stendai), užmegzti kontaktai su po
pasaulį išsibarsčiusiais palikuoniais, bendradarbiaujant su jais renkama istorinė ir ikonografinė
medžiaga. Svetainėje publikuota virtuali paroda lietuvių-anglų kalbomis.
Latvių tapytojo G. Eliaso darbų parodą (iš Jelgavos muziejaus rinkinių) muziejaus lankytojai
galėjo aplankyti nuo 2019 m. rugsėjo 21 d. iki spalio 31 d. Atidaryme (per Baltų vienybės dienos
renginį) dalyvavo Lietuvos ir Latvijos respublikų Seimų pirmininkai bei Kultūros ministrai.
Įgyvendinant konkursinį VVG finansuojamą projektą (bendra projekto vertė – 35,5 tūkst.
eurų, paramos suma – 28,4 tūkst. eurų) Vabalninko skyriui plėsti 2019 m. buvo ne tik sukurta
ekspozicijos koncepcija, parengtas ekspozicijos projektas, nupirkta reikiama aparatūra, bet ir ūkio
dalies darbuotojų jėgomis atlikti svarbiausi remonto darbai – išorės laiptų įrengimas, rūsio išvalymas.
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2020 m. darbai bus tęsiami rūsiuose, bus įrengta paveiki, moderni ekspozicija, pasakojanti apie
pokario rezistenciją ir sovietų represijas.
2019 m. priimti trys Tarybos sprendimai, reglamentuojantys Muziejaus veiklą: dėl
parduodamų suvenyrų kainų ( 2019-03-28, T-42 ), dėl pajamų, gautų už paslaugas, padidinimo
(2019-10-24, T- 210, 2019-11-21, T-246 ).
Galimybės gerinti įstaigos veiklą, vykdomi svarbiausi darbai 2020 m.:
Dokumentai
1. Muziejaus direktoriaus įsakymu bus pertvarkyta įstaigos struktūra (naikinamos direktoriaus
pavaduotojo ūkio reikalams ir pavaduotojo bendriesiems reikalams pareigybės, perskirstomos
funkcijos ).
2. Inicijuojamas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl naujos patalpų nuomos pagal panaudos
sutartį su Jurgio Bielinio viešąja biblioteka sudarymo, kad būtų efektyviau valdomas Savivaldybės
turtas ir lokalūs aktai atitiktų pasikeitusius teisės aktus.
3. Inicijuojamas savivaldybės Tarybos sprendimas dėl patalpų ir kito materialiojo turto
grąžinimo Savivaldybės administracijai, nematant perspektyvos toliau vykdyti Kirkilų tradicinių
amatų centro veiklą.
4. Inicijuojamas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Muziejaus nuostatų pakeitimo
(paskutinį kartą nuostatai keisti 2016 m.).
5. Inicijuojamas Savivaldybės Tarybos sprendimas dėl kai kurių kainų už muziejaus
teikiamas mokamas paslaugas peržiūrėjimo.
Numatomi darbai:
1. Organizuoti autentiškų pilies rūmų vėtrungių atstatymo techninio projekto parengimą.
2. Nuolat rūpintis Muziejaus įvaizdžiu: aprūpinti apsaugos ir salių budėtojus uniformomis,
parengti pilies rūmų apšvietimo techninį projektą.
3. 2020 m. labiau įveiklinti, panaudoti edukacijai pilies kiemą: bus parengta ir vykdoma
edukacinė programa pilies teritorijoje, įrengtos erdvės fotografavimuisi turizmo sezono metu.
4. Jei bus skirtas finansavimas iš Gamtos apsaugos fondo, numatoma parengti Užterštų Biržų
pilies fosų išvalymo darbų projektą.
5. Baigti įrengti naują, modernią ekspozicinę erdvę pastato rūsyje Vabalninko skyriuje.
Paslaugų plėtra
Naujos edukacinės programos suaugusiems (įveiklinant pilies kiemą), esamų edukacinių
programų parengimas latvių kalba, projektas mokiniams – mokyklų dienos muziejuje, kai atveriamos
lankytojams jiems iki šiol neprieinamos erdvės – saugyklos, restauravimo laboratorija.
Per 2020 m. ketinama sukurti dvi naujas edukacines programas vaikams ir vieną suaugusiems,
paruošti dvi temines ekskursijas, rengti edukacinius užsiėmimus, paskaitas pagal užsakovų poreikius
(praeities ir dabarties sąsajos, istorijos aktualizavimas).
Kita svarbi informacija, kurią turi žinoti Tarybos nariai ir gyventojai.
Teiktos paraiškos, įgyvendinti projektai
1. Teikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai edukaciniam festivaliui „Baroko pavasaris
Biržuose 2019“ surengti. Gautas dalinis finansavimas – 19 880 Eur. Kovo 10 – gegužės 4 d. įvyko
11 edukacinių festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ koncertų Biržų pilies ir bažnyčių erdvėse, arfų
gamybos kūrybinės dirbtuvės. Visi koncertai buvo nemokami.
2. Teikta paraiška Kultūros tarybai projektui „Lietuviško pianino „Birutė“ restauravimas“.
Finansavimas negautas ir projekto vykdymas atidėtas.
3. Teiktos dvi paraiškos LTKT projektui „Baltų vienybės diena Biržuose“ ir G. Eliaso tapybos
darbų parodos iš Jelgavos (Latvija) muziejaus surengimui. Finansavimas negautas. Projektas
įvykdytas ne projektinėmis lėšomis.
4. Paraiška projektui „Kultūros paveldas Biržuose: pažink ir pramogauk“ pateikta Kultūros
paveldo departamentui. Gautas dalinis 700 Eur finansavimas. Projektas įgyvendintas.
5. Ankstesniais metais teikta paraiška Biržų rajono vietos veiklos grupei didelės apimties
projektui „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas
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kultūros ir turizmo reikmėms“. Paraiškos vertinimas užtruko. Finansavimas skirtas, projektas
įgyvendinamas per dvejus ( 2019–2020) metus. Per 2019 m. įsisavinta parama – 16 040 Eur.
6. 2019 m. pabaigoje pateiktos paraiškos dviem projektams („Baroko pavasaris Biržuose“ ir
„Biržų istorijos ir kultūrinės atminties sklaida“) įgyvendinti. Gautas dalinis finansavimas, atitinkamai
10000 ir 2000 Eur. Projektai bus įgyvendinti per 2020 m.
Tolesnės veiklos perspektyvos
Lankytojams planuojama pateikti apie eksponatus papildomą informaciją, kuri būtų
prieinama mobiliuose įrenginiuose (vaikams ir jaunimui), muziejų padaryti patrauklesne erdve
šeimoms su vaikais, sukuriant specialius kampelius vaikų atraktyviems užsiėmimams bei aktyvius
edukacinius užsiėmimus pilies teritorijoje.
Tobulintinos vadovo, specialistų kompetencijos
Kai kuriems darbuotojams reikėtų gilinti komandinio darbo ir vidinio komunikavimo įgūdžius
(ne visada pakankama komunikacija ir glaudus bendradarbiavimas vyksta tarp skirtingas funkcijas
atliekančių skyrių), gal trūksta ir monitoringo įgūdžių, o gidams bei ekspozicijų kūrėjams – naujų
ekskursijų vedimo tendencijų – ekskursija, ekspozicija kaip naratyvas... Reikėtų papildomų žinių
darbui su specialiųjų poreikių lankytojų grupėmis. Reikalingas užsienio kalbų vartojimo įgūdžių
tobulinimas (daugumai). Vadovui praverstų kultūros vadybos srities, strateginio planavimo
mokymai.
Probleminiai klausimai
1. Įsisenėjusi problema - patalpų trūkumas (saugyklų, ekspozicijų ir parodų salių). Iš
saugomų 162 tūkst. eksponatų ekspozicijose tik šiek tiek daugiau kaip 10 tūkst. Žodžiu,
eksponuojame tik 7 proc. saugomų vertybių. Jei atsirastų galimybė J. Bielinio savivaldybės viešąją
biblioteką perkelti į kitas patalpas, ši muziejaus patalpų stygiaus problema būtų išspręsta. Dabar pats
muziejus negali išspręsti šio klausimo. Jei Biržų mieste atsirastų sandėliavimo patalpų, kur galėtume
susidėti daiktus (ypač didžiagabaričius), tai irgi būtų bent laikinas sprendimas. (Pvz., gydytojas
Olgertas Kvedaravičius, sukaupęs nemažą etnografijos, darbo įrankių kolekciją, siūlo ją perduoti
muziejui, bet dėl patalpų stygiaus tai neįmanoma).
2. Taip pat sena ir aktualėjanti problema - automobilių stovėjimo aikštelė prieš pilies tiltą. Ji
yra per maža, todėl netelpa lankytojų transporto priemonės. Tai kelia turistų nepasitenkinimą, kenkia
Biržų miesto įvaizdžiui. Šios problemos muziejus pats taip pat nėra pajėgus išspręsti. Žinau, kad šią
problemą planuojama spręsti kartu su viešųjų erdvių sutvarkymo projektu.
3. Muziejus yra pilies rūmų valdytojas, tačiau nevaldo teritorijos žemės (tik ją prižiūri – pjauna
žolę, grėbia lapus ir t.t.). Žemė iki šiol ji yra valstybinė, nes neparengtas specialusis planas (jo
rengėjas Paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos), kuris niekaip negalėjo būti baigtas ir
suderintas dėl ilgai trukusio teismų proceso su gyventojais (Radvilos g.) dėl neaiškumų
privatizuojant namų valdas. Kiek žinoma, teismai jau baigėsi gyventojų naudai, tačiau specialiojo
plano užbaigimo ir suderinimo, tuo pačiu ir žemės sklypo įteisinimo klausimai vis dar neišspręsti.
4. Pilies rūmų išorėje prieš 10 metų įrengtas keltuvas neįgaliesiems (keliantis į pirmąjį pastato
aukštą) nuolatos genda. Ypač daug problemų kyla žiemos metu (veikiant šalčiui, drėgmei). Remontus
atliekančios bendrovės atstovai teigia, kad reikalingos naujos investicijos ir nauji techniniai
sprendimai. Reikėtų galvoti apie naujesnį, modernesnį, gal su stikliniu stogeliu keltuvą, kuris būtų
mažiau veikiamas atmosferos pokyčių.

_______________________
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6.6. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija įstaigoje
Bibliotekos veiklai vykdyti iš biudžeto 2019 m. gauta 600 302 Eur (2018 m. – 526301 Eur),
iš jų už teikiamas paslaugas uždirbtų pajamų – 1812 Eur (2018 m. – 1535 Eur). Darbo užmokesčiui
ir socialiniam draudimui skirta 541911 Eur (2018 m. – 479727 Eur). Prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos sudarė 50857 Eur (2018 m. – 45015 Eur), ilgalaikio materialiojo turto išlaidos – 3984 Eur,
darbdavio socialinė parama (ligos pašalpos, išeitinės išmokos) – 3549 Eur (2018 m. – 1559 Eur).
Biblioteka aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje: toliau vykdė iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą, parengti ir įgyvendinti Kultūros tarybos
finansuojami projektai. Iš viso gauta 14100 Eur (2018 – 5335 Eur, 2017 m. – 10400 Eur).
Iš Kultūros ministerijos biblioteka gavo finansavimą naujiems dokumentams (knygoms)
įsigyti – 20144 Eur (2018 – 20521 Eur, 2017 – 19920 Eur). Šią sumą ministerija skiria atsižvelgdama
į rajono gyventojų skaičių. 2019 m. skirta 377 Eur mažiau negu 2018 m.
2019 m. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos tinklą sudarė: Biržų
viešoji biblioteka, Vabalninko miesto padalinys ir 25 kaimo padaliniai.
Biržų rajono savivaldybės Tarybos patvirtintų etatų skaičius – 61,2, 2019 m. dirbo 58
darbuotojai, iš jų 44 profesionalūs bibliotekininkai: 26 – turintys bibliotekininkystės, informacijos
mokslų išsilavinimą ir 18 – įgiję profesijos įgūdžius dirbdami bibliotekoje, 9 kvalifikuoti specialistai
ir 5 techniniai darbuotojai. Visą darbo laiką dirbo 41 darbuotojas, ne visą – 17. Iš visų rajono
bibliotekos darbuotojų 20 turi aukštąjį išsilavinimą, 28 aukštesnįjį ir 10 kitą.
Bibliotekos direktorė – Vilmantė Vorienė.
Veiklos rezultatai 2019 m.
Vartotojai, dokumentų fondai, išduotis
Pati pagrindinė ir svarbiausia bibliotekos funkcija toliau išlieka knygų skolinimas
vartotojams. Per 2019 m. bibliotekos lankytojams išduota 143054 dokumentų egz. (2018 m. - 180
295 egz.)
Bibliotekos dokumentų fondą sudaro 175752 egzemplioriai. Palyginus su 2018 m., fondai
sumažėjo 1116 fiz. vnt. ir padidėjo 1136 pavadinimais. Fondai yra toliau valomi, išimami ir nurašomi
susidėvėję ir pasenę, nebeatitinkantys šiuolaikinių skaitytojų poreikių leidiniai. 2019 m. nurašyta
11174 fiz. vnt. 659 pav., t. y. 10414 fiz. vnt. mažiau ir 144 pav. daugiau nei praėjusiais metais (2018
m. nurašyta 21588 fiz. vnt. 515 pav.).
Iš viso per 2019 m. iš įvairių šaltinių (valstybės biudžeto, Savivaldybės, fizinių ir juridinių
asmenų, paramos būdu ir kt.) gauta 10058 vnt. 1795 pavadinimų dokumentų už 33300,83 Eur. Tai
yra 54 vnt. ir 17 pav. mažiau nei praėjusiais metais (2018 m. gauta 10112 egz. 1812 pav.). Daugiausia
įsigyta knygų ir periodinių leidinių.
Nuo 2018 metų Lietuvos 100-mečio paminėjimo tęsiama bičiulystė su Biržų Rotary klubu,
kurio nariai kasmet bibliotekai dovanoja 100 knygų suaugusiems ir vaikams. 2019 metais bibliotekos
fondas pasipildė 129 knygomis.
2019 m. rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 4532 vartotojai, iš jų 1239 vaikai iki 16 m.
ir 437 – jaunimo vartotojai. Palyginti su 2018 metais vartotojų sumažėjo 893. Mažėjimą lėmė
Vabalninko miesto padalinyje įdiegta LIBIS SAP posistemė. Žmonės atvykę į biblioteką privalo
pirkti skaitytojo bilietą. Pastebėta, kad skaitytojai nusiperka vieną skaitytojo bilietą visiems šeimos
nariams.
9 kaimo struktūriniai padaliniai turi knygų išdavimo punktus kituose aptarnaujamų
mikrorajonų kaimuose. Jie įkurti bendruomenių namuose ar pačių vartotojų pageidaujamose vietose.
Punktuose aptarnaujama 115 vartotojų, kuriems išduota 1748 egzemplioriai dokumentų. 2018 m.
juose buvo 117 vartotojų, jiems išduota 1 765 vnt. spaudinių. Rodikliai išlieka panašūs, nes padalinių
darbuotojai savo punktų vartotojus aptarnauja vieną kartą per mėnesį, pagal direktoriaus patvirtintą
grafiką. Ši tvarka galioja nuo 2016 metų.
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Renginiai ir edukacijos
2019 m. rajono bibliotekose suorganizuoti 540 renginiai. Tai 117 renginiais mažiau negu 2018
m. Vaizdiniai renginiai sudarė didžiausią dalį – 53,9 % nuo visų renginių skaičiaus, žodiniai – 33,3
%, kompleksiniai – 12,8 %. Renginiuose apsilankė 13 256 lankytojai (2018 m. – 11 055 lankytojai).
Tai 2201 lankytoju daugiau nei 2018 metais.
Rajono bibliotekose vyko renginiai, skirti literatūros ir meno, krašto paveldo sklaidai,
skaitymo skatinimo iniciatyvoms, valstybinėms šventėms, Nacionalinei ir Šiaurės šalių bibliotekų
savaitėms ir kt. Renginių tematika įvairi, pradedant garsiniais skaitymais, baigiant įsimintinais
susitikimais su rašytojais ir aktoriais. Buvo rengiamos ir lankytojams pristatomos spaudinių,
fotografijų, paveikslų, piešinių, floristikos, medžio drožinių, rankdarbių parodos. Bibliotekų
lankytojai dalyvavo geriausios metų knygos rinkimuose, naujų knygų pristatymuose, literatūrinėse
kelionėse, susitikimuose, įvairiose viktorinose, edukacijose, kino filmų peržiūrose ir kitose veiklose.
2019 m. populiarėjo edukacinė bibliotekos veikla. Per metus bibliotekininkai lankytojams
pristatė 83 edukacijas, kurių 5 ne bibliotekoje. Edukacijose dalyvavo 1008 lankytojai, iš jų 647 vaikai.
Viešojoje bibliotekoje – 74 edukacijos, kuriose dalyvavo 924 lankytojai. Iš jų – 66 ( 2018 m. 24)
edukaciniai užsiėmimai vesti 628 vaikams. Padaliniuose vestos 9 edukacijos, kuriose dalyvavo 84
lankytojai, iš jų 19 vaikų. 2018 metais 48 edukacijos iš jų 31 viešojoje bibliotekoje. Iš viso biblioteka
yra parengusi 16 edukacinių programų įvairioms vartotojų amžiaus grupėms.
Birželio 28 dieną, vyresniosios
bibliotekininkės
Odetos
Berozovaitės
iniciatyva,
Širvėnos
ežero
pakrantėje
organizuotas Poeto suolelio ir Knygų namelio
atidarymas Kiekvienas širdyje esame poetas.

Poeto suolelio atidaryme sveikinimo žodį tarė Biržų
rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas

2019 metais vyresnioji bibliotekininkė
Liuda Prunskienė, turinti kelionių vadovo
kvalifikaciją, tęsė literatūrinių kelionių
organizavimą, siekiant populiarinti mūsų
kraštiečius rašytojus ir poetus, o tuo pačiu
pasidalinti bibliotekos kraštotyros fonde
sukaupta informacija. Suorganizuotos 8
kelionės (2018 m. – 6), kurios vyko 38
valandas, jose dalyvavo 100 dalyvių. Sukurtas
1 naujas literatūrinis maršrutas ir dabar jų yra
4: Vabalninko lygumų dideli žmonės,
Vabalninko lygumų žmonės ir gėlės, Palatvės
Akimirka iš literatūrinės kelionės su jos vadove
didžiavyrių pėdomis, Gimtinės laisvei
Liuda Prunskiene
pasišventę. Šiomis ekskursijomis domisi kitų
rajonų žmonės. 2019 metais ekskursijose
dalyvavo mokytojų lituanistų metodinis būrelis iš Ukmergės, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos skaitytojų klubas Knygius, 2018 metų Antano Macijausko premijos laureatė, žurnalistė
Živilė Kavaliauskaitė su komanda iš www.skrastas.lt Kiti kelionių dalyviai – biržiečiai.
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Lapkričio 16 d., pagal projektą Atmintis mūzos ir ginklo broliams, bibliotekos salėje vyko
poeto, partizano Broniaus Krivicko 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas Turim būt savam kely lyg
plienas.... Renginyje dalyvavo 106 lankytojai.

