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ĮVADAS
Birštonas – tarptautinis turizmo ir modernaus kurortinio gydymo karališkasis kurortas.
Mūsų vizija – Birštonas 2030 metais – tarptautinis turizmo ir unikalių sveikatos paslaugų
karališkasis kurortas. Birštoniečių gyvenimo kokybė, jiems teikiamos paslaugos ir aplinka, kurioje
jie gyvena, yra prioritetinės Birštono savivaldybės veiklos sritys. Svarbiausi Birštono savivaldybės
prioritetai yra Savivaldybės bendruomenės poreikių tenkinimas ir turistinio potencialo plėtojimas.
Birštono savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA), Europos kurortų
asociacijos (ESPA) ir Lietuvos kurortų asociacijos (LKA) narė, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymu ir Birštono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Birštono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentą, Birštono savivaldybės meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai
už savo veiklą, o gyventojams – už Savivaldybės veiklą. Šiandien ataskaitą už 2015 metus teikiu
Tarybai, gyventojams ataskaita buvo teikiama nuo metų pradžios vykusiuose susitikimuose darbo
kolektyvuose, susitikimuose su bendruomenėmis ir NVO.
2015 m. pagrindinės mano veiklos kryptys buvo: darnaus Tarybos darbo užtikrinimas,
glaudus bendradarbiavimas su Savivaldybės administracija, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis.
Tinkamas ir užtikrintas Europos Sąjungos paramos ir kitų finansinių šaltinių lėšų įsisavinimas,
investicijų paieška, palankios investicinės aplinkos kūrimas, bedarbystės mažinimas ir darbo vietų
kūrimo klausimai, bendravimas ir bendradarbiavimas su verslo atstovais, kurorto garsinimas ir
žinomumo didinimas.
Pristatydama 2015 metų veiklos ataskaitą, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems Tarybos
nariams, Administracijos darbuotojams, įstaigų, organizacijų vadovams, darbuotojams ir
gyventojams už darbą, už išsakytą nuomonę, priimant svarbius Savivaldybei sprendimus, už
diskusijas, už paramą ir Jūsų kiekvieno asmeninį indėlį įgyvendinant Birštono savivaldybės
strategiją. Dėkoju už komandinį darbą.
I. DEMOGRAFINĖ APŽVALGA
Pagal visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenis, Birštono savivaldybėje iš viso
gyvena 4626 gyventojai. Pagal deklaruotą gyvenamąją vietą 2015 m. pabaigoje Savivaldybėje
gyveno 4857 gyventojai, t. y. 143 mažiau negu 2014 m. pabaigoje, lyginant su 2013 m. – 40.
Anapilin per 2015 m. iškeliavo 70 Savivaldybės gyventojų, 46 moterys ir 24 vyrai (2014 metai –
56, 2013 metais – 91, 2012 metais – 56). 2015 m. mirusių amžiaus vidurkis: moterų – 80 metų, vyrų
– 72 metai. Per 2015 metus birštoniečių šeimos pagausėjo 40 naujagimių (gimė 17 mergaičių ir 23
berniukai), tai tik 1 naujagimiu daugiau nei 2014 m. Vis dar išlieka tendencija, kad daugiau
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mirštama nei gimstama, tačiau optimistiškai nuteikia, tai, kad šiuo metu užregistruota daugiau
gimimų nei mirimų. Praėjusiais metais buvo užregistruotos 78 santuokos, tai 5 santuokomis daugiau
nei 2014 m.. Džiugu, kad kiekvienais metais užregistruotų santuokų skaičius vis didėja. Atvykimą
gyventi į Birštono savivaldybę praėjusiais metais 259 gyventojai deklaravo atvykimą, 62 deklaravo išvykimą, 16 asmenų buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Birštono savivaldybėje. Daugiausiai deklaravusių išvykimą, net 27 asmenys yra į Jungtinę
Karalystę. Kitos deklaruotos šalys: Norvegija – 9, Vokietija – 5, Airija, Danija – po 4, Ispanija,
Rusija – po 3, Jungtinės Amerikos Valstijos – 2, Nyderlandai, Suomija, Švedija, Belgija, Islandija –
po 1.
Civilinės būklės aktų sudarymas 2013–2015 m.
2013 metai

2014 metai

2015 metai

Gimimai

42

39

40

Mirtys

91

56

70

Santuokos

64

73

78

Ištuokos

11

6
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Birštone, kaip ir visoje Lietuvoje, demografinė situacija po truputį prastėja – šiuo metu iš
savivaldybėje deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų 586 yra vaikai iki 16 metų amžiaus, 3014 yra
darbingo amžiaus žmonės ir 1026 pensininkų. Statistikos departamento duomenimis, Birštone šiuo
metu gyvena 15,40 procento vaikų, 61,36 procento darbingo amžiaus ir 23,24 procento pensinio
amžiaus žmonių.
Daugiausia Savivaldybės gyventojų dirba paslaugų sektoriuje, t.y., sveikatos priežiūros,
švietimo srityse.
Nedarbo lygis, lyginant su kitomis 59-iomis Lietuvos savivaldybėmis, Birštono
savivaldybėje yra vienas iš mažesnių. 2015 m. gruodžio mėnesio duomenimis savivaldybėje buvo
registruoti 196 bedarbiai. Bedarbių skaičius 2015 m. gruodžio pabaigai buvo 7,4 proc., o
Respublikos – 8,7 proc., t. y. 12 vieta tarp visų savivaldybių. Džiugu, kad per 2015 metus 4,4 proc.
išaugo vidutinis darbo užmokestis – 474,0 Eur (šalies vidurkis 585,0 Eur), esame 39 vietoje šalyje.
Padidėjo vidutinė senatvės pensija iki 242,0 Eur, šalies vidurkis 247,0 Eur.
II. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Birštono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento suteiktais įgaliojimais, planuoja Savivaldybės tarybos
veiklą.
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2015 m. pradžioje Birštono savivaldybės taryboje dirbo 17 Tarybos narių. Kovo 1 dieną
vykusiuose Savivaldos rinkimuose visi Lietuvos nuolatiniai gyventojai rinko naujus narius į savo
gyvenamosios vietos savivaldybės tarybą bei pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje
tiesiogiai – merus. Socialdemokratų partijos iškelta kandidatė į savivaldybės merus Nijolė
Dirginčienė pirmo rinkimų turo metu surinko 75,47% balsų. Tėvynės sąjungos - Lietuvos
krikščionių demokratų kandidatas Darius Šeškevičius surinko 15,20%, Partija Tvarka ir teisingumas
kandidatas - Audrius Šeržentas - 9,05%. Šiuose rinkimuose savivaldybės gyventojai jau rinko 15
tarybos narių. Po įvykusių rinkimų, savivaldybės gyventojus atstovauja: Lietuvos socialdemokratų
partijai – 11; Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai – 2; Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdžiui – 1; Tvarka ir teisingumas – 1. Taryboje dirba Socialdemokratų frakcija, vienijanti 12
narių ir frakcija „Kartu Birštono labui“, vienijanti 3 narius. 2015 m. balandžio 15 dieną įvyko
pirmasis naujai išrinktos kadencijos Tarybos posėdis, kuriame prisiekė tiesiogiai išrinkta
Savivaldybės merė ir savivaldybės gyventojų išrinkti Tarybos nariai.
Savivaldybės tarybos posėdžiai yra vieši. Apie Tarybos posėdžių sušaukimą,
darbotvarkę, priimtus sprendimus rinkėjus informuojame vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto
svetainėje. Skelbimai kabinami Savivaldybės skelbimų lentoje, su informacija galima susipažinti
Savivaldybės interneto puslapyje adresu www.birstonas.lt/Teisinė informacija/. Interneto svetainėje
skelbiamos mero ir mero pavaduotojo kiekvienos dienos darbotvarkės.
Tarybos posėdžių metu norintys pasisakyti Birštoniečių tribūnoje gyventojai kviečiami
registruotis raštu Birštono savivaldybės tarybos sekretoriate. 2015 metais šia galimybe gyventojai
pasinaudojo tik 1 kartą. Birštoniečių tribūnoje pasisakė Julija Zajančkauskaitė, Birštono gimnazijos
mokinių parlamento prezidentė, kuri kreipėsi į Tarybos narius su pasiūlymu – priimti mokinius
vasaros atostogų metu padirbėti savanorystės pagrindais įvairiose įmonėse, įstaigose ir pas verslo
atstovus. Nors 2015 metais Birštoniečių tribūnoje pasisakiusių buvo nedaug, tačiau galima
pasidžiaugti, kad jau 2016 metais tribūna gyventojai pradeda naudotis vis drąsiau.
2015 metais Birštono savivaldybės taryba posėdžiavo 12 kartų. Vyko 3 senosios Tarybos
posėdžiai ir 9 – naujos kadencijos Tarybos posėdžiai.
Birštono savivaldybės tarybos posėdžių statistika
Priemonės pavadinimas

2014 m.

2015m.

Surengta Tarybos posėdžių

11

12

Pateikta svarstyti sprendimų projektų

210

284

Nagrinėtų sprendimų vidurkis vieno 19

24

posėdžio metu
Priimti Tarybos sprendimai

210

283
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Naujai išrinkti Tarybos nariai aktyviai dalyvavo Tarybos posėdžiuose. Visuose
posėdžiuose dalyvavo 10 Tarybos narių – Nijolė Dirginčienė, Stanislovas Martinaitis, Angelė
Kederienė, Darius Šeškevičius, Ervinas Marčiulionis, Juozas Aleksandravičius, Valė Petkevičienė,
Roma Žentelienė, Kristina Justinavičienė, Daina Zdanavičienė. Penki Tarybos nariai (Audrius
Šeržentas, Vidmantas Veselis, Vytas Kederys, Vytautas Šeškevičius ir Birutė Magdelena
Vokietaitienė) praleido po vieną posėdį. Bendras posėdžių lankomumas – 97 procentai. Dauguma
Tarybos narių informuodavo, dėl kokių priežasčių posėdyje negalės dalyvauti. Pagrindinės
nedalyvavimo priežastys – sveikatos problemos ir komandiruotės. Tarybos darbas buvo dalykiškas
ir kryptingas: prieš kiekvieną posėdį darbas vyko komitetuose, frakcijose. Juose visada aktyviai
buvo aptariami projektai, teikiami pasiūlymai. Manau, kad Tarybos posėdžiai visuomet būdavo
konstruktyvūs, į Tarybos narių pasiūlymus atsižvelgiama. Daugumai Tarybos sprendimų projektų
buvo pritarta vienbalsiai.
2015 metais pagrindiniai Savivaldybės veiklos klausimai buvo sveikatos, socialinės
apsaugos, įvairių lengvatų suteikimo klausimais – 54 sprendimai, tai 19,08 proc. visų priimtų
sprendimų, Savivaldybės ūkio infrastruktūros tvarkymas, detaliųjų, bendrųjų, specialiųjų planų
rengimas, projektų rengimas ir paraiškų teikimo klausimais buvo priimti 34 sprendimai (12,01
proc.). Savivaldybės biudžeto tvarkymo ir su juo susijusiais klausimais – 32 sprendimai (11,31
proc.), švietimo, kultūros klausimais – 24 sprendimai (8,48 proc.).
Per 2015 metus buvo priimti 6 sprendimai dėl detaliųjų, bendrųjų ir specialiųjų planų
rengimo ir tvirtinimo.
Atsižvelgdama į pateiktus prašymus, Taryba priėmė 9 sprendimų dėl vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų, dėl nekilnojamojo
bei žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų.
Birštono savivaldybės taryba 2015 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-17 yra
patvirtinusi Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą lengvatų taikymo aprašą. Apraše yra nustatyti 7 atvejai, kuriems esant gali būti suteiktos
Rinkliavos lengvatos. 100 proc. atleidžiami nuo Rinkliavos asmenys, kuriems priklausantys pastatai
yra neišlikę po kilusio gaisro ar sunykę dėl kitų priežasčių, tačiau neišregistruoti iš Nekilnojamojo
turto registro, bei asmenys laikinai gyvenantys globos namuose ar palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninėje. 50 proc. Rinkliava sumažinama tiems asmenims, kurie nesinaudoja pastatais vienerius
metus arba I ir IV metų ketvirčius (šaltuoju metų laikotarpiu). 30 proc. Rinkliava yra sumažinta
visiems kaimo individualių gyvenamųjų namų naudotojams ir individualių gyvenamųjų namų,
esančių mieste, kuriuose gyvena vienas asmuo, naudotojams. Savivaldybės taryba 50 proc.
Rinkliavą yra sumažinusi uždarosioms akcinėms bendrovėms ir kitoms įmonėms, kurių naudojamų
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pastatų didelę dalį užima laisvi nenaudojami plotai (viešosios erdvės). Per 2015 m. 930 nekilnojamo
turto naudotojų suteiktų lengvatų suma yra virš 30 tūkstančių eurų.
Sprendimų projektų rengimas ir pristatymas 2015 metais.
Eil.
Nr.
1.

Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius

Pateiktų sprendimo projektų
skaičius
106

2.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

30

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biudžeto skyrius
Teisės ir personalo skyrius
Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius
Architektūros ir kraštotvarkos skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Birštono seniūnija
Civilinės metrikacijos skyrius

Skyriaus pavadinimas

Nepriskiriami skyriams
10.
11.
12.

Tarybos sekretoriatas
Savivaldybės gydytojas
Kontrolės ir audito tarnyba

29
28
22
14
12
1
0
Pateiktų sprendimo projektų
skaičius
26
16
0

2012 m. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo nuo 2013 m. sausio 1 d. buvo
įvesta vietinė rinkliava už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra. Nustatytas kurortinės
rinkliavos dydis – 2 Lt įmoka už suteiktą vieną nakvynę. 2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą, kurortinės
rinkliavos dydis buvo 0,58 Eur. Ataskaitiniais metais pasitarus su apgyvendinimo paslaugas
vykdančiais verslininkais buvo priimtas sprendimas nuo 2016 m. sausio 1 d. kurortinės rinkliavos
dydį nustatyti 1 Eur. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra per 2015 m.
surinkta 105785,78 Eur. Lyginant su 2014 metais, surinkta 25416,22 Eur daugiau. Planuota surinkti
mokesčio suma viršyta 5785,78 Eur. Didžiausi mokėtojai yra: AB ,,Eglės“ sanatorija, sumokėjusi
28337,89 Eur arba 26,8 proc., UAB „Senjorų rezidencija“ – 24741,37 Eur arba 23,4 proc., AB
Birštono sanatorija ,,Versmė“ – 21883,21 Eur arba 20,7 proc. Kurortinė rinkliava buvo naudojama:
Savivaldybės reklamai ir įvaizdžiui formuoti – straipsniai, radijo ir televizijos laidos, lankstinukų ir
bukletų leidimui, įvairių renginių reklamos išlaidoms. Taip pat lėšos buvo naudojamos kurorto
infrastruktūrai gerinti – gėlėms, mažosios architektūros elementams, kurorto papuošimams ir kt.
Sprendimų įgyvendinimo kontrolę vykdo meras, tarybos sekretorius ir administracija.
Mero pasirašytas Tarybos sprendimų kopijos, patvirtintas Tarybos sekretoriato, atsakingam skyriui,
kuris apie sprendimo įgyvendinimą atsiskaito Administracijos direktoriui, o direktorius – merui.
Tarybos sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai.
Tačiau ateityje apie tai reikėtų informuoti Tarybą, nes ne visais atvejais tai yra daroma.
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Pagal Vietos savivaldos įstatymą, Savivaldybės mero sprendimai buvo įforminti
potvarkiais. 2015 m. buvo išleisti 39 potvarkiai veiklos organizavimo, 47 personalo, 64
komandiruočių ir 37 atostogų klausimais.
Per ataskaitinį laikotarpį iš Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje buvo gauti 3
reikalavimai, 2 teikimai.
Reikalavimai pateikti dėl Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo, dėl
Birštono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 m. ataskaitos
patvirtinimo, dėl Birštono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos
patvirtinimo.
Teikimai pateikti dėl Birštono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. TS-270 „Dėl gyvūnų laikymo Birštono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu
patvirtintų gyvūnų laikymo Birštono savivaldybėje taisyklių panaikinimo, dėl Birštono
savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-81 1 ir 2 punktų pakeitimo
Su Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimais ir teikimais Savivaldybės
tarybos nariai buvo supažindinami artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Taryba
operatyviai reaguodavo ir priimdavo reikiamus sprendimus.
Ataskaitiniais metais Tarybos nariai be darbo frakcijose, komitetuose, komisijose ir
Taryboje tęsė darbą Kauno regiono plėtros taryboje, Lietuvos savivaldybių asociacijoje,
laikinosiose ir nuolatinėse komisijose, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų stebėtojų tarybose.
Per 2015 m. vyko 10 Kauno regiono plėtros tarybos posėdžių. Tiek pat į posėdžius
rinkosi ir darbo grupė, kurios nariais yra visų aštuonių Kauno regiono savivaldybių merai. Regiono
tarybos ir darbo grupės posėdžiuose buvo svarstomi klausimai dėl projektų įgyvendinimo eigos,
lėšų perskirstymo, buvo diskutuojama dėl Kauno regiono strategijos ir įvaizdžio klausimais.
Kauno regiono atstovai mane yra delegavę atstovauti Lietuvos savivaldybių asociacijoje
– esu išrinkta Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos nare. 2015 m. dalyvavau 3 Valdybos
posėdžiuose ir 2 LSA tarybos posėdžiuose, aktyviai pasisakiau svarstomais klausimais.
Ataskaitiniais metais dalyvavau Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime Vilniuje.
Taip pat esu Lietuvos savivaldybių asociacijos tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė,
Europos savivaldybių ir regionų tarybos politikos komiteto narė bei Europos vietos ir regiono
valdžios kongreso Lietuvos Respublikos delegacijos narė. 2015 metais dalyvavau 2 plenarinėse
sesijose ir 2 komiteto posėdžiuose. Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso
darbotvarkėje – beveik keturios dešimtys klausimų, susijusių ne tik su didžiosios Europos vietos ir
regionų valdžių veikla kovojant su krizės pasekmėmis, tačiau ir atkuriant piliečių pasitikėjimą pačiu
politikos procesu. Sesijų metu vyksta diskusijos aktyvaus pilietiškumo skatinimo, kovos su
socialine atskirtimi, politinės etikos skatinimo ir kovos su korupcija vietos ir regionų valdžių
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lygmenyje temomis. Pagrindinis dėmesys sesijos metu skirtas decentralizacijos procesams
Ukrainoje aptarti, kovai su terorizmu Europos miestuose, migracijos problemoms. Taip pat
pristatytos rekomendacijos apie vietos ir regionų demokratijos padėtį Lenkijoje, Graikijoje,
Norvegijoje. Kongrese buvo pristatytos rekomendacijos dėl vietos ir regionų demokratijos
Lenkijoje, Norvegijoje ir Graikijoje. Pastebėta, kad funkcijų finansavimas turėtų nevaržyti
savivaldybių kompetencijų įgyvendinant paskirtas užduotis.
2015 m. Hertogenbosche (Olandija) dalyvavau Europos Tarybos Vietos ir regionų
valdžių Kongreso Einamų reikalų komiteto posėdyje, kuris buvo skirtas diskusijoms apie vietos ir
regioninės valdžios vaidmenį kovojant su moterų skurdu, seksualiniu vaikų išnaudojimu bei
jaunimo įtraukimu į visuomeninį ir politinį gyvenimą. Komiteto nariai taip pat diskutavo
nepilnamečių seksualinio išnaudojimo tema. Posėdžio dalyviai vieningai

sutarė, kad viešas

kalbėjimas apie seksualinio išnaudojimo grėsmes, būdus bei formas, vaikų ir jaunimo švietimas,
darbas su rizikos grupėmis galėtų sumažinti seksualinio išnaudojimo aukų Europoje. Vietos bei
regioninės valdžios institucijų atstovai pasidalijo konkrečiais gerosios praktikos pavyzdžiais
sprendžiant tokio pobūdžio problemas. Taip pat posėdžio dalyviai dalijosi patirtimi ir įžvalgomis,
kokią rolę šiandieninėje visuomenėje galėtų vaidinti vietos ir regionų valdžios institucijos,
siekdamos užtikrinti lygias moterų teises siekiant išsilavinimo bei įsitvirtinimo darbo rinkoje,
aktyvesnio moterų dalyvavimo politiniame gyvenime, nagrinėjo kitus demokratijos skatinimo
vietos lygmeniu klausimus.
2015 m. kartu su Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) delegacija, kurią sudarė
Akmenės, Trakų, Pasvalio rajonų ir Druskininkų merai bei LSA direktorė Roma Žakaitiene,
lankėmės Azerbaidžane. Šį vizitą inicijavo Azerbaidžano miestų, rajoninių ir kaimiškųjų
savivaldybių asociacijų, atstovai, kurie liepos mėnesį lankėsi Lietuvoje. Vizito metu susitikome su
Bigadansko, Mingeceviro, Gobustano, Naftalano savivaldybių atstovais bei kolegomis iš minėtų
asociacijų, susipažinome su Azerbaidžano vietos savivaldos sistema, sulaukėme pasiūlymų
bendradarbiauti su Azerbaidžano savivaldybėmis. Vizito metu taip pat susitikome ir su Lietuvos
Respublikos ambasadoriumi Azerbaidžane Valdu Lastausku, kuris pabrėžė, jog palaiko
bendradarbiavimo tarp abiejų šalių savivaldybių iniciatyvas.
Tarp posėdžių Birštono savivaldybės tarybos nariai skyrė dėmesį ir susipažinimui su
kitų savivaldybių darbu. 2015 m. Tarybos nariai lankėsi Neringos savivaldybėje, kur susitiko su
Savivaldybės meru Dariumi Jasaičiu, Tarybos ir administracijos atstovais. Susitikimo metu
Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis pristatė įgyvendintus bei

