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BIRŠTONO SAVIVALDYBöS MERöS
NIJOLöS DIRGINČIENöS
2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2010 m. birželio 22 d.
Birštonas
Birštonas – tarptautinis turizmo ir modernaus kurortinio gydymo karališkasis kurortas.
Tai aukštos aptarnavimo kultūros pietų ir pietvakarių Lietuvos turizmo centras, puosel÷jantis
gamtinius ir gydomuosius regioninio parko išteklius, istorinį bei kultūrinį paveldą. Tai mūsų vizija.
Visi kurorte organizuojami, vykdomi darbai nukreipti šiai vizijai įgyvendinti. Birštone pirmuoju
smuiku „griežia“ kurortinis gydymas ir turizmas. Tod÷l savo ataskaitoje daugiausia d÷mesio skiriu
šiems klausimams.
Daugiausia Savivaldyb÷s gyventojų dirba sveikatos priežiūros ir švietimo srityse.
Lyginant nedarbo lygį su kitomis Lietuvos savivaldyb÷mis – Birštone jis yra vienas iš
mažiausių.
Birštono savivaldyb÷ yra LSA, ESPA ir NKA nar÷, savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR vietos savivaldos įstatymu, LR valstyb÷s tarnybos įstatymu
ir Birštono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentu.
2009 metais prioritetu savo darbe laikiau Birštono savivaldyb÷s pl÷tros strategijos
tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, stabilų Tarybos darbo užtikrinimą, bendravimą su visų partijų ir
frakcijų nariais, jų informavimą apie Savivaldyb÷je vykstančių darbų, projektų ir svarbiausių
sprendimų įgyvendinimo eigą, Europos Sąjungos, kitų fondų l÷šų pritraukimą į Savivaldybę,
turizmo infrastruktūros gerinimą ir turistų srautų didinimą, reklamos ir informacijos apie kurortą
sklaidos užtikrinimą.
Birštono savivaldyb÷s tarybos 2008 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-18 buvau
išrinkta Birštono savivaldyb÷s mere. Teikiu Jums savo 2009 metų veiklos ataskaitą. Pagal Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Birštono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentą
Birštono savivaldyb÷s meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai už savo veiklą, o
gyventojams – už Savivaldyb÷s veiklą.
Pristatydama 2009 metų veiklos ataskaitą noriu nuoširdžiai pad÷koti visiems Tarybos
nariams už darbą, už išsakytą nuomonę priimant svarbius Savivaldybei sprendimus, už diskusijas,
už paramą ir Jūsų ind÷lį įgyvendinant numatytus planus. D÷koju už komandinį darbą, konstruktyvią
kritiką.
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DEMOGRAFINö PADöTIS
2009 m. pabaigoje, Statistikos departamento duomenimis, Savivaldyb÷je gyveno 5206
gyventojai, t. y. 55 mažiau negu 2008 m. pabaigoje. Per 2009 metus birštoniečių šeimos pasipild÷
61 naujagimiu, t. y. 21 daugiau negu 2007 metais. Anapilin iškeliavo 64 Savivaldyb÷s gyventojai.
Palyginimui: 2008 metais – 61 birštonietis, 2007 metais – 96 birštoniečiai. Pra÷jusiais metais buvo
užregistruotos 52 santuokos arba 13 daugiau negu 2008 metais. Džiugu, kad ataskaitiniais metais
natūralusis gyventojų prieaugis stabilizavosi, o apie atvykimą gyventi į Birštono savivaldybę
deklaravo 286 gyventojai, kai 2008 metais buvo 203 gyventojai.
Civilin÷s būkl÷s aktų sudarymas 2007–2009 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Gimimai

40

40

61

Mirtys

96

61

64

Santuokos

28

39

52

Ištuokos

9

14

13

Pra÷jusiai metais demografin÷ situacija Savivaldyb÷je buvo nepatenkinama. Daugiau
žmonių mir÷ negu gim÷.
Birštono seniūnijoje yra 49 kaimai, kuriuose gyvena daugiau kaip 2000 gyventojų, iš
kurių maždaug 900 vyrų, 1100 moterų. Darbingų asmenų yra 1082, kiti pensininkai, vaikai ir
neįgalieji. Socialin÷s pašalpos buvo išmok÷tos 134 šeimoms.

TARYBOS DARBAS
Meras planuoja Savivaldyb÷s tarybos veiklą. Nuo 2009 m. sausio 2 d. iki 2009 m.
gruodžio 31 d. sušaukiau 12 Birštono savivaldyb÷s tarybos pos÷džių.
2009 metais Savivaldyb÷je dirbo du mero pavaduotojai: Stanislovas Martinaitis ir
Juozas Aleksandravičius.
Tarybos sekretoriate dirba 3 darbuotojai – mero patar÷jas Antanas Serafinas
Zenkevičius, Tarybos sekretor÷ Neringa Grigarien÷ ir vyriausioji specialist÷ Linut÷ Aleks÷jūnien÷.
Tarybos sekretoriatas aptarnauja Savivaldyb÷s tarybos pos÷džius, talkina komitetams, komisijoms,
taip pat rengia, nagrin÷ja Tarybos sprendimų projektus ir teikia išvadas, palaiko ryšius su
visuomene. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą Tarybos sekretoriatui vadovauja
meras.