Renginio „Turim būt
savam kely lyg
plienas...“ akimirkos.
Sveikinimo žodį taria
mero pavaduotoja
Astra Korsakienė

Leidyba
Lietuvos kultūros tarybai finansavus 2018 m. parengtą projektą Pauliaus Drevinio atminimo
kelias paminėtos kraštiečio poeto, pedagogo, tremtinio Pauliaus Drevinio šimtosios gimimo metinės.
Buvo parengta ir išleista 300 egz. 303 psl. apimties knyga Ieškok tik širdies, atskleidžianti naują,
svarbų P. Drevinio asmenybės ir kūrybos puslapį.
2019 m. II pusmetyje įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos ir Biržų rajono savivaldybės
finansuotas projektas Grįžtantis Jonas Mekas: Semeniškių idilių audioknygos leidyba ir literatūrinės
– muzikinės programos parengimas. Projekto metu leidybai parengta ir išleista J. Meko Semeniškių
idilių audioknyga.
2019 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. vykdytas bendradarbiavimas su Kęstučiu Pikūnu, leidžiant
knygą Jonas ir Adolfas Mekai. Gyvenimo lai(š)kai.
Gruodžio pradžioje bibliotekos iniciatyva pirmąkart Lietuvoje išleisti rašytojo, partizano
Mamerto Indriliūno Raštai, kuriuos parengė kitas Biržų krašto žymus žmogus – literatūrologas V.
Gasiliūnas.
Kinas
Jau tradicija tapę bibliotekoje rodomi kino seansai. Rudenį biržiečiai turėjo galimybę jau antrą
kartą susipažinti su Izraelio kinu. Parodyti 5 kino seansai, filmus pamatė 107 žiūrovai. Kino siužetai
įvairūs: nuo kartų tarpusavio konfliktų, holokausto istorijos iki meilės romano. Sudaryta žodinė
sutartis su Izraelio ambasada, kad ir 2020 m. kino mėgėjai galėtų ir vėl pamatyti išskirtinį kiną.
Daugiausiai lankytojų (51, iš kurių – 45 jaunimo) sulaukė filmo Aušros sūnūs (rež. B.
Morkevičius) peržiūra ir recenzijos filmui rašymas, vadovaujant Kaštonų pagrindinės mokyklos
mokytojai metodininkei Aušrai Macienei.
Lapkričio mėnesį, pirmą kartą, į Biržus atkeliavo kino festivalis Napatogus kinas. Jo metu
biržiečiams buvo parodyti 5 kino filmai.
Gruodžio 14 d. Biržuose svečiavosi ir bibliotekos salėje savo du kino filmus pristatė kino
režisierius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Audrius Stonys, kuris yra pripažintas
vienu iš septynių geriausių pasaulio režisierių. Biržiečiai turėjo progą pamatyti dokumentinį kino
filmą Avinėlio vartai ir naujausią režisieriaus kūrinį – po pasaulio kino festivalius keliaujančią 2019
m. kartu su Kristine Briede (Latvija) sukurtą juostą – Laiko tiltai.
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Kompiuterinio raštingumo mokymai
2019 metais rajono bibliotekose buvo vesti 69 mokymai, kuriuose 774 dalyviai mokėsi 573
valandas. Biblioteka dalyvauja projekto Prisijungusi Lietuva, kurio tikslas – padėti gyventojams
išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo
teikiamomis galimybėmis, veikloje. Viso pravesta 45 mokymai, iš jų 20 pagal pradedančiųjų
programą ir 25 pagal pažengusiųjų programą. Apmokyti 495 gyventojai.
Skaitmeninimas
2019 metais suskaitmeninti 2 objektai (35 vaizdai). Regioniniam skaitmeninimo skyriui prie
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos pateikti 2 tekstiniai
(atitinkantys rankraščių statusą) dokumentai. Tai: Juozo Vasiliausko atsiminimai 1944-45 m. įvykiai
Vabalninko apylinkėse ir Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto Neakivaizdinio
skyriaus V kurso studentės Dalios Kėželienės literatūros kursinis darbas Žmogus iš Semeniškių:
Apybraiža apie Joną Meką. Visi skaitmeninti objektai saugomi bibliotekos vidiniame tinkle.
Projektinė veikla
Parengti ir įvykdyti šie projektai:
1. Toliau įgyvendinamas projektas Tavo – mano pasaulis, finansuojamas iš Europos socialinio
fondo. Tai 24 mėnesių projektas (2018 m. rugsėjis – 2020 m. rugsėjis), skirtas neįgaliems 5–16 metų
vaikams ir juos lydintiems asmenims (tėvams, globėjams). Rėmėjų, Biržų Rotary klubo dėka,
kūrybinė ir poilsio erdvė papildyta nauja interaktyvia įranga.
2. Parengtas ir įgyvendintas projektas Ir kaip mus atskirtų, jei ne vardai, iš dalies
finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos. Minėjome Juozines, skirtas Juozui Naujaliui, Pranines poetės Pranės Aukštikalnytės – Jokimaitienės, Jurgines – Knygnešio Jurgio Bielinio, Antanines –
Prezidento Antano Smetonos garbei.
3. Parengtas ir įgyvendintas projektas Turim būt savam kely it plienas, skirtas Broniaus
Krivicko 100-osioms gimimo metinėms. Projektą iš dalies finansavo Kultūros taryba ir Biržų rajono
savivaldybė.
4. Parengtas ir gautas finansavimas tęstiniam projektui Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva,
Mamerto Indriliūno 100-osioms gimimo metinėms, kurį finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų
rajono savivaldybė.
5. Parengtas ir įgyvendintas projektas Pauliaus Drevinio atminimo kelias, kurį iš dalies
finansavo Lietuvos kultūros taryba.
6. Parengtas ir įgyvendintas projektas Grįžtantis Jonas Mekas: Semeniškių idilių audioknygos
leidyba ir literatūrinės-muzikinės programos parengimas, kurį finansuoja Lietuvos Kultūros taryba
ir Biržų rajono savivaldybė.
7. Biblioteka dalyvauja kaip partneris projekte Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė. Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie Susisiekimo ministerijos kartu su partneriais: asociacija Langas į ateitį, Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
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Kita veikla
2019 m. vasario mėnesį biblioteka dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, kur Vaikų literatūros
skyriaus darbuotojos pristatė ir vedė vaikams skirtą edukaciją Knygnešio keliu.
2019 m. Birželio 15–16 d. vyko XI Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydis

Ir aš mažas buvau. Dalyvavo 7 komandos iš
Anykščių, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono ir Panevėžio apskrities
bibliotekų. Tai buvo puiki proga reprezentuoti biblioteką ir Biržų kraštą.
Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos 2019 m.
Biblioteka yra strategiškai nepatogioje vietoje, į biblioteką sunku atvykti senyvo amžiaus
žmonėms, dėl patalpų stygiaus darbuotojų darbo sąlygos yra prastos, sudėtinga įgyvendinti
bibliotekos paslaugų plėtrą. Perkėlus biblioteką į miesto centrą, paminėtos problemos būtų išspręstos,
atsilaisvintų patalpos muziejaus ekspozicijoms įrengti.
Rūpesčių kelia nešildomos kaimo struktūrinių padalinių patalpos. Elektriniais šildytuvais
šildomi Juostaviečių, Pasvaliečių, Obelaukių, Kvetkų, Skrebiškių, Ramongalių, Ančiškių, Šukionių
filialai. Dėl lėšų stygiaus problemą išspręsti sudėtinga, nes šildymo įvedimas reikalauja nemažų
investicijų.
Dar vienas nemenkas iššūkis – bibliotekininkystės profesijos specialistų trūkumas. Jų jau
geras dešimtmetis neberuošia aukštosios mokyklos. Priimant darbuotojus renkamasi humanitarinių,
meno ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą turinčius asmenis. Juos papildomai turi
apmokyti bibliotekoje dirbantys ir bibliotekininkystės studijas turintys darbuotojai. Tai reikalauja
papildomų investicijų ir laiko sąnaudų.
Dėl nuolatinio gyventojų savivaldybėje skaičiaus mažėjimo, buvo parengtas bibliotekų
optimizavimo planas. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T266 nuo 2020 metų kovo 1 d. bus uždaromi 6 kaimo struktūriniai padaliniai: Anciškių, Ramongalių,
Anglininkų, Rinkuškių, Pučiakalnės ir Šukionių. Uždarius šiuos padalinius bus sutaupyti 34 000 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšų per metus.
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-265 nuo
2020 metų kovo 1 d. įsteigtas naujas struktūrinis padalinys – Jono ir Adolfo Mekų palikimo
studijų centras. Centro tikslas – įamžinti menininkų atminimą ir palikimą Biržų krašte.
Biržų rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-267 nustatytas
didžiausias leistinas pareigybių skaičius Biržų Rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje
bibliotekoje – 57.
Parengti ir visuomenei bei rajono Tarybai pristatyti 5 mobilios bibliotekos maršrutai, kuriais
1 kartą per mėnesį bus gabenamos knygos gyventojams.
Galimybės gerinant įstaigos veiklą
Bibliotekos direktoriaus įsakymu bus peržiūrėtos, atnaujintos darbuotojų pareigybės,
perskirstytos funkcijos.
Bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtinti 5 mobilios bibliotekos maršrutai, nustatyta
aptarnavimo tvarka.
Bibliotekos direktoriaus įsakymu bus atnaujintos įstaigos Darbo vidaus tvarkos taisyklės.
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Bibliotekos direktoriaus įsakymu bus parengtas ir patvirtintas įstaigos Strateginis planas
2021–2023 m.
Inicijuojamas Biržų rajono savivaldybės Tarybos sprendimas dėl Bibliotekos nuostatų
pakeitimo. Inicijuojamas Biržų rajono savivaldybės Tarybos sprendimas dėl mokamų paslaugų kainų
nustatymo.
Panaudojant projektines lėšas, bus atnaujintas bibliotekos internetinis tinklaraštis.
Pagal galimybes atlikti einamąjį kosmetinį patalpų remontą struktūriniuose padaliniuose ir
viešojoje bibliotekoje (sienų, grindų dažymas).
Paslaugų plėtra
Populiarinant Biržų krašto rašytinį ir istorinį paveldą bus sukurtas naujas literatūrinis
maršrutas.
Planuojama Vaikų literatūros skyriuje ir kaimo struktūriniuose padaliniuose vykdyti robotikos
užsiėmimus.
Plėtoti bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis. Atsižvelgiant į jų pageidavimus ir poreikius
rengti temines edukacijas.
Tolesnės veiklos perspektyvos
Biblioteka ir toliau plės bibliotekinių paslaugų įvairovę, užtikrins kokybišką vartotojų
aptarnavimą, numatoma rengti iš įgyvendinti projektus, skirtus Biržų krašto žymių žmonių atminimui
įamžinti, kultūrinėms tradicijoms puoselėti. Planuojama ieškoti būdų ir priemonių jaunimo
pritraukimui naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, toliau bus plėtojama ir vystoma Jono ir
Adolfo Mekų palikimo studijų centro veikla, ieškoma veiklos partnerių ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje.
Tobulintinos vadovo, specialistų kompetencijos
Kasmet pagal galimybę įstaigos darbuotojams yra sudaromos sąlygos kompetencijų
tobulinimui. Išlieka aktualus jaunų specialistų mokymas bibliotekininkystės pagrindų.
Bibliotekininko kompetencijoms nėra ribų. Bibliotekininkai turi galimybę bene pirmieji
visose srityse, visuose moksluose ir apie visus dalykus sužinoti viską, kas yra parašyta, atspausdinta,
įrašyta įvairiose informacijos priemonėse. Jie turi žinoti kur ir kaip tos informacijos ieškoti, mokėti
ją apdoroti ir perduoti kitiems tokia forma, kokia bibliotekos lankytojas paprašys, todėl darbuotojams
būtina nuolatos ieškoti būdų ir resursų tobulėti įvairiose srityse.
Įstaigos vadovui reikalinga tobulinti kompetencijas vadybos srityje.
Esminiai teigiami pokyčiai 2019 m.
Parengtas ir rajono Tarybos patvirtintas bibliotekų optimizavimo planas.
Įkurtas Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras.
Parengti mobilios bibliotekos maršrutai.
_________________
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6.7. SPORTO SITUACIJA RAJONE.
Svarbiausi Tarybos priimti sprendimai
1. 2019-12-19 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-263 „Dėl Biržų rajono kūno kultūros
ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“.
2. 2019-10-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-227 „Dėl Biržų rajono kūno kultūros
ir sporto centro nuostatų pakeitimo.
3. 2019-11-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-251 „Dėl Biržų rajono savivaldybės
visuomeninės sporto tarybos sudarymo“.
4. 2019-10-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-228 „Dėl Biržų rajono savivaldybės
visuomeninės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“.
Stiprybės
Gyventojų įtraukimas:
 Biržų rajone yra veikiantys 24 sporto klubai, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre
propaguojamos 7 sporto šakos. Šiose organizacijose aktyviai sportuoja 915 biržiečių.
 Biržų rajono savivaldybė 2019 m. sporto klubų ir visuomeninių sporto organizacijų rėmimui
skyrė 15 tūkst. Eur.
Sporto infrastruktūros atnaujinimas:
 Biržų
rajono
savivaldybės
administracija įgyvendino projektą Medeikių
kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas.
Įgyvendinus projektą įrengtos krepšinio ir teniso
/ tinklinio aikštelės, bėgimo takas ir šuoliaduobė,
apšvietimas, drenažas, pėsčiųjų takas. Bendra
projekto vertė – 250 tūkst. Eur.
 Biržų
rajono
savivaldybės
administracija įgyvendino projektą Rinkuškių kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas.
Įgyvendinus projektą įrengtos krepšinio ir vaikų žaidimų aikštelės, apšvietimas, drenažas, pėsčiųjų
takas, sutvarkytos privažiavimo prieigos. Bendra projekto vertė – 200 tūkst. Eur.
 Prie Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos įrengta universali sporto aikštelė. Bendra projekto
vertė – 15 tūkst. Eur.
 Prie Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė. Bendra
projekto vertė – 180 tūkst. Eur.
Sportiniai pasiekimai:
 Sėkmingas sportininkų dalyvavimas šalies bei tarptautinėse varžybose. Sporto klubai per
2019 m. iškovojo 22 medalius, iš jų 14 Lietuvos čempionatuose (8 aukso, 1 sidabro, 5 bronzos), 3–
Baltijos šalių (3 aukso), 4 – Europos (2 aukso ir 2 sidabro) ir 1 aukso – pasaulio čempionate.
 51 Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro ugdytinis 2019 m. įvairių amžiaus grupių
šalies čempionatuose bei pirmenybėse iškovojo 62 medalius (iš jų 11 aukso) bei 2 medalius Baltijos
šalių čempionatuose (aukso ir bronzos). Per 2019 m. iškovota viena IV vieta pasaulyje ir viena V
vieta Europoje. Į 2019 m. Lietuvos rinktinės sąrašą buvo įtraukta 12 ugdytinių, dar 5 sportininkai kandidatai į rinktinę.
 Biržų automobilių sporto klubas užėmė 2 vietą Lietuvos automobilių kroso čempionato
metinėje įskaitoje.
 Sėkmingai vykdomos rajono mokyklų žaidynės. Biržų rajonas užėmė I vietą miestų, rajonų
sporto šakų varžybose (III grupė).
Visuomeniškumas:
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 Glaudus bendradarbiavimas su LR atskirų sporto šakų federacijomis bei lengvosios
atletikos asociacija. 2019 m. vyko masiniai bėgimai: gegužės mėn. Jono Pipynės ir Biržų
savivaldybės mero taurei laimėti, dalyvavo 563 bėgikai, rugpjūčio mėn. vyko „Biržų duonos
kilometrai“ – apie 750 dalyvių, rugsėjo mėn. biržietiškos mylios bėgimas – apie 300 dalyvių ir spalio
mėn. bėgimas, skirtas nusipelniusio trenerio P. Karoblio taurei laimėti – virš 600 dalyvių.

 Didėjo gyventojų domėjimasis sportu, daugiau įvairaus amžiaus žmonių mankštinasi.
Rajone vyko tradiciniai sporto renginiai: Biržų rajono krepšinio pirmenybės, futbolo pirmenybės,
dziudo, šachmatų turnyrai, stalo teniso, paplūdimio tinklinio, salės tinklinio pirmenybės, Lietuvos
laisvo skridimo aviamodelių varžybos „Biržų taurė“, autokroso varžybos. Per praėjusius 2019 m.
sporto bazėse vyko 207 renginiai, juose dalyvavo 6971 sportininkas.
 Išrinkta nauja Visuomeninė sporto taryba.
 Patvirtinti nauji Visuomeninės sporto tarybos nuostatai.
 Patvirtinti 4 sporto organizatorių etatai seniūnijose prie Biržų rajono kūno kultūros ir sporto
centro.
Silpnybės, grėsmės
Lėšų trūkumas:
 Dėl lėšų stokos ne visos sporto bazės patrauklios miesto gyventojams, sportininkams,
ugdytiniams, jos neaprūpintos šiuolaikiniu sporto inventoriumi.
 Mažėja pajamos už teikiamas atlygintinas paslaugas, nes padidėjo atleistų nuo mokesčio
ugdytinių skaičius.
 Savivaldybės skiriamų lėšų nepakanka sveikatingumo ir vaikų užimtumo programoms
vykdyti, ypač vasarą, taip pat – olimpinės pamainos sportininkų rengimui.
Sporto bazių pritaikymo trūkumai:
 Šaltuoju metų laiku futbolui ir lengvajai atletikai sąlygos sportuoti tinkamos tik iš dalies.
Sporto bazė ir inventorius boksui yra nuomojamas. Krepšinio aikštelės Biržų mieste neatitinka
standartinių FIBA reikalavimų. Šaudykla neatitinka šiuolaikinių normatyvinių techninių reikalavimų.
 Ne visos esamos sporto bazės pritaikytos neįgaliems žmonėms.
Motyvacijos trūkumas:
 Mažėja motyvuotų sportininkų, kurie nori siekti aukštų sportinių rezultatų, skaičius
 2019 m. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse užimta paskutinė vieta.
 Mažėja rajono gyventojų ir BKKSC ugdytinų skaičius.
Galimybės (perspektyvos):
Teisinės bazės pokyčiai:
 Prijungus Kūno kultūros ir sporto departamentą prie ŠMM, yra numatyta parengti vieningo
apmokėjimo tvarką treneriams.
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Teigiamo požiūrio į sportą formavimas:
 Formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių požiūrį į sveikatą kaip didžiausią vertybę, didinti
gyventojų fizinį aktyvumą, darbingumą ir gerinti sveikatą.
 Vykdyti prevencines programas.
 Stiprinti visuomenės informavimą apie kūno kultūros ir sporto centro veiklą.
 Plėtoti sporto klubų veiklą, didinti sportuojančių gyventojų skaičių.
 Didinti seniūnijų gyventojų fizinį aktyvumą pradėjus sporto organizatorių veiklą.
Kitos galimybės:
 Pritraukti vidaus ir užsienio investicijas fiziniam aktyvumui ir sportui.
 Statyti naujas, renovuoti mokymo įstaigų bei rajono sporto bazes.
Poreikiai:
 Renovuoti ir atnaujinti sporto bazes.
 Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrui reikalingas naujas autobusas.
Būtina:
Skatinti ir sudaryti sąlygas geriausiems rajono savivaldybės sportininkams, komandoms
pasiruošti ir dalyvauti regioninėse, respublikinėse, tarptautinėse varžybose, sporto turnyruose ir
kituose sportiniuose renginiuose.
 Skatinti sporto klubų, organizacijų, pavienių asmenų dalyvavimą sporto renginiuose,
regioninėse, respublikinėse, tarptautinėse varžybose.
 Bendradarbiauti su kitų miestų, rajonų sporto organizacijomis, šalies ir tarptautinėmis sporto
šakų federacijomis.
 Formuoti savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir
sporto reikšmę sveikatai, skatinti užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis.
Kita informacija
Siekiant turėti tvarkingas ir saugias sporto bazes, reikia prižiūrėti ir atlikti einamuosius remonto
darbus, įsigyti sporto šakoms reikalingo inventoriaus, atnaujinti sporto treniruoklius, pakeisti sporto
salių langus, duris, šaudykloje sutvarkyti šaudymo blindažą, pakeisti laiptus, pabaigti sutvarkyti
elektros instaliaciją, apšvietimą ir kt. Yra parengtos ir pateiktos trys paraiškos (fizinio aktyvumo
veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo bei sporto
renginių organizavimo) finansavimui gauti iš sporto rėmimo fondo. Gavus finansavimą, būtų
atnaujinta dalis sportinio inventoriaus, organizuojami sporto renginiai.