būsimus kurortinės

infrastruktūros projektus. Taip pat susipažino su atnaujinta Thomo Manno memorialinio muziejaus
ekspozicija, jiems pristatytas ES lėšomis įgyvendintas projektas, kurio metu Nidos ir Juodkrantės
pajūryje buvo įrengtos žvejybos iškrovimo vietos. Diskusijų metu įvairia patirtimi apsikeitė abiejų
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kurortų švietimo įstaigų, bibliotekų bei kitų įstaigų ir įmonių darbuotojai, taip pat savivaldybių
administracijų atstovai.
Labai džiugu, kad Birštono savivaldybė 2015 metais buvo iš ties matoma ir įvertinta.
• Už aktyvią veiklą plečiant tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą, Europos idėjų
propagavimą ir jų viešinimą įvairių šalių miestus kasmet apdovanojanti Europos Tarybos
parlamentinė asamblėja 2015 m. įvertino du Lietuvos kurortus – Palangą ir Birštoną. Palangai skirta
Garbės vėliava, o Birštonui – Garbės diplomas. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos
apdovanojimai yra skiriami įvertinus savivaldybių veiklą, narystę įvairiose vietos ir tarptautinėse
organizacijose,

dalyvavimą

miestų

partnerystės

programose,

užsienio

bendradarbiavimą,

tarptautinių renginių organizavimą, Europos idėjų ir vertybių propagavimą.
• Prestižiniame architekto A. Zavišos labdaros ir paramos fondo organizuotame 2014
m. geriausių rekreacinių, poilsio, landšafto, urbanistinių sprendimų konkurse Birštono mineralinio
vandens garinimo bokštas buvo pripažintas „Geriausiu 2014 metų rekreacinės architektūros
kūriniu“.
• 2015 m. Birštono savivaldybė gavo Socialinių inovacijų fondo apdovanojimą „Už
novatoriškų moterų ir vyrų lygių galimybių priemonių įgyvendinimą savivaldybėje“.
• Švenčiant Lietuvos vietos savivaldos dieną, Lietuvos savivaldybių asociacija
organizavo „Auksinės krivūlės“ apdovanojimus. LR energetikos ministerija „Už teisingas
permainas šilumos ūkyje“ „Auksinės krivūlės“ apdovanojimą skyrė Birštono savivaldybei.
• Už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse, Birštono mineralinio
vandens garinimo bokštas buvo įvertintas Aplinkos ministerijos apdovanojimu.
• Valstybinis turizmo departamentas (VTD) sėkmingiausių 2015 metų turizmo projektų
apdovanojimuose Birštono kurortą paskelbė ir apdovanojo kaip sėkmingiausią 2015 m. turizmo
traukos vietovę, o „Eglės“ sanatorija Birštone apdovanota kaip sėkmingiausia 2015 metų sveikatos
turizmo paslaugų teikėja.
Taip pat galima pasidžiaugti, kad Lietuvos laisvosios rinkos instituto organizuotame
geriausiai besitvarkančių savivaldybių Lietuvoje tyrime, Birštono savivaldybei, surinkusiai 57,1
balo iš 100, atiteko 12 vieta tarp 54 savivaldybių. Sritys, kuriose savivaldybei sekėsi geriausiai, yra
„Švietimas“ bei „Komunalinės paslaugos“. Taip pat neblogai įvertintas „Turto valdymas“. Prastesni
rezultatai „Sveikatos ir socialinės rūpybos“, „Transporto“ ir „Biudžeto“ srityse. 2014 metais
Birštono savivaldybė, surinkusi 50,4 balo iš 100, užėmė 27 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 2013 m.
Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 37 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Birštono savivaldybėje
2014 m. buvo viena mažiausių šilumos kainų (5,53 ct/kWh lyginant su 7,08 ct/kWh vidurkiu*), kuri
lyginant su 2013 m., sumažėjo 15,3 proc. Aukštesnę poziciją reitinge nulėmė ir tai, kad lyginant su
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2013 m. moksleiviai geriau išlaikė valstybinius brandos egzaminus – vidutiniškai 40,2 balo 2013
m., 42,4 balo 2014 m.

TARYBOS NARIŲ VEIKLA KOMITETUOSE, KOMISIJOSE IR TARYBOSE
2015 m., kaip ir ankstesniais metais, pagal paskirstytas veiklos kryptis posėdžiauti
rinkosi 4 Tarybos komitetai.
Ekonomikos ir verslo komitetas. Ekonomikos ir verslo komiteto pirmininkas –
Stanislovas Martinaitis, pirmininko pavaduotojas – Darius Šeškevičius. Komitete yra 5 Tarybos
nariai. 2013 m. komitetas posėdžiavo 9 kartus. Komiteto nariai aktyviai dalyvavo nagrinėjant
pateiktus klausimus, ypatingą dėmesį atkreipdami į gaunamų investicijų panaudojimo tikslingumą ir
naudą savivaldybės infrastruktūrai.
Finansų ir biudžeto komitetas. Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkė – Kristina
Justinavičienė, pirmininko pavaduotojas – Audrius Šeržentas. Komitetą sudaro 5 Birštono
savivaldybės tarybos nariai. 2015 m. komitetas posėdžiavo 10 kartų. Posėdžių metu išsamiai
nagrinėti visi Savivaldybės tarybos posėdžiams pateikti klausimai.
Socialinių reikalų komitetas. Socialinių reikalų komiteto pirmininkas – Juozas
Aleksandravičius, pirmininko pavaduotoja – Birutė Magdelena Vokeitaitienė. Komiteto sudėtyje
yra 4 nariai. 2015 m. komitetas posėdžiauti rinkosi 9 kartus. Jie aktyviai gilinosi į socialinius ir
švietimo reikalus tiek Birštono mieste, tiek visoje Savivaldybės teritorijoje, dalyvavo Socialinių
reikalų komisijos darbe.
Kontrolės komitetas. Kontrolės komiteto pirmininkas – Audrius Šeržentas. Komitetą
sudaro 5 Birštono savivaldybės tarybos nariai. 2015 m. komitetas posėdžiavo 3 kartus. Posėdžiu
metu komitetas svarstė ir teikė Tarybai tvirtinti Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programą,
svarstė ir aptarė Birštono savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, Birštono kultūros
centro 2014 metų trijų ketvirčių biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkinių, turto ir lėšų
naudojimo auditą. Tikslino Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos
planą bei tvirtino tarnybos 2016 metų veiklos planą.
Svarstant Birštono kultūros centro 2014 metų trijų ketvirčių biudžeto vykdymo,
finansinių ataskaitų rinkinių, turto ir lėšų naudojimo auditą, komiteto nariai Kultūros centro
direktoriui pavedė išsiaiškinti, ar teisės aktai leidžia kavinės patalpų nuomos sutartyje numatyti
punktą, kuriuo nuomininkas įsipareigoja mokėti už sunaudotą vandenį bendro naudojimo patalpose.
Taip pat paragino Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių atidžiau
peržiūrėti skyriaus kuruojamų įstaigų nuostatus ir inicijuoti jų pakeitimus ar patikslinimus.

11

Tarybos nariai dalyvavo ne tik komitetų ir Tarybos posėdžiuose, bet savo veiklą tęsė
Tarybos sprendimais sudarytų komisijų posėdžiuose. Dėkoju tiems komisijų pirmininkams, kurie
aktyviai dirbo komisijose, tarybose.
1. Administracinė komisija. Komisijos pirmininkas – Stanislovas Martinaitis. 2015
metais gavo ir išnagrinėjo 4 administracines bylas. Visos jos buvo gautos iš Alytaus apskrities VPK
Birštono policijos komisariato. Administracinio teisės pažeidimo protokolai asmenims buvo
surašyti

už

pažeidimus,

numatytus

Administracinių

teisės

pažeidimų

kodekso.

Visos

Administracinei komisijai atsiųstos administracinės bylos buvo išnagrinėtos nepažeidžiant
paminėtame kodekse nustatytų bylų nagrinėjimo terminų ir priimti nutarimai, atsižvelgiant į
konkrečiose bylose nustatytas aplinkybes: visiems 4 atsakomybėn patrauktiems pažeidėjams buvo
skirtos administracinės nuobaudos – 3 asmenims skirtos piniginės baudos nuo 57,00 iki 115,00 eurų
ir 1 asmeniui – įspėjimas. Pažymėtina, jog Administracinė komisija 2015 metais bene pirmą kartą
savo veiklos istorijoje priėmė nutarimą konfiskuoti patrauktam atsakomybėn asmeniui priklausantį
nenustatytos veislės šunį, šios nutarimo dalies – šuns paėmimo – vykdymas buvo pavestas BĮ
Birštono miesto tvarkymo tarnybai; apie šuns paėmimą informacijos minėta tarnyba komisijai
nepateikė. Nei vienas Administracinės komisijos priimtas nutarimas administracinėse bylose
nebuvo apskųstas. 2 piniginėmis baudomis nubausti asmenys jiems paskirtas baudas sumokėjo, dėl
1 nesumokėjusio baudos pažeidėjo informuota Valstybinė mokesčių inspekcija, vykdanti skolų
išieškojimą.
2. Antikorupcijos komisija. Komisijos pirmininkas – Darius Šeškevičius. Komisiją
sudaro 3 Tarybos nariai ir 2 gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai. Ataskaitiniu laikotarpiu
buvo sušauktas vienas posėdis. Komisija Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju išrinko
Vytą Kederį, aptarė Birštono savivaldybes 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos
rengimą ir nutaro kreiptis i Birštono savivaldybes administracijos direktorių dėl įpareigojimo
administracijos darbuotojams, atsakingiems už korupcijos prevenciją, rengti korupcijos prevencijos
programą dalyvaujant Antikorupcijos komisijai. Taip pat svarstė Gitanos Skorupskienes ir Rimvido
Skorupsko 2015 m. liepos 29 d. skundą ,,Dė1 sklypo plano Tylioji 12 a, Birštono m. planavimo“ ir
nutarė nutraukti R. Skorupskio ir G. Skorupskienes 2015 m. liepos 29 d. skundo nagrinėjimą ir
pasiūlė R. Skorupskiui ir G. Skorupskienei nedelsiant kreiptis į Birštono savivaldybes
administraciją su prašymu dėl sklypo plano Tylioji g. l2a, Birštono m. rengimo bei sutikti inicijuoti
ir finansuoti minėto plano rengimą. 2015 m. gruodžio 8 d. komisijos pirmininkas dalyvavo
konferencijoje ,,Ko netenkame dėl korupcijos, ką atrandame ją kontroliuodami“, skirtoje
Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Antikorupcijos komisija per ataskaitinį laikotarpį
nenustatė korupcijos apraiškų ar korupcinių teisės pažeidimų.
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3. Bendruomenės sveikatos taryba. Komisijos pirmininkas – Vytas Kederys. 2015 m.
posėdžiavo vieną kartą – Aptarta ir patvirtinta Kauno regiono savivaldybių konferencijos
darbotvarkė, vykusi 2015 m. lapkričio 4 d. „Eglės“ sanatorijoje Birštone. Pristatytas Kauno rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklų planas. Bendruomenės sveikatos tarybos nariai
supažindinti su naujienomis dėl integralios pagalbos paslaugų teikimo. Aptartas Visuomenės
sveikatos programos vykdymas.
4. Etikos komisija. Komisijos pirmininkas – Vytautas Šeškevičius. Komisiją sudaro 4
Tarybos nariai ir 2 bendruomenės atstovai. 2015 m. įvyko vienas komisijos posėdis. Komisijos
pirmininko pavaduotoja išrinkta Vitalija Adamonienė. Komisija susipažino ir aptarė Etikos
komisijos veiklos nuostatus.
5. Jaunimo reikalų taryba. Pirmininkė – Dovilė Adamonytė. Tarybą sudaro 8 nariai:
Kristina Justinavičienė (Birštono savivaldybės tarybos narė), Darius Šeškevičius (Birštono
savivaldybės tarybos narys), Dovilė Adamonytė (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
BIrštono skyriaus pirmininkė), Rokas Urbanavičius (Birštono gimnazijos mokinių parlamento
narys), Gabrielė Kamarauskaitė (Birštono jaunimo klubo narė), Kamilė Čeplinskaitė (Birštono
bendruomenės narė), Lina Kamarauskienė (Birštono vienkiemio bendruomenės narė), Visvaldas
Struckas (Birštono policijos komisariato Viešosios policijos poskyrio tyrėjas) . Ataskaitiniais metais
vyko 5 tarybos posėdžiai. Vienas iš žymiausių Jaunimo reikalų tarybos nuveiktų darbų 2015 m. –
kartu su Birštono jaunimo klubu bei KTU studentais suorganizuota ir įvykdyta Šeimų šventė –
atliekų mažinimo ir rūšiavimo tema. Taryba taip pat posėdžių metu apsvarstė galimybę apsilankyti
kaimyninėse savivaldybėse esančius Atviruosius jaunimo centrus bei erdves ir pagal jų pavyzdžius
bandyti inicijuoti Atviros jaunimo erdvės ar centro atsiradimą Birštone.
6. Kaimo rėmimo komisija. Pirmininkė – Birutė Magdalena Vokietaitienė. 2015
metais įvyko 4 komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi ūkininkų prašymai patirtų išlaidų
kompensavimui: gyvulių produktyvumo kontrolės, technikos įsigijimo. Parama 2015 metais
pasinaudojo 12 ūkininkų. Didžiausia paramos suma vienam ūkininkui 780 EUR. Panaudota 4500
EUR fondo lėšų. Siekiant išplėsti paramos gavėjų skaičių, komisija teikė Tarybai siūlymą dėl žemės
ūkio produktų perdirbimui ar apdorojimui reikalingos įrangos įsigijimo išlaidų dalinio
kompensavimo. Remiantis šiuo siūlymu 2015-07-03 Tarybos sprendimu nuostatai buvo papildyti.
Komisijoje yra aptariami ir kiti su žemės ūkio veikla susiję klausimai.
7. Kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba. Pirmininkas – Vytas Kederys. Kultūros ir
sporto rėmimo fondo taryba 2015 m. gavo 11 prašymų. Iš jų – trys prašymai paremti kultūros
renginius, 8 – paremti sporto renginius. Fondo taryba prašymų svarstymui organizavo septynis
posėdžius. Kultūrai paremti pagal pateiktus prašymus skirta 1080,00 Eurų, sportui – 1920,00 Eurų.
Bendra pagal pateiktus prašymus skirta paramos suma – 3000,00 Eurų. Didžiausia finansinė parama
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– 700,00 Eurų skirta Birštono meno mokyklos mokinių dalyvavimo Tarptautiniame muzikantų
konkurse ,,Muzika insieme“ Italijoje išlaidoms iš dalies padengti. Didžiausia parama sportui –
500,00 Eurų skirta Birštono sporto centrui organizuoti Lietuvos galiūnų čempionatą ,,Lietuvos
galiūnas“. Fondo taryba nutarė paramos iš Birštono savivaldybės kultūros ir sporto rėmimo fondo
neskirti vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos konkurso „Rudeninė karuselė“ organizavimui,
kadangi šį renginį nuspręsta finansuoti iš Kultūros centrui skirtų asignavimų. Nuspręsta neskirti
paramos iš Birštono savivaldybės kultūros ir sporto rėmimo fondo Lietuvos petankės vyrų trejetų
nariui Vytautui Gedminui, kadangi pasiūlyta išlaidas dalyvavimo Europos vyrų petankės
čempionate Bulgarijoje kompensuoti iš Nacionalinės rutulių sporto federacijos.
8. Laisvės kovų įamžinimo komisija. Pirmininkas – Vytautas Šeškevičius. 2015 m.
įvyko vienas komisijos posėdis. Komisija savo veikloje didžiausią dėmesį skyrė laisvės kovoms
įamžinti pastatytų paminklų tvarkymui ir jų priežiūrai, taip pat atmintinų datų paminėjimui.
Pavasarį ir rudenį prie paminklų

tvarkė aplinką, pjovė žolę, sodino gėles. Birželio 14 d. J.