5

Tarybos pos÷džiai yra vieši. Apie tarybos pos÷džių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus
sprendimus rink÷jus informuojame vietin÷je spaudoje, Savivaldyb÷s interneto svetain÷s puslapyje.
Skelbimai kabinami Savivaldyb÷s skelbimų lentoje, su informacija galima susipažinti Savivaldyb÷s
interneto puslapyje adresu www.birstonas.lt/Teisin÷ informacija/. Interneto svetain÷je skelbiama
mer÷s darbotvark÷.
Tarybos pos÷džių metu norintys pasisakyti gyventojai kviečiami registruotis – raštu
pateikti prašymą Birštono savivaldyb÷s tarybos sekretorei Neringai Grigarienei d÷l pasisakymo
„Birštoniečių tribūnoje“, kur visiems suteikiama galimyb÷ pateikti pasiūlymus bei pastabas
Birštono savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje svarstomais klausimais Tarybos nariams tiesiogiai. 2009
metais d÷l pasisakymo „Birštoniečių tribūnoje“ buvo užsiregistravę 2 gyventojai, norintys
pasisakyti mok÷jimo už atliekų surinkimą klausimais.
Birštono savivaldyb÷s taryboje dirba 21 tarybos narys. Jie atstovauja 6 partijas ir yra
pasiskirstę į 2 frakcijas. 2009 metais vyko 12 tarybos pos÷džių, buvo svarstyti 255 klausimai,
išklausytos 5 informacijos ir ataskaitos apie komandiruotes, priimta 250 sprendimų. Per 3 šios
kadencijos metus jau buvo svarstyti 792 klausimai, priimta 731 sprendimas. Reikia pasakyti, kad
klausimų rengimo ir jų pri÷mimo kokyb÷ yra pakankamai aukšta, nes Vyriausyb÷s atstovas Kauno
apskrityje pateik÷ nedaug pastabų.
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Birštono savivaldyb÷s Tarybos pos÷džių statistika
Priemon÷s pavadinimas
Surengta Tarybos pos÷džių
Pateikta svarstyti sprendimų projektų
Nagrin÷tų sprendimų vidurkis vieno
pos÷džio metu
Priimti Tarybos sprendimai

2008 m.
15
293
20

2009 m.
12
255
21

268

250

Birštono savivaldyb÷s tarybos pos÷džių lankomumas yra 97,2 procento. Tai rodo, kad
Tarybos nariai aktyviai dalyvauja pos÷džiuose. Visuose pos÷džiuose dalyvavo šie 12 Tarybos narių:
J. Aleksandravičius, S. Bertlingas, J. Dauda, N. Dirginčien÷, V. Kederys, S. Martinaitis, M.
Narakien÷, O. Šaulinskien÷, V. Šeškevičius, A. Šileika, V. Veselis ir R. Žentelien÷. 4 Tarybos nariai
praleido po vieną pos÷dį, trys – nedalyvavo trijuose iš dvylikos pos÷džių, 1 – keturiuose. Dauguma
Tarybos narių informuodavo, d÷l kokių priežasčių negal÷s dalyvauti pos÷džiuose. Pagrindin÷s
nedalyvavimo priežastys – komandiruot÷s ir sveikatos problemos. Tarybos darbas buvo dalykiškas
ir kryptingas: prieš kiekvieną pos÷dį darbas vyko komitetuose, juose visada aktyviai buvo aptariami
projektai, teikiami pasiūlymai. Po komitetų pos÷džių Tarybos pos÷džiai visuomet būdavo
konstruktyvūs.
2009 metais Taryba pri÷m÷ 14 sprendimų d÷l įvairių investicinių projektų rengimo.
Visų šių projektų biudžetas yra daugiau kaip 28,5 mln. litų. Tai investicijos į Savivaldyb÷s
infrastruktūrą, švietimo įstaigų pastatų renovavimą, turistinių objektų tvarkymą.