______________
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6.8. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PAGRINDINIAI
VEIKLOS ASPEKTAI
Įstaigos finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija.
2019 m. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) pajamos buvo 441137
Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos – 418514 tūkst. Eur; pajamos už teikiamas paslaugas – 20333
Eur; gyventojų parama iš VMI 2 % GPM – 170 Eur; rėmėjų lėšos – 2120 Eur. Finansinius 2019 m.
Centras baigė su minimaliais įsiskolinimais už paslaugas (už dalį gruodžio mėn. paslaugų).
Centro direktorius – Sigitas Mitrochinas. 2019 m. Centre dirbo 35 darbuotojai, iš jų 16 –
sporto trenerių. Visi treneriai dirba ne visu krūviu.
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Biržų
rajono kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ patvirtintas 36,5 etatų
skaičius.
Darbuotojų atlyginimai nekyla, išskyrus MMA ir tų darbuotojų, kurių koeficientai nesiekė
valstybės nustatyto minimalaus koeficiento dydžio. Atnaujinta bei patvirtinta darbo apmokėjimo
sistema. 2019 m. skirtas finansavimas buvo per mažas, kad būtų galima atnaujinti ir suremontuoti
turimas sporto bazes. Rengdami 2020 m. sąmatų programų projektus tikimės, kad gausime didesnį
finansavimą.
Veiklos rezultatai 2019 m. (strateginių planų įgyvendinimas).
Centras vykdė 6 sportinio ugdymo šakas, kurias lankė 320 ugdytinių. Tarifikuotos 27 sportinio
ugdymo grupės, iš jų 9 pradinio rengimo ir 18 meistriškumo ugdymo. Su ugdytiniais dirbo tinkamą
išsilavinimą ir kvalifikaciją turintys treneriai.
51 Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro ugdytinis 2019 m. įvairių amžiaus grupių šalies
čempionatuose bei pirmenybėse iškovojo 62 medalius (iš jų 11 aukso) bei 2 medalius (aukso ir
bronzos) Baltijos šalių čempionatuose. Per 2019 m. iškovota viena IV vieta pasaulyje ir viena V vieta
Europoje.
Centro bazėse vyko 207 renginiai, juose dalyvavo 6971 sportininkas. Treniruoklių salę lankė
38 moksleiviai, 60 suaugusių ir 30 senjorų.
Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos 2019 m.
1) Kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) pagrindiniai veiklos tikslai – sudaryti optimalias
sąlygas sportininkams, norintiems siekti aukštų sportinių rezultatų; teikti kokybiškas kūno kultūros ir
sporto paslaugas rajono bendruomenei; sukurti modernią sporto bazę, visiškai aprūpintą įvairia įranga
ir sportiniu inventoriumi. Užmegzti draugiški santykiai ne tik su Lietuvos, bet ir su kitų valstybių
sporto centrais. 2019 m. rugpjūčio mėnesį buvo suorganizuota tarptautinė dziudo stovykla Biržuose
(120 dalyvių), 17 krepšininkų vyko stovyklauti į Palangą (rėmėjų lėšomis), pagal projektą 6
lengvaatlečiai vyko į stovyklą Slovėnijoje. Stovyklų skaičius galėtų būti didesnis, tačiau trūksta
piniginių lėšų.
2) Aukštų sportinių rezultatų siekimas buvo įgyvendinamas vykdant sporto šakų mokymo
programas, dalyvaujant Lietuvos sporto šakų federacijų, asociacijų bei lygų organizuojamose
įvairiose tarptautinėse, respublikinėse varžybose, čempionatuose bei pirmenybėse, o taip pat
įvairiuose draugiškuose turnyruose, stovyklose ir kituose sporto renginiuose. 51 Centro ugdytinis
2019 m. įvairių amžiaus grupių šalies čempionatuose bei pirmenybėse iškovojo 62 medalius bei 2
medalius Baltijos šalių čempionatuose.
3) Centras nuolat palaiko ryšius su rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis ir
darželiais, kitų rajonų ir miestų sporto organizacijomis. Buvo vykdomos rajoninės Lietuvos mokyklų
žaidynių atskirų sporto šakų varžybos, kurias sudarė 17 sporto šakų varžybos miesto mokykloms ir
10 – kaimo mokykloms, dalyvavo 1172 moksleiviai iš visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų.
Lietuvos mokinių žaidynėse miestų, rajonų sporto šakų varžybose (III grupė) Biržų rajonas iškovojo
I vietą. Iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 3000 Eur mokinių varžybų išlaidoms. 2019 m. kovo 1 d.
Administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas „Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro
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lėšų, skirtų mokinių varžybų išlaidoms, naudojimo tvarkos aprašas“, kuris reglamentuoja lėšų, gautų
iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto, mokinių varžybų išlaidoms, panaudojimo tvarką.
4) Vykdytos Biržų rajono savivaldybės seniūnijų sporto žaidynės. Atskiros rungtys vykdytos
seniūnijų teritorijose, o baigiamosios centriniame miesto paplūdimyje. Atskirose rungtyse dalyvavo
ne visos seniūnijos. Seniūnijos nugalėtojos apdovanotos medaliais. Norėtųsi seniūnijų komandas už
pasiekimus paskatinti prizais, tačiau skiriamų pinigų tam neužtenka. Sunku buvo suorganizuoti
seniūnijas dalyvauti II etapo žaidynėse Panevėžyje, nes žaidynių laikas buvo paskelbtas labai vėlai ir
per trumpą laiką sunku suburti seniūnijų komandas. Todėl planuojama 2020 m. seniūnijose įsteigti
sporto organizatorių etatus, kurie dirbtų seniūnijose ir organizuotų sportinį darbą seniūnijose bei
reprezentuotų seniūnijas rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose.
5) Centro pastate, esančiame Rotušės g. 2, 2019 m. vasario mėn. dėl paviršiaus korozijos
prakiurus šildymo katilui, buvo pastatytas naujas katilas. Vasarą sutvarkyta kanalizacija ir
ventiliacija. Dėl lėšų stygiaus negalime sutvarkyti kiauro stogo ir pakeisti salės langų.
6) Sutvarkytas šaudyklos (Jaunimo g. 2) pagalbinių patalpų stogas. Labai reikalingas
šaudyklos blindažo remontas, šildymo įvedimas. 2019 m. raštu buvo kreiptasi į savivaldybės
administraciją dėl remonto. Šiuo metu savivaldybės administracija ruošia projekto paraišką šaudyklos
remonto finansavimui gauti.
Galimybės gerinti įstaigos veiklą, svarbiausi darbai 2020 m.
1) 2019 m. gruodžio mėn. direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, kurios rengia Centro
2020-2022 m strateginį ir 2020 m. veiklos planus. Planuose bus sistemingai apžvelgtos Centro veiklos
sritys, nustatytos stipriosios ir silpnosios pusės, ateities galimybės, grėsmės, iškelti veiklos prioritetai,
strateginiai tikslai, uždaviniai, būdai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
2) Vykdomi metiniai veiklos vertinimo pokalbiai su darbuotojais, iškeltos jiems naujos
metinės užduotys.
3) 2020 m. sausio mėn. išsiųstos paraiškos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
finansavimui gauti iš Sporto rėmimo fondo. Pateiktos trys paraiškos: fizinio aktyvumo veikloms,
skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui ir sporto renginių
organizavimui.
4) Rengiama projekto paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai Sporto rėmimo fondo
finansuojamiems Sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Projektas
rengiamas sporto salės, esančios Karaimų g. 5, remontui (kapitalinio remonto projekto) 2, 4 ir daliai
3 etapams finansuoti.
Paslaugų plėtra.
Centre vykdomos 6 sporto šakų sportinio ugdymo programos: dziudo, futbolo, krepšinio,
lengvosios atletikos, šachmatų ir šaudymo. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. bus vykdomas ir bokso sportinis
ugdymas. Sudarytos geros sąlygos treniruotis ir mankštintis treniruoklių salėje. Suteikiamos sąlygos
visiems norintiems sportuoti, dalyvauti varžybose.
Organizuojamos įvairių sporto šakų rajono ir respublikinės varžybos moksleiviams ir
suaugusiems. Bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams vykdomos Biržų rajono bendrojo ugdymo
mokyklų moksleivių sporto žaidynių varžybos. Organizuojamos rajono krepšinio pirmenybės,
futbolo pirmenybės, dziudo, šachmatų pirmenybės, stalo teniso, paplūdimio tinklinio pirmenybės.
Vykdomos seniūnijų sporto žaidynės. Daugiausia dėmesio sulaukė sporto renginiai – Žiemos sporto
šventė, Vasaros vandens ir paplūdimio sporto šventė, Biržų rajono krepšinio pirmenybės, masiniai
bėgimai (Jono Pipynės ir Biržų mero taurei laimėti (563 bėgikai), biržietiškos mylios (300 dalyvių)
ir bėgimas skirtas nusipelniusio trenerio P. Karoblio taurei laimėti (virš 600 dalyvių).
Kita svarbi informacija
Siekiant turėti tvarkingas ir saugias sporto bazes reikia prižiūrėti ir atlikti einamuosius
remonto darbus, įsigyti sporto šakoms reikalingo inventoriaus, atnaujinti sporto treniruoklius, pakeisti
sporto salių langus, duris, šaudykloje sutvarkyti šaudymo blindažą, pakeisti laiptus, pabaigti
sutvarkyti elektros instaliaciją, apšvietimą ir kt. Parengti 3 projektai finansavimui gauti. Gavus
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finansavimą, būtų atnaujinta dalis sportinio inventoriaus, organizuojami sporto renginiai. Parengtas
projektas sporto salės, esančios Karaimų g.5, remontuoti.
Skatinant vidinį poreikį tobulėti būtina skatinti sportininkus ir jų trenerius. Tokios sistemos
mūsų rajone dar nėra.
Tolesnės veiklos perspektyvos (įžvalgos).
Stengtis sudaryti optimalias sąlygas sportininkams, norintiems siekti aukštų sportinių
rezultatų; teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono bendruomenei, sukurti modernią
sporto bazę, visiškai aprūpintą įvairia įranga ir sportiniu inventoriumi.
Ateityje planuojamas Rotušės g. 2 Sporto centro pastate dujinio šildymo įvedimas. Sporto
salėje Karaimų g. 5 (pagal projektą) planuojama sutvarkyti pastato apšiltinimą, nuogrindos įrengimą,
apšvietimą, pagrindinio įėjimo tambūro konstrukcijų įrengimą, apšiltinti ir sutvarkyti stogą. 2019 m.
pabaigoje jau pradėti stogo tvarkymo darbai. Sutvarkyta sporto salė bus patrauklesnė, šiltesnė ir
jaukesnė sportuojantiems.
Bendradarbiaujama su Savivaldybės administracijos Statybos ir statinių priežiūros,
Architektūros ir urbanistikos, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriais.
Biržų rajono savivaldybė rengia šaudyklos techninį projektą ir ruošia teikti projektą Centrinei
projektų valdymo agentūrai dėl Sporto rėmimo fondo finansuojamų Sporto projektų, skirtų esamų
sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.
Centras yra parengęs „Premijų sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos
aprašą“ ir pateikęs svarstymui Biržų rajono savivaldybės visuomeninei sporto tarybai.
Įstaigos vadovo, specialistų kompetencijų tobulinimo poreikis.
Likvidavus Kūno kultūros ir sporto departamentą Centrui trūksta tikslumo ir teisinio aiškumo.
Keičiantis teisės aktams Centro darbuotojams nuolat reikia tobulintis ir atnaujinti žinias Darbo
kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimams pritaikyti. Darbuotojai turi nuolat keistis, tobulėti, realizuoti
save, būtinas strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas.

____________________
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6.9. BIRŽŲ RAJONO JAUNIMO SITUACIJOS 2019 M. APŽVALGA
Biržų rajone gyvenamąją vietą 2019 m. registravo 4553 jauni (14–29 metų) žmonės.
Švietimą papildanti veikla
Sporto ir muzikos mokyklas lankančių mokyklinio amžiaus vaikų skaičius – 471.
Neformalus vaikų švietimas
2015 metais visoje Lietuvoje pradėjo veikti neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programos krepšelis.
Jo atsiradimas paįvairino popamokinių užsiėmimų moksleiviams galimybes. 2019 metais NVŠ Biržų
rajone lankė 697 moksleiviai (iš jų 583 14–18 metų amžiaus). Neformalaus švietimo paslaugas teikia
18 teikėjai (įvairios organizacijos arba laisvieji mokytojai).
Atviras darbas su jaunimu
Lietuvoje jau daugiau nei 10 metų vykdomas darbas su jaunimu pagal atviro darbo su jaunimu
principus. Atviras darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems
jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybių saugiai leisti
laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – spręsti kasdienybėje kylančius
iššūkius ir klausimus padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams. Biržų rajone ši darbo su
jaunimu forma vykdomas nuo 2012 m. 2019 m.
Biržų rajone buvo dvi įstaigos, kurios taikė „atviro darbo su jaunimu“ principus, tai Labdaros
ir paramos fondo „Vilties šviesa“ atvira jaunimo erdvė (AJE) ir Biržų švietimo pagalbos
tarnybos atviras jaunimo centras (AJC (Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimas Nr. T-211)
Šias įstaigas lanko virš 70 jaunuolių.
Jaunimo iniciatyvoms skiriamas finansavimas
Savivaldybėje veikia jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo programa.
Praėjusiais metais programai skirta 1940 Eur už kuriuos įgyvendinti 4 projektai. Dar beveik 2 000
Eur skirta kitiems jaunimo politikos įgyvendinimo tikslams.
Jaunimo organizacijų projektų pritrauktos papildomos lėšos
2019 m.
jaunimo organizacija „Regilda“ parašė projektą „Biržų miesto jaunimo verslumo
skatinimas“. Šis projektas finansuotas iš Biržų miesto vietos veiklos grupės, kurio vertė 16 650 Eur.
Projektas dalinai finansuotas. Jaunimo organizacija prie projekto prisideda 15,5 proc. savo
organizacijos lėšomis.
Jaunimo savanoriška veikla
Savanoriauti Lietuvoje gali visi asmenys nuo 14 m. bet kurioje ne pelno siekiančioje organizacijoje,
kaip tai numatoma LR savanoriškos veiklos įstatyme. Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų
– savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla,
trumpalaikė ir ilgalaikė.
Nuo 2019 m. Lietuvoje labai aktyviai pradėta vykdyti Jaunimo savanoriška tarnybos programa. Biržų
rajone ši programa taip pat aktyviai vykdyta ir pagal šią programą, savanoriavo 30 jaunuolių.
Programoje dalyvauja ir savanorius priima 15 įvairaus pobūdžio Biržų rajono nevyriausybinių
organizacijų ir Biržų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų.
Labai aktyviai plėtojama bei trumpalaikė savanoriška veikla. 2019 m. įvairiuose 22 Biržų rajone
vykusiuose renginiuose, akcijose (miesto šventėje, „Kalėdiniame“ ir „Biržų duonos“ bėgimuose,
Biržų kultūros centro rūbinėje renginių metu ir pan.) savanoriavo 104 jaunuoliai.
Jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės
Savivaldybėje veikia 8 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos:
Jaunimo asociacija „COFA“ (vadovė Donalda Sinkutė),
Jaunimo klubas „Regilda“ (vadovė Asta Vaitiekūnienė),
Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugija „Radvila“ (vadovė Austėja Verbickaitė),
Biržų „ Saulės“ gimnazijos alumnų klubas (vadovas Karolis Varžinskas),
Jaunimo asociacija „Sportuok ir progresuok“ (vadovas Danielius Kerbelis),
Jaunimo asociacija „Tau penki“ (vadovas Rokas Bėliakas),
Biržų jaunimo klubas „ Žalias!“ (vadovas Merūnas Jukonis),
Lietuvos moksleivių sąjungos Biržų padalinys (vadovė Greta Timukaitė).

2019 m. Biržų rajono savivaldybės administracija kompensavo naujai įsikūrusios jaunimo
organizacijos Biržų „ Saulės“ gimnazijos alumnų klubo steigimosi išlaidas.
Mokinių savivalda
Aktyviai veikia Biržų rajono mokinių taryba, kuri 2013 m. prisijungė prie Lietuvos moksleivių
sąjungos (LMS). Mokinių savivaldoje aktyviai dalyvauja daugiau nei 50 Biržų rajono moksleivių iš
11 mokyklų. Moksleiviai dalyvauja LMS Nacionaliniuose mokinių rudens ir pavasario forumuose,
kasmet Biržų rajono savivaldybės administracija kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga organizuoja
Savivaldybės mokinių forumus ir mokymus.
Savivaldybėje veikė visuomeninė patariamoji institucija – Biržų rajono savivaldybės jaunimo
reikalų taryba yra Jaunų žmonių nedarbo lygis (daugiau informacijos šios ataskaitos skyriuje
„Kitų komisijų, tarybų veikla“).
2019 metais vidutiniškas Lietuvoje jaunų žmonių nedarbo lygis buvo 5,5 proc., Panevėžio apskrityje
– 5,5 proc., Biržų rajone – 6,3 proc.
Savarankiškai veiklą vykdantis jaunimas
Savarankiškai (pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą) veiklą vykdančių jaunuolių
skaičius 2019 m. – 450.
Jaunųjų ūkininkų, įkūrusių savo ūkį, skaičius
Kasmet daugėja jaunų ūkininkų (iki 40 metų) skaičius.
Biržų rajone 2019 m. jaunų ūkininkų (iki 40 metų), įkūrusių savo ūkį, buvo 30. Lietuvoje praėjusiais
metais – 1615 asmenų.

2019 M. TARYBOS SPRENDIMAI JAUNIMO POLITIKOS KLAUSIMAIS
Pavadinimas
Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų
patvirtinimo
Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų 2019-2022 m. veiklos rėmimo programos patvirtinimo
Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, jų sąjungų
registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo
Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos Biržų rajono savivaldybėje
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Biržų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų pakeitimo
Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d.
sprendimo Nr. T-125 „Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos sudarymo“ pakeitimo“

___________________________
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Nr.

Data

T-44

2019-03-28

T-121

2019-05-24

T-125

2019-05-24

T-149

2019-06-20

T-183

2019-08-22

T-211

2019-10-24

T-279

2019-12-19

6.10. PAVELDO APSAUGA
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIAUSIAS
IR
VERTINGIAUSIAS
TERITORIJOJE
ŽINOMA ARCHEOLOGINIS PAVELDAS – MŪSŲ
DAUGIAU KAIP 500 OBJEKTŲ, KRAŠTO
ŽMONIŲ
KULTŪROS
TURINČIŲ
KULTŪRINĘ MATERIALINIS PALIKIMAS, VERTINGAS
PAVELDOSAUGINĘ VERTĘ
MOKSLINE IR PAŽINTINE PRASME:
Kultūros vertybių registre yra įrašyti 503
objektai, iš jų 137 – valstybės saugomi,
1. Istorinė Biržų miesto vieta.
19 – archeologinių paveldo objektų, 30 – 2. Biržų piliavietė.
architektūros kompleksų, apie 15
3. Rinkuškių bei Klausučių piliakalniai.
pavienių statinių, 9 – kultūros paveldo
4. Vinkšninių kapinynas.
objektai paskelbti paminklais, 80 –
5. Astravo senkapis.
istorinės, memorialinės vietos, 206 –
6. Muoriškių pilkapiai.
dailės kultūros vertybės, viena
urbanistinė vietovė. Kultūros vertybių
sąrašas nuolat papildomas naujais
objektais.
SUTVARKYTAME RINKUŠKIŲ (VELNIAKALNIO) PILIAKALNYJE RENGIAMOS
ŠVENTĖS IR MINĖJIMAI
Rinkuškių bendruomenės entuziastų iniciatyva iškirsti
krūmai, sutvarkyta erdvė, pastatyti suoliukai, įrengta
laužavietė. Prie piliakalnio kasmet pastatoma po keletą
medinių velnių skulptūrų ir Velniakalnis tampa
patrauklesnis visuomenei bei turistams.
Jis parengtas turistų lankymui, čia nuolat vyksta
etnokultūriniai renginiai.
MUORIŠKIŲ PILKAPIUOSE IR Muziejaus
VINKŠNINIŲ KAPINYNE ATLIKTI išleista knyga
ARCHEOLOGINIAI KASINĖJIMAI,
leidę patikslinti, kokios gentys gyveno
mūsų teritorijoje (beje, archeologiniai
radiniai byloja, kad mes gyvename... ne
sėlių, o žiemgalių gyventose žemėse) .
Iškirstas nuo krūmynų ir savaiminių
medžių Astravo senkapis. Didžioji dalis
objektų pažymėti, pritaikyti turistams
lankyti ir nuolat tvarkomi.
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PADIDINTAS DĖMESYS BIRŽŲ KRAŠTO ŽYDŲ PAVELDO OBJEKTAMS
– tvarkomos Biržų, Nemunėlio Radviliškio ir Vabalninko žydų kapinės ir holokausto vietos.
Sutvarkyti
Vabalninko
vasarinės ir
žieminės sinagogų
fasadai, abu
pastatai pažymėti
specialiais ženklais.
Įrengtos nuorodos,
žyminčios žydų
kapinių ir sinagogų
vietas bei kryptis,
kaip iki jų
nuvažiuoti. 2019 m.
Biržų žydų
holokausto vietoje
įrengtas
memorialas.
SURINKTA MEDŽIAGA IR LIUDININKŲ PRISIMINIMAI GENEROLO LEITENANTO
MAKSIMO KATCHĖS PALAIDOJIMO PAIEŠKOSE
Nustačius jo kapo vietą, M. Katchės
kapas paskelbtas valstybės saugomu
nacionalinės reikšmės paminklu, o
kapavietėje iš savivaldybės biudžeto lėšų
pastatytas paminklas ir sutvarkyta
aplinka.