Basanavičiaus a. prie partizanų paminklo paminėjo Gedulo ir vilties dieną, uždegė atminimo
žvakutes.
9. Materialiojo turto nuomos komisija. Pirmininkė – Nijolė Dirginčienė. Komisija
2015 m. posėdžiavo 4 kartus. Posėdžių metu buvo svarstoma mineralinio vandens gręžinių nuomos
klausimai (viešo konkurso skelbimas, vokų atplėšimas, viešo konkurso laimėtojo nustatymas),
Birštono savivaldybės materialiojo turto – patalpų Birštone, Jaunimo g. 3 nuomos klausimai
(papildomas pavedimas priimti paraiškas, viešo konkurso skelbimas, vokų atplėšimas, viešo
konkurso laimėtojo nustatymas).
10. Peticijų komisija. Pirmininkas – Vidmantas Veselis. Komisiją sudaro 3 Tarybos
nariai, du Savivaldybės administracijos darbuotojai. Komisija nesušaukė nei vieno posėdžio, nes
nebuvo gauta peticijų.
11. Saugaus eismo komisija. 2015 metais pirmininkaujant Birštono savivaldybės mero
pavaduotojui Vytui Kederiui vyko 3 posėdžiai. Išnagrinėta 11 gyventojų ir įmonių/įtaigų prašymų.
Aptarta 7 einamųjų klausimų dėl techninių sprendimų perkeliant kelio ženklus bei perorganizuojant
eismą švenčių/renginių metu, pristatyta 3 informacijos dėl ankstesnės komisijos nebaigtų darbų bei
kitų sprendimų (Kelių direkcijos), kurių neįtakoja Saugaus eismo komisija.
12. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija. Pirmininkas – Vidmantas Veselis.
2015 m. Savivaldybės biudžete Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondui buvo numatyta
5293,00 Eur suma. Birštono savivaldybės taryba 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-27
patvirtino atnaujintus Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus,
kuriuose numatyta nauja smulkiojo verslo rėmimo forma – subsidija norintiems pradėti verslą.
SVVR komisija 2015 metais posėdžiavo 3 kartus. Posėdžių metu svarstė gautas paraiškas Smulkaus
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ir vidutinio verslo rėmimo fondo paramai gauti bei vertino paraiškas, pateiktas konkursui gauti
fondo subsidiją verslo idėjai įgyvendinti ir priėmė sprendimus dėl fondo paramos teikimo. Siekiant
įgyvendinti naują Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo formą – teikti
subsidiją verslo idėjos įgyvendinimui, Birštono savivaldybės administracija 2015 metais skelbė 2
paraiškų gauti fondo subsidiją verslo idėjai įgyvendinti konkursus – 2015 m. birželio 15 d. ir 2015
m. gruodžio 1 d. Informacija apie konkursą buvo paskelbta Birštono savivaldybės interneto
svetainėje www.birstonas.lt, taip pat vietinėje spaudoje „Krašto vitrina“ bei internetiniame portale
www.kvitrina.lt. Iš viso buvo gautos 7 paraiškos, SVVR komisijos sprendimu subsidijos verslo
idėjoms įgyvendinti buvo skirtos 4 pareiškėjams.
SVVR komisija, vadovaudamasi Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo
rėmimo fondo nuostatais, posėdžių metu priėmė šiuos sprendimus:
1) 500,00 Eur skirti R. Kliūčiaus komercijos firmai „Alongė“ paskolų ir (ar) lizingo,
imamų verslo plėtros projektams vykdyti, palūkanoms padengti;
2) 1312,50 Eur skirti UAB „Už tave“ paskolų ir (ar) lizingo, imamų verslo plėtros
projektams vykdyti, palūkanoms už 2014 metų laikotarpį padengti;
3) 1200,00 Eur skirti „Birštonas Tours“ verslo idėjai „Pažintinių, sportinių-edukacinių
žygių dviračiais po Birštono kurortą organizavimas“ įgyvendinti;
4) 800,00 Eur skirti MB „Čiulba ulba“ verslo idėjai, apimančiai laisvalaikio praleidimo
organizavimą ir koordinavimą, apjungiant Birštone esančias veiklas ir siūlomas pramogas bei
siūlant kompleksines pramogas (paketus), įgyvendinti;
5) 500,00 Eur skirti Centro SPA verslo idėjos SPA apartamentų (gyvenamųjų
apartamentų ir mini SPA centro) įkūrimo įgyvendinimui;
6) 980,00 Eur skirti MB „Edvėja“ verslo idėjos, susijusios su maitinimo paslaugų plėtra,
įgyvendinimui.
2015 m. buvo panaudota beveik visa Birštono savivaldybės sprendimu 2015 m. biudžete
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondui numatyta suma – 5292,50 Eur. Nepanaudotas lėšų
likutis – 0,50 Euro centų.
13. Strateginio investuotojo Birštono savivaldybėje atrankos komisija. Pirmininkas
– Vytas Kederys. 2015 metais Komisija turėjo 6 posėdžius. Komisija parengė ir pateikė
Savivaldybės tarybos posėdžiui Birštono savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų
nuomos ne aukciono būdu tvarkos aprašo projektą. Atrinko du žemės sklypus (1,4131 ha ploto
Birštone, Kunigaikštienės Elenos g., unikalus numeris – 1201-0002-0178; 5,8717 ha ploto Birštone,
Karalienės Barboros al., unikalus numeris – 1201-0002-0179) ir pasiūlė Savivaldybės tarybai
priimti sprendimą dėl jų nuomos strateginiam investuotojui atrinkti viešo nuomos konkurso būdu.
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Parengė dviejų atrinktų žemės sklypų nuomos viešo konkurso būdu sąlygas ir paskelbė nuomos
konkursą.
14. Studijų rėmimo fondo taryba. Pirmininkė – Kristina Justinavičienė. 2015 metais
Fondo taryba posėdžiavo du kartus. 2015 m. balandžio 8 d. buvo išnagrinėta 15 Savivaldybės
studentų prašymų. Pateikus sprendimo projektą Tarybai, vienkartines stipendijas gavo visi studentai
(4 studentai jas gavo išimties tvarka, kadangi jų pajamos viršijo 5 BSI), jiems buvo išmokėta 1570
eurų. 2015 m. lapkričio 8 d. Fondo taryba nagrinėjo 14 prašymų ir pateikė Tarybai sprendimo
projektą, kurį priėmus visi studentai gavo vienkartines išmokas (3 studentai – išimties tvarka).
Studentams išmokėta 1580 eurų. Viso 2015 m. buvo išmokėta vienkartinių stipendijų už 3150 eurų.
15. Tarybos veiklos reglamento redakcinė komisija. Metų pradžioje komisijos
pirmininkė – Kristina Justinavičienė, 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-95
patvirtinta naujos sudėties redakcinė komisija, komisijos pirmininkė Valė Petkevičienė. Komisija
2015 m. rinkosi vieną kartą ir apsvarstė Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, kurie turėjo
įsigalioti nuo tos dienos, kai 2015 m. išrinkta savivaldybės taryba susirinks į pirmąjį posėdį.
Apsvarsčius visus įstatymo pakeitimus buvo parengtas naujos redakcijos Tarybos veiklos
reglamentas, kuriam buvo vienbalsiai pritarta.
16. Socialinių reikalų komisija. 2015 metais posėdžiavo 16 kartų. Posėdžių metu buvo
svarstomi įvairūs socialinio pobūdžio klausimai. Dėl socialinės pašalpos skyrimo Birštono
savivaldybės gyventojams; Dėl vienkartinės materialinės paramos skyrimo Birštono savivaldybės
gyventojams; Dėl mokesčio už teikiamas socialines paslaugas sumažinimo. Dėl šeimų įtraukimo
stebimų šeimų apskaiton ir išbraukimo iš stebimų šeimų apskaitos; Dėl turto mokesčio sumažinimo
už socialinės globos paslaugas; Dėl kompensacijos skyrimo Birštono savivaldybės gyventojams;
Dėl mokyklinės uniformos įsigijimo išlaidų dalinio kompensavimo mažas pajamas gaunantiems
savivaldybės gyventojams; Dėl sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimo
Birštono savivaldybės gyventojams. Socialinių reikalų komisija apsvarstė 304 gyventojų prašymus
ir priėmė pagal juos atitinkamus rekomendacinio pobūdžio sprendimus. Iš paminėtų 16 posėdžių 6
posėdžiai vyko kartu su Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto nariais. Šių posėdžių
metu buvo svarstomi klausimai dėl vienkartinės materialinės paramos skyrimo, mokyklinės
uniformos įsigijimo išlaidų dalinio kompensavimo, mokesčio už teikiamas socialines paslaugas
sumažinimo.
17. Visuomeninės administracinių ginčų komisija. Pirmininkė – Aušra Slavinskienė.
Komisiją sudaro 2 Tarybos nariai, 2 Savivaldybės administracijos darbuotojai ir Birštono policijos
komisariato viršininkas. Komisija nesušaukė nei vieno posėdžio, nes nebuvo gauta jokių pranešimų.
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GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS IR SUSITIKIMAI
Savivaldybės merė kiekvieną antradienį (esant poreikiui ir kitomis dienomis) priimdavo
gyventojus jiems aktualiais asmeniniais klausimais. Žmonės kreipėsi dėl nesibaigiančių nuosavybės
teisių į turėtą žemę atkūrimo reikalų, socialinio būsto nuomos, būstų tvarkymo, švaros ir tvarkos,
įsidarbinimo problemų, taip pat dėl paramos verslui, kaimo bendruomenių problemų, valdininkų
darbo kokybės, butų ūkio darbo, renovacijos klausimai ir kt. Kai kurie gyventojai ateidavo tiesiog
pasikalbėti, kartais pasidžiaugti savo asmeniniais ir visos Savivaldybės reikalais. Praėjusiais metais
tradiciškai metų pradžioje susitikau su savivaldybės gyventojais ir pristačiau Birštono savivaldybės
2011-2014 m. veiklos ataskaitą. Gyventojai turėjo galimybę pateikti klausimus, pristatyti
problemas, išsiaiškinti visus rūpimus klausimus.
Praėjusiais metais vyko nemažai susitikimų su Birštono savivaldybės įstaigų,
organizacijų, bendrovių darbuotojais, Birštono menininkais, verslininkais, turizmo atstovais. Taip
pat buvo organizuoti netradiciniai, išvažiuojamieji posėdžiai.
Susitikime su Birštono savivaldybės įstaigų, organizacijų, bendrovių vadovais aptarti
praėjusių metų rezultatai ir ateities perspektyvos. Daug dėmesio buvo skirta pastatų nuomos
Birštone situacijai aptarti. Susirinkusieji vadovai pasidžiaugė tokių susitikimų ir aptarimų
prasmingumu, trumpai įvardijo praėjusiais metais nuveiktus darbus ir išsakė lūkesčius, siejamus su
kurorto plėtros galimybėmis.
2015 m. visoje Lietuvoje vyko socialinė akcija „Mums RŪPI!“, kurios tikslas – kartu su
savivaldybių socialiniais darbuotojais lankytis šeimose, kurioms teikiama socialinė pagalba,
parama, iš arčiau susipažinti su socialinių darbuotojų veikla, jų kasdieniu darbu. Prie šios akcijos
prisijungė ir Birštono savivaldybė. Kartu su Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus
vedėju Antanu Grušelioniu, aplankėme šeimas, kurioms teikiama socialinė pagalba. Tokios akcijos
yra reikalingos, svarbu, kad bendruomenės nariai, ypač jaunimas, suprastų socialinių paslaugų
prasmę, reikalingumą ir tai, jog socialinių darbuotojų veikla yra ne tik labai svarbi, bet ir kupina
nuoširdumo bei supratingumo.
Artėjant gražiausioms metų šventėms, Birštono savivaldybės merė tradiciškai aplankė
Birštono savivaldybėje gyvenančius vienišus asmenis ir daugiavaikes šeimas. Susitikimų metu merė
bendravo su šeimomis, įteikė simbolines dovanas, linkėjo geros sveikatos, gražių akimirkų ir jaukių
artėjančių švenčių.
Per šį ataskaitinį laikotarpį turėjau nemažai susitikimų su universitetų rektoriais,
kolegijų vadovais. Esu išrinkta Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos tarybos nare. Taip
pat ne kartą susitikau su Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos nariais, VGTU,
Sporto universiteto, VDU, Aleksandro Stulginskio universiteto, VU KHF, KTU dėstytojais ir
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studentais. Susitikimų metu buvo kalbama ne tik apie problemas šveitimo ir aukštojo mokslo
srityse, bet ir kalbama apie bendradarbiavimą tarp universitetų ir savivaldos.
Per 2015 m. buvo organizuota nemažai susitikimų su Seimo, Vyriausybės, įvairių
ministerijų atstovais. Birštono savivaldybėje ne kartą lankėsi ir Lietuvos Respublikos Ministras
Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Vasario 19 d., vyko oficialus Birštono miesto ir tarptautinės magistralės A16 (E28)
žiedinės sankryžos atidarymas ir įgyvendintų statybos darbų pristatymas. Renginyje dalyvavo
atidarymo LR susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos atstovai. Prieš sankryžos atidarymo renginį R. Sinkevičius dalyvavo
susitikime su Administracijos atstovais, Birštono gyventojais. Savivaldybės didžiojoje salėje
vykusiame susitikime taip pat dalyvavo LR Seimo narys Andrius Palionis, Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis
direktoriaus pareigas Egidijus Skrodenis, AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius Giedrius
Cvilikas. Susitikimo tikslas buvo kartu su Birštono gyventojais, bendruomenių pirmininkais, sodų
bendrijų atstovais aptarti svarbiausius susisiekimo srities klausimus, padiskutuoti apie problemas.
Susitikimo metu buvo aptartas ir tilto per Nemuną klausimas. LR susisiekimo ministras teigė, jog
ministerijai yra žinomas tilto per Nemuną Birštone poreikis, bet šiais metais dėl finansinių
galimybių statybos nebus pradėtos. Kol kas nėra parengtas ir techninis projektas. Ministras taip pat
pasidžiaugė naujai atidaryta Birštono miesto ir tarptautinės magistralės A16 (E28) žiedine sankryža,
kad ji užtikrina saugų eismą; patvirtino, kad kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija
planuojama užbaigti Birutės g. Birštono mieste rekonstrukciją, įrengti apšvietimą Jaunimo gatvėje
kaimiškoje teritorijoje.
Liepos 23 d., vyko Birštono bendruomenės narių susitikimas su LR teisingumo ministru
Juozu Bernatoniu. Susitikimo metu ministras su gyventojais diskutavo apie tiesioginius mero
rinkimus ir jų rezultatus, balsavimą internetu, aptarė Graikijos situaciją, ES paramos, pabėgėlių
klausimus, kalbėjo apie informacinių technologijų plėtrą valstybės mastu. Gyventojai ministrui
pateikė klausimus apie atsiskaitymo sistemą, gaunant paslaugas Registrų centre, teiravosi apie
tvarką, pagal kurią savivaldybės suskirstytos į kategorijas ir nuo to priklauso savivaldybių
darbuotojų atlyginimai, aptarė teistų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn asmenų balsavimo
teises, gyventojų pirminės teisinės pagalbos finansavimą.
Rugsėjo 16 d. Birštono savivaldybėje lankėsi Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus
ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadas majoras Vidas Grunda ir Šaulių sąjungos Vytauto
Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas majoras Židrūnas Šadauskis su rinktinių atstovais.
Susitikimo metu buvo kalbama apie savanorių ir Šaulių kilnią misiją, jų veiklą Lietuvoje ir
Birštone, buvo aptartos galimybės rengti stovyklas bei organizuoti bendrus renginius.
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Be šių susitikimų, taip pat vyko susitikimai su Alytaus miesto meru Vytautu
Grigaravičium ir jo komanda, taip pat su Alytaus rajono meru Algirdu Vrubliausku, jo komanda ir
Alytaus raj. vietos veiklos grupės atstovais. Susitikimų metu buvo aptarti investiciniai projektai,
apleistų pastatų tvarkymo klausimai. Savivaldybių planai bendradarbiauti turizmo, sporto srityse,
organizuojant stovyklas jaunimui, sportininkams. Taip pat aptarta dviračių jungtys tarp
savivaldybių, toliau įgyvendinant dviračių takų projektus, aptarti ir aktualūs probleminiais
klausimai – kelio Kaunas–Alytus rekonstrukciją, Nemuno upės valymą.
Per ataskaitinį laikotarpį Birštono savivaldybėje lankėsi ir Zarasų rajono savivaldybės
delegacija. Delegacijos nariai dalyvavo susitikime su Savivaldybės vadovybe ir Administracijos
atstovais. Susitikimo metu buvo pristatytas Birštono kurortas, pasakojama apie jau įgyvendintus ir
šiuo metu įgyvendinamus projektus, apie investicijas, kurorto viziją ir ateities planus. Zarasų rajono
savivaldybės meras Nikolajus Gusevas pristatė Zarasų rajono savivaldybę, buvo parodytas
pristatomasis filmas. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie galimą bendravimą ir
bendradarbiavimą tarp savivaldybių. Vėliau delegacijos nariai dalyvavo ekskursijoje po Birštono
kurortą, aplankė svarbiausius turizmo ir kultūros objektus.
Per ataskaitinį laikotarpį vyko ne vienas susitikima su Prienų rajono savivaldybės meru
Alvydu Vaicekausku, administracijos darbuotojais.
2015 metais teko dalyvauti ir Birštono savivaldybę pristatyti konferencijose,
forumuose ir parodose. Svarbiausios iš jų:
• Sausio 23 d. vyko Lietuvos verslo konfederacijos organizuotas savivaldos rinkimams
skirtas renginys – „Verslo ir miestų forumas: Rinkimai 2015“. Forumo tikslas buvo sujungti
partnerių versle ir politikoje patirtį, padiskutuoti apie verslo ir savivaldos partnerystę, siekiant
sėkmingo šalies ekonomikos augimo bei vystymosi. Renginyje įžvalgomis ir vizijomis dalinosi,
apie didžiųjų miestų ir regionų vystymosi galimybes, efektyvaus valdymo perspektyvas, investicijų
pritraukimą, miestų konkurencinį pranašumą, komunikaciją diskutavo ministerijų atstovai,
verslininkai, savivaldybių merai, architektai, ekspertai. Forumo dalyvius sveikino LR ūkio ministras
Evaldas Gustas, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus kalbėjo tema „Ko iš
būsimų savivaldos vadovų tikisi Lietuvos verslas“, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Roma Žakaitienė skaitė pranešimą „Verslas ir savivalda“. Šiame forume teko dalyvauti vienoje iš
diskusijų „Miestų svajonės: nuo duobėtų gatvių iki Silicio slėnio“ kartu su LR ūkio viceministru
Marium Skarupsku, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidente Žydre Gaveliene, Anykščių
rajono meru Sigutu Obelevičium, vyr. architektu-urbanistu Mindaugu Pakalniu. Diskusijos dalyviai
kalbėjo apie tai, kas svarbiau – turėti svajonių ir vizijų ar gebėti efektyviai tvarkytis su kasdienėmis
problemomis; kaip rasti balansą tarp kasdienių problemų ir ilgalaikės miesto vizijos; kokių politikų
Lietuvos miestams reikia labiau – vadybininkų ar vizionierių?
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• Balandžio 22–25 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre vyko 22-oji tarptautinė
statybų ir remonto paroda „RESTA 2015“. Joje Birštono kurortas buvo pristatytas kaip augantis
miestas, kurorto stende buvo akcentuojamos trys pagrindinės temos: „Mineralinis vanduo“,
„Miestas“, „Plėtra“. Birštono kurorto stende „Mineralinio vandens“ temoje buvo pristatyti nauji,
išskirtiniai mineralinio vandens panaudojimo objektai Birštone: pirmasis Lietuvoje mineralinio
vandens garinimo bokštas Centriniame kurorto parke, Kneipo terapijos kompleksas ir šiuo metu
statomas mineralinio vandens garinimo paviljonas prie „Tulpės“ sanatorijos. Temoje „Miestas“
buvo pristatytas renovacijos procesas kurorte: kvartalinė renovacija, „Tulpės“ sanatorijos
rekonstrukcija, planuojami statyti ir šiuo metu statomi objektai, gatvių apšvietimo modernizavimas.
Temoje „Plėtra“ buvo pristatytas daugiafunkcinis sporto centras, tilto per Nemuną projektas, vizija
„Kaip įsivaizduojame kairįjį Nemuno krantą“. Parodos metu lankytojai galėjo pamatyti Birštone
esančių objektų vizualizacijas, planus, naujų objektų nuotraukas ir, žinoma, paskanauti Birštono
mineralinio vandens.
• Rugsėjo 3 d., dalyvavau konferencijoje „Medicinos turizmas – Lietuvos paslaugų
eksporto proveržio kryptis“, kurią organizavo Lietuvos medicinos turizmo klasteris, Medicinos
turizmo asociacija, Lietuvos turizmo rūmai ir Valstybinis turizmo departamentas kartu su
partneriais. Konferencijoje teko dalyvauti diskusijoje, tema „Turizmo paslaugų eksporto potencialas
ir rinkų kryptys“ ir kartu su ekonomiste R. Vainiene, Lietuvos turizmo rūmų prezidente Ž.
Gaveliene, Lietuvos verslo konfederacijos generaliniu direktoriumi Algimantu Akstinu bei „Eglės“
sanatorijos rinkodaros vadovu E. Briedžiu diskutavome apie naujas medicinos turizmo rinkas,
kryptis, kokybiškų sveikatinimo paslaugų svarbą ir išskirtinę rinkodaros strategiją. Apibendrinant
diskusiją, buvo teigiama, jog svarbu ištyrinėti ir pasirinkti perspektyvias rinkas bei kryptis –
Pabaltijo šalys, Lenkija, Skandinavijos šalys, didesnį dėmesį skirti bendrai medicinos turizmo
rinkodaros strategijai, ieškoti sveikatinimo, sveikatingumo paslaugų išskirtinumo, siekti ypatingos
jų kokybės. Be to, stengiantis, kad Lietuva taptų sveikatos, medicinos turizmo oaze, labai svarbus
glaudus valstybės, savivaldos ir verslo, medicinos turizmo klasterio bendradarbiavimas.
• Rugsėjo 23 d., Lietuvos sporto universitete vyko forumas-diskusija „Turizmas Kaune:
verslas, mokslas, sveikatinimas“, kurią organizavo Kauno turizmo centras ir konferencijų biuras
kartu su Kauno miesto savivaldybe. Diskusija-forumas buvo organizuojamas Pasaulinės turizmo
dienos proga. Forumo metu teko skaityti pranešimą tema „Sveikatos turizmas“. Pranešimo metu
kalbėjau apie sveikatos turizmo potencialą Lietuvoje, išsamiai pristačiau Lietuvos kurortuose
teikiamas sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas, medicininio SPA tendencijas, sveikatos turizmo
Lietuvoje kryptis bei ateities vizijas. Taip pat pristačiau sveikatos turizmą Birštone.
• „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimą koordinuojanti Užsienio reikalų
ministerija Vilniuje gruodžio 8 dieną organizavo konferenciją, skirtą aptarti Lietuvos savivaldybių
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ir diasporos bendradarbiavimo galimybes, paskatinti bendras iniciatyvas ir projektus. Renginio metu
savivaldybių atstovams buvo pristatyti „Globalios Lietuvos“ programos tikslai ir uždaviniai,
apžvelgtos vykdomos programos, pasidalinta įgyvendintų projektų sėkmės istorijomis, generuotos
idėjos dėl aktyvesnio diasporos įsitraukimo į įvairių sričių regionų gyvenimą.
• Taip pat per ataskaitinį laikotarpį teko dalyvauti naujienų portalo Delfi.lt tiesioginėje
konferencijoje „Lietuva rytoj“. Konferencijoje kartu su Lietuvos savivaldybių asociacijos direktore
Roma Žakaitiene diskutavome apie Lietuvos regionų ateitį, investicijas, socialinius klausimus,
jaunimo užimtumą, turizmą, Lietuvos atstovavimą Europos Sąjungos Regionų komitete, Europos
tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese.
• Baltarusijos Respublikos Gardino apskrities Ašmenos rajono Vykdomojo komiteto
kvietimu 2015 m. kartu su Strateginio planavimo bei investicijų skyriaus vedėja Jovita Tirvienė
dalyvavau

tarptautiniame

ekonomikos

forume

„Naujos

galimybės

ir

bendradarbiavimo

perspektyvos“ bei kasmetinėje regioninėje parodoje „Šiaurės kryptis Gardino apskrityje 2015“.
Parodoje dalyvavo Gardino apskrities Ašmenos, Astravo ir Smurgainių rajonų pramonės ir statybų
sektoriaus įmonės, žemės ūkio bendrovės, verslo atstovai, kurie pristatė savo gaminamą produkciją
ir teikiamas paslaugas. Visi dalyviai susipažino su kultūros sektoriumi, kadangi parodoje savo
veiklą pristatė ir rajonų muziejai. Po parodos vyko tarptautinio ekonominio forumo darbo grupių
posėdžiai, kuriuose dalyviai diskutavo ekonomikos, turizmo ir tarptautinio bendradarbiavimo
klausimais, įgyvendinant Europos Sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo abipus Latvijos Lietuvos
ir Baltarusijos sienos 2014–2020 metų laikotarpio programą. Diskusijos metu buvo aptartos galimų
projektų sritys ir tikslai, pasidalinta projektų įgyvendinimo patirtimi bei informacija apie partnerius.
KURORTO KOMUNIKACIJA IR VIEŠINIMAS
Birštonas – perspektyvus ir sparčiai besikeičiantis, kurortas, kurio vizija – iki 2030
metų tapti tarptautiniu turizmo ir unikalių sveikatos paslaugų karališkuoju kurortu. Kurortas sparčiai
keičiasi, jame įgyvendinama daug svarbių projektų, apie kuriuos būtina kalbėti, viešinti, kurti
įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.
2015 metais buvo sukurta vieninga komunikacijos strategija, ji perteikta ne tik
išoriniams informacijos gavėjams (esamiems ir būsimiems potencialiems poilsiautojams), bet ir
vidiniams informacijos gavėjams – gyventojams, bendruomenėms ir kurorte veikiančioms
įmonėms. Susikoncentravimas į vidinius informacijos gavėjus leido užtikrinti, kad komunikacinės
idėjos buvo suprastos ir priimtos visų žmonių, kurie yra vieni pagrindinių informacijos skleidėjų.
2015 m. buvo vykdyta ši komunikacinė veikla:
Interesų grupės, kurioms skirta komunikacija:
1.