Priimti sprendimai d÷l pritarimo rengti 7 detaliuosius planus, patvirtinta vietin÷s
reikšm÷s kelių tinklo išd÷stymo žem÷tvarkos schema, teritorijos prie Algirdo gatv÷s detalusis
planas. Svarbiausias iš jų – žem÷s sklypo, esančio Birštono mieste prie Prienų gatv÷s, detalusis
planas, kuriuo bus sudarytos sąlygos atkurti nuosavyb÷s teises į tur÷tą žemę didelei daliai
pretendentų.
Atsižvelgdama į sunkią daugelio Savivaldyb÷je veikiančių įmonių finansinę pad÷tį,
Taryba pri÷m÷ sprendimą teikti nekilnojamo turto ir žem÷s nuomos mokesčių lengvatas,
sprendimais suteik÷ vietin÷s rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų tur÷tojų ir
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atliekų tvarkymą lengvatas, nusprend÷ išimties tvarka kompensuoti šildymo išlaidas ir išlaidas
šaltam iš karštam vandeniui nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims.
Numatytos lengvatos biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamoms paslaugoms.
Pagal Vietos savivaldos įstatymą Savivaldyb÷s mero sprendimai buvo įforminti
potvarkiais. 2009 m. meras išleido 26 potvarkius veiklos, 16 personalo, 23 komandiruočių ir 10
atostogų klausimais. 2009 metais užregistruota 3310 dokumentų, iš jų: 354 prašymai ir skundai,
2956 gauti ir 1899 išsiųsti raštai. Gyventojų skundų ir pareiškimų per 2009 metus pastebimai
išaugo.
2009 metais Savivaldyb÷s taryboje veik÷ dvi frakcijos: 2007 m. geguž÷s 28 d.
įregistruota Socialdemokratų frakcija (seniūn÷ Nijol÷ Dirginčien÷), o 2008 m. vasario 4 d. –
jungtin÷ frakcija „Už Birštono ateitį“ (seniūnas Alvydas Barščevičius). Ataskaitiniais metais
Tarybos nariai be darbo frakcijose, komitetuose, komisijose ir Taryboje tęs÷ darbą Kauno regiono
pl÷tros taryboje, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, laikinosiose ir nuolatin÷se komisijose, akcinių
bendrovių ir viešųjų įstaigų steb÷tojų tarybose.
Pra÷jusiais metais organizavau susitikimus su visų partijų, kurios turi savo atstovus
Taryboje, pirmininkais, verslininkais, turizmo paslaugų teik÷jais, ūkininkais, sportininkais, švietimo
įstaigų darbuotojais, bendruomenių nariais. Lankiau vienišus Savivaldyb÷s gyventojus, prisid÷jau
prie akcijų socialiai remtinų šeimų vaikams. Taip pat dalyvavau įvairiose tarptautin÷se parodose,
verslo misijose Maskvoje ir Sankt Peterburge. Susitikimų metu su užsieniečiais skaičiau pranešimus
apie mūsų kurortą. Per 2009 m. buvo organizuota nemažai susitikimų su Seimo, Vyriausyb÷s,
įvairių ministerijų atstovais.
Per 2009 metus Birštone lank÷si Rusijos, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos,
Nyderlandų Karalyst÷s ambasadoriai, ESPA (Europos kurortų asociacijos) prezident÷ ir kongreso,
vykusio 2009 metais Birštone, nariai iš 21 Europos valstyb÷s, investuotojai iš užsienio šalių
(Didžiosios Britanijos, Airijos ir kt.). Jų metu buvo pristatoma Savivaldyb÷s veikla, diskutuojama
d÷l įvairių strateginių klausimų, aptariami Savivaldyb÷s pl÷tros klausimai.
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TARYBOS KOMITETAI

2009 metais pagal paskirstytas veiklos kryptis pos÷džiauti rinkosi 4 komitetai.
Komitetai rinkosi:
Komitetai

2007 m

2008 m

2009 m

1.

Ekonomikos ir verslo
komitetas

8 kartus

12 kartų

11 kartų

2.

Finansų ir biudžeto komitetas

7 kartus

12 kartų

11 kartų

3.

Kontrol÷s komitetas

4 kartus

5 kartus

2 kartus

4.

Socialinių reikalų komitetas

7 kartus

12 kartų

11 kartų

Ekonomikos ir verslo komiteto pirmininkas Vytautas Silevičius, pirmininko
pavaduotojas Alvydas Barščevičius. Komitete yra 7 Tarybos nariai. 2009 m. komitetas pos÷džiavo
11 kartų. Komiteto nariai aktyviai dalyvavo nagrin÷jant pateiktus klausimus, ne kartą k÷l÷ klausimą
d÷l saugumo užtikrinimo ir transporto priemonių keliamo triukšmo bei greičio mieste.
Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Vytas Kederys, pirmininko pavaduotojas
Stanislovas Martinaitis. Komitetą sudaro 6 Birštono savivaldyb÷s Tarybos nariai. Per 2009 metus
įvyko 11 komiteto pos÷džių, jų metu išsamiai nagrin÷ti visi Savivaldyb÷s tarybos pos÷džiams
pateikti klausimai.
Socialinių reikalų komiteto pirminink÷ Ona Šaulinskien÷, pirminink÷s pavaduotoja
Margarita Narakien÷. Komiteto sud÷tyje yra 7 nariai. 2009 m. komitetas pos÷džiauti rinkosi 11
kartų. Jie aktyviai gilinosi į socialinius reikalus tiek Birštono mieste, tiek visoje Savivaldyb÷s
teritorijoje, dalyvavo Socialinių reikalų komisijos darbe.
Kontrol÷s komiteto pirminink÷ Maryt÷ Gudonyt÷. Komitetas savo veiklą organizavo
pagal savo patvirtintą veiklos programą, Birštono savivaldyb÷s kontrolieriaus tarnybos metinį
veiklos planą, vadovavosi teis÷s aktais, Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentu. 2009 metais buvo
svarstytas Savivaldyb÷s biudžeto vykdymas, turto ir l÷šų naudojimo teis÷tumas, tikslingumas ir
efektyvumas, taip pat Savivaldyb÷s kontrolieriaus tarnybos veiklos plano tikslinis sudarymas, jo
vykdymo ataskaitų vertinimas, auditų ataskaitų svarstymas. Buvo pateikta nemažai kritinių pastabų
ir pasiūlymų veiklai gerinti.
Taip pat Tarybos nariai tarp komitetų ir Tarybos pos÷džių savo veiklą tęs÷ Tarybos
sprendimais sudarytų komisijų pos÷džiuose.
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KOMISIJOS