PARENGTAS
PAMINKLOTVARKOS
PROJEKTAS ir, gavus ES fondų
paramą, tikimasi atstatyti 2015 m.
sudegusį seniausią Biržų rajone pastatą
J. Bielinio g. 1 – „Baltąją vaistinę“.
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PRIVAČIOMIS
LĖŠOMIS
TVARKOMA MANTAGAILIŠKIO
BUVUSIO
DVARO
SODYBA:
vykdomi
archeologiniai,
istoriniai,
architektūriniai tyrimai ir projektavimo
darbai, prižiūrima ir tvarkoma teritorija.
2020 m. išleista monografija apie
Mantagailiškio dvaro istoriją bei
archeologinius tyrinėjimus.
Privačiomis lėšomis aktyvi veikla
vykdoma ir Butautų dvaro sodyboje. Taip
suteikiama galimybė visuomenei pažinti
krašto paveldą.
Savivaldybė šiose turistų ir
visuomenės
gausiai
lankomuose
objektuose pastatė krypties ir vietos
rodykles.

Biržų rajono savivaldybei iš AB Lietuvos
pašto nupirkus Biržų pašto pastatą iškilo
būtinybė šio pastato pertvarkymui
visuomenės reikmėms. Bus rengiamas
paminklotvarkos projektas ir prašoma
lėšų iš Kultūros paveldo departamento
paminklų tvarkybai skiriamų fondų.

NUOLAT VYKDOMA KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA:
► vertinama bei fiksuojama paminklų būklė bei vertingųjų savybių būklės kaita. Renkama
medžiaga ir teikiami siūlymai vertingus Biržų krašto ir visos Lietuvos istorijai bei kultūrai objektus
paskelbti valstybės saugomais paminklais. Vertinimo tarybai pateiktas prašymas atlikti Pabiržės
bažnyčios komplekso (bažnyčia, varpinė, sandėlis-lavoninė, senoji klebonija) vertingųjų savybių
patikslinimą ir įtraukti į kompleksą parke aptiktą XVIII a. datuojamą skliautinį rūsį.
LABIAUSIAI NYKSTANČIŲ KULTŪROS VERTYBIŲ SĄRAŠE IŠLIEKA:
► Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro J. Šerno gimtinė (savininkas – privatus asmuo).
Surinkta istorinė medžiaga, įrodanti, kad J. Šernas gimė kitoje vietoje ir kreiptasi į Valstybinę
vertinimo tarybą, kad minėtasis pastatas būtų išbrauktas iš Kultūros vertybių registro. Taip pat
kreiptasi į Vertinimo tarybą, kad būtų patikslintos dailininko P. Kalpoko gimtinės (savininkas –
privatus asmuo).
► Skrebiškių, Papilio buvusių dvarų sodybų vertingosios savybės, nes jas išsaugoti nėra lėšų ir
galimybių;
► Kritinė Astravo dvaro sodybos vandens malūno (valdytojas – privatus asmuo) būklė.
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PLANUOJAMA

2020 m. iš Savivaldybės
biudžeto paveldosaugai
skiriamų lėšų rengiamasi
atlikti Biržų pilies tilto
prietilčių ir trečiosios
parakinės skliauto atramos
avarinės būklės likvidavimo
darbus. Vienas iš prioritetų
– užsakyti projektą Biržų
pilies reprezentacinių rūmų
autentiškų XVII a.
vėjarodžių pagaminimui ir
pastatymui.

Biržų pilies rūmų
rizalitai, ant kurių
numatoma įrengti
vėjarodes.
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6.11. BIRŽŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO PAGRINDINAI
VEIKLOS ASPEKTAI
visitbirzai.lt
Biržų rajono savivaldybės Biržų turizmo informacijos centras yra biudžetinė įstaiga,
išlaikoma iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto, teikianti turizmo informacijos paslaugas. Centro
direktorė – Raminta Indrulėnienė.
1. ĮSTAIGOS FINANSINĖ IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SITUACIJA.
Biržų turizmo informacijos centro lėšas sudaro biudžeto lėšos (skirtos darbo užmokesčiui),
gaunamos lėšos už prekes ir paslaugas (skirtos centrui išlaikyti (šildymas, elektra, ryšio paslaugos ir
kt.), suvenyrams, rinkodarai, tarptautinėms parodoms, komandiruotėms, kvalifikacijai kelti ir kt.)
Per ataskaitinį laikotarpį pajamų už atsitiktines paslaugas, t. y. komisinis mokestis už
parduotus kelto ir lėktuvo bilietus, turistines keliones, ekskursijas bei parduotą turistinę literatūrą,
suvenyrus gauta 56 581,42 Eur. ( 2018 m. 61 695,64 Eur. 2017 m. 34 748,36 Eur. 2016 m. 29 960,92
Eur.) Lyginant su 2018 m. pajamos mažesnės, bet 2018 m. 10 000 Eur uždirbta iš kempingo.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo personalo pokyčių. 2019 m. pradėjo dirbti du nauji darbuotojai
(vasario mėn. priimta turizmo specialistė dirbti su ekskursijomis po Biržų kraštą, užsienio rinka 2019,
o birželio mėn. priėmus turizmo specialistę sezonui savaitgaliais, sutartis pratęsta pakeičiant kitą
darbuotoją, išėjusią vaiko auginimo atostogų iki 2021 m.)
2020 m. viena darbuotoja taip pat eis vaiko auginimo atostogų, bus ieškoma darbuotojo. Taip
pat reikalingas dar vienas darbuotojas sezonui, darbui savaitgalais.
Taikomi šiuolaikiški vadybos metodai darbuotojams: darbuotojų įtraukiami į sprendimus,
vyksta reguliarūs pasitarimai, iškilusias problemas ir klausimus sprendžiame iš karto.
2. VEIKLOS REZULTATAI 2019 M.
1) Suorganizuota turizmo sezono atidarymo šventė (tą dieną vyko Gatvės muzikos dienos
ir Muziejaus nakties renginiai ir lankėsi mototuro „100 mylių aplink Biržus“ svečiai (Biržų miesto
VVG projektas).
2) Įgyvendinti 2 turizmo srities projektai:
Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas ,,Pažintis su Biržų
kraštu“. (Biržų miesto VVG projektas).
Šio projekto tikslas – pagerinti Biržų miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, suteikiant
paklausius įgūdžius ugdant kūrybingą ir pažintinių, informacinių bei bendrųjų turizmo srities
gebėjimų / žinių įgijusį specialistą, pasirengusį teikti gido paslaugas. Projektas finansuotas Europos
socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto išlaidų suma: 10 000
Eur. Savivaldybė prisidėjo 1000 Eur.
Šio projekto metu:
►apmokyti penki asmenys, kuriems suteikti gido pažymėjimai.
►Įsigyti imtuvai su ausinėmis ekskursijoms vesti (12 asmenų).
Biržų turizmo klasterio projektas „Biržų miesto jaunų turizmo verslų stiprinimas“. (Biržų miesto
VVG projektas).
Šio projekto tikslas - Biržų miesto jaunų verslų žinomumo stiprinimas, suteikiant reikiamas
kompetencijas bei priemones.
Vertė –- 50 000 Eur. Šį projektą administravo Biržų TIC. Papildomų lėšų iš kitų šaltinių - 0 Eur.
Šio projekto metu:
► Suorganizuotas mokymų ciklas klasterio nariams įvairiomis temomis.
Mokymų temos: Verslo psichologija; Verslo vadyba ir analitika; Pardavimų organizavimas
ir valdymas regionuose (mažuose miestuose ir t.t.); Turizmo įstatymo naujovės; Turizmo rinkodaros
iššūkiai; Darnusis turizmas; Kultūros keliai ir turistiniai maršrutai (praktinis užsiėmimas);

213

Svetingumo pagrindai: etiketas ir protokolas; Ar esame konkurencingi? (praktinis užsiėmimas –
diskusija); Svetingumo pagrindai: etiketas ir protokolas; Kad problemos su klientais nekainuotų:
alternatyvūs ginčų sprendimo būdai; Konfliktų valdymas: konfliktų priežastys, konstruktyvus
konfliktų sprendimas, bendravimo su „sunkiais“ klientais iššūkiai ir bendradarbiavimo galimybės;
Naujovės apgyvendinimo paslaugų teikėjams; Kūrybinė revoliucija industrijoje: kokios paslaugos
vartotojas tikisi kūrybos ekonomikos amžiuje (prekių ir paslaugų kūrybos sritis, reklama, rinkodara,
dizainas); Turizmo dizainas; Elektroninė rinkodara (praktinis užsiėmimas); Elektroninės parduotuvės
administravimas – pagrindai (praktinis užsiėmimas).
► sustiprinti 5 jauni verslai (suteiktos darbo priemonės, įvairus inventorius, suteikta galimybė
sudalyvauti parodose ir ten prekiauti). Projekto dalyviai: MB „Mokarda“, Biržų kempingas, MB
„Luna LT“, IĮ „Kristina Deikė“, MB „Figūra Plius“.
3) Didintas Biržų rajono savivaldybės žinomumas ir patrauklumas.
►dalyvauta tarptautinėse bei šalies turizmo ir laisvalaikio parodose, miestų šventėse:
„Adventur 2019“ (Vilnius, Lietuva), „Balttour 2019“ (Ryga, Latvija), „Tourrest 2019“ (Talinas,
Estija), „Verslo dienos 2019“ (Šiauliai), „EXPO Aukštaitija 2019“ (Panevėžys), kontaktų mugė B2B
(Pakruojis), verslo mugė (Aizkrauklė, Latvija), „Hanza dienos“ (Kaunas), „Klaipėdos jūros šventė“
(Klaipėda), „Vilniaus dienos“ (Vilnius), Kupiškio šventė, Biržų miesto šventė, Baltų dienos (Biržai).

►suderinti filmavimai laidų cikle „Keliauk Lietuvoje“, TV3 televizijos kanale. Reportažuose
buvo įtraukti ne tik verslas, bet ir bendruomenė.
►skelbti įvairūs straipsniai portaluose welovelithuania.com., 15 min., Delfi.lt, LRT ir kt.;
► sukurti žingsniai programėlę #walk15 (2019 m.), du maršrutus – po Biržus ir J. Meko trasa
(lietuvių, anglų kalbomis);
► rūpintasi naujos Biržų turizmo informacijos internetinės svetainės su el. parduotuve,
pritaikyta neįgaliesiems, kūrimu, kuri startuos 2020 m.
► rūpintasi naujo fotoalbumo apie Biržų kraštą leidyba. Surinkta medžiaga.
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4) Vykdyta intensyvi sklaida socialiniuose tinklalapiuose – „Facebook“,„Instagram“

5) Išleisti pakartotiniai ir nauji leidiniai: rajono ir miesto žemėlapiai, miesto žemėlapiai
(plėšomi), lankstinukai “Biržai”
penkiomis kalbomis (lietuvių,
lenkų, vokiečių, anglų, latvių),
atvirukai su Biržų vaizdais,
kalėdiniai atvirukai, trikampiai
pastatomi
kalendoriai,
lankstinukas
„Kulinarinis
paveldas”, lankstinukas “Žydų
paveldas”,
skrajutės
„Lux
express“ keleiviams, kalėdinių
renginių
skrajutės,
dviračių
maršrutas.
Atsiradus naujiems tarptautinių autobusų maršrutams Ryga–Biržai–Daugpilis ir Daugpilis–
Biržai–Ryga apsilankyta Daugpilyje ir užmezgzti ryšiai su Daugpilio turizmo informacijos centru,
kelionių agentūrų atstovais, pristatyti Biržų krašto ištekliai ir naujovės, pasidalinta įvairiausiais
lankstinukais bei žemėlapiais bei išleista skrajutė su TOP 16 Biržų krašto lankytinų objektų tiek
mieste, tiek rajone su naudinga informacija turistams, atvykstantiems autobusu.
6) Didinta suvenyrų pasiūla. 2019 m.
gruodžio mėn. duomenimis
Biržų turizmo
informacijos centre yra skirtingos 285 suvenyrų
rūšys. Lankytojų patogumui galima atsiskaityti ne
tik grynais pinigais, bet ir kortele (bekontakte).
Suvenyrai siunčiami į kitus Lietuvos miestus.
2020 m. pradės veikti elektroninė parduotuvė.
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7) aktyviai bendradarbiauta: su Savivaldybe, vietos verslininkais, kurie teikia
apgyvendinimo, maitinimo ir laisvalaikio paslaugas. Vyko periodiniai susitikimai su Biržų krašto
muziejumi „Sėla“, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka, Biržų kultūros centru,
Biržų kūno kultūros ir sporto centru, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Biržų regioninio parko
direkcija.
8) Kurti nauji
maršrutai
individualiems
keliautojams,
grupėms.

9) 2019 metais Biržų turizmo informacijos centras suorganizavo 160 ekskursijų.
Apžvalginės ekskursijos trukmė apie 2,5 val. Populiariausias maršrutas – KELIONĖ „Į ŽEMĖS
GELMIŲ MUZIEJŲ“. Ekskursija prasideda prie Biržų pilies, toliau važiuojama iki pėsčiųjų tilto per
Širvėnos ežerą. Pėsčiomis tiltu keliaujama į Astravo dvaro parką, kurio centrinis akcentas yra grafų
Tiškevičių rūmai. Važiuojant apžiūrimos užtvankos ir vingiuojančiu keliu tarp senų vandeningų
įgriuvų vykstama prie Kirkilų karstinių ežerėlių bei apžvalgos bokšto. Vėliau aplankomas
Karajimiškis, kur galima pamatyti įspūdingą smegduobyną su garsiąja legendomis apipinta parko
„vizitine kortele“ – Karvės ola. Ekskursija baigiama aplankant naująjį „Barsuko olos” pažintinįgeologinį taką.
Turizmo centras taip pat organizavo ekskursijas po Lietuvą bei užsienį. 2019 m. Biržų TIC
krašto gyventojams pasiūlė vykti į 16 skirtingų ekskursijų Lietuvoje bei užsienyje. Iš viso 2019 m.
keliavo – 352 asmenys. Populiariausios ekskursijos – „Poilsinė Palanga“ (3 dienos), „Karališkasis
Gardinas“ (2 dienos).
3. ESMINIAI ĮSTAIGOS DARBAI, POKYČIAI, IŠŠŪKIAI, PROBLEMOS 2019 M.
1) Geras miesto bei rajono įvaizdis, turistų skaičiaus didinimas, dalyvaujant tarptautinėse
turizmo parodose, rinkodaros projektuose.
2) Nuolatinis bendravimas su vietos verslu.
3) Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
4) Tarpinstitucinio bendravimo stoka (bendri projektai, periodiniai susitikimai pasidalinti
informacija).
5) Nėra finansavimo rinkodarai. Reikalingos lėšos ne tik darbo užmokesčiui, bet ir
priemonėms pritraukti turistus (parodos, informaciniai leidiniai, nauji inovatyvūs produktai
ir kt.).
6) Darbuotojų kaita (jaunas kolektyvas, periodiškai išeina vaiko priežiūros atostogų) .
4. GALIMYBĖS GERINTI ĮSTAIGOS VEIKLĄ, PLANUOJAMI RENGTI
DOKUMENTAI, SVARBIAUSI DARBAI 2020 M.
1) senos internetinės svetainės atnaujinimas 2020 m.
2) išnaudoti ES paramos įrankius: dalyvauti projektuose, kurių pagrindinis tikslas – plėsti
turizmo informacijos centro darbui reikiamas žinias, didinanti personalo kompetencijas.
3) naujos Biržų rajono savivaldybės turizmo plėtros studijos parengimas.
Šiuo metu Biržų turizmo informacijos centras savo veikloje remiasi Biržų rajono
savivaldybės turizmo plėtros studija, kuri parengta 2015 m. ES ir savivaldybės lėšomis. Studiją būtina
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atnaujinti, nes dalis faktų nebeatitinka esamos situacijos. Biržų rajone paslaugų spektras išsiplėtė,
pasikeitė turizmo paslaugų teikėjai, dalis Studijoje paminėtų paslaugų nebeteikiama, atsirado naujų.
Yra galimybė surengti apvalaus stalo diskusiją su Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriumi, krašto muziejumi „Sėla“, Biržų regioninio parko direkcija ir kitomis suinteresuotomis
Biržų turizmo plėtra organizacijomis ir aptarti minėtos naujos studijos tikslingumą.
5. KITA SVARBI INFORMACIJA.
Kiekvienais metais Biržų turizmo informacijos centro lankytojų skaičius vis auga.
Lyginant su ankstesniais metais 2019 m. žymiai išaugo bendras turistų skaičius.
2017 m. iš viso Biržų TIC aplankė 8869 asmenys, 2018 m. – 11709 lankytojai, o 2019 m.
sulaukėme net 14226
Bendras Biržų TIC lankytojų skaičius
lankytojų. Lyginant su
2018 metais, 2019 m.
Biržų
turizmo
15000
informacijos
centrą
aplankė net 18 % daugiau
10000
turistų nei praeitais metais
14226
11709
(1 pav.) Augimą galėjo
8869
5000
lemti sėkmingai tęstas
2018
m.
prasidėjęs
0
projektas
,,Surink
2017
2018
2019
Lietuvą”, kurio tikslas
skatinti žmones pažinti Lietuvą, keliauti po ją ir tyrinėti dar neatrastas šalies įdomybes, į vieną dėlionę
sujunti visas 60 Lietuvos savivaldybes. Žmonės ne tik keliavo po Lietuvą, susipažino su dar
nematytais šalies kampeliais ar iš naujo aplankė jau ne kartą matytas vietas, bet ir turėjo galimybę
įsigyti to apsilankymo trofėjų – konkrečios savivaldybės magnetuką, vieną iš 60 Lietuvos dėlionės
dalių. Projekto iniciatoriai Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras. Projektas dėl didelio
susidomėjimo yra tęsiamas.
Nestebimas turizmo veiklos neigiamas sezoniškumo
poveikis. Biržų rajono savivaldybė turistų sulaukia ir
šaltuoju sezono metu: lankomi Biržų rajono turistiniai
objektai,
organizuojamos
įvairios
edukacines
programos: „Alaus kelias“, „Grūdo kelias“, „Levanda nuo sėklos iki produkto”, „Avis aprengs ir pamaitins“ ir
kt., kurioms neturi įtakos metų laikai. Biržų pilis –
traukos objektas ištisus metus. Nauja programa – „Iš
kunigaikštienės buduaro, tiesiai prie Jo šviesybės stalo“.
Dėl plačios edukacinių programų pasiūlos kultūros bei
verslo įstaigose sezoniškumas nėra toks didelis. Tai
padeda išlaikyti turistų srautus ištisus metus.
Bet vis dėlto patys populiariausi metų mėnesiai išlieka
birželis, liepa bei spalis – šiuo laiku gidų užimtumas
žymiai viršija kitų mėnesių statistiką.
Išaugo Biržų turizmo informacijos centro svetainės
www.visitbirzai.lt lankytojų skaičius. Nuo 2013 m.
pradžios buvo pradėti skaičiuoti Biržų turizmo
informacijos centro svetainės www.visitbirzai.lt
lankytojai. 2013 m. šią svetainę aplankė ir informacijos apie Biržų kraštą ieškojo 19 647 lankytojai.
2018 m. - 104 927, o 2019 m. – 132 112 lankytojai. Nuo svetainės sukūrimo 2013 m. iki 2019 m.
Biržų TIC interneto svetainės lankomumas padidėjo 6 kartus: išaugo net iki 85 %.
2019 m. lyginant su 2018 m. lankomumas išaugo 21 %.
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Biržų turizmas yra išskirtinis Lietuvoje, nes turi pasiūlyti tai, ko kitame Lietuvos krašte
nepamatysi:
►išskirtinį kulinarinį paveldą,
►vienintelį pasaulyje „Monteboll“ žaidimą,
►Baltijos šalyse vieną iš didžiausių senovinės technikos muziejų,
►smegduobes,
►ilgiausią pėsčiųjų tiltą,
►vienintelę tokio tipo bastioninę tvirtovę Biržų pilį,
►atodangas.
6. TOLESNĖS VEIKLOS PERSPEKTYVOS
Orientacija į užsienio rinkas:
1. Ypač į rinkas, kuriose gausu lietuvių emigrantų, per juos, kaip turizmo ambasadorius,
skleisti naujienas apie Biržus, nes patys emigrantai visada grįžta atostogų į savo gimtuosius miestus.
2. Prioritetinė rinka – Latvija, jos analizė ir užpildymas, dalyvavimas konferencijose,
parodose, mugėse, bendrų projektų (sporto, kultūros, turizmo) srityse rengimas.
3. Nišinių turizmo paslaugų kūrimo plėtra kartu su verslu ir viešuoju sektoriumi: liukso
turizmas, turizmas vienam, turizmas vaikams, turizmas, paremtas emocijomis.
4. Skaitmeninės rinkodaros plėtra ir pasiekiamumas realiuoju laiku.
5. Partnerinė rinkodara.
7. VADOVO, SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS.
Reikalingi mokymai dalykinėms kompetencijoms tobulinti: įstaigos dokumentų valdymas,
duomenų apsauga, elektroninė rinkodara, šiuolaikinio turisto poreikiai, konfliktinių situacijų
valdymas.