Žiniasklaida
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2.

Gyventojai

3.

Verslas

4.

Svečiai

5.

Nuomonės lyderiai

Interesų grupėms pasiekti naudojamos šios komunikacinės priemonės:
• Pranešimai spaudai
• Renginiai
• Reklama TV, radijuje ir spaudoje
• Socialinė žiniasklaida
• Vizualika
• Mokymai
1. Žiniasklaida. Užmegzti pastovūs ryšiai, parengtas žiniasklaidos priemonių sąrašas,
pagal kurį reguliariai ir suplanuotai platinami pranešimai spaudai; yra lojalių Birštonui žiniasklaidos
priemonių bei valstybės institucijų (pvz., Turizmo departamentas), kurie nuolatos talpina
informaciją apie Birštoną. Daug bendraujama tiesiogiai, gyvai su pačiais žurnalistais arba
blogeriais, jie bet kada skambina, rašo, gauna informaciją.
2015 m. vasarą buvo įkurtas Birštono žurnalistų klubas „Būk žinok“, kurio nariai yra iš
žiniasklaidos priemonių, žurnalistų sąjungos, viešųjų ryšių įmonių. Šiuo metu klube yra 20 oficialių
narių, vyksta susitikimai su jais, rengiami informaciniai turai, kurortų naujovių pristatymai. Klubo
nariai turi išskirtines sąlygas, kurios nurodytos klubo įstatuose, jie nuolatos gauna naujausią
informaciją apie naujoves Birštone, apie renginius, jie kviečiami į informacinius turus bei
tradiciškai Birštono kurorto šventę.
Klube yra nariai iš šių žiniasklaidos priemonių ir organizacijų: „LRT televizija“,
„Lietuvos žurnalistų sąjunga“, „Delfi“, Lietuvos rytas“, „Structum“, „Verslo žinios“, „15min.Lt,
„Kauno alėja“, „Kas vyksta Kaune“, „Lietuvos žinios“, „Init televizija“, „FM99“, „Savaitė“,
„Kelionės ir pramogos“, „Gyvenimas“, „Kvitrina“, „Naujasis Gėlupis“.
Nuolatinis pranešimų spaudai rengimas ir platinimas. 2015 m. Savivaldybės vardu
buvo išplatinti 28 pranešimai spaudai respublikinėje ir regioninėje spaudoje apie Birštono kurorto
naujoves, renginius, svarbiausius įvykius ar planus. Šiuos išplatintus pranešimus spaudai
portaluose, dienraščiuose, laikraščiuose publikavo 238 kartus.
Dažniausiai Savivaldybės rengtus pranešimus spaudai publikuojančios nacionalinės
žiniasklaidos priemonės: „Lietuvos rytas“, „Penkiolika minučių„, „Lietuvos žinios“, „Kauno alėja“,
„Kas vyksta Kaune“, „Verslo žinios“, „Delfi“
Publikuoti straipsniai, pristatantys, reklamuojantys Birštoną uvo publikuojami tiek
lietuvių tiek užsienio leidiniuose. Lietuvių kalba: „Gero kelio“, „Kelionės ir pramogos“,
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„Savivaldybių žinios“, „Savaitraštis Kaunui“, „Vasaros gidas“, „Veidas“, „Knyga „Lithuania“,
Knyga „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Užsienio kalba: „Baltic Outlook“,
„Ekspress nedelia“, „Российская газета“, „Obzor“, „WELCOME V LITVU“
Per ataskaitinį laikotarpį nemažai reportažų apie Birštoną buvo rodomi ir per
televiziją.TV laidos, kuriose buvo parodyti reportažai apie Birštoną: LRT „Labas rytas“, 7 Kauno
dienos laidų ciklas apie Birštoną, „Lrytas TV“ laida „Gyvenu čia“
Komunikacija elektroninėje erdvėje. Per 2015 metus ženkliai išaugo „Birštono
kurortas“ profilio lietuvių kalba gerbėjų skaičius: šiuo metu yra 5178 sekėjai, o 2014 m. šiuo laiku
buvo 3200 sekėjų. Socialiniame tinkle nuolatos vyksta aktyvus interaktyvus bendravimas su
klausiančiais, diskutuojama el. erdvėje, rengiami konkursai, apklausos, platinama reikalinga
informacija. Šiemet buvo sukurti ir veikia Birštono kurorto puslapiai anglų bei rusių kalbomis soc.
tinkle Facebook: „Kurort Birstonas“ ir „Birstonas Lithuania“. Apie Birštono kurortą
komunikuojama ne tik soc. tinkle „Facebook“, bet ir tinkle „Instagram“ bei internetiniame video
kanale „Youtube“.
Namažas įdirbis padarytas ir socialiniuose tinkluose. Birštono kurortas viešinamas
facebook.com, „Instagram“ „Youtube.com“ kanalais. Duomenys apie socialinius tinklus: Puslapis
„Birštono kurortas“ – 5178 sekėjai. Pagrindinė auditorija – 25-34 m. moterys; publikacijų
pasiekiamumas – 4495 vartotojai iš 5178. Puslapis rusų kalba „Kurort Birstonas“ – 619 sekėjų.
Puslapis anglų kalba „Birstonas Lithuania“ – 156 sekėjai. Paskyra „Instagram“ – 425 sekėjai.
Paskyra Youtube“ – 2015 metų video 6621 peržiūros. Sukurtos grupės socialiniame tinkle
„Facebook“, kuriose tiesiogiai komunikuojama su Birštono bendruomenės ir verslo atstovais: Grupė
Birštono bendruomenė (24 nariai). Grupė Birštono verslininkų bendruomenė (36 nariai).
Vizualika. 2015 metais dar plačiau buvo pradėti naudoti pagrindiniai Birštono
savivaldybės vizualikos elementai: Birštono logotipas, šūkis, spalvos. Šie vizualikos elementai jau
tampa atpažįstami, logotipas, šūkis, spalvos naudojamos reklamoje, leidiniuose, gaminant stendus
parodoms, žmonės identifikuoja Birštoną, pagal šiuos vizualikos elementus.
2015 metų pabaigoje buvo atnaujinta Birštono savivaldybės internetinė svetainė
www.birstonas.lt. Ji tapo patogesne naudoti, šiuolaikiška, atitinkanti tarptautinius standartus bei
atspindinti jaukaus, karališko, sveikatinimo kurorto įvaizdį. Pagal VšĮ Baltijos informacinės
visuomenės analizės centro (BISAC) parengtą nacionalinį savivaldybių elektroninio valdymo
kokybės vertinimą, ankstesnioji Birštono savivaldybės svetainė pagal saugumo, praktiškumo,
turinio, paslaugų ir atgalinio ryšio parametrus, iš 60 Lietuvos savivaldybių buvo 14 vietoje. Buvo
tirta senoji svetainės versija, tad galima daryti prielaidą, jog naujoji svetainė būtų įvertinta žymiai
aukščiau ir geriau.
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Šiuo metu kuriami ir kiti svarbūs vizualikos elementai – Birštono kurortą pristatantis
filmas bei dalyvaujama LRT projekte „Mano miestas Birštonas“.
2. Gyventojai. Birštono kurorto bendruomenei, miesto ir kaimiškosios teritorijos
gyventojams yra skirti straipsniai, informacija socialiniuose tinkluose, vyksta įvairūs renginiai, pvz.,
Miesto šventė, Eglutės įžiebimo šventė, žiemos mugė J. Basanavičiaus aikštėje. Reguliariai
rengiama speciali informacija Birštono kurorto gyventojams, kuri supažindina su kurorto
naujovėmis, pristatomos naujos paslaugos kurorte ir kt. Rengiami ir specialūs mokymai Birštono
kurorto gyventojams ir darbuotojams aktualiausiomis temomis, tokie, kaip Svetingumo mokymai,
Birštono kurorto vizualikos naudojimo taisyklės.
3. Verslas. Per 2015 metus vyko trys Verslo pusryčių formato merės ir Birštono verslo
atstovų susitikimai. Jų metu Birštono kurorte veikiančių įmonių savininkai, darbuotojai, įmonių
atstovai, atsakingi už marketingą, rinkodarą, komunikaciją susitiko su mere ir Administracijos
atstovais ir buvo diskutuojama apie investicijas, verslo planus, bendradarbiavimą, komunikaciją,
bendrus renginius, mokymus, įvaizdį.
4. Svečiai. Lietuviai. Birštono kurorto svečiams, turistams iš Lietuvos yra skirti visi
viešieji renginiai, straipsniai spaudoje, viešoji informacija, skelbiama televizijoje, radijuje, vyksta
aktyvi komunikacija socialiniuose tinkluose.
Užsieniečiai. Užsienio turistams Birštono kurortas pristatomas verslo misijose,
tarptautinėse turizmo parodose, kuriose dalyvauja Birštono turizmo informacijos centras bei
Savivaldybės atstovai. Užsienio spaudoje publikuojami straipsniai, informacija apie kurortą
užsienio kalbomis. Į kurortą atvykusiems turistams, kaip ir vietiniams, yra skirti kultūros ir kiti
kurorto renginiai, aktyvaus laisvalaikio ir poilsio pramogos.
Užsienio žiniasklaida. Komunikuojama su užsienio valstybių žiniasklaida, interneto
naujienų portalais. Užsienio žiniasklaidoje buvo publikuoti straipsniai užsienio kalbomis (Lenkijoje,
Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje) ir parengti straipsniai tarptautiniuose žurnaluose (pvz., AirBaltic
žurnale „BalticOutlook“, „Best in Lithuania“) yra užmegzti ryšiai su užsienio žiniasklaidos
atstovais informacinių turų, verslo misijų, tarptautinių parodų metu.
5. Nuomonės lyderiai. Nuolatos bendraujama su nuomonės lyderiais, įtraukiant juos į
kurorto veiklą, renginius, bendras iniciatyvas. Bendrų renginių organizavimas, nuomonės lyderių
kvietimas į renginius, organizuojamus Birštono kurorte: pvz., D. Kutraitės ir merės tiesioginė
spaudos konferencija miesto šventės metu. Šią grupę sudaro Lietuvoje žinomi, viešąją visuomenės
nuomonę formuojantys asmenys. Tai yra žiniasklaidos, politikos, šou verslo, TV atstovai, kurie rašo
straipsnius, yra blogeriai, dažnai pasisako televizijose, laikraščiuose. Šių nuomonės lyderių mintys,
pasisakymai apie Birštono kurortą yra svarbūs, jie formuoja visuomenės nuomonę, todėl jiems ir
dabar, ir ateity turi būti skiriamas dėmesys.
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Aš ir kiti Birštono savivaldybės atstovai dalyvaujame viešose diskusijose, forumuose,
kuriose taip pat dalyvauja nuomonės lyderiai (pvz., buvo dalyvauta „Miestų ir verslo forume“,
kuriame kartu dalyvavo ekonomistė Rūta Vainienė, diskusijos moderatorius buvo Andrius Tapinas;
arba Birštone viešėjo kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas, kuris po viešnagės ne tik pats
aprašė labai teigiamus įspūdžius, rekomendacijas, bet ir vėliau, visuose interviu, straipsniuose,
kalbėdamas apie Birštoną, pateikė tik geras rekomendacijas). Šiems nuomonės lyderiams skiriamas
dėmesys, jie kviečiami į informacinius turus, susitikimus.
NVO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLA
Daugiau kaip 39 proc. visų Savivaldybės gyventojų aktyviai dalyvauja visuomeninėje,
kultūrinėje, sportinėje veikloje daugiau kaip 30-yje nevyriausybinių organizacijų. Džiugu, kad
daugelio visuomenininkų veikla yra tikrai matoma, o jų organizuojamuose renginiuose dalyvauja
daug savivaldybės gyventojų.
Nevyriausybinių organizacijų nariai ne tik turiningai leidžia laisvalaikį, organizuoja
renginius, akcijas, bet ir aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: Birštono „Bočiai“, Birštono
sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ nariai ir „Lietuvai pagražinti“ draugijos nariai yra aktyvūs
talkininkai, gražinant kurorto aplinką, prižiūrint kapines, Birštono krašto piliakalnius; Birštono
parapijos „Carito“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos nariai padeda teikiant socialines
paslaugas vyresnio amžiaus Birštono gyventojams, neįgaliesiems, socialiai remtinoms šeimoms;
„Diabeto“ klubo nariai rengia mokymus visuomenės švietimo, sveikos gyvensenos temomis;
„Šaulių“ būrys rodo puikų patriotizmo pavyzdį kurorto gyventojams, jaunajai kartai, dalyvauja
visose valstybinėse šventėse, prižiūri rezistencinės kovos paminklus; gausiausios organizacijos –
neįgaliųjų draugija ir onkologinių ligonių klubas „Viltis gyventi“ – nuoširdžiai, atsakingai rūpinasi
savo organizacijų nariais, teikia jiems reikiamą materialinę ir psichologinę pagalbą; Birštono
jaunimo klubo nariai aktyviai savanoriauja kurorto, bendruomenės renginiuose, patys organizuoja
renginius jauniesiems birštoniečiams.
Labai aktyvios Birštono savivaldybės bendruomenės, kurios per ataskaitinį laikotarpį ne
tik vykdė nemažai savo veiklų, tačiau ir aktyviai dalyvavo bei prisidėjo prie kitų vykusių renginių
Birštono savivaldybėje.
Labai aktyvi Birštono vienkiemio bendruomenė, veikianti daugiau kaip dešimtmetį,
tapo tvirtu dariniu, be kurio šalia Birštono esančios gyvenvietės žmonės jau nebegalėtų apsieiti.
Įsitraukimas į bendruomenę yra aktyvus – turbūt kiekvienas Birštono vienkiemio gyventojas bent iš
dalies yra bendruomenės narys. Tai justi kiekviename žingsnyje: nuo laisvalaikio veiklų iki
sutvarkyto parko ir sporto aikšteles. Birštono vienkiemio bendruomenė 2015 m. tapo Žinių radijo
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bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamo bendruomenių konkurso „Tai mes!“
dalyviais. Siekdama skatinti bendruomenių kūrimąsi Lietuvoje, projekto „Tai mes!“ komanda
aplankė 25 Lietuvoje veikiančias bendruomenes, galinčias pasigirti geraisiais bendruomenių veiklos
pavyzdžiais, patirtimi ir žiniomis.
Liepos 25 d. vyko Siponių krašto bendruomenės atnaujintų bendruomenės patalpų
atidarymo šventė. Šios patalpos renovuotos įgyvendinus projektą „Siponių krašto bendruomenės
patalpų, esančių Birštono sav., Šaltinėnų k., pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Pagal projektą
renovuota Siponių bendruomenės patalpų, esančių buvusiame pagrindinės mokyklos pastate, išorė ir
vidus. Metų eigoje buvo pastatyti ir nauji baldai, kitas inventorius. Šis projektas ne pirmasis,
kuriame dalyvavo bendruomenė. Bendruomenė taip pat yra įgyvendinusi projektus „Sporto
aikštelės Šaltinėnų kaime įrengimas“ ir „Siponių krašto bendruomenės gyvenimo kokybės
gerinimas“. Už gautas lėšas įsigyta baldų, muzikos instrumentų. Siponių krašto dainininkai ir
muzikantai ateityje tikisi pasipuošti ir tautiniais rūbais. Renovavus bendruomenės patalpas, jaukiau,
šilčiau ir taupiau gyvens ir po tuo pačiu stogu įsikūrusi biblioteka bei medicinos felčerinis punktas.
Nemajūnų bendruomenės santalka nuo 2014 m. naujai atidarytame Amatų centre
aktyviai vykdo įvairias edukacijas. Didelio susidomėjimo sulaukė dzūkiškų bandų kepimo
edukacijos, čia taip pat buvo organizuotas literatūrinis vakaras „Po žvaigždėtu vasaros dangum“ su
aktoriais Doloresa Kazragyte ir Petru Venslovu.
Savivaldybės taryba remia bendruomenių veiklą. Per 2015 metus joms buvo skirta
89788 Eur.
JAUNIMO VEIKLA
Jaunimo teisių apsauga – valstybės deleguota funkcija, kurią įgyvendina Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji jaunimo reikalų specialistė. 2015 metais bendradarbiaujant su
kitais skyriais bei kitomis institucijomis, buvo teikiama pagalba organizuojant jaunimo ir su
jaunimu susijusius renginius, rinkta ir sisteminta informacija apie jaunimo situaciją Birštone.
Duomenys teikti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Jaunimo reikalų departamentui
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis Birštone gyvenamąją vietą buvo deklaravę 827, 1429 m. amžiaus jaunuoliai. Statistikos departamento puslapyje pateikiami šie duomenys apie
jaunimą, deklaravusį gyvenamąją vietą Birštone pagal amžiaus grupes.
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Realus skaičius – mažesnis, kadangi dalis jaunų žmonių emigruoja mokytis arba dirbti į
užsienį, tačiau nedeklaruoja ten gyvenamosios vietos. Jaunimo reikalų specialistė, kartu su Birštono
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gimnazijos dvyliktų klasių auklėtojomis veda statistiką apie gimnaziją baigusių mokinių tolimesnes
studijas, įsidarbinimą arba emigravimą. 2015 m. į užsienį mokytis išvyko 2 dvyliktos klasės
abiturientai, dirbti – 5. Nemaža dalis abiturientų baigę studijas didžiuosiuose Lietuvos miestuose
taip pat po studijų juose ir pasilieka. Priežastis – didesnis darbų pasirinkimas, aukštesni atlyginimai.
2015 m. gruodžio mėnesį Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriaus duomenimis
darbo biržoje buvo registruoti 36 jaunuoliai nuo 16 iki 29 metų. 16-24 m. grupėje bedarbystė buvo
4,2 procentai, 25-29 m. grupėje – 5 procentai. Nedidelis jaunų bedarbių skaičius susijęs su tuo, kad
Birštone kuriasi nauji verslai, bei naujai atsidariusios „Eglės“ sanatorijos dėka.
Jaunimo užimtumas didinamas ir Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“
– dėka. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto tikslas –
įtraukti neaktyvius (niekur nedirbančius, nesimokančius ir neregistruotus darbo biržoje) jaunus
žmones (16-29 m.) į įvairias veiklas. Jaunimo reikalų specialistė, bendradarbiaudama su Socialinės
apsaugos ir vaiko teisių skyriumi, Birštono seniūnija, Nemajūnų dienos centru – renka duomenis
apie neaktyvius jaunuolius, juos sistemina ir teikia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai,
Jaunimo reikalų departamentui bei Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorei.
Birštono gimnaziją 2015 metais baigė 2 abiturientų klasės – 60 moksleivių. Iš jų 45
įstojo į aukštąsias mokyklas (29 į universitetus ir 16 į kolegijas), 2 jaunuoliai įstojo į profesines
mokyklas. Į užsienį studijuoti išvyko 2, užsienyje įsidarbino 5 buvę gimnazijos moksleiviai. 2
abiturientės šiuo metu nei dirba, nei mokosi.
Savivaldybėje veikia dvi jaunimo nevyriausybinės organizacijos: Birštono jaunimo
klubas (oficialiai registruota) ir Socialdemokratinio jaunimo sąjunga (vyksta registracijos procesas).
Gimnazijoje jaunuoliai gali save realizuoti mokyklos parlamento (dalyvauja net 30 moksleivių) bei
gimnazijos skautų veikloje. Savivaldybėje aktyviai veikia virš dešimties kitų nevyriausybinių
organizacijų, kurių gretose aktyviai dalyvauja ir jaunieji birštoniečiai. Jaunimas laukiamas Birštono
viešojoje bibliotekoje, Birštono meno mokykloje, Sporto centre, Kultūros centre, Nemajūnų dienos
centre bei kitose savivaldybės įstaigose vykstančiuose renginiuose.
Didelio moksleivių susidomėjimo sulaukė kasmetinė atvirų durų diena savivaldybėje –
„Birštono valdžia – jaunimo rankose“. Moksleiviai galėjo susipažinti su skirtingų savivaldybės
profesijų atstovais, vienai dienai “perimti” jų pareigas.
Lapkričio 17 d. Jaunimo reikalų specialistės iniciatyva Birštono gimnazijoje buvo
organizuotas vyresniųjų klasių gimnazistų ir Teritorinės Kauno darbo biržos Prienų skyriaus
specialistų susitikimas. Jaunuoliai galėjo atlikti specialybės atitikties testą. Darbo biržos atstovė
papasakojo apie ateityje būsimas perspektyvias profesijas, pasidalino informacija kaip geriausiai
pasiruošti ieškant darbo, kokie aspektai svarbūs norintiems siekti karjeros aukštumų.
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Birštono savivaldybėje nuolat skatinama jaunimo iniciatyva vykdyti darbinę veiklą,
todėl 2015 m. savarankišką veiklą (pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą) pradėjo 11
jaunuolių. Iš viso tokią veiklą 2015 m. vykdė 35 asmenys nuo 18 iki 29 m. Savo verslo įmones
2015 metais turėjo 53 jauni birštoniečiai. Penki jaunieji ūkininkai yra įkūrę savarankiškus ūkius ir
sėkmingai juose ūkininkauja.
Kiekvieną trečiadienį moksleiviai iš įvairių Lietuvos regionų turi galimybę apsilankyti
Vyriausybėje ir susipažinti su Vyriausybės darbu. Mano iniciatyva 2015 m. Birštono gimnazijos
abiturientai lankėsi Vyriausybėje ir susitiko su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi. Į
Vyriausybę moksleivius lydėjo matematikos mokytoja Nijolė Jakimonienė ir Tarybos sekretorė
Dovilė Adamonytė. Atvykusiems Birštono gimnazistams buvo surengta ekskursija po Vyriausybę,
jie stebėjo, kaip vyksta Vyriausybės posėdis. Taip pat moksleiviai dalyvavo susitikime su Premjero
patarėju Justu Pankausku, su kuriuo diskutavo apie švietimo sistemą Lietuvoje, abiturientai galėjo
pateikti jiems rūpimus klausimus.
Visuomet maniau, kad būtent jaunimo idėjos yra labiausiai įkvepiančios, netikėtos,
skatinančios naujai pažvelgti į tradicinius dalykus, todėl labai džiaugiuosi prasidėjusiu Birštono
savivaldybės ir Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto bendradarbiavimu. Lietuvių
filologijos ir reklamos studentai pristatė komunikacijos, viešųjų ryšių projektus, kūrė įvaizdžio
koncepcijas apie Birštoną, miesto šventę, pavasario ir vasaros renginius, parengė projektą tema
„Birštonas – aktyvaus poilsio centras“, pristatė Birštono, kaip mineralinių vandenų kurorto,
koncepciją, rengė viešinimo strategiją apie artėjantį karšto oro balionų prieščempionatį.
Be vyresnių klasių mokinių ir studentų, taip pat labai gražiai bendradarbiaujama ir su
pradinių klasių moksleiviais, lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ir Birštono vienkiemio darželiomokyklos vaikas. Praėjusiais metais prieš pat šv. Kalėdas lankiausi pas juos. Šilto, jaukaus
susitikimo su mažaisiais birštoniečiais metu, vieni kitiems skaitėme pasakas, eilėraščius.
TARPTAUTINAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
2015 metais Birštone lankėsi partneriai iš Lecko (Vokietija), Elko poviato (Lenkija),
Znin (Lenkija), Keila (Estija) ir Sigulda (Latvija), Chiatura (Gruzija).
Balandžio mėnesį Birštono savivaldybėje lankėsi delegacija iš miesto partnerio Lecko
(Vokietija), Šiaurės jūros akademijos (Nordsee Akademie). Delegacijos nariams buvo pristatytas
Birštono kurortas, sveikatinimo, SPA paslaugos, aktyvios pramogos, supažindinta su šiuo metu
vykdomais projektais ir ateities planais. Svečiai domėjosi Birštono kultūriniu gyvenimu,
bendruomenės laisvalaikiu, laivyba Nemune, teiravosi apie sanatorijų veiklą, jose teikiamas
sveikatinimo paslaugas. Delegacijos atstovams buvo įdomu sužinoti apie Birštono herbo simboliką,
kurorte taikomą Kneipo filosofiją.
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Balandžio mėnesį Birštono savivaldybėje lankėsi moksleiviai iš Danijos Bakke
mokyklos. Bakke mokykla ir Birštono gimnazija bendradarbiauja jau daugiau nei 20 metų – vyksta
moksleivių ir pedagogų mainai, įgyvendinami bendri projektai, dalijamasi gerąja tarptautine
patirtimi. Moksleiviai ir mokytojos iš Danijos, susitiko su Savivaldybės vadovais. Gimnazistams
buvo pristatytas Birštono kurortas, jo istorija, sveikatinimo, SPA paslaugos, aktyvios pramogas,
šiuo metu įgyvendinami projektai ir ateities planai.
2015 m. Birštono savivaldybės delegacija vadovaujama mero pavaduotojo Vyto
Kederio dalyvavo Lenkijos savivaldos 25-mečio minėjimo renginiuose Žnino mieste. Su Žnino
miestu Birštonas bendradarbiauja ir yra miestai partneriai nuo 1998 m. Birštono savivaldybės
delegacijos nariai dalyvavo iškilmingame Tarybos posėdyje, kurio metu Žnino miestui buvo įteikta
įspūdingas ir miestui bei jo gyventojams ypatingai svarbus ženklas – štandartas, pagamintas pagal
visus heraldikos reikalavimus. Posėdyje dalyvavo Lenkijos vyriausybės atstovai, Parlamento nariai,
aukščiausieji katalikų bažnyčios atstovai, kiti garbūs svečiai. Vėliau visi svečiai, delegacijų nariai
kartu su Žnino valdžios atstovais, savivaldos 25-mečio proga, sodino ąžuoliukų alėją. Birštono
delegacija dalyvavo susitikimuose su Žnino burmistru Robert Luchowski, Tarybos pirmininku,
Tarybos nariais, kitų užsienio delegacijų atstovais. Jų metu buvo aptartos galimybės kartu su Žnino
miesto savivaldybe įgyvendinti projektus turizmo, kultūros, švietimo, jaunimo mainų bei gerosios
patirties mainų srityse.
Spalio mėnesį mero pavaduotojas Vytas Kederys kartu su Birštono savivaldybės
administracijos ir įstaigų atstovų delegacija lankėsi Elko apskrityje, Lenkijoje. Delegacija
susitikimo metu susitiko su Elko apskrities vadovu Mareku Chojnowskiu, jo pavaduotoja Anna
Iwaszko, Kultūros ir švietimo, Apskrities plėtros skyrių atstovais. Susitikime taip pat dalyvavo Elko
apskrities sporto centro, su kuriuo irklavimo sporto srityje glaudžiai bendradarbiauja Birštono
sporto centras, vadovas.Vizito metu buvo pasidžiaugta sėkmingai su partneriais įgyvendintu
projektu „Infrastruktūros plėtra ir partnerių veiklos didinti jaunimo sporto veiklas“ pagal Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, aptartos Birštono savivaldybės ir Elko apskrities
bendradarbiavimo galimybės sporto, kultūros, švietimo srityse, daug dėmesio skirta bendrų projektų
rengimui pagal Europos Sąjungos lėšomis finansuojamos 2014–2020 m. Lietuvos–Lenkijos
tarptautinio bendradarbiavimo abipus sienos programą, aptartas bendradarbiaujančių institucijų
pasiruošimas. Delegacija iš Birštono lankėsi rekonstruotame Elko kultūros ir turizmo centre,
sužinojo apie centre vykstančias veiklas, finansavimą. Didelį įspūdį paliko Europos Sąjungos
lėšomis pastatyta šiuolaikiška vasaros estrada, pastatyta šalia ežero. Delegacijos nariai lankėsi Elko
apskrities profesinio mokymo mokykloje, kurioje jaunimas įgyja su viešbučių ir maitinimo verslu
susijusias specialybes, apžiūrėjo gerai įrengtas mokymo bazes.
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Be šalių partnerių atstovų, Birštone taip pat lankėsi kelionių operatorių ir žiniasklaidos
atstovai iš Rusijos, Turizmo industrijos asociacijos nariai. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie
sveikatingumo paslaugas, Birštono išskirtinumą, artimiausius kurorto planus bei projektus. Su
kelionių operatorių ir žiniasklaidos atstovais susitiko ir apie teikiamas paslaugas kalbėjosi, naujoves
pristatė „Tulpės“, „Versmės“, „Eglės“ sanatorijų ir viešbučio „Royal Spa Residence“ atstovai.
Infoturo dalyviai aplankė svarbiausius Birštono turizmo, sveikatinimo objektus, lankėsi sanatorijose
„Eglė“, „Tulpės“ „Versmė“, viešbutyje „Royal Spa Residence“. Birštono savivaldybėje viešėjo
žurnalistų iš Sankt Peterburgo delegacija. Delegacijos iš Sankt Peterburgo nariai domėjosi, kaip ir
kokiose sveikatingumo procedūrose Birštone yra naudojamas gintaras, mineralinis vanduo,
gydomasis purvas, kokie kalėdiniai, šventiniai renginiai ir folkloro festivaliai vyksta kurorte. Taip
pat žiniasklaidos atstovai klausė, ar Birštone – sveikatos kurorte, vietiniai gyventojai išbando
sveikatingumo procedūras bei kokius suvenyrus dažniausiai parsiveža dovanų turistai. Svečiai iš
Sankt Peterburgo lankėsi „Versmės“, „Tulpės“, „Eglės“ sanatorijose, viešbutyje „Royal Spa
Residence“, dalyvavo ekskursijoje po Birštono kurortą. Kurorte taip pat lankėsi ir su Birštono
turizmo sezono naujovėmis susipažino Rygos kelionių agentūrų bei žiniasklaidos atstovai. Kelionių
agentūrų ir žiniasklaidos atstovai domėjosi, kokios yra turizmo tendencijos Birštone, iš kokių
valstybių atvyksta daugiausia turistų, kokių sričių specialistai dirba Birštone. Taip pat svečiai
diskutavo apie Lietuvos ir Latvijos turizmo panašumus, skirtumus, dalijimąsi gerąja patirtimi.
Delegacijos iš Rygos nariai lankysis „Eglės“, „Tulpės“, „Versmės“ sanatorijose, viešbutyje ir SPA
centre „Royal Spa Residence“, svečių namuose „Audenis“, dalyvavo tradicinių dzūkiškų bandų
kepimo edukacijoje Nemajūnų amatų centre.
Ataskaitiniu