2009 metais Savivaldyb÷s tarybos sprendimais veik÷ 16 nuolatinių Savivaldyb÷s
tarybos komisijų ir fondų tarybų. D÷koju tiems komisijų pirmininkams, kurie aktyviai dirbo, ir
apgailestauju d÷l tų, kurie paprasčiausiai nevykd÷ Tarybos sprendimo – nevykd÷ veiklos. Nor÷čiau
priminti, kad visi mes, turintys Savivaldyb÷s nario mandatus, privalome atlikti tuos darbus, kuriuos
paved÷ atlikti Taryba.
1. Administracin÷ komisija – pirmininkas Antanas Grušelionis. 2009 metais
Administracin÷ komisija prie Birštono savivaldyb÷s tarybos iš Kauno apskrities VPK Birštono
policijos komisariato gavo ir išnagrin÷jo 4 administracines bylas d÷l pažeidimų, numatytų
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 110 (Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo,
gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietov÷se
taisyklių ir Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir
prekybos jais taisyklių pažeidimas; 2 bylos) ir 188 (Savavaldžiavimas; 2 bylos) straipsniuose,
visose bylose pri÷m÷ nutarimus skirti pažeidimus padariusiems asmenims administracines
nuobaudas – pinigines baudas nuo 100,00 iki 500,00 litų.
Iš 4 komisijos priimtų nutarimų skirti pažeid÷jams administracines baudas 1 nutarimu
nubaustas asmuo apskund÷ Kauno apygardos administraciniam teismui, kuris skundą atmet÷,
palikdamas galioti komisijos priimtą nutarimą. Be pamin÷to nutarimo per 2009 metus
Administracin÷ komisija gavo 6 ir išsiunt÷ 13 raštų.
2. Bendruomen÷s sveikatos taryba – pirmininkas Juozas Aleksandravičius. 2009 m.
sausio 26 d. sprendimu buvo sudaryta naujos sud÷ties Birštono savivaldyb÷s bendruomen÷s
sveikatos taryba, kuri rinkosi į 3 pos÷džius, svarst÷ Visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiąsias
programas ir pateik÷ jas tvirtinti Birštono savivaldyb÷s tarybai.
3. Daugiabučių namų savininkų bendrijų r÷mimo fondo taryba –pirmininkas Algis
Šileika. Pos÷džiavo 3 kartus. Buvo skirta 8800 Lt parama atliktiems laiptų remonto darbams
apmok÷ti ir 42,8 tūkst. Lt dviem bendrijoms projektavimo darbams apmok÷ti.
4. Etikos komisija. 2009 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimu buvo pakeista Etikos
komisijos sud÷tis – vietoj Onut÷s Silevičien÷s įrašytas Algis Šileika ir jis paskirtas komisijos
pirmininku, komisijos sekretorius Vytautas Šeškevičius. Etikos komisiją sudaro 5 Tarybos nariai ir
2 bendruomen÷s atstovai.
5. Įvaizdžio formavimo komisija – pirmininkas Valdis Vižinis. 2009 metais pos÷džiavo
4 kartus. Balandžio m÷nesį Taryba patvirtino prek÷s ženklo kūrimo nuostatus, parengtus pagal
Įvaizdžio formavimo komisijos rekomendacijas, ir paved÷ Savivaldyb÷s administracijai vykdyti
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Birštono kurorto prek÷s ženklo sukūrimo konkursą. Metų pabaigoje konkursas buvo paskelbtas,
jame dalyvavo tik du pretendentai, tod÷l šiais metais buvo papildyti Prek÷s ženklo sukūrimo
nuostatai ir bus skelbiamas antras konkurso etapas.
6. Jaunimo reikalų taryba – koordinator÷ Žaneta Židonien÷. Birštono savivaldyb÷s
jaunimo reikalų taryba buvo sudaryta 2005 m. gruodžio 28 d. Birštono savivaldyb÷s tarybos
sprendimu Nr. TS-214, JRT sudaro 7 nariai. JRT formuoja, koordinuoja bei įgyvendina Birštono
savivaldyb÷s jaunimo politiką, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausyb÷s
nutarimuose bei Birštono savivaldyb÷s tarybos sprendimuose numatytas funkcijas. Pos÷džiuose
buvo svarstomos Birštono savivaldyb÷s jaunimo užimtumo problemos, patalpų, kuriose jaunimas
gal÷tų rinktis ir vykdyti veiklą, suteikimas, renginių organizavimas ir projektų vykdymas.
7. Kaimo r÷mimo komisija – pirminink÷ Birut÷ Magdalena Vokietaitien÷. 2009 m.
Žem÷s ūkio r÷mimo fondui buvo skirta 28000 Lt. Per metus įvyko 4 Kaimo r÷mimo komisijos
pos÷džiai, kuriuose buvo svarstomi paramos skyrimo ūkininkams klausimai. 2009 m. d÷l paramos
gavimo kreip÷si 18 ūkininkų. Visi prašymai buvo patenkinti. Parama skirta: naujai ir naudotai
žem÷s ūkio technikai, turizmo inventoriaus pirkti, pas÷lių plotų matavimo GPS prietaisams bei
paraiškų ES paramai gauti rengimo, gyvulių produktyvumo kontrol÷s išlaidoms apmok÷ti. Taip pat
2000 Lt buvo skirta geriausiems metų ūkininkams skatinti ir 500 litų Ūkininkų šventei organizuoti.
8. Karo prievolininkų atrankos komisija – pirmininkas Juozas Aleksandravičius. 2009
metais buvo pravestas 1 Birštono savivaldyb÷s karo prievolininkų atrankos komisijos pos÷dis:
a) į pos÷dį pakviesti 26 jaunuoliai;
b) komisija patikrino 7 jaunuolius, d÷l kurių pri÷m÷ tokius sprendimus:
Eil.
Nr.

Komisijos
sprendimas

1.