___________________
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7. SOCIALINĖ, SVEIKATOS, VAIKO
TEISIŲ APSAUGA

219

7.1. VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras yra Lietuvos Respublikos viešųjų
įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, kurio tikslas – teikti socialines paslaugas dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų
iš dalies ar visiškai netekusiems (neturintiems) savarankiškumo ir negalintiems pasirūpinti savimi bei
savo šeima.
Centras įsteigtas 2004 m. gruodžio 30 d. Biržų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu.
Centro direktorius – Eivydas Šernas.
1. Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija
2019 m. Centro veiklai panaudota 858159 Eur biudžeto lėšų. 2019-12-31 dirbo 101
darbuotojas. Vyriausybei keliant MMA dydį, Centro atlyginimų fondui tai daro nemažą įtaką. Šiuo
metu įstaigoje nėra darbuotojų, gaunančių minimalų darbo užmokestį.
2019m. lankomosios priežiūros darbuotojoms ir Savarankiško gyvenimo namų soc.
darbuotojo padėjėjoms valandinio atlygio tarifas padidėjo nuo 3,60 Eurų/val. iki 4,29 Eurų/val.
(19,5%). Socialinėms darbuotojoms atlyginimai kilo 10-15%.
Kaimuose už ne visą darbo krūvį dirbantiems darbuotojams, pagal įstatymą reikia sumokėti
socialinio draudimo įmoką už visą krūvį, kas Centrui sudaro nemažą papildomą finansinę naštą (7001000 eurų/ mėn.)
2. Veiklos rezultatai 2019 m. (strateginių planų įgyvendinimas)
Per 2019 m. buvo teikiamos socialinės priežiūros paslaugos asmens namuose vidutiniškai 160
asmenų, dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose 45 asmenims, pas kuriuos vyko ir
projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ slaugos specialistai.
Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje – 19 asmenų. Nemažai suteikta asmens higienos
paslaugų: skalbimo – 140 asmenų, dušo – 637 asmenims, viešosios pirties – 2185 asmenims. Per 2019
m. transporto paslaugų suteikta 475 asmenims.
Savarankiško gyvenimo namai yra VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro struktūrinis
padalinys, tai socialinę priežiūrą teikianti socialinių paslaugų įstaiga. Socialinę priežiūrą apima
visuma paslaugų, kuriomis asmeniui
(šeimai) teikiama kompleksinė, bet
nuolatinės
specialistų
priežiūros
nereikalaujanti
pagalba.
Paslaugos
organizuojamos
ir
teikiamos
vadovaujantis „Asmens apgyvendinimo
Biržų miesto savarankiško gyvenimo
namuose ir mokėjimo už suteiktas
paslaugas tvarkos aprašu“, patvirtintu
Biržų
rajono savivaldybės tarybos
2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-13.
Pastate yra 15 kambarių: 10 vienviečių, 4
dviviečiai ir vienas – šeimyninis. 2019 m.
savarankiško gyvenimo namuose gyveno
16 gyventojų (3 vyrai ir 13 moterų (šiuo
metu iš viso gyvena 17 gyventojų). Trys vietos šiuo metu sąlyginai laisvos, tačiau apgyvendinimas
problematiškas, nes 3 kandidatai paslaugoms gauti dėl amžiaus skirtumo nesuderinami su jau
kambariuose gyvenančiais. Už gyvenimą SGN mokama priklausomai nuo gaunamų pajamų.
Socialinio darbuotojo padėjėjos, esant poreikiui, padeda gyventojams ruošti valgį, padeda apsipirkti,
palydi į gydymo įstaigas. Vienas iš įstaigos personalo užduočių yra gebėjimas valdyti nedideles,
konfliktines situacijas, kurios, deja, kartais pasitaiko.
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2018 m. kovo 29 d. Biržų
rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-37, viešąjai
įstaigai Biržų rajono socialinių
paslaugų centrui skirta vykdyti
Globos centro funkcijas. 2019 m.
Globos centras pradėjo dirbti
visa apimtimi. Jame dirba dirba
dvi koordinatorės, 4 atvejo
vadybininkės, 11 socialinių
darbuotojų ir 2 Valstybinės vaiko
teisių
apsaugos
institucijos
atestuoti asmenys. Savivaldybėje
132 šeimoms teikiama socialinė
priežiūra. 2018 m. 3 laikinosios
globėjos globojo 7 vaikus, o 2019
m. 6 laikinosios globėjos – 20
vaikų. 2019 m. Biržų rajone 32
globėjų
giminaičių
šeimos
globojo 49 vaikus, 8 globėjų,
nesusijusių giminystės ryšiais,
šeimos globojo 13 vaikų. Dvi
šeimynos globojo 10 vaikų.
Nuolatinė globa 2019 m.
padidėjo vienu vaiku.
Be didelių trikdžių vyksta Biržų rajono gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos
priemonėmis. Per 2019 m. išduota 472 techninės pagalbos priemonių už 35 824,64 Eur.
3. Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos 2019 m.
2019 m. reikėjo rengti pareigybių aprašymus, įvairius veiklos dokumentus ir naujas tvarkas.
Globos centro veiklai trukdo besikeičiantys teisės aktai iš esmės keičiantys veiklą (pvz. atvejo
vadybos tvarkos aprašas).
4. Galimybės gerinant įstaigos veiklą
1) Gerinant įstaigos veiklą numatoma keisti pagalbos į namus teikimo tvarką.
2) Tobulinti socialinės globos namuose paslaugų apmokėjimo tvarką.
3) Tobulinti transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką.
4) Pakeisti nepakankamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus.
5. Paslaugų plėtra organizacijoje
2020 m. planuojame pratęsti sutartį su ESFA dėl projekto „Integralios slaugos ir socialinės
globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ tęstinumo.
Pradėti vykdyti projektai „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams
(rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“, „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų
rajone“.
Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“ papildytas dar viena paslauga – asmeninio
asistento paslaugų teikimu asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia. 2020 m. planuojama
pradėti teikti šitą paslaugą.
6. Kita svarbi informacija
Per 2019 m. buvo organizuojami GIMK mokymai: įvadiniai – 12 dalyvių; specializuoti – 6
dalyviams. Buvo įsteigtos 2 savitarpio pagalbos grupės (17 dalyvių), vyko tęstiniai mokymai – 9
dalyviams.
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VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centras kartu su VšĮ „Asmenybės brandos
centras“
2019 rugsėjo 27 d. suorganizavo
konferenciją „Globa – kasdienybė, realybė,
iššūkiai“.
Vykdant projektą „Kompleksinės paslaugos
šeimai Biržų rajone“, buvo suteikta įvairių
paslaugų, kuriomis pasinaudojo daug savivaldybės
gyventojų:
1. Kompleksiškai teikiamų paslaugų Biržų r. sav.
šeimoms organizavimas, koordinavimas,
užtikrinant vieno langelio principą – 861 asmuo.
2. Psichologinė pagalba šeimoms – 262 asmenys.
3. Individualios psichologo konsultacijos – 262
asmenys.
4. Šeimos mediacijos paslaugos – 71 asmuo.
5. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės
paslaugos šeimoms – 271 asmuo.
6. Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
– 171 asmuo.
7. Grupinės socialinio darbuotojo konsultacijos – 85 asmenys.
8. Šeimų erdvė – 119 asmenų.
9. Šeimos finansų planavimo mokymai -72 asmenys.
10. Šeimų stovyklos – 46 asmenys.
11. Vaikų priežiūra – 101 asmuo.
12. Pozityvios tėvystės mokymai – 311 asmenų.