laikotarpiu

nemažas

dėmesys

buvo

skiriamas

bendradarbiavimo

užmezgimui su Lietuvos ir užsienio ambasadoriais Lietuvoje ir užsienyje. Per ataskaitinį laikotarpį
kelis kartus teko susitikti su Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje gerb. Amir Maimon ir Japonijos
ambasadoriumi Toyoei Shigeeda, Baltarusijos, Latvijos ambasadoriais. Susitikimų su ambasadoriais
metu buvo aptarti bendradarbiavimo planai kultūros, verslo, sveikatinimo, turizmo srityse. 2015
metais Birštono sakraliniame muziejuje vyko Sadao Mino tradicinio japoniško popieriaus washi
parodos „Popierius įvairiai“ atidarymas. Jo metu visus susirinkusius sveikino Japonijos
ambasadorius Toyoei Shigeeda, apie parodą papasakojo jos autorius Sadao Mino. Džiugu, kad
mano iniciatyva jau 2016 m. Birštone lankantis tiek Izraelio, tiek Japonijos ambasadoriai, vyko
susitikimai su Birštono gimnazijos moksleiviais. Gimnazijoje su moksleiviais kalbėjomės apie
Izraelio, Japonijos ir Lietuvos ryšius, turizmą, kultūrą, istoriją, tradicijas, švietimo sistemas. 2016
metais minint diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Japonijos 25 metų sukaktį Birštono
gimnazijoje buvo atidaryta Okinavos prefektūros Kunigami vietovės moksleivių darbų paroda.
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Įgyvendinant Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategiją ir joje
numatytą Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo programą, skirtą plėtoti geros kaimynystės
ryšius, formuoti palankų Kauno regiono įvaizdį tarptautinėje arenoje, skatinti nevyriausybinio
sektoriaus bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir įgyvendinant darnią regiono ekonominę ir
socialinę plėtrą vystant tarptautinio bendradarbiavimo ryšius įvairiose veiklos sferose 2015 m.
rugsėjo 28 – spalio 2 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybių merų tarptautinio
bendradarbiavimo vizitas į Milaną (Italija) ir Luganą (Šveicarija). Vizito metu Kauno regiono
savivaldybių merų delegacija apsilankė pasaulinėje EXPO parodoje, čia susitiko su LR Aplinkos
ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos atstovais, atsakingais už Lietuvos pristatymo parodoje
koncepciją ir jos įgyvendinimą. Delegacija taip pat lankėsi Estijos, Italijos, Japonijos, Jungtinių
Arabų Emyratų, Kazachstano, Lenkijos ir Prancūzijos paviljonuose, kuriuose darbinių susitikimų
metu su minėtų šalių atstovais aptarė ekonominio bendradarbiavimo sritis, investicijų perspektyvas.
Lankantis Lugane Kauno regiono merai susitiko su LR garbės konsulu Tičino regione (Šveicarija)
Gintautu Bertašiumi. Garbės konsulas supažindino Kauno regiono merus su Šveicarijos
administracine struktūra, susitikimo metu taip pat buvo aptarti švietimo, sveikatos, aplinkosaugos
klausimai, Tičino kantono ir Kauno regiono bendradarbiavimo perspektyvos. Kauno regiono
savivaldybių merai taip pat apsilankė Tičino kantono sostinėje Bellinzonoje. Tičino kantono
Turizmo departamento vadovas Charles V. Barras supažindino delegaciją su turizmo plėtra Tičino
kantone, Unesco saugomų pilių kompleksu ir jų pritaikymu šiuolaikiniams poreikiams.
Vykdant patvirtintą regioninės plėtros strategiją, mero pavaduotojas Vytas Kederys
kartu su Kauno apskrities delegacija tarptautinio bendradarbiavimo vizitu lankėsi Švedijoje ir
Danijoje.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
Biudžeto pajamos per 2015 metus buvo 8770673 Eur, išlaidos – 8642357 Eur.
Pagrindinę pajamų dalį sudaro bendroji dotacijos kompensacija (BDK) – 30,1 proc.
Džiugina tai, kad surenkami mokesčiai kasmet po truputį auga, tai sąlygoja naujai
atidaryti verslo objektai, naujai sukurtos darbo vietos, t. y. didėja ir gyventojų pajamų mokesčio
surinkimas. Didėja nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių surinkimas.
Per 2015 metus pavyko sugrąžinti 537 tūkst. Eur biudžeto skolos, t. y. ženkliai daugiau
nei buvo planuota.
Svarbiausias uždavinys visiems ir tarybai, ir biudžetinių įstaigų vadovams turėtų būti –
išlaidų mažinimas. Tačiau peržvelgus visų biudžetinių įstaigų projektus ir metines sąmatas
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akivaizdu, kad išlaidos kasmet auga, o ne mažėja. Tai verčia visus būti atsakingesniais, apriboti
nebūtinas išlaidas, taupyti.