Atleista nuo PPKT

Pagal kokį KPĮ (Karo prievol÷s 2008
įstatymas) straipsnį
D÷l amžiaus (8.8. su÷jus 26 metams)
4
D÷l sveikatos (8.1.1., 8.3. pagal KMEN sprendimą)

2009
6
1
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Išsiųsta kvietimų atvykti į Atrankos
komisijos pos÷džius:

Atvyko į Atrankos komisijos pos÷džius:

9. Kultūros ir sporto r÷mimo fondo taryba – pirmininkas Aleksandras Gorinas. Kultūros
ir sporto r÷mimo fondas skirtas kultūros ir sporto programoms paremti, kultūros ir sporto pl÷trai bei
propagavimui, menininkų bei meno kolektyvų dalyvavimui respublikiniuose bei tarptautiniuose
konkursuose ir festivaliniuose ir kt. Kultūros ir sporto r÷mimo fondo tarybą sudaro 5 asmenys.
2009 m. Taryba į pos÷džius rinkosi 7 kartus. Parama buvo suteikta 10 asmenų bei kolektyvų. Iš viso
išdalinta 12486 Lt litų fondo l÷šų.
10. Materialiojo turto nuomos konkurso komisija – pirmininkas Aleksandras Gorinas.
Komisija 2009 metais nepos÷džiavo, nes nebuvo spręstinų nuomos klausimų.
11. Nuolatin÷ statybos komisija – pirmininkas Mantas Michaliunjo. Architektūros ir
urbanistikos skyrius organizuoja Birštono savivaldyb÷s nuolatin÷s statybos komisijos darbą. 2009
metais buvo parengti 64 Nuolatin÷s statybos komisijos protokolai, iš jų 25 Savivaldyb÷s objektams:
9 d÷l detaliųjų planų, 15 d÷l techninių planų ir 1 d÷l Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių
korektūros.
12. Birštono savivaldyb÷s

saugaus

eismo

komisija – pirmininkas Juozas

Aleksandravičius. 2009 metais pos÷džiavo 2 kartus. Komisijos iniciatyva buvo parengta ir
įgyvendinta automobilių statymo autobusų stoties aikšt÷je schema, pastatyti informaciniai stendai,
ženklai, nurodantys jud÷jimo ir stov÷jimo kryptis, taip pat ženklai, draudžiantys stov÷ti neišjungus
autotransporto priemon÷s variklio. Eismo saugumo komisijos iniciatyva įrengtos iškiliosios per÷jos,
sutvarkytas kelio ženklų pastatymas.
13. Studijų r÷mimo fondo taryba – pirmininkas Juozas Aleksandravičius. 2009 m.
vasario 23 d. Tarybos sprendimu buvo patvirtinta Studijų r÷mimo fondo nuostatų nauja redakcija.
Vadovaudamasi naujais nuostatais, Fondo taryba pos÷džiavo 2 kartus. Paramą gavo 37 studentai.
Išdalinta 11700 Lt fondo l÷šų.
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14. Smulkiojo ir vidutinio verslo r÷mimo komisija – pirmininkas Stanislovas
Martinaitis. Birštono savivaldyb÷s smulkiojo ir vidutinio verslo r÷mimo komisija tur÷jo 8
pos÷džius, buvo skirta 28.000,00 Lt l÷šų, panaudota 28.000,00 Lt, nagrin÷tos 8 paraiškos, pagal 7 iš
jų skirta fondo parama.
15. VšĮ „Tulp÷s“ sanatorijos steb÷tojų taryba – pirmininkas Juozas Aleksandravičius.
16. AB sanatorijos „Versm÷“ steb÷tojų taryba – pirmininkas Juozas Aleksandravičius.
Birštono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimu buvo sudaryta
Birštono savivaldyb÷s peticijų komisija, jos pirmininku išrinktas Aleksandras Gorinas.
Birštono savivaldyb÷s taryba, vykdydama Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, 2009
metais patvirtino Birštono miesto ir seniūnijos seniūnaitijų teritorijas ir seniūnaičių sueigos
nuostatus. Vadovaujantis šiais nuostatais, buvo išrinkti 5 seniūnaičiai, kurie atstovaus seniūnaitijos
gyventojų interesams seniūnijoje, Savivaldyb÷s institucijose ir Savivaldyb÷s teritorijoje
veikiančiose valstyb÷s įstaigose.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu stiprinau bendradarbiavimo ryšius su miestais partneriais: La
Croix en Touraine (Prancūzija), Leck‘u (Vokietija), Keila (Estija), Sigulda (Latvija), Sysma
(Suomija), Žninu (Lenkija).
2009 m. geguž÷s 5–9 dienomis mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius dalyvavo
konferencijoje „Regioninio kūrybingumo ir novatoriškumo skatinimas: technologijos, metodai ir
žmon÷s“, kuri vyko Ispanijoje. Šioje konferencijoje buvo dalinamasi įvairių Europos regionų
patirtimi, pristatyti s÷kmingai įgyvendinti projektai, susiję su informacinių ir ryšių technologijų
įgyvendinimu Europos Sąjungoje.
2009 m. geguž÷s 29–31 dienomis kartu su Tarybos sekretore Kristina Justinavičiene,
Tarybos nariu Vytu Kederiu, mero pavaduotoju Stanislovu Martinaičiu lankiausi Siguldos mieste
Latvijoje. Išvykos metu buvo atnaujinta ilgamet÷ bendradarbiavimo sutartis tarp trijų Pabaltijo
šalių miestų: Birštono, Siguldos (Latvija) ir Keilos (Estija). Siguldoje delegacija lank÷si įvairiose
miesto institucijose, ugdymo įstaigose, dalyvavo šventin÷je eisenoje.
2009 m. birželio 1–2 dienomis kartu su Birštono savivaldyb÷s delegacija lankiausi
Maskvoje. Išvyka buvo trumpa, bet gana darbinga. Vyko bendri susitikimai ambasados svečių
namuose ir individualūs pokalbiai firmose. Šioje verslo misijoje skaičiau pranešimą apie Birštono
kurortą.
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2009 m. rugpjūčio 21–23 dienomis kartu su Tarybos nariais Vytu Kederiu ir Ona
Šaulinskiene dalyvavau tradicin÷je Žnino (Lenkija) miesto švent÷je. Vizito metu susitikome su
burmistru, jo pavaduotoju, Tarybos komitetų pirmininkais, Administracijos skyrių ved÷jais.
Susitikimo metu kalb÷ta investicijų pritraukimo klausimais, diskutuota apie galimybes išgyventi
kriz÷s sąlygomis. Delegacija dom÷josi turistų traukos centrais ir Žnino sukaupta patirtimi
organizuojant turistinius maršrutus.
2009 m. rugs÷jo 1–3 dienomis dalyvavau Helsinkyje ir Porvoo (Suomija) vykusiame
Baltijos šalių ir Suomijos vietos savivaldos atstovų seminare „Suomijos – Baltijos šalių
susigiminiavusių miestų teminiai tinklai“. Seminaro metu buvo aptarti bendri iššūkiai, kylantys
Baltijos valstybių ir Suomijos vietos savivaldai, svarstyta kaip galima panaudoti įvairius
tarptautinius instrumentus bendrų problemų sprendimui ir bendradarbiavimo stiprinimui. Šis
seminaras vyko kaip Suomijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklo stiprinimui skirtos Europos
Sąjungos programos „Europa piliečiams“ dalis.
2009 m. rugs÷jo 10–12 dienomis mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius
dalyvavo verslo misijoje Kaliningrade (Rusija), kurios metu pristat÷ Birštoną. Mug÷, kurioje
dalyvavo beveik 150 turizmo firmų, kelionių agentūrų, gidų, buvo gera dirva birštoniečiams
pristatyti savo sanatorinio gydymo, reabilitacijos bei viešbučių paslaugas. Birštonas yra įsikūręs
patogioje geografin÷je vietov÷je, prie magistral÷s Kaliningradas–Vilnius–Minskas, tod÷l tikimasi,
kad supaprastinus pasienio formalumus, didelių kliūčių Kaliningrado srities gyventojams atvykti
gydytis į Birštoną neliks.
2009 m. nuo rugs÷jo 28 d. iki spalio 1 dienos mero pavaduotojas Juozas
Aleksandravičius ir Tarybos nar÷ Birut÷ Magdalena Vokietaitien÷ dalyvavo tarptautiniame
seminare Latvijoje (rugs÷jo 28 d.), Estijoje (rugs÷jo 29 d.), Suomijoje (rugs÷jo 30 d.).
2009 m. rugs÷jo 8–11 dienomis kartu su Kauno apskrities delegacija vykau regioninio
bendradarbiavimo vizito į Vengriją. Vizito tikslas – susipažinti su Budapešto savivaldyb÷mis,
savivaldybių vykdomais projektais ir problematika, teigiamo įvaizdžio formavimu.
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Kauno apskrities delegacijos susitikimas su Vengrijos transporto,
telekomunikacijų ir energetikos ministerijos atstovais