________________________________
Išsami informacija www.birzuspc.lt
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7.2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
POLIKLINIKOS PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
Poliklinikos steigėjas ir dalininkas (savininkas) yra Biržų rajono savivaldybė, kitų dalininkų
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Poliklinika neturi. Dalininko įnašas ataskaitinių metų pradžioje
ir metų pabaigoje – 29074,35 Eur. 2019 m. Poliklinikos metinis veiklos rezultatas yra teigiamas.
Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika – viešoji asmens sveikatos priežiūros ne
pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Panevėžio Teritorine
ligonių kasa ir kitais užsakovais. Poliklinikos direktorius – Leonidas Sologubovas.
Visi poliklinikos administracijos sprendimai ir darbai nukreipti siekiant pagrindinio tikslo –
būti patrauklia pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia įstaiga tiek pacientams, tiek
darbuotojams, tam, kad įtaigoje prisirašytų kuo daugiau pacientų bei nepritrūktų paslaugas teikiančių
medikų (ypač gydytojų). Tik įstaigai užtikrinus gerą, greitą, patogų pacientų aptarnavimą rezultatas
bus pasiektas.
SIEKIANT ĮSTAIGOS TIKSLŲ SUSIDURIAMA SU IŠŠŪKIAIS:
1) Biržų rajono gyventojų skaičiaus mažėjimu. Ypač aktualus kaimo gyventojų skaičiaus
mažėjimas – gaunamas finansavimas yra nepakankamas medicinos punktams ir ambulatorijoms
išlaikyti. Dvi iš keturių ambulatorijų pagal medicinos normas neaptarnauja priklausančio gyventojų
skaičiaus. Poliklinika priversta neefektyviai naudoti lėšas, nors jas būtų galima skirti Biržų rajono
savivaldybės poliklinikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti;
2) didėjančiu vidutiniu gydytojų amžiumi, sunku pritraukti jaunus specialistus. Įstaigos
gydytojų vidutinis amžius didesnis nei 60 metų, trūksta šeimos gydytojų.
3) labai dažnu sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų keitimu.
4) dėl nuo poliklinikos nepriklausančių aplinkybių neįgyvendinus ankstesnio poliklinikos
pastato renovacijos projekto, vis dar būtina sutvarkyti cokolinio aukšto, kuriame yra archyvas,
hidroizoliaciją, sutvarkyti lietaus kanalizaciją, apšiltinti pastato sienas ir sutvarkyti stogą. Tai leistų
sutaupyti pastato eksploatacijos išlaidas ir pagerintų darbuotojų darbo sąlygas.
5) darbo valandomis reikia dirbančios trečios GMP brigados, bet įstaigai šiam tikslui neužtenka
gaunamo finansavimo.
Geresnių rezultatų galima pasiekti vykdant slaugomų ligonių namuose priežiūrą, atliekant vaikų
dantų profilaktinius patikrinimus, didinant vaikų sveikatingumą mažinant rezistencijos antibiotikams
atvejus.
TEIGIAMI POKYČIAI:
1. Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. rezultatus, beveik visi rodikliai gerėjantys ir pasiektas
arba viršytas norimas rezultatas. Ypač geri rodikliai atliekant tuberkuliozės profilaktiką ir vykdant
tuberkulioze sergančiųjų išgydymą DOTS kabinete, pagaliau sklandžiai vyksta elektroninių receptų
išdavimas, labai geras vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų intensyvumas.
2. Pasinaudota išoriniais finansavimo šaltiniais - įgyvendinant projektą Nr. 08.1.3-CPVAR-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Biržų
rajono savivaldybės poliklinikoje“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ atnaujinta
medicininė įranga ir priemonės (odontologiniame skyriuje įrengtas viziografas,
stetofonendoskopai, slaugytojų krepšiai; perkamas automobilis, patalpas nuo karščio apsaugančios
ritininės užuolaidos; nupirkti 9 kompiuteriai, 3 spausdintuvai, 1 multifunkcinis įrenginys),
remontuojamas pastatas (įrengtas pandusas neįgaliesiems; iš esmės suremontuoti laiptai prie
pagrindinio įėjimo ir prie vaikų konsultacijos; įrengtos automatinės durys; įrengtas kondicionierius
trečiojo aukšto koridoriuje; įrengtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas). 7,5
procentų projekto išlaidų skyrė Biržų rajono savivaldybė.
3. Poliklinika savo lėšomis taip pat prisidėjo remontuojant laiptus, įrengė kondicionierių
procedūriniame kabinete; odontologiniam kabinetui nupirko endodontinį mikromotorą, ultragarso
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aparatą, „Aušros“ mokyklos odontologiniame kabinete įrengė rentgeno aparatą, atnaujino pastato
iškabą.
4. Didelis dėmesys skirtas profilaktinių programų įgyvendinimo gerinimui. Statistikos
darbuotojos, pagal IS „Sveidra“ duomenis, atrenka žmones, kurie nesilanko poliklinikoje ir / ar
nepasitikrinę sveikatos pagal programas, ir jiems skambina bei asmeniškai kviečia atvykti pasitikrinti
sveikatos. Šios priemonės davė rezultatų.
5. Tam, kad būtų suteikta daugiau slaugos paslaugų, viena slaugytoja paskirta tik slaugos
paslaugoms namuose teikti.
6. Patobulinta poliklinikos elektroninės sveikatos istorijos sistema (toliau – ESIS): pradėti
pildyti elektroniniu būdu „Profilaktinių skiepijimų lapai“ (forma 063/a), „Vaiko sveikatos
pažymėjimai“, (forma 027-1/a), odontologo profilaktinio patikrinimų įforminimas; siuntimai
laboratoriniams tyrimams teikiami ir atsakymai gaunami per ESIS; įdiegta profilaktinių patikrinimų
pagal programas funkcija.
7. Greitosios medicinos pagalbos skyriui nupirktos dvi planšetės, todėl dabar, gavus
iškvietimą, planšetėje iš karto rodomas iškvietimo adresas ir maršrutas – tokiu būdu
sutrumpėjo nuvykimo į įvykio vietą laikas.
8. Aukciono būdu parduotas veikloje nenaudojamas VW Transporter automobilis;
Savivaldybei perduotos Kvetkų medicinos punkto patalpos.
9. 2019 m. patvirtinti nauji darbo apmokėjimo nuostatai, pagal kuriuos medicinos darbuotojų
dalis darbo užmokesčio yra pastovi (priklauso nuo minimalaus darbo užmokesčio), o kita dalis–
kintama, priklauso nuo darbo stažo, nuo prisirašiusiųjų gyventojų skaičiaus (perskaičiuojama kas
ketvirtį), nuo suteiktų skatinamųjų paslaugų skaičiaus – t. y. darbo užmokestis susietas su realiu darbo
krūviu ir suteiktų paslaugų skaičiumi.
10. Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus buvo nuolat atnaujinami ir kuriami nauji
kokybės vadybos sistemos dokumentai: pakeistos „Vidaus tvarkos taisyklės“, 6 pareiginės
instrukcijos, 7 procedūros, 8 vidaus formos; naujai patvirtinta 1 vidaus forma, 1 pareiginė
instrukcija. Visi kokybės sistemos dokumentai (aktualios redakcijos) keliami į poliklinikos interneto
puslapio specialiai darbuotojams skirtą skiltį, kurioje darbuotojai turi galimybę bet kuriuo darbo metu
paskaityti aktualias dokumentų redakcijas.
11. Poliklinikoje dirba jauni odontologai (2020 m. įdarbintas jaunas chirurgas).
TĘSIANT PRADĖTUS DARBUS, 2020-AISIAIS METAIS PLANUOJAMA:
1. Kreiptis į Savivaldybę dėl poliklinikos pastato apšiltinimo, stogo dangos pakeitimo, šviesos
energijos kolektorių įrengimo, hidroizoliacijos įrengimo ir šaligatvių prie poliklinikos pakeitimo
projekto parengimo finansavimo.
Tikslas – apsaugoti pastatą nuo neigiamo drėgmės poveikio, mažinti energijos vartojimą,
taršos mažinimas (gamtosauga) ir gyventojų saugumas.
2. Parengti Nemunėlio Radviliškio ambulatorijos pertvarkymo į medicinos punktą ir Pabiržės
ambulatorijos uždarymo planą ir teikti jį Savivaldybei svarstyti.
Tikslas – optimizuoti poliklinikos veiklą, turimus resursus naudoti efektyviai.
3. Įdiegti darbuotojų informavimo sistemą per vidinį kompiuterių tinklą, kad kiekvienas
darbuotojas savo kompiuterio monitoriuje prieš pradėdamas darbo dieną susipažintų su naujais
direktoriaus įsakymais, vidaus kokybės dokumentais ir kita aktualia darbine informacija.
Tikslas – pagreitinti informacijos sklaidą, gerinti darbuotojų informuotumą, spausdinimo
priemonių taupymas (gamtosauga).
4. Vienos slaugytojos paskyrimas tik slaugos paslaugoms namuose teikti pasiteisino, todėl
ateinančiais metais bus skiriama daugiau slaugytojų tik paslaugoms teikti. Taip pat gydytojų
susirinkimuose dažniau (kartą per ketvirtį) bus analizuojami teisės aktai, reglamentuojantys slaugos
paslaugų namuose teikimą, ir pasiekti rezultatai, ypač atkreipiant dėmesį į psichikos ligonių ir vaikų
slaugą namuose.
Tikslas – intensyvesnis slaugos paslaugų namuose teikimas.
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5. Didinti vaikų profilaktinio dantų patikrinimo intensyvumą ir siekti, kad kiekvienas vaikų ligų
gydytojo profilaktiškai patikrintas vaikas iš karto „nukeliautų“ pas burnos higienistę ar poliklinikos
gyd. odontologą dėl dantų patikrinimo. Kiekvieną ketvirtį kartu su gyd. odontologais daryti atliktų
profilaktinių sveikatos patikrinimų ir profilaktinių dantų patikrinimų skaičiaus palyginamąją analizę.
Tikslas – intensyvinti profilaktinį vaikų dantų patikrinimą.
6. Didinti vaikų sveikatingumą mažinant rezistencijos antibiotikams atvejus. Organizuoti
streptokokų greitojo nustatymo testo atlikimą procedūriniame kabinete (ne gydytojų kabinetuose,
kaip būdavo iki šiol); kartą per ketvirtį gydytojų susirinkimuose aptarti testo atlikimo rodiklius,
neatlikimo priežastis. Tikslas – išvengti nebūtino antibiotikų skyrimo.
7. Tobulinti jau esamas ir diegti naujas ESIS funkcijas. Dirbant nuolat atsiranda naujų formų
(šablonų) poreikis, pamatomos galimybės procesą pagreitinti, todėl, kartu su sistemų
administratoriais, sistema bus nuolat gerinama. Numatytos diegti naujos funkcijos – atliktų EKG
integracija į gydytojų kompiuterius; išorinių tyrimų atsakymų integracija į ESIS. Tikslas – pagreitinti
darbo procesus, taupyti spausdinimo priemones (gamtosauga).
8. Įrengti gydytojų poilsio kambarį. Tikslas – gerinti darbuotojų darbo sąlygas.
9. Nemunėlio Radviliškio ambulatorijoje įrengti stebėjimo kameras (dėl pastaruoju laiku
padažnėjusių agresyvių pacientų veiksmų). Tikslas – apsaugoti darbuotojus, įstaigos reputaciją,
pagerinti darbo sąlygas.
10. Įdarbinti naują šeimos gydytoją. Įvertinus esamų gydytojų amžių, būtina pasirengti gydytojų
kaitai. Tikslas – nuolat turėti pakankamai šeimos ligų gydytojų.
11. Pabaigti įgyvendinti projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 "Pirminės asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje", įsisavinti
visas projektui skirtus lėšas. Tikslas – taupyti įstaigos lėšas, atnaujinti įrangą, baldus.
12. Siūlyti Savivaldybės administracijai inicijuoti mobilaus mamografo įsigijimą (galbūt
kooperuojantis kartu su kitų rajonų administracijomis) ir kelti šį klausimą valstybiniu lygiu. VšĮ Biržų
rajono savivaldybės poliklinikos pacientės dėl mamografinio pasitikrinimo atliekant ankstyvos
krūties vėžio diagnostikos profilaktinę programą, turi vykti į Panevėžį ar kitą miestą. Dalis moterų
dėl to, kad paslauga neteikiama vietoje (Biržuose), taip ir lieka neatlikusios profilaktinio
pasitikrinimo. Pradedant vykdyti šią profilaktinę programą Sveikatos apsaugos ministerija žadėjo
organizuoti mobilius mamografus, su kuriais būtų atvažiuojama į mažesnius miestus. Deja, dabar apie
tai nekalbama. Tikslas – kuo daugiau moterų atlikti ankstyvos krūties vėžio diagnostikos profilaktinę
programą.
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7.3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ LIGONINĖS PAGRINDINIAI
VEIKLOS ASPEKTAI
Biržų ligoninės steigėjas yra Biržų rajono savivaldybė. Ligoninė savo veikloje vadovaujasi
įstatais, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais
įstatymais bei teisės aktais. Biržų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Biržų ligoninė turi viešosios
įstaigos statusą. Ligoninė yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinė Ligoninės veikla sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Pajamas už suteiktas medicinines paslaugas Ligoninė gauna
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Ligoninė sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų rinkinius. Ligoninės direktorius – Petras Bimba.
1. Finansinė situacija
2019 m. pagrindinės VšĮ Biržų ligoninės veiklos pajamos sudarė 3903273 Eur.
Pagrindines veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos – 77026 Eur ir pagrindinės veiklos
kitos pajamos 3826247 Eur. Pagrindinis Ligoninės lėšų šaltinis yra pajamos, gaunamos už suteiktas
paslaugas pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa.
2019 m. pagrindinės VšĮ Biržų ligoninės veiklos sąnaudos sudarė 3949816 Eur.
Didžioji dalis pagrindinės veiklos sąnaudų (76 proc.) teko darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms.
Įstaigos rezultatas iš pagrindinės veiklos – 46543 Eur deficito.
Žmogiškųjų išteklių situacija
2019 metų pradžioje ligoninėje dirbo 227 darbuotojai. 2019 metų pabaigoje ligoninėje dirbo
226 darbuotojas, iš jų: 52 gydytojas, 95 bendrosios praktikos slaugytojai ir jiems prilyginti
specialistai, 37 slaugytojų padėjėjos, 20 specialistų ir 22 pagalbiniam personalui priskiriami asmenys.
2019 metais į Ligoninės kolektyvą įsiliejo 6 nauji gydytojai specialistai: gyd. otorinolaringologas,
gyd. ortopedas traumatologas, gyd. akušerė ginekologė, vidaus ligų gydytojas, gyd. urologas ir gyd.
pulmonologė. Ligoninės kolektyvą papildė 3 bendrosios praktikos slaugytojos ir 3 slaugytojos
padėjėjos. Trečius metus Biržų ligoninėje, kaip rezidentūros studijų bazėje, dirba 1 gydytojas
vyresnysis rezidentas. Tačiau ir toliau išlieka gydytojų specialistų poreikis.
2. Veiklos rezultatai 2019 m.
2019 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Biržų ligoninėje patvirtintas lovų skaičius buvo:
77 aktyviojo gydymo, 49 slaugos ir palaikomojo gydymo bei 2 paliatyviosios pagalbos lovos. Bendras
lovų skaičius - 128 lovų.
2019 m. Ligoninės aktyviojo gydymo stacionare gydėsi 3016 pacientai. Vidutinis gulėjimo
laikas stacionaro skyriuose, teikiančiuose aktyvaus gydymo paslaugas buvo 5,2 dienos.
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje per 2019 m. gydėsi 367 pacientai.
Konsultacijų poliklinikoje 2019m. pacientų apsilankymų skaičius - 38098, ambulatoriškai
suteiktų gydytojų konsultacijų skaičius yra 31555 konsultacijos.
Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje pacientų apsilankymų skaičius - 2821.
Teigiami pokyčiai
1) 2019 metais į VšĮ Biržų ligoninės (toliau – Ligoninė) kolektyvą įsiliejo 6 nauji gydytojai
specialistai: gyd. otorinolaringologas, gyd. ortopedas traumatologas, gyd. akušerė ginekologė, vidaus
ligų gydytojas, gyd. urologas ir gyd. pulmonologė. Ligoninės kolektyvą papildė 3 bendrosios
praktikos slaugytojos ir 3 slaugytojos padėjėjos. Trečius metus Biržų ligoninėje, kaip rezidentūros
studijų bazėje, dirba 1 gydytojas vyresnysis rezidentas.
2) Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Ligoninėje baigiama
įrengti konsultacijų poliklinika. Į Ligoninės patalpas perkelti gyd. onkologo, gyd. neurologo
kabinetai, registratūra.
3) Pagal poreikius vykdomas medicininės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas: iš ligoninės lėšų
traumatologijos ortopedijos skyriui įsigyta moderni osteosintezės sistema, kuri leis atlikti operacijas
pagal naujausius metodus, išplėstinėms otorinalaringologijos paslaugoms teikti -fibrolaringoskopas,
storosios žarnos profilaktikos programai vykdyti - kolonoskopas. 2019 m. beveik už 200 tūkst. Eur
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įsigytas
universalus
stacionarius
rentgeno
diagnostikos aparatas pagal valstybės biudžeto lėšų,
skirtų rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės
gerinimo programą.
Neigiami veiksniai, nulėmę veiklos
rezultatus.
Pagrindinės VšĮ Biržų ligoninės neigiamo
finansinio rezultato priežastys:
1) Darbo užmokesčio sąnaudos:
Darbo užmokesčio fondas sudaro didžiąją
dalį Ligoninės pagrindinės veiklos sąnaudų (76,9
proc.). 2019 m. išaugo sąnaudos, susijusios su darbo
užmokesčiu:
- Nuo 2019 m. sausio 1 d. didėjo minimalioji mėnesinė alga. Papildomų lėšų minimaliosios
mėnesinės algos didinimui iš PSDF neskiriama. Ligoninė 2019 m. turėjo papildomų išlaidų apie 9
tūkst. Eur darbuotojų, gaunančių minimalią mėnesinę algą, atlyginimų didinimui.
- Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. buvo didinamas darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros
paslaugas darbo užmokestis.
Šis atlyginių didėjimas turėjo didelę įtaką Ligoninės sąnaudų augimui - darbo užmokesčio
fondas padidėjo apie 86 tūkst. Eur. Reikia pastebėti, kad nors darbo užmokesčiui didinti buvo
didinami gydymo paslaugų įkainiai, tačiau Ligoninė dėl darbo užmokesčio didinimo patyrė daugiau
sąnaudų, negu papildomai gavo pajamų iš PSDF už suteiktas gydymo paslaugas. To priežastis
sutartinių įsipareigojimų vykdymas.
- Ligoninė 2019 m. patyrė 37916 Eur papildomų sąnaudų dėl išmokėtų išeitinių kompensacijų.
- Neigiamam finansiniam rezultatui įtakos turėjo ir padidėjęs sukauptas nepanaudotų atostogų
rezervas, kuris sudarė 286 570,46 Eur.
2) Sutartinių įsipareigojimų vykdymas:
- Sutartyse su Teritorine ligoninių kasa numatytų sumų paslaugoms teikti neužtenka. 2019 m.
buvo viršytos sutartinės gydytojų specialistų išplėstinių konsultacijų paslaugos. TLK viršytas
prioritetines ambulatorines paslaugas apmokėjo tik 70 proc., bet ne 100 proc., dėl to nebuvo gautos
pajamos už įvykdytas paslaugas - 12 641,46 Eur.
- VšĮ Biržų ligoninė viršijo aktyvaus gydymo sutartinius įsipareigojimus 160 940 Eur, kurie
nebuvo apmokėti. Nors ambulatorinių paslaugų spektras plečiasi, tačiau stacionarinės paslaugos
užima daugiau kaip 56,8 proc. Ligoninės teikiamų paslaugų.
Iš viso Ligoninė negavo pajamų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas rajono
gyventojams 173 581,46 Eur. Šios negautos pajamos turėjo didelės įtakos neigiamam finansiniam
rezultatui.
3) Neigiamam finansiniam rezultatui įtakos turėjo ir nuostolingas vaikų ligų skyriaus
išlaikymas: 2019 m. tiesioginės vaikų ligų skyriaus išlaidos viršijo pajamas. Skyriaus neigiamas
veiklos rodiklis sudaro apie 69 679 Eur.
3. Esminiai iššūkiai, problemos 2019 m.
1) 2019 m. VšĮ Biržų ligoninė parengė ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijai pateikė
investicijų projektą 2020–2021 metams „Sergamumo ir mirtingumo nuo lėtinių neinfekcinių ligų
mažinimas modernizuojant Vidaus ligų skyrius“. Bendra projekto vertė – 984 tūkst. 543 eurai. Tačiau
Sveikatos apsaugos ministerijai nusprendus į 2020–2022 metų finansuojamų projektų sąrašą įtraukti
tik tęstinius investicijų projektus Biržų ligoninės projektas neįtrauktas į 2020–2022 metais numatomų
finansuoti projektų sąrašą. Ligoninė neturi lėšų įgyvendinti šiam projektui, o suremontuoti Vidaus
ligų skyrius, aprūpinti juos nauja diagnostikos ir gydymo įranga yra būtinybė.
2) 2019 m. Ligoninė parengė Saulės šviesos elektrinės įrengimo galimybių studiją ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikė paraišką paramai gauti
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pagal Klimato kaitos programos lėšas. Tačiau dėl ilgų procedūrų Valstybinei energetikos reguliavimo
tarnybai išduodant leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, paraiška buvo atmesta ir
finansavimas negautas.
3) Toliau išlieka aktualus sveikatos priežiūros specialistų poreikis. Ligoninei būtinas gydytojas
geriatras, gastroenterologas, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojai. Todėl būtų tikslinga su Savivaldybės
administracija kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl leidimo apmokėti rezidentūros studijas
specialistams, kokių reikia Ligoninėje.
4) Viena iš Ligoninės įžvelgiamų problemų neremontuotos patalpos, sanitariniai mazgai,
kurie nėra remontuoti nuo ligoninės statybų. Būtina skyrių patalpų renovacija. Ligoninė neturi lėšų
suremontuoti patalpoms, tam reikalingas finansavimas.
5) Viena pagrindinių Ligoninės problemų – rajono gyventojų skaičiaus mažėjimas, nuo kurio
priklauso stacionarinių paslaugų finansavimas. O rajono gyventojų amžiaus ir segamumo didėjimas
lemia stacionarinių paslaugų skaičių.
4. Galimybės gerinti Ligoninės veiklą, vykdomi svarbiausi darbai 2020 m.
1) Parengtas ir sveikatos apsaugos ministerijai 2020 m. sausio 27 d. pateiktas projektinis
pasiūlymas „Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinių kabinetų įkūrimas bei aprūpinimas
reikiama įranga ir baldais VŠĮ Biržų ligoninėje“. Projekto metu numatomas VŠĮ Biržų ligoninės
patalpų pritaikymas geriatrijos paslaugų teikimui t. y. geriatrijos skyriaus įkūrimas: patalpų
kapitalinis remontas arba rekonstrukcija, geriatrijos paslaugų teikimui reikalingos įrangos ir baldų
įsigijimas. Projekto vertė - 300 tūkst. Eur.
2) Įgyvendinti projektą „VšĮ Biržų ligoninės pastato ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“,
kurio metu bus įrengtas pandusas ir automatiškai slankiojančios įėjimų durys, neįgaliesiems
pritaikytos įėjimų laiptų aikštelės, šaligatviai bei automobilių stovėjimo aikštelės.
3) 2020 m. Ligoninė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūrai pateikus kvietimus pakartotinai teiks paraišką paramai gauti pagal Klimato kaitos
programos lėšas Saulės šviesos elektrinei įrengti.
5. Paslaugų plėtra.
VšĮ Biržų ligoninė 2020 m. numato plėsti teikiamų paslaugų spektrą:
1. Ambulatorinių specialistų konsultacijų plėtra, pritraukiant naujus specialistus: 2020 m.
pradėti atlikti kolonoskopijos tyrimai pagal storosios žarnos profilaktikos programą, numatomos
pradėti teikti naujos ambulatorinės gyd. gastroenterologo, gyd. psichiatro, gyd. reumatologo
paslaugos.
2. Dienos stacionaro paslaugos - pradėtos teikti vidaus ligų dienos stacionaro paslaugos.
3. Dienos chirurgijos paslaugos - numatoma didinti dienos chirurgijos paslaugų, įvairių
endoskopinių intervencijų teikimo apimtį.
4. Geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinės konsultacijos paslaugos – šias paslaugas
numatoma pradėti teikti įgyvendinus projektą „Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinių
kabinetų VŠĮ Biržų ligoninėje“.
5.Epideminė situacija atskleidė naujų paslaugų būtinybę. Svarstytina galimybė
nenaudojamose Ligoninės patalpose įsteigti intensyvaus stebėjimo ir gydymo poskyrį, kuriame būtų
aptarnaujami infekciniai pacientai. Poskyrį aprūpinti būtina medicinos įranga: mobiliu rentgeno
aparatu, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu, oksigenatoriumi ir kt.
6. Tolesnės veiklos perspektyvos (įžvalgos) - 2020-2021 m.:
- hospitalizavimo mažinimas, plečiant alternatyvias veiklos formas: dienos stacionarą,
pacientų stebėjimą priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, II lygio ambulatorines - konsultacines
paslaugas.
- modernizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą.
Daugiau informacijos www.birzuligonine.lt
____________________
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7.4. BIRŽŲ RAJONO LEGAILIŲ GLOBOS NAMŲ PAGRINDINIAI
VEIKLOS ASPEKTAI
Biržų rajono Legailių globos namai yra 50 vietų biudžetinė įstaiga, teikianti socialinės globos
paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems rajono gyventojams. Globos namų steigėjas –
yra Biržų rajono savivaldybė. Įstaigos direktorius – Renaldas Simėnas. Įstaigoje yra teikiamos
paslaugos, numatytos Biržų rajono Legailių globos nuostatuose, patvirtintuose Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-128. Įstaiga dirba pagal nuostatus,
teikia paslaugas, nuolat gerina paslaugų kokybę.
Įstaigos žmogiškieji ištekliai: Biržų rajono Legailių globos namuose darbuotojai, tiesiogiai
dirbantys su paslaugų gavėjais, atitinka minimalius normatyvų reikalavimus. Įsteigtame Krizių centre
vyksta remonto darbai, todėl šiuo metu skirti etatai Krizių centrui lieka neužimti. Pasikeitus darbo
apmokėjimo įstatymui nuo 2020-01-01, dėl nepakankamo finansavimo, pakelto darbuotojų darbo
užmokesčio, tiesiogiai dirbančių su paslaugų gavėjais, neturima galimybių didinti darbuotojų,
tiesiogiai dirbančių su paslaugų gavėjais, skaičiaus. 2019 m. gegužės 22 d. Socialinių paslaugų
priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų vizito metu
nustatyta, kad Globos namuose skiriamas pakankamas dėmesys socialinį darbą dirbančių darbuotojų
profesinės kompetencijos tobulinimui. Per 2019 metus darbuotojai savo profesinę kompetenciją
tobulino ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus.
Gyventojų skaičius: Globos namuose įgyvendinus projektą „08.1.1-CPVA-R-407-51-0002
Biržų rajono Legailių globos namų socialinių paslaugų infrastuktūros modernizavimas“, gyventojų
skaičius sparčiai didėja, 2019 m. sausio 1 d. gyveno 27 senyvo amžiaus žmonės, 2019 m. gruodžio
31 d. gyveno 40 senyvo amžiaus žmonių, iš jų 7 gyventojai su sunkia negalia.
Veiklos rezultatai 2019 m.:
▪ Siekiant užtikrinti teikiamų stacionarios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų
kokybę 2019 m. Biržų rajono Legailių globos namuose buvo vykdomas grįžtamasis Socialinių
paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų vizitas.
Nustatyta, kad visi neatitikimai buvo pašalinti.
Esminiai teigiami pokyčiai, įvykę Biržų rajono Legailių globos namuose 2019 metais
Biržų rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Biržų rajono Legailių
globos namais įvykdė projektą 08.1.1-CPVA-R-407-51-0002 Biržų rajono Legailių globos namų
socialinių paslaugų infrastuktūros modernizavimas.
Projekto tikslinės grupės – senyvi Biržų rajono gyventojai bei Legailių globos namų
darbuotojai. Tiesioginę naudą įgyvendinus projektą pajuto socialines paslaugas gaunantys senyvi
Legailių globos namų gyventojai, bei globos namų darbuotojai, kurių tiesioginį darbą palengvina
modernizuota globos namų socialinių paslaugų infrastruktūra.
2019 metais prie projekto vykdymo Biržų rajono savivaldybei prisidėjus papildomu
finansavimu Biržų rajono Legailių globos namuose:
1) modernizuotas vertikalus keltuvas neįgaliesiems,
2) įsigytos naujos funkcinės slaugos lovos, pastatomos širmos, spintelės prie lovų, rūbų spintos,
3) atnaujinti pragulų profilaktikai skirti čiužiniai,
4) įsigyti gyventojų poreikiams skirtų virtuvėlių baldai,
5) sumontuoti nerūdijančio plieno ranktūriai neįgaliesiems.
Įstaigos iššūkiai 2019 m.:
▪ Vertikalaus keltuvo neįgaliesiems modernizavimas;
▪ Krizių centro įsteigimas;
▪ Socialinių paslaugų srities darbuotojams apmokėjimo sąlygų gerinimas,
▪ Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“,
vykdymas, kodas Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001
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2.2. Biržų rajono Legailių globos namai dalyvavymas VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro
vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“,
kodas Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 .
Vykdomi svarbiausi darbai 2020 m.:
▪ Patalpų įrengimas Krizių centrui;
▪ Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ vykdymas.
Paslaugų plėtra: Krizių centro paslaugų teikimas.
Tolesnės veiklos perspektyvos:
2020 m. vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS
kokybės sistemą“, projekto kodas Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001.
2021 m. tikimasi gauti Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės
sistemą sertifikatą. Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra
Europos reabilitacijos platformos iniciatyva. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos
paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi
socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama
socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti,
mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos
paslaugos.
EQUASS ženklas bus teikiamas tiems socialinių paslaugų teikėjams, kurie gali įrodyti, jog
sėkmingai laikosi visų 2018 m. EQUASS kriterijų. Siekiant lengvesnio vertinimo sukurta vertinimo
lentelė. Laikomasi dviejų perspektyvų:
1) „Pažiūrų įgyvendinimas“: kiek socialinių paslaugų teikėjai įgyvendino aiškias ir racionalias
kriterijų pažiūras, sistemas, metodus ir ar teikėjai darė pažangą.
2) „Rezultatai“: kaip sėkmingai socialinių paslaugų teikėjai nustatė reikalingus kriterijų
įgyvendinimo rezultatus ir ar teikėjai gali sėkmingai daryti pažangą lygindami savo ir kitų šio
sektoriaus paslaugų teikėjų rezultatus.
EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS
kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą.
Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės
valdymo sistemos elementais. EQUASS kokybės ženklu sertifikuotos organizacijos atitinka kokybės
reikalavimus, keliamus socialinėms paslaugoms Europos lygmeniu.
Daugiau informacijos: legailiai.puslapiai.lt
_______________
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7.5. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
BIURO PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
Pagrindinis biuro tikslas – rūpintis Biržų rajono
savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais
reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą,
siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti
gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugas. Biuro direktorė – Justina Kasakauskienė.
Pagrindinė biuro veikla:
1. Pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje.
2. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika bei kontrolė savivaldybėje.
3. Visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas.
4. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas.
5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
6. Savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija 2019 m.
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro struktūra ir darbuotojų pareigybių
sąrašas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-178
„Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino etatų skaičiaus
nustatymo“ , iš viso – 10,5 etato, 2019 m. buvo užimta – 9,75 etato. Biure dirba 11 darbuotojų: 1
direktorius (1 etatas), 1 vyriausiasis buhalteris (0,5 etato) ir 9 visuomenės sveikatos specialistai (8,25
etato).
Pagrindinis įstaigos finansavimas – Valstybės biudžeto asignavimai. Nuo 2014 m.
visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybėse įteisinta kaip valstybinė (valstybės perduota
savivaldybėms) funkcija ir skirta tikslinė dotacija šiai funkcijai įgyvendinti (2019 m. – 210 000 Eur)
Kiti Biuro lėšų šaltiniai: pajamos už teikiamas paslaugas; kitos teisėtu būdu įgytos lėšos (2
proc.); lėšos iš Savivaldybės biudžeto; lėšos iš Savivaldybės specialiosios rėmimo programos.
Veiklos rezultatai 2019m.
Pagrindinės 2019 m. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įvykdytos
veiklos:
ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas
ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas;
priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas;
psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams;
mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas – mokymų /
supervizijų organizavimas mokyklos bendruomenių komandoms;
sveikos mitybos organizavimo tobulinimas ir maisto švaistymo mažinimas;
sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra / priemonės „Aktyvi mokykla“ įgyvendinančių
mokyklų plėtra;
supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas;
gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas, daržovių vartojimo skatinimas;
gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas; širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto
rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas;
burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse;
Lietuvos suaugusių gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių
tyrimas;
parengta metinė stebėsenos ataskaita;
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atlikti tyrimai: „Smurtas prieš vaikus“, „Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą
antimikrobinėms medžiagoms didinimas“ , „Socialinių tinklų įtaka mokinių gyvensenai“;
organizuoti renginiai sveikatos saugos ir stiprinimo klausimais;
visuomenės sveikatos specialistų, kvalifikacijos kėlimas;
visuomenės sveikatos stiprinimo veiklų viešinimas;
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų vykdymas:
„Pedikuliozės prevencijos programa Biržų rajone 2019 metais“, „Maudyklų vandens kokybės
stebėsenos programa“, „Priklausomybių mažinimas Biržų rajone“, „Kontraceptinių priemonių
taikymas moterims esant padidintos rizikos socialiniams faktoriams“;
privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir mokymų apie alkoholio ir narkotikų
žalą žmogaus sveikatai organizavimas ir vykdymas.
Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos
1. Didelis darbo krūvis vienam sveikatos priežiūros specialistui, dirbdamas 1 etato darbo
krūviu jis turi aptarnauti nuo 3 iki 4 objektų. Sudėtinga parengti darbo grafikus ir užtikrinti
visuomenės sveikatos paslaugų teikimo kokybę, nekompensuojamos kelionės išlaidos į kaimo
mokyklas vykstantiems sveikatos priežiūros specialistams, perteklinis veiklos planavimo ir veiklos
ataskaitų skaičius.
2. Siekdami pritraukti kuo daugiau lėšų vykdant privalomųjų mokymų paslaugas, darbuotojai
privalo labai lanksčia reaguoti į klientų poreikius ir vesti individualius mokymus. Dėl šios priežasties
labai padidėja laiko sąnaudos.
3. Biurui priklausančiose patalpose esanti salė dažnai yra per maža veikloms vykdyti, todėl
tenka nuomotis.
Galimybės gerinti įstaigos veiklą
1. Kuo geresnių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas;
2. Tikslingas ir laiku vykdomo ES struktūrinio fondo lėšų panaudojimas;
3. Planuojama sukurti darbuotojų motyvacinę sistemą;
4. Siekiant informuoti gyventojus apie biuro veiklą, ieškoti naujų ryšių su visuomene, formų
ir būdų;
5. Modernizuoti dokumentų valdymo procesus.
Paslaugų plėtra
Sveikatos žinių propagavimo renginių, organizuotų mokymų, parengtų ir publikuotų
straipsnių, atliktų visuomenės sveikatos tyrimų ir dalyvių skaičius didinimas.
Tolesnės įstaigos veiklos perspektyvos
Tęsti tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymą, didinti kitų sektorių indėlį į visuomenės
sveikatos priežiūrą, stiprinti ir plėtoti socialinių partnerių tinklą, aktyvinti suaugusiųjų sveikatos
ugdymą, tobulinti mokinių sveikatos priežiūros organizavimą.
Pastaba. Su visa Visuomenės sveikatos biuro veiklos už 2019 m. ataskaita, kuriai
Savivaldybės taryba pritarė, galite susipažinti www.birzuvsb.lt