III. TURIZMAS BIRŠTONE
TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLA
Išankstiniais Birštono turizmo informacijos centro duomenimis 2015 metais Birštone
apsilankė 80,6 tūkst. turistų, 2014 m. – 50,3 tūkst. svečių.
Didžiausią Birštono svečių dalį kaip ir 2014 m. sudarė lietuviai, likusieji – turistai iš
užsienio (7,6 tūkst.). Birštone ilsėjosi svečiai iš 38 pasaulio šalių (2014 m. – iš 36). Daugiausiai
turistų atvyko iš Vokietijos, Rusijos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Izraelio. Kurorte teikiamų
paslaugų struktūroje didžiausią dalį sudaro sanatorinio gydymo, reabilitacijos ir sveikatinimo
paslaugos. Atsižvelgiant į augančius turistų srautus kurorte, Birštono turizmo informacijos centre
dirbama nuo pirmadienio iki sekmadienio.
Per 2015 m. Birštono TIC paslaugomis naudojosi 10 561 interesantas (9192 lietuviai ir
1369 užsieniečiai.) Interesantų ir jų užklausų telefonu bei elektroniniu paštu daugiausiai sulaukta
gegužės-rugsėjo mėnesiais. Išskiriant užsienių šalių interesantus ir jų užklausas, daugiausia
klausimų sulaukta iš Rusijos, Vokietijos, Latvijos, Lenkijos ir Baltarusijos piliečių. Populiariausi
klausimai užduodami apie lankytinas vietas, aktyvaus poilsio galimybes, apgyvendinimo ir
maitinimo galimybes, sanatorijų teikiamas paslaugas ir kt. klausimai.
Atsižvelgiant į interesantų poreikius ir mineralinio vandens naudojimo infrastruktūros
atsiradimą (mineralinio vandens garinimo statinys „Druskupis“, mineralinio vandens paviljonas
„Birutės vila“, Kneipo sodas), buvo sukurta nauja edukacinė programa „Sebastianas Kneipas:
sveikatos filosofija ir praktika“, skirta suaugusiems ir vaikams. Edukacinės programos metu
supažindinama su unikalia Sebastiano Kneipo sveikatos filosofiją ir ragaujama „Kneipo“ arbatos.
Išplėstas maršrutas ekskursijoms pėsčiomis – įtraukti nauji objektai: mineralinio
vandens garinimo statinys „Druskupis“, mineralinio vandens paviljonas „Birutės vila“, Kneipo
sodas. Dėl šios priežasties buvo pakeista gidų ekskursijų kainodara. Per ataskaitinį laikotarpį
surengta 68 (1713 asmenys) ekskursijos, iš jų 6 (175 asmenys) – anglų ir rusų kalbomis; įvykdytos
7 edukacijos (208 asmenys).
Pagal numatytą veiklos planą 2015 metams, Birštono turizmo informacijos centras:
1. atnaujino turistinius leidinius, reprezentuojančius Birštono kurortą Lietuvoje ir
užsienyje;
2. kaupė vaizdo medžiagą ir fotografijas apie Birštoną;
3. dalyvavo parodose:
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• Lietuvoje (7) – „CONVENE“, „Adventur“, „Sveikatos dienos“, „Sveikata ir
ekologija“, „Jūros šventė“, „Dzūkų turtai“, „Šiauliai“.
• Užsienyje (6) – „Reiselivsmessen“ (Oslas, Norvegija), „Balttour“ (Ryga, Latvija),
„ITB“ (Berlynas, Vokietija), „MITT“ (Maskva, Rusija), „Otdych“ (Minskas, Baltarusija).
4. dalyvavo verslo misijose, kontaktų mugėse:
• Lietuvoje (2) – „Baltic Connecting“, „Buy Lithuania“ Vilniuje.
5. Rinkodarinė veikla: sudarytas komunikacijos planas 2015-2019 m., išplatinta daugiau
nei 9 spaudos pranešimai, sukurtas ir pradėtas pildyti socialinės žiniasklaidos kanalas Instagram,
tęsiama komunikacijos veikla lietuviškame www.facebook.com kanale, pradėti pildyti ir reklamuoti
rusiškas ir angliškas www.facebook.com kanalai ir kita veikla. Suburtas žurnalistų klubas.
Rengiami pažintiniai turai kelionių organizatoriams ir agentūroms. Nuolatos rengia susitikimus su
sanatorijų ir SPA viešbučių atstovais dėl bendrai vykdomų veiklų.
6. Organizavo renginius (2):
• Dviračių žygis Birštono apylinkėse;
• Pasaulinė turizmo diena.
SANATORIJŲ VEIKLA
AB Birštono sanatorijoje „Versmė“ 2015 m. gydymo, sveikatinimo ir apgyvendinimo
paslaugomis pasinaudojo 7980 klientų, kurių lovadienių skaičius 82170. 2015 m. teritorinių ligonių
kasų (TLK) pacientams ir komerciniams klientams suteikta 53767 procedūros. Su teritorinių ligonių
kasų siuntimu aptarnauti 2435 žmonės (2014 m. – 2379). Sanatorijoje lankėsi 2738 Lietuvos
piliečiai (2014 m. – 3108) ir 1507 svečiai iš užsienio (2015 m. – 1735). Pajamos už Lietuvos
Respublikos komercinius klientus sutektas sveikatinimo paslaugas 2015 m. sudarė 27 proc., 2014
m. - 28 proc., už užsieniečius suteiktas paslaugas 2015 m. - 18 proc., 2014 m. sudarė 23 proc. visų
pardavimų. Vidutinė vieno kliento gydymo trukmė nesikeitė. TLK pacientų - 18 dienų. Komercinių
klientų: lietuvių vidutinė gydymosi trukmė 6 dienos, užsienio išliko tokia pati - vidutiniškai 13
dienų. Daugiausia užsieniečių atvyko iš Vokietijos, Rusijos, Izraelio. Pastebima, kad bendras
paslaugų pardavimas užsienio šalių klientams 2015 m. sumažėjo: mažiau atvyko Rusijos piliečių,
šiek tiek sumažėjo klientų iš Vokietijos. Kaip ir 2014 metais, 2015 m. sanatorija dirbo pelningai.
Sanatorijos numatomi veiklos planai: sanatorijos I-ojo ir administracinio korpusų
renovacija, galerijos įrengimui techninio projekto užbaigimas bei sanatorijos korpusų renovacija.
Viešojoje įstaigoje ,,Tulpės“ sanatorijoje per 2015 metus aptarnauti 893 pacientai
finansuojami PSDF fondo lėšomis (medicininė reabilitacija), 2943 pacientai perkantys sveikatinimo
(sanatorinio gydymo) kelialapius savo lėšomis tiesiogiai ar per kelionių agentūras, 948 klientai,
perkantys apgyvendinimo paslaugas, 57486 klientai atvykę sveikatingumo ar sveikatinimo
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procedūroms į gydyklų kompleksą iš įvairių Lietuvos ar užsienio miestų. Palyginus pateiktus
duomenis galima teigti, kad 2015 metais teritorinių ligonių kasų pacientų skaičius padidėjo 11,0
proc. Klientų pirkusių sanatorinio gydymo paslaugas savo lėšomis padaugėjo 29,8 proc. Taip pat
padaugėjo klientų pirkusių tik apgyvendinimo paslaugas 37,6 proc. lyginant su 2014 metais. Šių
skaičių padidėjimą lėmė ir ,,Baltosios vilos“ renovacija. Klientų perkančiųjų sveikatingumo
paslaugas padaugėjo 9,7 proc. Klientai atvykę iš užsienio sudarė 6 proc.
Gydyklose parduodamų sveikatinimo ir sveikatingumo procedūrų skaičius 2015 metais
lyginant su 2014 metais padidėjo iš viso 9,8 proc. Per ataskaitinį laikotarpį gydyklų komplekse
nupirkta iš viso 57486 procedūros.
Vertinant sąnaudų rodiklius į rinkos plėtrą 2015 m. įvyko esminis pokytis – pabaigtas
sanatorijos pastato ,,Baltoji vila“ pirmasis rekonstrukcijos darbų etapas. Šio etapo darbams iš
kredito įstaigos skolinta lėšų sumą yra 1013670,76 eurų. ,,Tulpės“ sanatorija investavo 68500,00
eurų savo lėšų. Įrengtos 63 gyvenamosios vietos istoriniame pastate, puikiame kraštovaizdžio fone.
Iš esmės pagerėjo ,,Tulpės“ sanatorijos įvaizdis Birštono kurorte ir padidėjo sveikatos priežiūros
paslaugų konkurencingumas. Pastate ,,Baltoji vila“ įrengti įvairių tipų kambariai: vienviečiai,
dviviečiai ir šeimyniniai apartamentai. kiekviename kambaryje be šiuolaikiškų baldų su įmontuota
buitine įranga ir jaukaus interjero yra televizoriai, interneto ryšys, vonios kambariuose sumontuoti
plaukų džiovintuvai.
Sanatorija dalyvavo kelionių agentūrų iš Baltarusijos, Latvijos infoturuose Birštone,
kurių metu buvo pristatyta sanatorijos veikla ir užmegzti ryšiai su kelionių agentūromis. Lietuvoje
Sanatorija dalyvavo regioninėse parodose Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, kasmetinėje turizmo
parodoje ,,Adventuor 2015“, turizmo parodoje Latvijoje ,,Balttour 2015“.
Artimiausia sanatorijos ateitis ir jos infrastruktūros vystymas orientuotas į sveikatinimo
paslaugų kokybės tobulinimą, taip pat sveikatingumo ir kitų paslaugų plėtrą bei socialiai atsakingą
sveikos gyvensenos propagavimą, atsižvelgiant į bendrą Birštono kurorto strategiją. Taip pat
pasiruošimas ir lėšų generavimas ,,Baltosios vilos“ baigimo darbams; gyvenamojo korpuso Nr. 6
dalinis atnaujinimas 2016 metų eigoje; vandens gydyklos ,,žiemos sodo“ patalpų įrengimas
šiuolaikiškam audiovizualinės relaksacijos paslaugų teikimui.
„Eglės“ sanatorija. 2015 m. birželio mėnesį buvo atidarytas naujas „Eglės“ sanatorijos
gydyklų pastatas. Atidarius šias gydyklas kurorto svečiai gali mėgautis trimis skirtingais gėlo ir
mineralinio vandens baseinais su įrengtomis povandeninėmis masažo srovėmis, sūkurinėmis ir
vertikaliomis voniomis. 8 pirčių zonoje galima išbandyti įvairių temperatūrų garų pirtis,
infraraudonųjų spindulių pirtį, įvairių temperatūrų ir drėgnumo saunas, Himalajų druskos pirtį,
hamamą bei ledo kambarį. Gydyklose atliekamos ir įvairios procedūros: purvo vonios, gydomojo ir
baltojo purvo įvyniojimai, angliarūgštės vonios, mineralinės sūkurinės ir perlinės vonios,
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povandeniniai masažai, inhaliacijos, deguonies kokteiliai bei kitos procedūros. Gydyklose įrengti du
druskų kambariai, dvi audiovizualinės terapijos ir viena aromaterapijos salė, kineziterapijos ir
ergoterapijos salės, treniruoklių salė, du ramybės ir poilsio kambariai, SPA centras. Svečių laukia ir
sveikatos baras bei saulės terasa. Vienu metu sveikatinimo paslaugomis gali naudotis per 600
žmonių.
Pasinaudojus ES struktūrinių fondų lėšomis į gydyklų korpusą investuota daugiau kaip
10 mln. eurų. Iš viso į „Eglės“ sanatorijos kompleksą Birštone jau investuota beveik 25 mln. eurų.
Gydyklų atidarymu „Eglės“ sanatorijos komplekso plėtra Birštone dar nesibaigia. 2016–2017
metais planuojamas atidaryti dar vienas gyvenamasis korpusas, kuriame galės apsistoti 300 svečių.
2016 metais šalia sanatorijos taip pat planuojama įrengti dvejus teniso kortus.
Visi „Eglės“ sanatorijos komplekso pastatai yra sujungti, tad sanatorijos svečiai
gydyklas, valgyklą bei kambarius gali pasiekti neišeidami į lauką. Įgyvendinus visą projektą
„Eglės“ sanatorijos kompleksas Birštone vienu metu priims iki 800 žmonių.
2015 m. „Eglės“ sanatorijai Birštone įteiktas Kauno teritorinės darbo biržos
apdovanojimas „Už jaunimo integraciją į darbo rinką“. „Eglės“ sanatorija Birštone yra socialiai
atsakinga įmonė, kuri rūpinasi jaunimo ateitimi ir nori prisidėti prie jaunų žmonių motyvacijos ir
iniciatyvumo stiprinimo, sklandaus jų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinkos pasaulį. Vasaros
atostogų metu suteikiama galimybė Prienų rajono ir Birštono moksleiviams dalyvauti profesiniame
veiklinime bei ugdyti karjeros kompetencijas.
IV. INVESTICIJOS BIRŠTONE
2015 metais vykdyti Savivaldybės projektai:
1. Projektas „Birštono kurorto kultūros paveldo vertybių kompleksinis pritaikymas
turizmo paslaugų plėtrai“. Projektas baigtas įgyvendinti. 2015-07-10 patvirtinta galutinė ataskaita.
2. Projektas „Žvėrinčiaus miško aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra“. Projekto
įgyvendinimo metu buvo įrengta 690 m asfaltuota dviračių, pėsčiųjų trasa Žvėrinčiaus miške. 210 m
sutankinto asfaltbetonio dangos trasa Žvėrinčiaus miške link Žvėrinčiaus ąžuolo. Atokvėpio vieta
prie Žvėrinčiaus ąžuolo: pavėsinė, lauko baldai, čiuožykla su sūpynėmis, WC, informacinis stendas.
15 vnt. informacinių rodyklių. 13 vnt. daugiafunkcinių lauko treniruoklių.
3. Projektas „Dviračių turizmo ir informacinės sistemos Lietuvos ir Baltarusijos
pasienio regione plėtra“ įgyvendinamas su 5 partneriais iš Lietuvos ir Baltarusijos.
4. Projektas „Sporto aikštelės Šaltinėnų kaime įrengimas“. Viso projekto įgyvendinimo
metu įrengta: sintetinės dangos krepšinio aikštelė su krepšinio stovu, 4 suolais ir 2 betoninės
šiukšliadėžėmis, apsaugine tvora, treniruoklis prie Siponių krašto bendruomenės namų, Šaltinėnų k.
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5. Projektas „Mažos architektūros elementų Jundeliškių kaime įrengimas“. Viso
projekto įgyvendinimo metu patraukliai erdvei sukuti Jundeliškių parke įrengta: 2 šešiakampės
pavėsinės su baldais, pavėsinė su terasa, 4 suolai su atlošais ir 15 suolų be atlošų, laužavietė,
šiukšliadėžė ir dviračių stovas. įrengta: 2 šešiakampės pavėsinės su baldais, pavėsinė su terasa, 4
suolai su atlošais ir 15 suolų be atlošų, laužavietė, šiukšliadėžė ir dviračių stovas.
6. Projektas „Siponių krašto bendruomenės patalpų, esančių Birštono sav., Šaltinėnų k.
pritaikymas bendruomenės poreikiams“.Viso projekto įgyvendinimo metu buvo apšildytas pastato
fasadas su cokoliu, apšildytos pastogės perdangos, įrengta nuogrinda, pakeisti langai ir durys,
grindų danga, atnaujinta šildymo sistema, įrengta katilinė, vėdinimo sistema, žaibosaugos sistema,
atlikti vidaus patalpų remonto darbai. Pastatas pritaikytas neįgaliųjų patekimui į patalpas bei
judėjimui jose. Bendruomenės poreikiams tenkinti įsigytas projektorius su pastatomu ekranu, roletai
langams ir rūbų kabykla.
7. Projektas „Automobilių stovėjimo aikštelės prie Nemajūnų kapinių ir pėsčiųjų tako į
Nemajūnų bažnyčią įrengimas“.Viso projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta 29 vietų (709 kv. m)
automobilių stovėjimo aikštelė prie Nemajūnų kapinių. Iki pat Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir
Pauliaus bažnyčios tvoros vartų nutiestas 238 m ilgio ir 1,3 m pločio trinkelių dangos pėsčiųjų
takas. Rajoniniame kelyje, kurį kerta pėsčiųjų takas, įrengta iškili pėsčiųjų perėja.
8. Projektas „Seniūnijos pastato, esančio Birštono g. 14, Birštono Vienkiemio kaime
pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Viso projekto įgyvendinimo metu buvo remontuotos
statinio vidaus ir išorės konstrukcijos, apšiltintas cokolis, fasadas, įrengta fasado apdaila, apšiltintos
pastato stogo perdangos, pakeista stogo danga, lietaus nuvedimo sistema, kt. pastato išorės ir vidaus
apdailos darbai, įrengta apsauginė signalizacija. Pastatas pritaikytas neįgaliųjų patekimui į patalpas
bei judėjimui jose: įrengti nauji laiptukai ir pandusai, turėklai. Atliktų darbų vertė –191697,45 Eur;
9. Projektas „Moravskio koplyčios Nemajūnų kapinėse sutvarkymas". Projekto
įgyvendinimo metu buvo pakeista dalis koplyčios fasadų apkalų, plombuoti pažeisti sienojai,
sustiprintos stogo ir bokštelio konstrukcijos, papildomai sutvirtintas kryžius, įrengta lietaus vandens
nuvedimo nuo stogo sistema, koplyčios sienos antiseptikuotos ir perdažytos artima originalui
spalva.
10. Projektas „Privažiavimo kelio prie Nemajūnų kapinių sutvarkymas“.Projekto
įgyvendinimo metu įrengtas 0,157 km ilgio privažiavimo kelias prie Nemajūnų kapinių, įrengti
bordiūrai, lietaus nuotekos, atliktas kelio ženklinimas, įrengtas apšvietimas.
11. Pilnai užbaigta Birštono gimnazijos rekonstrukcija (apšiltintos pastato išorinės
sienos, pakeista stogų danga, renovuota šildymo sistema, įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų
tinklai, sutvarkyta teritorijos infrastruktūra, patalpos pritaikytos žmonėms su negali). Bendra
projekto vertė – 1 254 654,00 Eur.
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12. Užbaigti pastato Jaunimo g. 8, Birštone, I- ojo etapo rekonstrukcijos darbai. Atliktų
darbų vertė – 878 552, 00 Eur. Pabaigtas pirmasis rekonstravimo etapas – energijos priemonių ir su
jomis susijusių veiklų įgyvendinimas (pastato atnaujinimas (modernizavimas)), įgyvendinant ES
lėšomis finansuojamą projektą „Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Jaunimo g. 8,
Birštone, modernizavimas“.
13. Atlikti aikštės B. Sruogos g. 23 A, Birštone, su inžineriniais tinklais statybos
darbai, kurių vertė – 586 000,00 Eur. Dalis aikštės bus panaudota prekybos vietoms įrengti. Likusi
aikštės dalis bus skirta automobilių parkavimui.
14. Užbaigta Birutės g. su prieigomis, Birštone, rekonstrukcija. Pakeista gatvės ir
šaligatvių danga, įrengta nauja apšvietimo sistema. Nugriovus menkaverčius statinius teritorijoje
tarp gatvės ir

meno mokyklos, įrengtos naujos automobilių parkavimo aikštelės. Taip pat

rekonstruoti pėsčiųjų takai prie šalia esančių savivaldybės pastatų. Bendra atliktų darbų vertė – 632
752,00 Eur.
15. Suprojektuotas ir įrengtas pėsčiųjų takas Birštono vienkiemyje prie parko. Atliktų
darbų vertė – 14 798 Eur.
16. Suprojektuoti ir įrengti pėsčiųjų takai Birštono miesto skvere prie Pušyno ir
Jaunimo gatvių, kurie sujungia miesto Jaunimo gatvę su centrinio parko takais. Bendra atliktų darbų
vertė – 23 100,00 Eur.
17. Rekonstruoti pėsčiųjų takai su apšvietimo tinklais Birštono miesto skvere tarp
Vaižganto ir Kęstučio gatvių. Pakeitus esamų takų dangą, įrengus naujus takus ir sutvarkius
apšvietimą, atsirado naujai sutvarkyta viešoji erdvė, kuri tapo autobusų stoties aikštės ir centrinio
parko jungtimi. Atliktų darbų vertė – 60 536,00 Eur.
18. Įrengtas naujas šaligatvis Kęstučio g. (nuo Jaunimo g.). Atliktų darbų vertė –
8 274,00 Eur, taip pat suremontuoti šaligatviai teritorijoje tarp pastatų Druskupio g. 4, 4B, 6 ir
Vilniaus g. 14, Birštono mieste, kurie pagerins aplinką prie renovuoto darželio „Vyturėlis“ ir vaikų
žaidimų aikštelės. Bendra atliktų remonto vertė – 23 049,00 Eur. Prie naujai renovuotų daugiabučių
gyvenamųjų namų Kęstučio g. 7 ir 9, Birštone, suremontuoti šaligatviai ir pėsčiųjų takas prie
Kęstučio g. ir miesto kapinių. Bendra atliktų remonto darbų vertė – 17 000,00 Eur;
19. Atlikti Birštono seniūnijos Medeikonių kaimo vietinės reikšmės kelio BR-13
atkarpos kapitalinio remonto darbai, parengus techninį-darbo projektą ir kelio iki Paverknių
piliakalnio paprastojo remonto darbai. Bendra atliktų darbų vertė – 64 761,00 Eur. Po daugkartinių
Birštono seniūnijos gyventojų prašymų įrengta kieta danga minėto kelio atkarpoje. Dabar
gyventojai be problemų užvažiuoja į šią neeilinio statumo įkalnę. Nemuno kilpų regioninio parko
direkcijai paskelbus Paverknių piliakalnį lankytina vieta, suremontuotas privažiavimas prie
piliakalnio, kuriuo džiaugiasi Birštono savivaldybės gyventojai ir svečiai.
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20. Pradėti sporto paskirties pastato Kęstučio g. 14, Birštone, statybos darbai. Bendra
sutarties kaina – 4 919 166,00 Eur. 2015 metais atliktų darbų vertė – 202 174,00 Eur.
2015 m. vykdytų projektų ES, VIP, valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės biudžeto
lėšų bendra suma – 3 176 332 EUR. Vienam Birštono savivaldybės gyventojui tenka 734,58 Eur.
EUR, 2015 m.

EUR/1 žm.

ES

758070

175,32

VIP

1404359

324,78

VB

983102

227,36

SB

30801

7,12

3176332,00

734,58

Viso:

Komentarai

VB projektų ir Kelių
direkcijos lėšos

V. SAVIVALDYBĖS ŪKIS
VANDENTIEKIS
2015 m. UAB „Birštono vandentiekis“ vykdė nenutrūkstamą vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo veiklą vadovaujantis LR vyriausybės įstatymais, Aplinkos ministerijos
nutarimais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais, valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos nutarimais, kitais teisės aktais, kad atitiktume vartotojų lūkesčius.
Birštono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr. TS-170 paskirta,
UAB „Birštono vandentiekis“ viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Birštono
savivaldybės teritorijoje.
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2015-07-08 Nr. PV-15-1
išduotas leidimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu leidžiama UAB
„Birštono vandentiekis" naudoti Nemajūnų ir Bučiūnų telkinių (vandenviečių) esančių Kauno
apskrityje. Birštono savivaldybėje, geriamojo gėlo požeminio vandens išteklius.
Šalto vandens, nuotekų šalinimo bei pardavimo kainos yra patvirtintos Birštono
savivaldybės tarybos 2013-05-31 sprendimu Nr. TS-97 ir suderintos su Valstybine kainų ir
energetikos kontrolės komisija 2013-03-26 nutarimu Nr. 03-92 litais, bei Birštono savivaldybės
tarybos 2014-09-05 sprendimu Nr. TS-119 ir suderintos su Valstybine kainų ir energetikos
kontrolės komisija 2014-0728 nutarimu Nr. 03-629 eurais. Kainos perskaičiuotos iš litų į eurus
taikomos nuo 2015-01-01 ir galioja šiuo metu.
2015 m. Bendrovės didžiausia ir vertingiausia investicija buvo dalies Algirdo gatvės
nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai, iš viso rekonstruota 530 m. nuotekų linijos. Šiems darbams
buvo pasitelkta nauja technologija leidžianti paspartinti atliekamus darbus ir sutaupyti lėšų.
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Į nuotekų linijos atstatymą investuota 109628,08 Eur, tačiau ši investicija iškart davė
rezultatą, nes ženkliai sumažėjo infiltracija ir tuo pačiu išlaidos už nuotekų valymą.
2015 m. Bendrovė savo lėšomis atnaujino chloratorinės - garažo pastatą, jį apšiltinant,
pakeičiant langus, duris bei garažo vartus. Į chloratorinės - garažo pastatą investuota 57371,47 Eur.
Pabaigta tvarkyti prie būstinės aikštelė, kiemas padengtas nauja asfalto danga, investuota 38125,12
Eur. Atnaujinta virš 200 nuotekų tinklo šulinių, kas leis ženkliai sumažinti infiltraciją į nuotekų
surinkimo tinklą.
Įstatinis įstaigos kapitalas 8183522 Lt (aštuoni milijonai šimtas aštuoniasdešimt trys
tūkstančiai penki šimtai dvidešimt du litai) išreiškus eurais, yra 2373221,38 Eur (du milijonai trys
šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas euras 38 euro centai) ir
padalintas į paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt
devyni euro centai).
Perskaičiavus į eurus įstatinio kapitalo 8183522 (litus) išleistų paprastųjų vardinių
akcijų vertę ir suapvalinus ją nustatyta tvarka euro cento tikslumu, susidarė skirtumas, kuris
pripažintas finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, sumoje 3109 Eur (Trys tūkstančiai vienas
šimtas devyni eurai).
2015 m. gruodžio 22 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-281 „Dėl
Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ kapitalo perskaičiavimo į eurus ir įstatų
naujos redakcijos patvirtinimo“ patvirtinta ir 2016 m. sausio 12 dieną įregistruota juridinių asmenų
registre. Visos akcijos 100% priklauso Birštono savivaldybei.
Per 2015 metus bendrovė UAB „Birštono vandentiekis“ iš pagrindinės veiklos uždirbo
pajamų - 648935 Eur iš to skaičiaus pardavimo pajamos už vandenį - 204899 Eur, už nuotekas
407109 Eur, pardavimo veiklos pajamos 33043 Eur, už nuotekų išvežimą asazinacinėmis
mašinomis 3884 Eur, kitas veiklos pajamos - 14548 Eur, finansinės veiklos 25 Eur
Pagal pagrindinės veiklos pajamų grupes surinktos pajamos lyginant 2015 m. su 2014
m. vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, pardavimo veiklos pajamos, bei nuotekų išvežimo padidėjo.
Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos sumažėjo.
UAB „Birštono vandentiekis“ pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos 2014 2015 metais
2015 metai/Eur