2009 m. spalio 12–15 dienomis vykau į Strasbūrą (Prancūzija). Dalyvavau Europos
vietos ir regionų valdžios kongrese.
2009 m. lapkričio 18–20 dienomis su Birštono delegacija dalyvavau Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato Sankt Peterburge organizuojamoje verslo misijoje, kurioje
pristačiau gydomojo turizmo galimybes Birštone.
Visų išvykų ir kelionių ataskaitos buvo teikiamos Tarybai.

SAVIVALDYBöS BIUDŽETAS

Birštono savivaldyb÷s biudžetas sudarytas vadovaujantis LR biudžeto sandaros įstatymu,
Lietuvos Respublikos 2009 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymu, remiantis Tarybos patvirtintu Birštono savivaldyb÷s biudžeto vykdymo,
biudžeto asignavimų administravimo, keitimo ir atsakomyb÷s teikimo tvarkos aprašu bei Birštono
savivaldyb÷s 2003–2012 m. strateginiu pl÷tros planu.
Vykdant 2009 metų Savivaldyb÷s biudžetą, Savivaldybei teko spręsti daug uždavinių ir
problemų, kurias l÷m÷ pasaulin÷ kriz÷ ir šalies ekonomin÷ politika.
Buvo numatyta finansuoti 9 vykdomas programas. Atsižvelgiant į realius pokyčius ir
poreikius, metų eigoje Savivaldyb÷s pajamų ir išlaidų planas buvo tikslinamas. Patikslintas pajamų
planas yra 24 628,5 tūkst. Lt, išlaidų – 24 902,8 tūkst. Lt.
Birštono savivaldyb÷s 2009 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 97,1 proc. Į
Savivaldyb÷s biudžetą įplauk÷ mažiau l÷šų – 718,0 tūkst. Lt. Iš valstyb÷s biudžeto negauta: išlaidų
struktūros skirtumams išlyginti – 961,0 tūkst. Lt, gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių
pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti – 603,0 tūkst. Lt; mažiau surinkta nuomos
mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandens telkinius –1,40 tūkst. Lt.
Mažiau surinkta: specialiųjų programų pajamų – 142,2 tūkst. Lt, žem÷s mokesčio – 0,3
tūkst. Lt, paveldimo turto mokesčio – 8,40 tūkst. Lt.
Daugiau surinkta pajamų: gyventojų pajamų mokesčio – 622,2 tūkst. Lt, nekilnojamo turto
mokesčio – 117,8 tūkst. Lt, mokesčio už aplinkos teršimą – 10,30 tūkst. Lt, valstyb÷s rinkliavos –
12,70 tūkst. Lt, vietin÷s rinkliavos – 7,1 tūkst. Lt, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 15,7
tūkst. Lt, pajamų iš baudų ir konfiskacijos – 3,8 tūkst. Lt, už l÷šas laikomas depozituose – 105,90
tūkst. Lt. Pervestos l÷šos už atliktus ir apmok÷tus darbus iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų
fondo – 203,6 tūkst. Lt.
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tūkst. Lt