_________________________
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7.6. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS
2019 metais buvo priimti ir įgyvendinami bei vykdomi ankstesniais metais priimti
Savivaldybės tarybos sprendimai, susiję su socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimu.
Savivaldybėje yra sukurta socialinių paslaugų infrastruktūra, todėl rajono gyventojai
gali gauti stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas.
Siekiant užtikrinti nestacionarių socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems, jų šeimų
nariams, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms bei ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimą rajono gyventojams, Tarybos sprendimu patvirtintas
Biržų rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planas. Jame buvo numatytos priemonės
socialinėms paslaugoms organizuoti ir teikti bei nustatyta, kad prioritetinės paslaugų gavėjų
kryptys yra:
1. Tėvų globos netekę vaikai ir juos globojantys asmenys. Globos centro veikla kokybiškam,
holistiniam (visuminiam) globos įgyvendinimui. Vaikų globos namų VšĮ „Vaiko užuovėja“
pertvarkymo į bendruomeninius vaikų globos namus tęstinis procesas;
2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, teikiant socialines paslaugas
bendruomenėje bei institucijoje.
Įvertinus socialinių paslaugų teikimą įtakojančius rajono statistinius demografinius
duomenis, išanalizavus esamą socialinių paslaugų infrastruktūrą Savivaldybėje, praėjusių metų
veiklą bei galimybes teikti toliau socialines paslaugas, buvo patvirtintos priemonės socialinių
paslaugų planui įgyvendinti bei numatyti jų vykdytojai ir finansavimo šaltiniai. Įgyvendinant Biržų
rajono savivaldybės socialinių paslaugų planą, buvo vykdoma numatytos veiklos stebėsena, jo
vykdymo eiga buvo aptariama su paslaugas teikiančių įstaigų vadovais, teikiamos paslaugos buvo
registruojamos socialinės paramos informacinėje sistemoje.
2019 m. svarstyta 19 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, susijusių su sveikatos apsaugos
srities veikla.
Savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo ir įgyvendinimo finansavimo šaltinis
buvo Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, kurios lėšas sudaro 20
procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Buvo įvertintos
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau –
Programa) 2018 metų veiklos ataskaitos, parengtas sprendimo projektas dėl Programos lėšų
panaudojimo ataskaitos (2019 m. kovo 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-45).
Programos 2019 metų lėšų sąmata (2019 m. kovo 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T55). 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuoti 32
sveikatinimo projektai. Projektus teikti buvo kviečiamos švietimo ir ugdymo įstaigos, įvairios
bendruomenės, sveikatos priežiūros įstaigos, asociacijos ir bendrijos. Socialinės paramos skyrius
organizavo programų atrankos ir vertinimo komisijos darbą, sutarčių su programų vykdytojais
pasirašymą. Savivaldybėje nuolat vyko darbiniai pasitarimai dėl Sveikatos įstaigų veiklos,
vykdomų projektų eigos, specialistų trūkumo ir t. t.
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2019 M. TARYBOS SPRENDIMAI SOCIALINIAIS, SVEIKATOS KLAUSIMAIS
2019 m. vasario 14 d. Nr. T-6 „Dėl darbo su šeimomis taikant atvejo vadybą, Biržų rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
2019 m. vasario 14 d. Nr. T-7 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo
vykdomos priežiūros organizavimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo“
2019 m. vasario 14 d. Nr. T-8 „Dėl piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams teikimo
bendrai gyvenantiems ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką,
Tvarkos aprašo patvirtinimo“
2019 m. kovo 28 d. Nr. T-45 „Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos 2018 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“
2019 m. kovo 28 d. Nr. T-52 „Dėl Biržų rajono savivaldybės finansinės paramos VšĮ Biržų
rajono savivaldybės poliklinikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo veiklai
2019-2023 m. programos patvirtinimo“
2019 m. kovo 28 d. Nr. T-55 „Dėl 2019 m. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos lėšų sąmatos patvirtinimo“
2019 m. kovo 28 d. Nr. T-58 „Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
2019 m. veiklos programos patvirtinimo“
2019 m. kovo 28 d. Nr. T-60 „Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro 2018 m. veiklos ataskaitai“
2019 m. kovo 28 d. Nr. T-67 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro įstatų
pakeitimo“
2019 m. kovo 28 d. Nr. T-69 „Dėl rentgeno diagnostikos aparato įsigijimo“
2019 m. kovo 28 d. Nr. T-74 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 m. Socialinių paslaugų
plano patvirtinimo“
2019 m. gegužės 24 d. Nr. T-98 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos
aprašo patvirtinimo“
2019 m. gegužės 24 d. Nr. T-99 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo
patvirtinimo“
2019 m. gegužės 24 d. Nr. T-100 „Dėl Biržų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės
komisijos sudarymo“
2019 m. gegužės 24 d. Nr. T-105 „Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos
direktoriaus Leonido Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“
2019 m. gegužės 24 d. Nr. T-106 „Dėl VšĮ Biržų ligoninės direktoriaus Petro Bimbos
mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“
2019 m. gegužės 24 d. Nr. T-124 „Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir
vaikų dienos centrų tinklo plėtra Biržų rajono savivaldybėje“ ir bendruomeninių vaikų
globos namų statybos“
2019 m. birželio 20 d. Nr. T-142 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 17
d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Įgyvendinimo savivaldybėje tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
KITA SVARBI INFORMACIJA
2019 m. toliau buvo plėtojamos VšĮ Socialinių paslaugų centre veikiančio globos centro
(toliau – Centras) funkcijos. 2019 m. pradžioje su Centru sutartis sudarė 3 naujos budinčios
globotojos. Centro darbuotojos bendradarbiaudamos su budinčiomis globotojomis visiškai užtikrino
trumpalaikės globos poreikį Biržų rajone. Šiuo metu su Centru yra iš viso sudarytos 6 sutartys su
budinčiomis globotojomis, kurios vienu metu gali prižiūrėti iki 15 vaikų. Tai visiškai patenkina Biržų
rajone šių paslaugų poreikį, nes 2019 m. nei vienas vaikas neatsidūrė institucinėje globoje.
Tęsiamas Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtros projektas. 2019 m.
gegužės 24 Nr. buvo priimtas tarybos sprendimas Nr. T-124 „Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų
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globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Biržų rajono savivaldybėje“ ir bendruomeninių vaikų
globos namų statybos“. Šiuo sprendimu nuspręsta statyti Bendruomeninius vaikų globos namus. 2019
m. išrinkta vieta ir pradėti paruošiamieji darbai namų statybai.
2019 m. lapkričio 21 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-258 „Dėl viešosios
įstaigos „Vaiko užuovėja“ įstatų pakeitimo“, tarybos posėdyje buvo pakeisti VšĮ „Vaiko užuovėjas“
įstatai ir sudarytos galimybės teikti Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas
socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje.
2019 m. Biržų rajono savivaldybės taryboje buvo pritarta struktūrinio padalinio – krizių centro
įsteigimui Biržų rajono Legailių globos namuose. Ryšium su tuo, tais pačiais metais buvo priimti
Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimai reikalingi visiškam krizių centro funkcionavimui Biržų
rajono Legailių globos namuose.
2019 m. Buvo baigti Biržų rajono Legailių globos namų pagrindinio pastato modernizavimo darbai.
Šiuo metu Biržų rajono Legailių globos namai visiškai atitinka Socialinių paslaugų ir priežiūros
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos keliamus reikalavimus.
2019 m. iš Sveikatos apsaugos ministerijos buvo gauta 200 tūkst Eur naujam rentgeno aparatui įsigyti.
VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLA
2019 m. buvo įsteigti 2 nauji vaikų dienos centrai. Vienas įsteigtas Medeikių kaime VšĮ
„Vaiko užuovėja“ patalpose, o kitą įsteigė Labdaros ir paramos fondas „Spindulys“, jų vaikų dienos
centras veikia Pabiržės miestelyje. Iš viso rajone yra veikiantys 7 Vaikų dienos centrai, kuriems 2019
m. buvo skirta 6 tūkst. eurų. VšĮ „Vaiko užuovėjoje“ veikiantys vaikų dienos centras yra visiškai
išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto lėšų, papildomai finansavimą veikloms gauna iš Lietuvos
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
PASLAUGOS, PARAMA NEĮGALIESIEMS
2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
įgyvendinti skirta 48 945 EUR.
2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
finansuoti lėšos buvo paskirstytos šioms visuomeninėms organizacijoms (asociacijoms) ir viešosioms
įstaigoms:
1. Biržų rajono neįgaliųjų draugijai – 18 000 EUR;
2.VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centrui – 10 000 EUR;
3. Biržų „Artrito“ klubui – 5 472 EUR;
4.VšĮ „Pagalbos centrui“ – 9 000 EUR;
5. Biržų rajono kareivių motinų sąjungai – 6 473 EUR.
Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa yra tęstinė, jos finansavimas vykdomas iš dviejų
šaltinių: valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšų. Savivaldybės taryba skyrė lėšų programai
įgyvendinti, tuo užtikrindama galimybę gauti valstybės biudžeto lėšas neįgaliųjų būstams pritaikyti
jų poreikiams. Šios programos įgyvendinimą organizavo ir koordinavo tuo tikslu sudaryta komisija.
Programos įgyvendinimo priežiūra buvo vykdoma koordinuojant veiklą atskirais programos etapais,
sprendžiant būstų pritaikymo darbų eigoje bei priimant objektus, užbaigus juose numatytus darbus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 28 730,21 EUR, iš Savivaldybės biudžeto – 12
428,02 EUR, (viso 41 158,23 EUR). Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos papildomai skirtų
lėšų (3769,11 EUR) buvo pritaikyti būstas neįgaliam vaikui.Pagal šią programą praėjusiais metais
neįgaliesiems buvo pritaikyti 12 būstų.
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2019 M. GRUODŽIO 12 D. ĮVYKO MERO LABDAROS VAKARAS
Gruodžio 27-osios Savivaldybės mero Vyto Jarecko labdaros vakaro metu surinktos lėšos
panaudotos nupirkti neįgalios mergaitės kūnui pritaikytam vežimėliui.
Idėja padėti mergaitei kilo, kai Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta Vakarės
Šlikaitės piešinių paroda. Vakarė juos nupiešė flomasterį laikydama burna, nes serga itin reta
genetine liga ir yra paralyžiuota. Pamačius šią parodą, kuria grožėjosi ir labdaros vakaro
dalyviai, kilo tokia mintis – padėti mergaitei nupirkti specialų vežimėlį. Vakarė jame leidžia
dienas: piešia, mokosi, naudojasi kompiuteriu. Meras padėkojo visiems, kas aukojo už
kvietimus, atėjo į vakarą ir kvietė klausytis muzikos ir dalintis gerumu.
buvo
surengtas
iš
pinigai, už ačiū vakarą
Bielinio
viešosios
muzikos
mokykla,
platinti kvietimus ir
informacijos
centras,

Labdaros vakaras, kaip ir dera tokiam vakarui,
asmeninių lėšų, jam visai nenaudoti biudžeto
organizavo Vakarę gerai pažįstantys Jurgio
bibliotekos darbuotojai, Vlado Jakubėno
geranoriškai pagelbėjo „Saulės“ gimnazistai,
skleisti informaciją padėjo Biržų turizmo
vakaro reklamą nemokamai skleidė „Balticum
TV“, „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“,
interneto portalas aina.lt. Visi aukciono metu
surinkti pinigai, visos aukų dėžutės buvo
atiduotos Vakarės mamai Linai, kuri nuoširdžiai dėkojo žmonėms,
pasidalinusiems gerumu, džiaugėsi, kad Vakarė turės tik jai pritaikytą
vežimėlį. Savivaldybės vadovai meras Vytas Jareckas ir jo pavaduotoja
Astra Korsakienė padėkojo visiems vakaro dalyviams, pagalbininkams,
kurie gerą darbą atliko smagiai ir nuoširdžiai.

7.7. VŠĮ ,,VAIKO UŽUOVĖJA“ PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija
VŠĮ ,,Vaiko užuovėja“ iš savivaldybės biudžeto 2019 metais gavo ir panaudojo 244200,00
Eur. Lėšos buvo panaudotos darbuotojų atlyginimams, socialiniam draudimui, prekių ir paslaugų
naudojimui, ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, aprangai ir patalynei, kitoms prekėms,
kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms bei kitoms paslaugoms.
2019 metų sausio 1 d. įstaigoje buvo 27 darbuotojų etatai. Direktorė: Agnė Samulienė.
Per metus etatų skaičius sumažėjo, nes mažėjo ir vaikų skaičius. Per 2019 metus tiesiogiai su
vaikais dirbo 4 socialiniai darbuotojai ir 12 socialinio darbuotojo padėjėjų. Per 2019 metus įstaigoje
buvo nutraukta 11 terminuotų darbo sutarčių. Panaikinti 3 etatai: sandėlininko-valytojo, bendrosios
praktikos slaugytojo, pagalbinio darbininko ir 1 socialinio darbuotojo padėjėjo. 2019 m. rugsėjo
mėnesį keitėsi vadovas. 2019 m. gruodžio 31 d. įstaigoje buvo 16 etatų. 1 žmogus vaiko auginimo
atostogose.
Globojamų vaikų skaičius.
2019 m. pradžioje viešoje įstaigoje ,,Vaiko užuovėja“ gyveno 21 tėvų globos netekęs vaikas.
Per metus iš įstaigos išvyko 10 vaikų, iš jų: 4 grįžo į biologines šeimas pasikeitus sąlygoms, 3 vaikams
buvo nustatyta globa pas globėjus, 3 vaikai sulaukė pilnametystės: 2 iš jų pradėjo gyventi
savarankiškai. 1 apgyvendintas Skemų socialinės globos namuose. 2019 m. gruodžio 31 d. globos
namuose buvo globojama 11 vaikų.
Svarbiausi pokyčiai:
Vykdant perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų,
2019 m. VšĮ „Vaiko užuovėja“ buvo pradėtas steigti Šeimos krizių centras, kuriame bus teikiamos
socialinių įgūdžių, ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugos.
2018 m. pabaigoje įsteigtas Vaikų dienos centras, kuris 2019 m. pilnai teikė paslaugas
Parovėjos ir Nemunėlio Radviliškio vaikams.
Parengtas projektas dėl Bendruomeninių vaikų globos namų Vaikų dienos centrų plėtros.
Projekte numatoma pastatyti ne tik bendruomeninius vaikų globos namus, bet ir modernizuoti „Vaiko
užuovėja“ veikiantį vaikų dienos centrą.
Esminiai įstaigos iššūkiai 2019 m.Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2019-11-21
Nr. T–258 buvo pakeisti viešosios įstaigos ,,Vaiko užuovėja“ įstatai. Pradėta Šeimos krizių centro ir
Palydimosios globos teikimo paslauga. Esminis įstaigos iššūkis – tai perėjimas prie Bendruomeninių
vaikų globos namų.
Galimybė gerinti likusio be tėvų globos vaiko priežiūrą
Pagrindinis tikslas – reorganizuoti institucinius vaikų globos namus į Bendruomeninius
globos namus.
Kiti uždaviniai:
► atsižvelgiant į vaikų individualumą, plėtoti jų gebėjimus, rūpintis dvasiniu ir fiziniu
ugdymu, skatinti fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dvasinius šeimyninius,
darbo, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;
►efektyvinti dienos užimtumo paslaugas socialinės atskirties rizikoje esnatiems vaikas;
► rengti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
►užtikrinti vaikams teikiamų paslaugų kokybę;
►bendradarbiauti su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis sprendžiat
socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškas ir įvaikinimo
klausimus bei vaiko tėvais ir kitais giminaičiais, siekiant atkurti ir palaikyti tarpusavio ryšius,
sudarančiasprielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;
► užtikrinti tinkamą (pagrįstą, efektyvu) valstybės ir savivaldybės skiriamų lėšų naudojimą.
Paslaugų plėtra.
2020 m. planuojama persikelti į nuomojamas patalpas ir gauti licenciją bendruomeniniams
globos namams.