2014 metai/Eur

Skirtumas (Eur) Proc. pokytis

1. Pardavimo pajamos už vandenį

204899

190490

14409

7,03 %

2. Pardavimo pajamos už nuotekas

407109

392018

15091

3,71 %

3. Pardavimo veiklos pajamos

33043

31996

1047

3,17 %

4. Nuotekų išvežimas

3884

1737

2147

55,28 %

5. Kitos veiklos pajamos

14548

15336

-788

-5,42 %

25

527

-502

-2008 %

663508

632104

31404

4,73 %

6. Finansinės veiklos pajamos
VISO:
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Pagrindinis veiksnys lėmęs bendrą teigiamą 4,73 proc. pajamų pokytį - išaugusi
vandens ir nuotekų realizacija, pardavimo veiklos pajamų ir nuotekų išvežimo asazinacinėmis
transporto priemonėmis realizacija. 2015 metus lyginant su 2014 metais vandens realizavimo kiekis
padidėjo 15102 m3 ir tuo pačiu padidėjo realizavimo pajamos.
Ataskaitiniais 2015 metais patirta sąnaudų iš pagrindinės veiklos 602541 Eur, iš to
skaičiaus vandens tiekimo savikaina 158899 Eur, nuotekų tvarkymo savikaina 261837 Eur,
pardavimo veiklos savikaina 35163 Eur, nuotekų surinkimo asazinacinėmis mašinomis 2300 Eur.
Veiklos sąnaudos - bendrovės administravimo sąnaudos 144351 Eur, kitos veiklos sąnaudos 5566
Eur, finansinės investicinės veiklos sąnaudos 3110 Eur.
Bendrovė 2015 metais dirbo pelningai. Pelnas prieš apmokestinimą 2015 metus sudaro
52282 Eur. Lyginant su 2014 metais veiklos rezultatus padidėjo 13785 Eur pelno. Bendros pajamos
išaugo dėl didesnio kiekio vandens suvartojimo, dėl nuotekų tvarkymo pajamų padidėjimo ir kitų
veiksnių.
Įvertinus bendrovės finansinę - gamybinę veiklą galime teigti, jog bendrovė dirbo
pelningai, efektyviai sukuriant didesnę pridėtinę vertę lyginant su praėjusiais ankstesniais
mokestiniais laikotarpiais.
UAB „Birštono vandentiekis“ aprūpina geriamuoju vandeniu Birštono miestą bei
Birštono savivaldybės gyvenvietes: Birštono viensėdyje, Bučiūnų, Geležūnų, Būdų, Jundeliškių,
Žvirgždėnų, Nemajūnų, Škėvonių ir Šaltinėnų.
UAB „Birštono vandentiekis“ tiekiamas vien tik požeminis vanduo, kurio ištekliai
gerokai viršija poreikius. Vandens išgavimo projektinis pajėgumas 2046 tūkst. m3 per metus. 2015
metais išgauta 285,8 tūkst. m3 geriamojo vandens iš kurių parduota 211,9 tūkst. m3. Aptarnaujamą
ūkį sudaro 3 vandenvietės su 10 instaliuotų siurblių, 1 vandens bokštu bei dviem rezervuarais ir 34
km vandentiekio tinklų.
2014 m. buvo parduota 196844 m3 geriamojo vandens, 71117 m3 vandens parduota
gyventojams ir 125727 m3 vandens parduota įmonėmis. 2015 m. parduota 211946 m3 geriamojo
vandens, 73000 m3 vandens parduota gyventojams ir 138946 m3 vandens parduota įmonėms.
Lyginant su 2014 m. sunaudoto geriamojo vandens kiekis padidėjo 15102 m3. Per 2015 metus
padaugėjo 20 vartotojų. Gyventojų sunaudoto geriamojo vandens kiekis padidėjo 1883 m3 , o
įmonių 13219 m3 .
Šiam padidėjimui didelę įtaką turėjo nuolatinis vandens apskaitos prietaisų tikrinimas ir
naujai prisijungęs abonentas UAB „Namita“. Vanduo vartotojams ir abonentams apskaitomas šalto
vandens apskaitos skaitikliais. Pagal šiuos skaitiklius yra atsiskaitoma už geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, todėl jie yra priskiriami teisinės metrologijos objektui.
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Skaitiklių tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR metrologijos įstatymas bei poįstatyminiai
aktai. Pagal nustatytus reikalavimus skaitikliai įmonėms privalo būti tikrinami kas 2 metai, o
vartotojams kas 6 metai. Bendrovės apskaitos duomenimis daugiabučių namų butuose yra
sumontuoti 1362 skaitikliai, individualiuose namuose 670 skaitiklių, daugiabučių namų įvaduose
70 skaitiklių , įmonėse 230 skaitiklių. Bendrovėje tik 7 vartotojai atsiskaito pagal Birštono
savivaldybės tarnybos nustatytas normas vienam gyventojui (6,2 m3 / mėn privačiuose namuose ir
5,7 m3 daugiabučiuose namuose.
Vandens gavyba ir pardavimai
Vandens gavyba ir pardavimai
2014 m.

Vandens gavyba

Vandens pardavimai

Netektys

Netektys %

249897 m3

196844 m3

53053 m3

21,23%

3

3

3

25,85%

2015 m.
285824 m
211946 m
73878 m
Abonentų ir vartotojų, besinaudojančių centralizuotai teikiamu geriamuoju vandentieki pokytis
2014 - 2015 metai.
Metai

Abonentai

Vartotojai

2014 m.
2015 m.

85
84
Geriamo vandens pardavimai 2014 - 2015 metai.

1542
1562

Metai

Parduota
abonentams

2014 m.
2015 m.

geriamojo

vandens Parduota
vartotojams

125727 m3
138946 m3

geriamojo

vandens

71117 m3
73000 m3

UAB „Birštono vandentiekis“ eksploatuoja 3 nuotekų sistemas su 6 nuotekų
perpumpavimo stotimis, 14 instaliuotų siurblių ir nuotekų valykla. Tinklai yra pakloti Birštono
miesto, Birštono viensėdyje, Šaltinėnų ir Jundeliškių kaimuose įrengti nuotekų valymo įrenginiai.
2015 metais nuotekų šalinimo paslauga naudojosi 1438 vartotojai. Palyginus su 2014 m
prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungė 11 naujų vartotojų. 2015 metais buvo surinkta Birštono
miesto 351152 m3 nuotekų pagal apskaitą, parduota 591671 m3 išvalytų nuotekų, 752342 m3
nuotekų išvalyta valykloje, iš to skaičiaus 383100 m3 Prienų miesto nuotekų. 2015 metais buvo
surinkta Birštono miesto 390561 m3 nuotekų pagal apskaitą, parduota 573029 m3 išvalytų nuotekų,
o 748540 m3 išvalyta nuotekų valykloje, iš to skaičiaus 340918 m3 Prienų m. nuotekų. Lyginant su
2014 metais 42182 m3 sumažėjo Prienų miesto nuotekų kiekis.
2015 metais buvo likviduota 21 avarija vandentiekio tinkluose ir 39 avarijos nuotekų
tinkluose. Avarijos nebuvo itin reikšmingos ir nepadarė labai didelės reikšmės veiklos rezultatams.
2015 m. iš požeminių vandens šaltinių buvo išgauta 285824 m3 vandens, iš jų parduota
abonentams ir vartotojams 211946 m3. Matosi, kad išgauto ir parduoto vandens kiekis skiriasi, tam
įtakos turi vandentiekio linijų gedimai, techniniuose procesuose panaudotas vanduo, vartotojų
nesąžininga veikla ir kiti veiksniai.
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Nuotekų surinkimas ir pardavimai
Nuotekų surinkimas ir Nuotekų
pardavimai
surinkimas

Surinktų nuotekų Nuotekų valymas
pardavimas

Infiltracija

Infiltracija %

2014 m.

351152 m3

208571 m3

752342 m3

142581 m3

40,60%

2015 m.

3

3

3

3

40,57%

390561 m

232111 m

748540 m

158450 m

Abonentų ir vartotojų, besinaudojančių centralizuotai šalinančių nuotekas pokytis
2014 - 2015 metai.
Metai

Abonentai

2014 m.
2015 m.

Vartotojai

80
1427
80
1438
Apmokėta už išvalytas nuotekas 2014 - 2015 metai.
Apmokėta už išvalytą nuotekų kiekį Apmokėta už išvalytą nuotekų kiekį
abonentų
vartotojų
529356 m3
62130 m3
508844 m3
63917 m3

Metai
2014 m.
2015 m.

Infiltracijai didelę įtaką turi seni, nesandarūs nuotekų tinklai, į kuriuos patenka
gruntinis bei lietaus vanduo, nuotekų tinklų gedimai, galimai, vartotojų neteisėti lietaus nuotekų
pajungimai į tinklus.
Bendrovė jau eilę metų siekia sumažinti aplinkos taršą, nelegalius lietaus nuotekų
prisijungimus prie nuotekų tinklų, remontuoti nuotekų tinklus kas ir turi didžiausią įtaką
infiltracijai bei paviršinio vandens patekimui į nuotekų tinklus.
Vienu

ir

prioritetinių

klausimų

lieka

Bendrovės

eksploatuojamų

tinklų

inventorizavimas bei teisinė registracija.
Siekiant nenutrūkstamo geriamojo vandens teikimo mieste bus rekonstruojami vandens
skirstymo tinklai, keičiamos susidėvėjusios sklendės bei įrengiamos papildomo.
ŠILUMA
UAB „Birštono šiluma“ 2015 metais dirbo pelningai, turėjo 42725 Eur pelno. Jau
daugiau kaip 5 metus įmonėje šilumos gamyba ir suvartojimas beveik nesikeičia, net įgyvendinant
masinę gyvenamųjų namų renovaciją, 2015 metais šilumos suvartota šiek tiek daugiau – tą lemia
naujai pradėjusi veikti sanatorija ir viešbučiai.
Nors UAB „Birštono šiluma“ yra viena iš mažiausių šilumos tiekimo įmonių Lietuvoje,
bet apgalvotos, savalaikės investicijos panaudojant įvairių fondų paramą leidžia bendrovei išlaikyti
vieną mažiausių kainų tarp šalies šilumos tiekimo įmonių.
Labai svarbi investicija buvo įgyvendinta 2014 metų pabaigoje tai kondensacinio dūmų
ekonomaizerio įrengimas medienos katilams, kurio pagrindinė paskirtis – atgauti šilumos energiją,
esančią į kaminą nuvedamuose degimo produktuose. Tokiu būdu, naudojant tą patį biokuro kiekį,
galima pagaminti daugiau šilumos energijos. Be to, kondensaciniame ekonomaizeryje vyksta
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papildomas dūmų valymas, taupomas ne tik kuras, bet ir mažinami išmetimai (kietosios dalelės) į
aplinką.
Praėjusiais metais šis įrenginys sėkmingai dirbo ištisus metus ir pagamino 2,6 MWh
šilumos t. y. apie 14% šilumos pagamintos medžiu kūrenamuose katiluose ir apie 12% visos
katilinėje pagamintos šilumos. Tai leido sudeginti mažiau kuro (daugiausiai gamtinių dujų) ir tuo
pačiu mažiau teršti aplinką.
2015 m. buvo užbaigta dvejus metus trukusi beveik 2,5 km susidėvėjusių šilumos
tiekimo vamzdynų rekonstrukcija. Bendra projekto vertė – 445 580,40 Eur be PVM (1 538 500 Lt),
UAB „Birštono šiluma“ gavo paramą 222 790,00 Eur (769 250 Lt) Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų, tokia pačia suma šilumos tiekimo įmonė ir pati prisidėjo prie projekto įgyvendinimo.
Vamzdynų atnaujinimo rezultatas – ne tik sumažėję šilumos nuostoliai. Investicijos į šiluminių trasų
atnaujinimą užtikrins efektyvesnę įmonės veiklą, ji patirs mažiau veiklos sąnaudų: šilumos gamybai
bus sunaudota mažiau kuro, elektros energijos, sumažės aplinkos taršos mokesčiai. Rekonstruoti
šilumos trasas centrinėje miesto dalyje buvo svarbu ne tik dėl ekonominio efekto, bet ir dėl
Birštone vykdomos daugiabučių namų renovacijos bei numatytos vykdyti kvartalinės renovacijos.
VI. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS
ŠVIETIMAS. 2015 m. Birštono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto sistemą sudarė
keturios švietimo įstaigos, trys kultūros įstaigos ir viena sporto įstaiga: Birštono vienkiemio
darželis-mokykla (59 mokiniai, įskaitant ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokinius),
Birštono gimnazija (545 mokiniai), Birštono lopšelis-darželis „Vyturėlis“ – 169 vaikai, iš jų – 35
priešmokyklinio amžiaus vaikai. Grupės suformuotos pagal nustatytus reikalavimus. Mokesčio
lengvatos už vaiko išlaikymą buvo taikomos 54 vaikams. Birštono meno mokykla (186 mokiniai),
sporto centras, kultūros centras, viešoji biblioteka, muziejus.
Į mokyklas pavežami visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km nuo mokyklos.
Plėtojama švietimo pagalba: Savivaldybės ugdymo įstaigos bendradarbiauja su Kauno pedagogine
psichologine tarnyba.
Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų kokybinė sudėtis atitinka planuotą ir
sudaro geras prielaidas ugdymo kokybei – 100 proc. mokytojų yra specialistai, 100 proc. ugdymo
įstaigų vadovų yra atestuoti. Birštono savivaldybės ugdymo įstaigose dirba du mokytojai ekspertai,
38 mokytojai metodininkai, 42 vyr. mokytojai.
Kaip vienas iš šveitimo trūkumų pastebimas mokinių mažėjimas, besimokančių pagal
bendrojo ugdymo programas, skaičius (nuo 2010 iki 2015 metų Birštono savivaldybėje sumažėjo 95
mokiniais). Mažėjant mokinių skaičiui, prastėja klasių komplektavimo rodikliai (vidutinis mokinių
skaičius klasėje), didėja laisvų vietų skaičius klasėje bei jų išlaikymui skirtų lėšų kiekis. Tai lemia ir
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bendrą mokinio krepšelio lėšų balanso blogėjimą, mažėja galimybės tenkinti mokinių poreikius,
organizuojant neformalųjį švietimą, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį.
Neseniai baigta renovuoti Birštono gimnazija, todėl iš naujo stengiamasi kurti jaukias
edukacines erdves, pasitelkiant mokyklos įvaizdžio kūrimo grupę, atsižvelgiant į kolegų ir mokinių
bei tėvelių siūlymus, pastabas. Siekiant gerinti mokinių mokymosi motyvaciją gimnazijoje
netradicinės pamokos vyksta kitose edukacinėse aplinkose: regioniniame Nemuno kilpų parke,
bibliotekose, muziejuose, išvykų metu ir pan. Ruošiamasi Birštono vienkiemio darželio-mokyklos ir
Meno mokyklos patalpų renovacijai, parengti techniniai projektai.
Analizuojant mokinių skaičiaus kaitą nuo 2010 metų, pastebimas bendras mokinių
skaičiaus mažėjimas. Birštono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius nuo 2010
metų iki 2015 metų sausio mėn. sumažėjo 95 mokiniais.
Mokinių skaičiaus kaita Birštono savivaldybės ugdymo įstaigose
Mokslo metai / mokinių skaičius
Ugdymo įstaiga

2012/2013 m.

2013/2014 m.

2014/2015 m.

2015/2016 m.

Birštono gimnazija

578

579

545

523

Birštono vienkiemio
darželis-mokykla

35

34

33

33

Bendras
skaičius:

613

613

578

556

mokinių
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Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje nuo 2012 m. iki 2015 m. sumažėjo vienu
mokiniu. Analizuojant vidutinį mokinių skaičių klasėje paaiškėjo, kad Birštono vienkiemio
darželyje-mokykloje vidutinis mokinių skaičius klasėje yra 8 mokiniai; Birštono gimnazijos 1–4
klasėje – 16,4 mokiniai, 5–10 kl. – 24,4 mokiniai, gimnazijos III–IV klasėje – 24,5 mokiniai.
Birštono savivaldybės ugdymo įstaigose vidutinis mokinių skaičius klasėje yra 18,3 mokiniai.
Lyginant Lietuvos vidutinį mokinių skaičių klasėje paaiškėjo, kad Birštono savivaldybės ugdymo
įstaigose yra 1,4 mokiniu mažiau nei Lietuvoje.
Lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis“ buvo ugdomi 169 vaikai, iš jų – 35 priešmokyklinio
amžiaus vaikai. Grupės suformuotos pagal nustatytus reikalavimus. Mokesčio lengvatos už vaiko
išlaikymą buvo taikomos 54 vaikams. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maistas darželyje
gaminamas, atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius amžiaus ypatumus, sveikos mitybos
principus ir taisykles.
2015–2016 mokslo metais Birštono savivaldybės ugdymo įstaigose dirba 92
mokytojai: gimnazijoje – 44, Vienkiemio darželyje-mokykloje – 9, vaikų lopšelyje-darželyje
,,Vyturėlis“ – 20, meno mokykloje – 19 mokytojų.
Vidutinis mokytojų amžius Birštono gimnazijoje – 52,3 m.; Birštono vienkiemio
darželyje-mokykloje – 40 m.; Birštono vaikų lopšelyje darželyje ,,Vyturėlis“ – 47 m., Birštono
meno mokykloje – 48 m. Bendras vidutinis Birštono savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančių
mokytojų amžius – 48,4 m.
Birštono gimnazijoje veikia 28 įvairūs neformaliojo ugdymo būreliai. Jų veikla gana
įvairiapusė: meninė, sportinė, sveikos gyvensenos ir pan. Neformalųjį ugdymą šiais metais lankė 75
% (387 mokiniai) visų mokinių.
•

1–4 kl. 121 mokiniai, tai sudaro 90 % 1–4 kl. mokinių ir 40 % visų mokinių.

•

5–8 kl. 129 mokiniai, tai sudaro 66 % 5–8 kl. mokinių ir 29 % visų mokinių.

•

I–IV kl.137 mokiniai, tai sudaro 71 % I–IV kl. mokinių ir 31 % visų mokinių.