2009 m. pajamos

Pajamos už spec.
programas; 480,3; 2%

Nekilnojamo turto
mokestis; 387,8; 2%

Vietin÷ rinkliava už
komunalinių atliekų
surinkimą; 350; 1%

Kitos pajamos; 489,6;
2%

L÷šos GPM išlyginti;
517; 2%

L÷šos pagal tarpusavio
atsiskaitymus su
valstyb÷s iždu; 250,4;
1%
Rinkliavos; 182,7; 1%

Deleguotos funkcijos;
1148,7; 5%

Bendrosios dotacijos
kompensacija; 9973;
42%

Valstyb÷s Investicijų
programa; 1314; 5%

Gyventojų pajamų
mokestis; 2563,2; 11%

Tikslin÷ dotacija mokinio
krepšeliui; 3442,1; 14%

L÷šos struktūrų
skirtumams išlyginti;
2813; 12%

Per 2009 metus Birštono savivaldyb÷s biudžeto išlaidos sudar÷ 23411,50 tūkst. Lt arba
biudžeto išlaidų planas įvykdytas 94,0 proc.
tūkst. Lt
2009 m. išlaidos

Socialin÷ apsauga;
1310,5; 6%

Valdymas; 3884,1;
17%

Viešoji tvarka ir
visuomen÷s
apsauga; 44; 0%
Gynyba; 63,7; 0%

Švietimas; 8032,4;
35%

Ekonomika; 1495,6;
6%

Kultūra; 4638,1;
20%

Sveikatos apsauga;
313,4; 1%

Aplinkos apsauga;
3049,3; 13%
Būstas ir
komunalinis ūkis;
580,4; 2%
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Daugiausiai l÷šų išleidžiama švietimui, tai visame 2009 metų biudžete sudaro apie 34 proc.,
toliau – kultūrai apie 20 proc., valdymui išleidžiama apie 16 proc., aplinkos apsaugai – 13,0 proc.,
ekonomikai – 6,4 proc., socialinei apsaugai – 5,6 proc.
Iš VIP ir tikslin÷s dotacijos yra gauta 1344,1 tūkst. Lt. Tai sudaro investicijos Birštono
gimnazijos pastato rekonstrukcijai – 250,0 tūkst. Lt, Birštono gimnazijos stadiono rekonstrukcijai –
250,0 tūkst. Lt, Birštono kultūros centrui – 600,0 tūkst. Lt, Birštono pirmin÷s sveikatos centro
rekonstrukcijai – 197 tūkst. Lt, melioracijai – 17,0 tūkst. Lt.
Į Birštono savivaldyb÷s privatizavimo fondą per 2009 metus už privatizuotus objektus gauta
76,2 tūkst. Lt, už l÷šas laikomas depozituose – 116,6 tūkst. Lt.
Privatizavimo l÷šų likutis metų pabaigoje buvo 1815,5 tūkst. Lt. Per 2009 metus
Savivaldyb÷ buvo viena iš nedaugelio, kriz÷s metais dirbusių be skolų.
INVESTICIJOS
2009 metais vykdant programos „Savivaldyb÷s infrastruktūros objektų priežiūra ir
modernizavimas“ priemones baigtas labai svarbaus visiems birštoniečiams objekto – nuotekų
valyklos – rekonstravimas. Per dvejus metus atlikta darbų už daugiau kaip 24 milijonus litų. Taip
pat toliau vykdomi tęstiniai projektai: gimnazijos rekonstrukcija – atlikta darbų už daugiau kaip
vieną milijoną litų, Kultūros centro rekonstrukcija – atlikta darbų už 1,3 mln. litų, gimnazijos
stadiono renovacija – darbų atlikta už 800 tūkst. Lt.
2009 m. Birštono savivaldybei iš viso VIP projektams buvo skirta 1317 tūkst. Lt:
Eil.
Projektas
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Birštono gimnazijos pastato Birštone, Kęstučio g. 29, rekonstravimas (II
etapas)
Birštono miesto stadiono Birštone, Kęstučio g. 29, rekonstravimas
Birštono kultūros centro pastato Birštone, Jaunimo g. 4, modernizavimas
Birštono pirmin÷s sveikatos priežiūros centro pastato Birštone, Jaunimo g. 8,
modernizavimas
Melioracijai