2019 M. RUGPJŪČIO 27 D. BIRŽUOSE LANKĖSI PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ IR ORGANIZACIJOS
„GELBĖKIT VAIKUS“ ATSTOVAI
Rugpjūčio 27 dieną Biržų rajone lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir organizacijos „Gelbėkit vaikus“ komanda: Daiva
Tamošiūnaitė-Budrė, Rasa Dičpetrienė, Gražina Širvytė-Belafatti ir Ieva Rakauskaitė.
Vizito tikslas – pamatyti, kaip įgyvendinama institucinių vaikų globos namų pertvarka, susitikti su Sigitos Švambarienės šeimynos mama ir
globotiniais, budinčiosiomis globėjomis.
Savivaldybės meras Vytas Jareckas, mero pavaduotoja Astra Korsakienė,
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis
Knizikevičius, „Vaiko užuovėjos“ darbuotojos prieš atvykstant prezidentei diskutavo
su organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generaline direktore R. Dičpetriene ir kitomis
darbuotojomis. Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovės domėjosi bendruomeninių
vaikų globos namų statyba, globėjų situacija, pritarė Biržų rajono savivaldybės
pastangoms iš šeimų paimtus vaikus perduoti į šeimai artimą aplinką: budintiesiems
globotojams.
Prezidentė lankėsi Medeikiuose, „Vaiko užuovėjos“ globos namuose, „Vaiko
užuovėjos“ dienos centre, kuris įsikūręs ten pat. Dienos centro vadovė Edita Zybartienė
ir mažieji lankytojai Prezidentei patys papasakojo, kokia veikla Centre užsiima per
vasaros atostogas ir mokslo metų laiku, po pamokų. Dienos centrą lanko Medeikių ir
aplinkinių kaimų vaikai. Jie bendrauja tarpusavyje, lavina įvairius savo gabumus,
keliauja, yra maitinami. Vaikai Prezidentei džiaugėsi, kad Centre patys mokosi ruošti
maistą.
Kol kas instituciniai vaikų globos namai neužsidaro, tačiau mažėja globotinių
skaičius juose.
Institucinių vaikų globos namų pertvarka Lietuvoje įgyvendinama nuo 2014
metų. Institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendinant pertvarką dalyvauja Švietimo ir
mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, Socialinių
paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės. Šios pertvarkos strateginis
tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams)
gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai

palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje. Prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš kelerius metus išreiškė savo palaikymą
institucinės globos namų pertvarkai ir tuo aktyviai domisi dabar.
Prezidentė ir organizacijos „Gelbėkit vaikus“ komanda, „Vaiko užuovėjos“ globotiniai,
spaudos atstovai buvo pakviesti į „Biržų duonos“ įmonę. Komercijos direktorius Andrius
Kurganovas vaikams ir suaugusiesiems surengė ekskursiją po kepyklą. Vaikai kartu su
Prezidente ir kitais svečiais domėjosi, kaip kepami visų pamėgti sausainiai, pyragaičiai, kaip
raugiama, minkoma ir kepama duona. Ir vaikams, ir suaugusiesiems smagu buvo patiems
sulipdyti daugelio mėgstamus sausainius, paragauti ir savo sukurtus pyragėlius parsivežti į
namus.
Ekskursijos po „Biržų duoną“ metu Prezidentė D. Grybauskaitė dalykiškai bendravo su
Sigitos
Švambarienės
šeimynos
nariais, ypač – su šeimynos mama
Sigita.
Kavinėje „Sucre“ Prezidentės jau laukė
budinčiosios globotojos su savo
globojamais vaikais, vaišės visiems
susitikimo dalyviams.
Prezidentė D. Grybauskaitė pakalbino
visas globotojas, palinkėjo joms
sėkmės ir kantrybės nelengvoje
misijoje.
Atsisveikindama su Biržų rajono
savivaldybės atstovais Prezidentė Dalia Grybauskaitė padėkojo už tai, kad Biržuose institucinės
globos pertvarka vyksta sėkmingai, kad sprendžiamos iškilusios problemos.
Tą pačią dieną organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovė žurnalistė Daiva Tamošiūnaitė-Budrė
Biržų rajone rengė reportažą socialinės publicistikos laidai „Už vaikystę“. Interviu žurnalistei
davė rajono Savivaldybės mero pavaduotoja A. Korsakienė ir Savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius.
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8. NUSIKALSTAMUMAS IR JO PREVENCIJA
PER 2019 M. SAUSIO–GRUODŽIO MĖN. BIRŽŲ RAJONE UŽREGISTRUOTOS 427
NUSIKALSTAMOS VEIKOS
(2018 m. sausio-gruodžio mėn. (toliau – 2018 m.) – 463).
Ištirta nusikalstamų veikų 284 arba 66,5 proc. (Šalyje – 64,1 proc., Panevėžio apskrityje –
67,5 proc.).
Registruotų nusikalstamų veikų skaičius 2019 m. sausio-gruodžio mėnesiais lyginant su 2018
m. tuo pačiu laikotarpiu Biržų rajone sumažėjo13,0 procentų.
2019 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajone registruotos 55 nusikalstamos veikos padarytos
viešosiose vietose (2018 m.– 53), ištirta 40 arba 72,7 proc. Registruotos 5 nusikalstamos
veikos, padarytos gatvėse (2018 m. – 14), ištirtos 6 arba 120,0 proc. (kartu su 2018 m.).
Nusikalstamos veikos padarytos asmenų anksčiau padariusių nusikalstamas veikas – 28
(2018 m.–37), padarytos grupės asmenų –5 (2018 m.– 17), padarytos nepilnamečių ar jiems
dalyvaujant 9 (2018 m. –29), padarytos girtų asmenų –137 (2018 m. –196), padarytos
narkotinio ar psichotropinio apsvaigimo būklėje – 0 (2018 m. -1).
2019 m. sausio–gruodžio mėnesiais Biržų rajone registruotas 1 sunkus ir labai sunkus
nusikaltimas (2018 m.-1). Ištirta - 100 proc. Šios rūšies nusikalstamas veikas tiria Panevėžio
apskr. VPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba.
Registruoti 2 plėšimai (2018 m. -2). Ištirti – 2, arba 100 proc. (2018 m. - 2 arba 100 proc.).
24 nusikalstamos veikos dėl viešosios tvarkos pažeidimų (2018 m.-23). Ištirta – 24, arba 100
proc. (2018 m. - 24 arba 104,3 proc.).
Registruotos 98 nusikalstamos veikos dėl vagysčių (2018 m. - 97). Ištirta – 27 arba 27,6 proc.
Iš jų 4 nusikaltimai dėl automobilių vagysčių, arba 50,0 proc. daugiau nei 2018 m. tą patį
laikotarpį (2). Neištirti. Iš jų 17 nusikaltimų dėl vagysčių, įsibraunant į gyvenamąsias
patalpas (2018 m. – 14). Ištirta – 7 arba 41,2 proc.
2019 m. sausio–gruodžio mėnesiais Biržų rajone registruota 14 sukčiavimo atvejų, arba 6
daugiau nei 2018 m. tą patį laikotarpį (8). Ištirtos 2 arba 14,3 proc. (2018 m. - 6 arba 75,0
proc.).
Registruotos 2 nusikalstamos veikos dėl papirkimų (2018 m. – 1). Ištirta –2, arba 100 proc.
Registruota 11 nusikalstamų veikų, susijusių su psichotropinėmis ir narkotinėmis
medžiagomis, arba 8,3 proc. mažiau nei 2018 m. tą patį laikotarpį (12). Ištirta – 11 arba 100
proc.
2019 m. sausio–gruodžio mėnesiais Biržų rajone registruota 317 įvykių dėl smurto artimoje
aplinkoje. Tai 61 mažiau nei per 2018 m. tą patį laikotarpį (378). Pradėti 122 ikiteisminiai
tyrimai, arba 38,5 proc. nuo visų registruotų įvykių (2018 m. – 174 arba 46,0 proc.). 4 kartus
atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą (2018 m. – 8).
Per 2019 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajono keliuose įvyko 234 eismo įvykiai, t. y. 29
daugiau nei per 2018 m. tą patį laikotarpį (205). 20 iš jų – įskaitiniai, juose 1 žuvo, 21 sužeisti.
2018 m. tuo pačiu laikotarpiu įvyko 22 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu 4 žuvo ir 19
sužeistų.
2019 m. sausio-gruodžio mėn. išaiškinti 79 neblaivūs vairuotojai (2018 m.– 79).
Iš jų 11 neblaivūs įvykdė eismo įvykius (2018 m. - 8).

Registruoti 33 (2018 m. - 32) atvejai, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
(toliau- LR BK) 281 str. 7 d. ir 2811 str. 1 d., kai transporto priemones vairavo neblaivūs
asmenys (kai kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio).
2019 m. sausio–gruodžio mėnesiais pradėta 11 ikiteisminių tyrimų dėl KET pažeidimų, arba
75 proc. mažiau nei 2018 m. tą patį laikotarpį (44). Ištirta – 9, arba 81,8 proc.
Surašyti 2 271 protokolas už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus (toliau – KET) (2018
m. - 3 321). Iš jų: pažeidėjams pėsčiųjų perėjose – 74 (2018 m. -32), pažeidėjams už greičio
viršijimą – 459 (2018 m. - 1 388), pėsčiųjų padarytų pažeidimų – 66 (2018 m. -127),
dviratininkų padarytų pažeidimų – 251 (2018 m. - 378), mobiliojo ryšio telefonų naudojimo
pažeidimų vairuojant – 344 (2018 m. - 250).
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – LR ANK)
surašyti 1 206 (2018 m.– 1 247) administraciniai protokolai (be KET pažeidimų).
Akcizais apmokestinamų prekių disponavimo kontrolė yra prioritetinė darbo kryptis ir tam
skiriamas ypatingas dėmesys.
2019 m. sausio-gruodžio mėn. nustatyti 86 pažeidėjai, jiems surašyti administraciniai
protokolai (2018 m. - 152). Pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto gaminimo, laikymo
stipraus naminio alkoholio (pagal LR BK 201 str.)
Iš apyvartos išimta 9 124 pakeliai įvairių kontrabandinių cigarečių – tai 9,5 karto daugiau
nei 2018 metais (960). Iš apyvartos išimti 23 litrai naminės degtinės bei 105 litrai įvairių kitų
alkoholinių gėrimų.
2019 metais Biržų rajono savivaldybė skyrė 3 000 eurų programai „Gyvenkime ramiai ir
saugiai“.
Parengta pagal Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos
komisariato pateiktą pažymą apie 2019 metų sausio–gruodžio mėnesių nusikalstamumą ir viešosios tvarkos būklę
Biržų rajone

KONKURSAS „SAUGI KAIMYNYSTĖ
Biržų rajono policijos komisariatas ir Biržų rajono savivaldybė šių metų rugsėjo viduryje paskelbė
konkursą „Saugi kaimynystė 2019“, norėdama
paskatinti šią iniciatyvą, jos dalyvius.
Konkurso komisijos sprendimu nugalėtojais
paskelbti Rinkuškių ir Germaniškio kaimo
bendruomenės. Pagrindinį prizą – lauko kamerų
stebėjimo
sistemą
–
laimėjo
Rinkuškių
bendruomenė.
Germaniškio
bendruomenei
padovanotas automobilinis vaizdo registratorius –
šios bendruomenės nariai patys patruliuoja
automobiliu ir taip rūpinasi saugumu. O vaizdo
registratorius jiems padės fiksuoti įtartinas veiklas.
Lapkričio 11 d. Savivaldybės meras Vytas Jareckas,
Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus
viršininkas
Dainius
Čepas,
bendruomenės
pareigūnai Vita Andžienė ir Mindaugas Balčiūnas pasveikino Rinkuškių bendruomenės pirmininkę
Ireną Misevičienę ir Germaniškio kaimo bendruomenės pirmininkę Kristiną Klyvienę.
Biržų rajone veikia 23 „Saugios kaimynystės“ grupės. „Saugi kaimynystė “ – gyventojus suburianti
veikla, kuria siekiama užtikrinti gyvenamosios aplinkos saugumą.
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9. KONTROLĖ. AUDITAS
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KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA – Savivaldybės tarybai atskaitinga biudžetinė
įstaiga, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir
naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba siekia, kad visi Savivaldybės viešojo
administravimo subjektai laikytųsi įstatymų, tinkamo ir efektyvaus Savivaldybės biudžeto lėšų ir
turto naudojimo, kad būtų tobulinama Savivaldybės sektoriaus finansų valdymo sistema.
Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai
valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnybai vadovauja Savivaldybės kontrolierė Žaneta Eriksonienė. Tarnyboje taip pat dirba
vyriausioji patarėja Stasė Čeponienė.
Tarnyba už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai, Kontrolės komitetui, bendradarbiauja
su Meru, Savivaldybės administracija, Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija ir
kitomis organizacijomis.
TARNYBA ĮGYVENDINDAMA 2019 M. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
VEIKLOS PLANĄ, 2019 METAIS ATLIKO:
vieną finansinį,
penkis finansinius (teisėtumo) auditus,
vieną veiklos auditą,
pradėjo Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditą ir 2019 metų Savivaldybės
biudžeto vykdymo, Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, Savivaldybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais auditą.
Surašytos audito ataskaitos pateiktos audituotiems subjektams, Savivaldybės tarybai,
Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui.
Savivaldybės tarybai pateiktos šešios audito išvados, pateikta išvada dėl garantijos suteikimo
UAB „Biržų vandenys“ paskolai, išnagrinėti du skundai.
2019 metais Savivaldybės administracijai ir kitoms audituotoms įstaigoms pateikta 110
rekomendacijų, ką reiktų keisti, kad netinkamos veiklos atvejai būtų ištaisyti ir nesikartotų.
Rekomendacijų įgyvendinimas parodo audituotos įstaigos vadovo požiūrį ir siekį efektyvinti,
tobulinti veiklą. Stebėtos / stebimos rekomendacijų, pateiktų dar 2016–2018 metais, įgyvendinimas.
Biržų rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario mėn. įvykusiame Tarybos posėdyje svarstė ir
pritarė Biržų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.
Daugiau informacijos skaitykite www.birzai.lt dalyje „Struktūra ir kontaktai“ skiltyje
„Kontrolierius“ („Ataskaitos 2019“)
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019
METAIS BAIGTI AUDITAI

Eil.
Nr.

Audito pavadinimas

1. Biržų lopšelio-darželio ,,Drugelis“
finansinis (teisėtumo) auditas
2. Biržų rajono Pabiržės pagrindinės
mokyklos finansinis (teisėtumo) auditas

Audito
ataskaitos
data
2019-04-08

2019-04-08

Audito
rūšis

Pateikta
rekomendacijų

Finansinis ir
teisėtumo

19,
1 Savivaldybės
administracijai
17

Finansinis ir
teisėtumo

3. Savivaldybės
įmonės
Biržų 2019-04-15
agrolaboratorijos finansinis auditas

Finansinis

3

4. Biržų rajono Kratiškių
daugiafunkcio
centro
(teisėtumo) auditas

mokyklos- 2019-06-21
finansinis

Finansinis ir
teisėtumo

20

5. Biržų rajono Germaniškio mokyklos- 2019-06-21
daugiafunkcio
centro
finansinis
(teisėtumo) auditas

Finansinis ir
teisėtumo

15

6. Biržų rajono savivaldybės 2018 metų 2019-07-15
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio,
savivaldybės
biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio ir turto
naudojimo auditas

Finansinis ir
teisėtumo

1 biudžetinėms
įstaigoms, 11
Savivaldybės
administracijai

7. UAB Biržų autobusų parko veiklos 2019-12-30
auditas

Veiklos

16;
7 Savivaldybės
administracijai
110

Iš viso
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2019 M. PASIRAŠYTA VALSTYBĖS KONTROLĖS IR BIRŽŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
2019
m.
Lietuvos
Respublikos Valstybės
kontrolė ir Lietuvos
savivaldybių kontrolės ir
audito tarnybos pradėjo
vykdyti
bendrą
savivaldybių
nekilnojamojo turto (NT)
auditą. Toks projektas
šalyje vykdomas pirmą
kartą.

Savivaldybių nekilnojamasis turtas sudaro didžiausią nacionalinio NT dalį – apie 63 proc. Šis
turtas yra viena iš priemonių savivaldybių funkcijoms atlikti, todėl jis turi būti racionaliai tvarkomas,
duoti naudą visuomenei ir tenkinti viešuosius interesus. Deja, nebuvo tikslios informacijos apie visą
savivaldybių valdomą nekilnojamąjį turtą. Bendro audito tikslas – išsiaiškinti, ar NT Lietuvos
savivaldybėse valdomas kryptingai ir kompleksiškai, ar jis naudojamas efektyviai ir siekiant
didžiausios naudos visuomenei. Toks auditas padės nustatyti, ar savivaldybėse yra sudaromos
galimybės spręsti šio turto valdymo problemas.
Arūnas Dulkys ir Biržų rajono savivaldybės kontrolierė Žaneta Eriksonienė 2019 m. rugsėjo
12 d. pasirašė Valstybės kontrolės ir Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito bendradarbiavimo
sutartį.
„Savivaldybių kontrolieriai, vykdydami įstatymu nustatytą prievolę, pasisako apie
savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir teikia rekomendacijas dėl efektyvesnio jo panaudojimo.
Manytume, kad dviejų nepriklausomų išorės audito institucijų bendras sisteminis savivaldybių NT
auditas ne tik labiau atskleis šio turto valdymo problemas, bet ir, pasinaudojant vieni kitų patirtimi,
sudarys pagrindą pateikti rekomendacijas efektyvesniam savivaldybių NT valdymui“, – teigė
Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius.
Aukščiausiosios audito institucijos inicijuojamą savivaldybių nekilnojamojo turto audito
projektą planuojama baigti 2020 m. lapkričio mėnesį.
_________________________
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10. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
Pagal Lietuvos Respublikos administracinės
naštos mažinimo įstatymo 7 str. 2 dalį,
Savivaldybės
tarybos,
teikdamos
veiklos
ataskaitas, savivaldybės bendruomenei privalo
jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio
laikotarpio Administracinės naštos mažinimo
priemonių plano arba administracinės naštos
priemonių, įtrauktų į Savivaldybės strateginį
veiklos planą, įvykdymo rezultatus.

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-1 patvirtintas 2019–
2021 metų strateginis veiklos planas, kurio 4 uždaviniu „Didinti savivaldybės veiklos
efektyvumą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją“, taip pat siekiama mažinti administracinę
naštą, įgyvendinant šiame strateginiame plane nurodytas priemones, taupančias piliečių,
verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius ir pateikti
uždavinio vertinimo kriterijai.
Biržų rajono savivaldybės 2019−2021 metų strateginiame veiklos plane šiam uždaviniui
įgyvendinti numatytos septynios administracinės naštos mažinimo priemonės. Priemonių
vykdytojai – Savivaldybės administracijos skyriai bei seniūnijos. Plane nustatyti uždavinio
vertinimo kriterijai: atliktų apklausų skaičius, paskelbtų informacijų skaičius, patikslinta
administracinių paslaugų aprašymų (proc.), suderinta elektronine forma teisės aktų projektų
(proc.), įvertintų teisės aktų projektų skaičius, transliuotų posėdžių skaičius, elektroniniu
būdu suteiktų paslaugų skaičius. Tai pat pateikiama, kuriais metais, kokia apimtimi tai bus
vykdoma.
Priemones vykdė Savivaldybės administracijos skyriai bei filialai. Administracinės naštos
numatytas priemonių vykdymą vertino Administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius.
Strateginiame veiklos plane numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės buvo
vykdomos iš dalies, tačiau jos yra tęstinės, todėl tikimasi, kad jos bus įvykdytos taip, kaip
numatyta iki 2020 ar 2021 m.
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Centralizuotas vidaus audito skyrius
pateikė rekomendacijas dėl vidaus kontrolės vykdant administracinės naštos mažinimo
priemones.
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
REKOMENDUOTA:
1. Įpareigoti Savivaldybės administracijos skyrių vedėjus bei seniūnus užtikrinti, kad būtų
baigtas administracinių paslaugų aprašymų patikslinimas (didelis reikšmingumas).
2. Užtikrinti savivaldybės teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimą
(didelis reikšmingumas).
Išsamūs vertinimai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt skyriuje
„SAVIVALDYBĖ“
dalyje
„ADMINISTRACINĖ
INFORMACIJA“
skiltyje
„ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS“.
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