Didžioji dalis Birštono gimnazijos mokinių dar ugdomi :
•

Kultūros centre – 120 mokinių;

•

Sporto centre – 208 mokiniai;

•

Policija remia 9 mokinius;

•

Jaunimo klubui priklauso 20 mokinių;

•

Meno mokykla – 120 mokinių

Iš viso: 477 mokiniai. Tai sudaro 92 % visų mokinių.
Vaikų užimtumo programų įgyvendinimui 2015 m. Savivaldybė skyrė 5000 eurų.
Įgyvendinta dešimt Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programų, kuriose
dalyvavo 350 vaikai. Iš jų – 114 vaikų iš socialinės rizikos ir mažas pajamas turinčių šeimų. Šių
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programų įgyvendinimui savivaldybė skyrė 4530 eurų. Organizuota ataskaitinė konferencija „Vaikų
socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programų įgyvendinimas Birštono savivaldybėje 2015
m.“.
Įgyvendintos trys Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos, kuriose dalyvavo 663
mokiniai. Šioms programoms įgyvendinti skirta 470 eurų.
Organizuotos olimpiados, meninio skaitymo konkursas, praktiniai ir dalykiniai
pasitarimai su įstaigų vadovais. Rugsėjo mėnesį, kaip ir daugumoje Europos šalių, Birštone vyko
ketvirtosios ,,Judėjimo savaitės” („Move Week“) renginiai. Prie šios gražios iniciatyvos prisijungė
ir Birštono savivaldybės ugdymo įstaigos.
Organizuotas Birštono savivaldybės mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“.
Trečių klasių mokiniai buvo mokomi plaukti, įgyvendinant tęstinę Vaikų mokymo
plaukti programą.
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, socializacijai ir
gebėjimų plėtotei nuo 2015 m. spalio 1 d. Neformaliajam vaikų švietimui buvo gautas dalinis
finansavimas – krepšelis (vienam mokiniui vidutiniškai 15 eurų per mėnesį). NVŠ lėšos yra speciali
tikslinė valstybės dotacija savivaldybėms, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas,
skaičių. NVŠ skiriamų lėšų dydį nustato Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785
„Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (toliau –
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika). Savivaldybės, vadovaudamosios
šiuo Aprašu, tvirtina savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką.
Birštono savivaldybė patvirtino vienuolika programų, kuriose įvairiomis veiklomis
buvo numatyta užimti 163 mokinius. Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijai
buvo pateikta 17 programų, tačiau iš jų tik 11 sėkmingai vykdė veiklą. VŠĮ ,,American English
School“ Alytaus filialas pateikė net 3 programas, tačiau jų nevykdė, nes nesusirinko reikiamas
vaikų skaičius, su tomis pačiomis problemomis susidūrė ir Nemuno kilpų regioninio parko
direkcija. Meno mokykla ir muziejus pateikė po dvi programas – vykdė po vieną. Daugiausiai
programų pateikė Sporto centras, visos programos buvo vykdomos.
Birštono meno mokykla 2015 m. dirbo sėkmingai. Tikslingai panaudotos savivaldybės
biudžeto lėšos bei kitos gautos lėšos ir turtas. Mokykla dalyvauja festivaliuose, konkursuose,
projektinėje veikloje. 2015 metais už projektinę veiklą iš Lietuvos kultūros tarybos mokykla gavo
5500 eurų. 2013–2015 m. strateginiame plane iškelti tikslai ir uždaviniai yra įgyvendinti. Strateginis
planas įgyvendinamas, rengiant kasmetines veiklos programas. Sudaryta darbo grupė naujam 2016–
2020 metų strateginiam planui parengti. Bus peržiūrėta mokyklos vizija, misija ir vertybės.
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Mokykloje dirba 19 mokytojų, 8 nepedagoginiai darbuotojai. Mokinių skaičius svyruoja nuo 180 iki
200. Mokyklos bendruomenė yra aktyvi Birštone vykstančių renginių dalyvė (Miesto šventės,
sveikatingumo diena ir kt.). Didžiausia problema – mokyklos pastatas, kuris reikalauja remonto.
KULTŪRA. Per 2015 metus Birštono savivaldybėje buvo surengta per 140 įvairaus
žanro renginių, kuriuose pabuvojo virš 40 tūkst. žiūrovų. Įspūdingai praėjo kurorto šventė, karšo
oro balionų prieščempionatinė fiesta. Daug žiūrovų sulaukė liaudies kapelų šventė „Griežk,
lietuvi!“, „Akordeono muzikos“ festivalis, menų akademijos renginiai, teatro ir tautinio šokio
šventės, sakralinės muzikos, Pažaislio ir Kristoforo festivalių koncertai. Buvo surengta per 20
įvairių parodų. Jau penktasis Birštono mėgėjų meno kolektyvas – folkloro ansamblis „Raskila“
pelnė „Aukso paukštės“ nominaciją. 2015 m. buvo laimėti du projektai ir pritraukta 4 tūkst. eurų ne
savivaldybės biudžeto lėšų. Įvairių paslaugų gyventojams ir svečiams buvo suteikta už 37 tūkst.
Eurų.
BIBLIOTEKA. Savivaldybės viešoji biblioteka ir 3 jos kaimo filialai: Siponių,
Nemajūnų ir Birštono vienkiemio 2015 m. paslaugas teikė ne tik nuolatiniams savivaldybės
gyventojams, bet ir kurorto svečiams – laikinai atvykusiems gydytis ar poilsiauti žmonėms.
Bibliotekos paslaugomis pasinaudojo Vokietijos, Izraelio, Latvijos, Didžiosios Britanijos,
Baltarusijos, Rusijos ir įvairių Lietuvos miestų ir miestelių gyventojai, atvykę poilsiauti.
Bibliotekos paslaugų vartotojai labai skirtingi: įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės
padėties, pageidaujantys skirtingų paslaugų. 2015 m. Biblioteka išplėtė paslaugas nuotolinių
paslaugų vartotojams: aktyviau buvo naudojamasi elektroniniu katalogu, duomenų bazėmis,
daugiau vartotojų naudojosi knygų grąžinimo, termino pratęsimo bei dokumentų rezervavimo
internetu paslaugomis.
Bibliotekos technologinės galimybės, darbuotojų kvalifikacija, bendradarbiavimas su
Kauno apskrities viešąja, Nacionaline M. Mažvydo ir kitomis bibliotekomis leidžia plėsti virtualias
paslaugas, gerinti jų kokybę. Populiarėjant bevieliui interneto ryšiui bei išmaniesiems įrenginiams,
daugėja virtualių lankytojų ir internetu teikiamos informacijos.
Iš viso savivaldybės viešosiose bibliotekose lankytojų – 70055 (46007 fizinių
apsilankymų (iš jų renginiuose – 10487 ) ir 13561 virtualių):
• viešojoje bibliotekoje Birštone – 61170 (47609 fizinių apsilankymų (iš jų renginiuose
– 8999)ir 13561 virtualių).
• kaimų filialuose – 8885 (t.t. renginių lankytojų 1488). Filialuose 500 lankytojų
sumažėjo. Priežastis – 1,5 mėnesio trukęs patalpų remontas Birštono vienkiemio filiale.
Lankytojų skaičius augo kurorto viešojoje bibliotekoje – daugiau žmonių apsilankė
mūsų renginiuose, naudojosi nuotolinėmis, elektroninėmis paslaugomis. Dėl patalpų remonto (jų
metu gyventojai nebuvo aptarnaujami) lankytojų mažėjo filialuose.
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Bibliotekos labiausiai siejamos su knygomis ir skaitymu, todėl knygų skolinimas bei
periodinių leidinių pasiūla yra viena svarbiausių bibliotekos paslaugų. Tai, kad 2015 m. augo vienas
svarbiausių statistinių rodiklių – padidėjo dokumentų išduoties skaičius reiškia, kad bibliotekos
teikiamos paslaugos yra populiarios ir reikalingos.
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.)
• SVB – 102523 fiz. vnt.;
• VB – 84141 fiz. vnt.;
• KF – 18382 fiz. vnt.
Biblioteka aktyviai dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (toliau LIBIS)
kūrime. Nuo 2000 metų pildome didžiausią duomenų bazę – elektroninį katalogą.

2015 m.

pabaigoje bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 21281 bibliografinių įrašų. Ataskaitiniais
metais parengti

859

bibliografiniai įrašai, perkataloguoti 1051 dokumentai. Nacionalinio

bibliografinių duomenų banko Analizinės bibliografijos duomenų bazė per metus papildyta 997
įrašais.
Įvairi renginių forma ir tematika Birštono viešoji biblioteka rengė literatūros parodas,
reikšmingų datų, sukakčių minėjimus, popietes, literatūros vakarus vaikams ir suaugusiems.
Sėkmingai buvo tęsiami laimėti projektai, suorganizuota antroji Lietuvoje biblioterapijos
konferencija, susitikimai su literatūrinio ir meninio pasaulio atstovais. Iš viso bibliotekų renginiuose
sulaukta 10648 lankytojų (2014 m. – 9295 lankytojai) .2016 metais taip pat bus organizuojami
tradiciniais tapę renginiai: Poezijos pavasaris, Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė.
Pirmą kartą bibliotekoje vyko 9-asis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų
festivalis „Nepatogus kinas“. Tai vienintelis tokio pobūdžio festivalis Baltijos šalyse kasmet
sutraukiantis vis daugiau žiūrovų, todėl tai buvo didelė dovana mūsų lankytojams. Parodyti
dokumentiniai filmai: Rytoj bus šviesiau, Kovingos tetos, Aš esu Alisa, Staiga mano mintys
nutrūksta, Andersonas. Festivalio tikslas pakviesti žmones į diskusiją, pasidalinti savo patirtimi,
pakalbėti apie tai, kas iš tikrųjų yra svarbu, taigi nenuostabu, kad ir mūsų bibliotekoje vyko
prasmingos diskusijos.
„Knygų Kalėdų“ akcija, inicijuota Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės, vyko 2015 m. lapkričio 16 – 2016 m. sausio 6 d. Ji kvietė dovanoti naujų vaikų ir
jaunimo knygų šalies bibliotekoms, pristatė naują iniciatyvą „Knygų Kalėdų“ savanoriai. Į ,,Knygų
Kalėdų” akciją kūrybingai įsitraukė ir bibliotekos darbuotojai, Birštono gyventojai. Organizavome
kalėdinius skaitymus, išvyką į Jiezno vaikų globos namus. Juose bibliotekininkės vaidino Eduardo
Mieželaičio pasaką „Zuikis Puikis“, o būrelis savanorių su Jiezno vaikų namų globotiniais skaitė
nuotaikingą J. Wieslander knygą „Mamulės Mū ir Varnos Kalėdos“. Savanorės mokė dzūkiškų
kalėdinių dainų ir žaidimų, organizavo knygų skirtukų dirbtuvėles. Prie ,,Knygų Kalėdų” akcijos
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prisijungė ir knygų bibliotekai dovanojo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Birštono
vienkiemio bendruomenė, profesorius, daktaras (HP) Arvydas Pacevičius, Birštono vienkiemio
darželis-mokykla, Asta Mockevičienė, Aušra Šliaužienė, Julija Jakučiūnaitė, Asta Letkauskienė,
Alma Jaruševičiūtė, Siponių krašto bendruomenė, UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“.
Kurorto parke buvo įkurta mainų Bibliotekėlę su pirmosiomis knygomis. Jas gali
pasiimti kiekvienas be prievolės grąžinti. Taip pat gali atnešti savo knygas ar žurnalus, kad kiti
galėtų pasinaudoti. „Bibliotekėlės“ idėjos iniciatorė – Birštono viešosios bibliotekos skaitytoja ir
bičiulė Teresė Žižienė. Namelio projektą sukūrė – Remigijus Janušaitis, pagamino bendrovė
,,Wilara”. Tai puiki galimybė žmonėms dalintis knygomis, skatinti skaitymą ir suteikti antrą
gyvenimą perskaitytai literatūrai.
2015 m. paskelbtame Savivaldybių viešųjų bibliotekų reitinge pagal BIX metodiką, kurį
organizavo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centras, Birštono
viešoji biblioteka savo grupėje pelnė aukščiausią įvertinimą ir yra savo grupės lyderė pagal išteklius
(paslaugas), naudojimąsi biblioteka, veiksmingumą ir plėtrą. Taip pat yra lyderė tarp kurorto
bibliotekų.
MUZIEJUS. 2015 m. surengti 26 renginiai, 15 iš jų – Sakraliniame muziejuje. Bendras
lankytojų skaičius 2015 m. buvo 20167, 2014 m. – 19008, 2013 m. – 18245. Parengta Neformaliojo
vaikų

švietimo

programa

„POPIERIAUS

SKREBINIMO

TRADICIJOS

LIETUVOS

KULTŪROJE“. Buvo vedami užsiėmimai Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje ir Birštono
gimnazijoje. Užsiėmimuose dalyvavo 37 vaikai. Parengti parodų ir ekspozicijų teminiai planai ir
koncepcijos: parodos, skirtos Vasario 16-ajai planas, parodos, skirtos Kovo 11-ajai planas, paruošta
koncepcija tarptautinei parodai ,,Žmonės, gatvės, namai. Kultūra ir istorijos paveldas Baltijos
pajūrio kurortuose, parengtas parodos „Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu dailiu..“ teminis planas ir
koncepcija. Atnaujinta ,,Birštono kurorto draugystės ryšių ekspozicija“, atnaujinta kalbininko
baltisto Jono Kazlausko ekspozicija. Iš viso surengtos 9 parodos.
Muziejaus specialistai dalyvavo mokslinėse ir kitose konferencijose: Jūrmaloje,
Infoturo Vilniaus gidų bendrijos narių konferencijoje. Skaitytas pranešimas „Karališkojo kurorto
istorija“. Skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose: mokslų daktarė Roma Zajančkauskienė
pristatė kilnojamąją parodą „Dievo tarnas Teofilius Matulionis“ Alytaus teatre ir Merkinėje, Dzūkų
nacionalinio parko lankytojų centre, Daiva Valatkienė skaitė paskaitą „Dievo tarno Teofiliaus
Matulionio tarnystė“ Alytaus švento Benedikto gimnazijoje.
Birštono muziejus parengė informaciją žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir
renginius: LRT2 laidai ,,7 Kauno dienos“, apie kurorto, mineralinių šaltinių istoriją, pristatyta
edukacija „Velykinis margutis“ „Lietuvos ryto“ televizijos laidai apie tarptautinę parodą „Žmonės,
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gatvės, namai“, interviu užsienio radijui „Latvijas radio 2“ apie tarptautinę parodą „Žmonės,
gatvės, namai“, straipsnis užsienio spaudoje „JŪRMALAS ZINAS“.
Pagrindiniai Birštono muziejaus veiklos rodikliai
Bendras
lankytojų
skaičius

Pavieniai
lankytojai

Ekskursijų
skaičius

Ekskursijų
dalyvių
skaičius

Parengta
edukacinių
užsiėmimų
(temų
skaičius)

Surengta
edukacinių
užsiėmimų

Edukacinių
užsiėmimų
dalyvių
skaičius

Muziejau
s
renginių
skaičius

Muziejaus
renginių
lankytojų
skaičius

201670

6774

315

6986

18

269

5170

26

1733

SPORTAS. Birštono sporto centre dirba 11 trenerių, iš jų – 7 sporto treneriai, 2
Lietuvos sporto treneriai, 1 Nacionalinis sporto treneris, 1 treneris turi licenciją. Aukštąjį
išsilavinimą turi 9 treneriai. 2015 metais Birštono sporto centras turėjo dešimt sporto šakų 23
mokymo grupes. Bendras sportininkų skaičius – 298.
Birštone 2013 metais vyko penkis Tarptautinius sporto renginius, kuriuose dalyvavo
726 sportininkai iš 6 šalių; 15 respublikinių varžybų, kuriose dalyvavo 125 komandos (1325
sportininkų) bei 32 savivaldybės sporto renginiai, kuriuose dalyvavo 115 komandos (937
sportininkų).
2015 m. 184 sportininkai dalyvavo ir Birštonui atstovavo 119 Lietuvos bei 7
tarptautinėse varžybose (išvykose).
Sporto centras dalyvavo projektuose ir gavo finansavimą: VIII-ųjų Lietuvos seniūnijų
žaidynių I etapas – 500 Eur., Neformalus vaikų švietimas – sportas – 2096,46 Eur. Antrokų
mokymas plaukti „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2015“ – 1368,00 Eur, Viešųjų darbų
programa – 3442,86.
VII. VERSLAS IR KURORTO NAUJOVĖS
Birštono kurortas tampa vis patrauklesnis norintiems kurti savo verslą. Birštono taryba,
vertindama smulkiųjų verslininkų indėlį savivaldybėje, 2015 m. sumažino kai kurių verslo liudijimų
įkainius. Nuo 2016 metų kai kurių verslo liudijimų mokestis sumažintas iki 1 Eur. Tikimasi, kad dėl
sumažintų įkainių, ne tokios populiarios verslo rūšys pasidarys populiaresnės, o kurortas –
patrauklesnis ne tik vietiniams, bet ir atvykstantiems. 2015 metais verslo liudijimus Birštone jau
įsigijo 225 asmenys. Savivaldybėje populiariausios pagal verslo liudijimus vykdomos veiklos yra
prekyba ne maisto produktais, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla, variklinių
transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, gyvenamosios paskirties patalpų nuoma,
neteikiant apgyvendinimo paslaugų, statybos specialieji ir baigimo apdailos ir valymo darbai.
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Birštono savivaldybė kiekvienais metais skiria lėšas smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimui. Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatuose yra numatyta
galimybė gauti paramą jau veikiantiems verslo subjektams ir kompensuoti jau patirtas įmonės
įregistravimo, verslo planų, paraiškų finansinei paramai gauti rengimo išlaidas, ekspozicijos vietos,
dalyvaujant parodose, rinkodaros priemonių išlaidas, padengti paskolų ir/ar lizingo, imamų verslo
plėtros projektams vykdyti, palūkanas.
2015 metais Birštono savivaldybė parengė naują paramos smulkiajam ir vidutiniam
verslui formą – finansinę paramą asmenims, norintiems pradėti verslą. Paramos verslo idėjų
įgyvendinimui tikslas – skatinti Birštono savivaldybės gyventojus, ypač jaunus žmones, imtis
iniciatyvos pradėti savo verslą.
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo parama 2015 m. pasinaudojo ir aktyviai
veiklą vysto: pramogų ir laisvalaikio Birštone organizatoriai „Čiulba ulba“, „Centro Spa“, UAB
„Už tave“.
Per 2015 metus vyko trys Verslo pusryčių formato merės ir Birštono verslo atstovų
susitikimai. Jų metu Birštono kurorte veikiančių įmonių savininkai, darbuotojai, įmonių atstovai,
atsakingi už marketingą, rinkodarą, komunikaciją, susitiko su mere ir Administracijos atstovais ir
buvo aptarti aktualiausi klausimai, problemos, diskutuojama apie investicijas, verslo planus,
bendradarbiavimą, komunikaciją, bendrus renginius, mokymus, įvaizdį.
Šiuo metu Birštone iš viso gali apsistoti apie 2300 turistų. Kurorte veikia 6 viešbučiai ir
3 svečių namai.
2015 m. atidaryti šie nauji apgyvendinimo objektai:
1.

Viešbutis „Pušynė“

2.

Poilsio namai „Vila klasika“

3.

„Centro Spa“ apartamentai

4.

Viešbučio statusą gavo „Audenis“

5.

Kaimo turizmo sodyba „Panemunio sodyba“

Kurorte iš viso veikia 20 maitinimo vietų. 2015 metai atsidarė:
1. Kepyklėlė-užkandinė „Banginuko vaišės“
2. Viešbučio ,,Pušynė“ restoranas
3. Renovuotas restoranas ,,Seklytėlė“
2015 m. kurorte veiklą pradėjau aktyvių pramogų, laisvalaikio organizatoriai,
atidarytas privatus SPA centras:
Įmonė „Birštono turai“ siūlo naują dviračių nuomos punktą, ekskursijas,
degustacinius turus pėsčiomis ir dviračiais, nuo gegužės mėnesio Birštono gatvėmis bus galima
pasivėžinti segvėjais.
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Viešoji įstaiga „Laisvalaikio terapija“ užsiima riedučių, paspirtukų, riedlenčių,
longboard‘ų, BMX dviračių bei kitos aktyvaus laisvalaikio įrangos trumpalaike nuoma bei moko,
kaip taisyklingai ja naudotis. Ši įstaiga teikia pramoginio šaudymo iš lanko bei mini golfo mokymo
paslaugas, nuomoja inventorių, organizuoja varžybas ir turnyrus.
Laisvalaikio organizatoriai „Čiulba ulba“ Birštone siūlo išbandyti įvairios tematikos
pramogų rinkinius, pagal kiekvieno skonį ir norus: „Vytauto Didžiojo pėdsakais“, „Neišragauti
dūkų gardėsiai“, „Pažink Birštoną aktyviai“, „Ir mažiems, ir dideliems“ ir daugelį kitų.
Pramogautojai gali iš anksto užsisakyti suplanuotas pramogas: edukacijas, strėliasvydžio žaidimą,
temines ekskursijas, jodinėjimą žirgais, skrydžius oro balionais, mandala joga, meno terapijos
užsiėmimus ir kitas pramogas.
Centro SPA. Pirmasis privatus SPA centras su gyvenamaisiais apartamentais Birštono
kurorte, savo svečiams siūlantis aukščiausios kokybės SPA paslaugas – veido ir kūno masažus, SPA
kompleksus, aparatines procedūras, veido ir kūno procedūras, SPA procedūras vaikams ir kt. Yra
įrengti 3 gyvenamieji kambariai, privatumas ir ramybė garantuoti.
APIBENDRINIMAS
Kviečiu visus Tarybos narius, administracijos darbuotojus, įstaigų vadovus jau
šiandieną pradėti mąstyti ir veikti. Ruoštis 2017 metų biudžetui. Galimybių papildyti biudžetams
yra daug – ES lėšų pritraukimas ir ne tik investicijoms, bet ir veiklai. Tą gali daryti ir mūsų NVO.
Turime susitelkti ir gyventi pagal pajamas. Turime visi būti žymiai aktyvesni pritraukdami lėšas ne
tik investicijoms, bet ir veiklai, renginių organizavimui.
Apibendrindama noriu pasakyti, kad Taryba dirbo gana aktyviai, susiklausiusiai. Ypač
dėkoju socialdemokratų frakcijai už siūlymus, pastabas, aktyvų dalyvavimą svarstant klausimus.
Kartais nesuprantamas buvo opozicijos narių noras kapstytis po smulkmenas ir ieškoti priekabių
ten, kur akivaizdžiai jų nėra. Taip būdavo nusižengiama netgi Tarybos nario etikai, mūsų
reglamentui ir savivaldos įstatymui. Visų tarybos narių tikslas turėtų būti vienas – dirbti Birštono
savivaldybės ir jos žmonių labui.
Dėkoju administracijai, kuri parengė daug Tarybos sprendimų. Artimiausiu metu
Taryboje kviesčiau analizuoti ilgalaikio Savivaldybės turto panaudojimo strategiją, Savivaldybės
plėtros galimybes, ES projektus ir bendradarbiavimo galimybes, kuriuos galėtume įgyvendinti per
ateinantį 2017-2019 metų laikotarpį. Aptarti gyventojų demografinės situacijos gerinimo, būsto
plėtros ir kitus klausimus.
Dar kartą kviečiu visus Tarybos narius būti aktyviais, vieningais sprendžiant Birštono
savivaldybei svarbius klausimus. Dėkoju visiems už darbą ir dėmesį.
Birštono savivaldybės merė

Nijolė Dirginčienė
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