tūkst.
Lt
250
250
600
200
17

ES paramos įsisavinimas

2009 m. Birštono savivaldyb÷s administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyrius teik÷ 16 projektų d÷l Europos Sąjungos paramos gavimo, 9 projektams skirtas finansavimas
2010 metais. Pra÷jusiais metais pasirašyta projekto Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vytur÷lis“
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rekonstrukcijos–renovacijos finansavimo ir administravimo sutartis, gauta paramos suma sudaro
2098078,00 Lt
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2009 m. teikti projektiniai pasiūlymai ES ir valstyb÷s
biudžeto finansavimui gauti
„Gatvių rekonstravimo Birštono sav., Birštono Vienkiemio
kaime, I-as ir II-as etapai“
„Birštono savivaldyb÷s strateginio 2010–2012 metų veiklos
plano parengimas“
„Birštono vaiku lopšelio-darželio „Vytur÷lis rekonstrukcija–
renovacija“
„Investicijos į ikimokyklinio mokymo įstaigą Birštono lopšelįdarželį „Vytur÷lį“
„Birštono miesto vandens tvenkinių II ir III su pralaida
(Druskupio upelis) būkl÷s gerinimas“
„Birštono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano rengimas“

Elektronin÷s demokratijos principų diegimas Birštono
savivaldyb÷je
„Bendruomenin÷s infrastruktūros gerinimas Birštono
Vienkiemio kaime“
Birštono miesto centrinio parko sutvarkymas ir pritaikymas
aktyviam poilsiui ir turizmui
Birštono kurorto kultūros paveldo vertybių kompleksinis
pritaikymas turizmo paslaugų pl÷trai
Birštono savivaldyb÷s administracijos vidaus administravimo ir
veiklos valdymo gerinimas
Prieigos prie Paverknių piliakalnio bei Paverknių ir Babronių
piliakalnių sutvarkymas
Sporto komplekso Nemajūnų dienos centre įrengimas
Aktyvaus poilsio infrastruktūros Birštono savivaldyb÷s kaimo
vietov÷se sukūrimas
Kūrybinių industrijų vystymas Latvijos ir Lietuvos pasienio
regionuose“
EKO-gyvenimas („Eco life“)

Statusas
Gautas
finansavimas
2010 m.
Gautas
finansavimas
2010 m.
Gautas
finansavimas
2009 m.
Gautas
finansavimas
2010 m.
Vertinama
paraiška
Gautas
finansavimas
2010 m.
Gautas
finansavimas
2010 m.
Teikiama
paraiška
2010
Gautas
finansavimas
2010 m.
Gautas
finansavimas
2010 m.
Gautas
finansavimas
2010 m.
Teikiama
paraiška
Teikiama
paraiška
Teikiama
paraiška
Vertinama
paraiška
Gautas
finansavimas
2010 m.

Iš viso:

Paramos suma
(litais)
2934111,00

Pastabos

127500,00

2098078,00

378662,25

Regioninis
projektų sąrašas

294588,75

285974,00

127500,00
1318139,00

6500000,00

4716551,00

Valstybinis
projektų sąrašas

1600000,00
562583,45
802762,4

Kaimo pl÷tra

835577,6
473033,6

Regioninis
bendradarbiavimas

4830000,00

FP7 tyrimų
programa

27885061,1

Taip pat ataskaitiniais metais buvo aktyviai ieškoma naujų finansavimo šaltinių ir parengta
paraiška Jungtiniam techniniam sekretoriatui pagal 2007–2013 m. Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programą „Veiklūs kaimynai“. S÷km÷s atveju būtų rekonstruotas
„Tulp÷s“ sanatorijos pastatas (7 korpusas). Kartu parengta paraiška projektui „Kūrybinių industrijų
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vystymas Latvijos ir Lietuvos pasienio rajonuose“. Gautos l÷šos būtų nukreiptos Meno mokyklos
įrangai įsigyti. Reikia pažym÷ti, kad šie finansavimo šaltiniai išliks ir po 2013 metų, kai nustos
veikti ES struktūrinių fondų mechanizmas.
INFRASTRUKTŪRA IR DARBAI

2009 metais tur÷jome užsibr÷žę tikslą pl÷toti inžinerinę infrastruktūrą, dedant
pagrindus stabiliam Savivaldyb÷s ekonomikos augimui:
- Labai daug padaryta užtikrinant aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantį ir
visuomen÷s poreikius tenkinantį vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą. Šiam tikslui
pasiekti buvo vykdomas „Nemuno aukštupio projektas“, finansuojamas iš Europos
Sąjungos l÷šų. Šiam projektui įgyvendinti jau panaudota apie 35 mln. Lt l÷šų.
- Didinamas šilumos energijos tiekimo efektyvumas, modernizuojamas šilumos ūkis bei
diegiamos atsinaujinančių energijos šaltinių technologijos, mažinami energijos
nuostoliai.
- Savivaldyb÷, atsižvelgdama į sunkią ekonominę situaciją, į šalį ir jos žmones ištikusią
krizę, nutar÷ subsidijuoti šilumos kainą (subsidijos dydis 3 ct).
Pra÷jusiais metas Birštonas toliau siek÷ tapti ECO miestu. Buvo surengta nemažai
susitikimų su gyventojais, siekiant juos supažindinti su ECO miesto projektu, taip pat bendrauta su
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, Seimo nariais, ministerijų atstovais d÷l projekto įgyvendinimo
galimybių. Deja, tenka apgailestauti, kad gyventojai gana priešiškai sutinka šią iniciatyvą. Taip yra
ne tik Birštone, bet ir visoje Lietuvoje. Manau Vyriausyb÷s politika šiuo klausimu yra
nepatenkinama. Žmon÷s nepasitiki politikais, nusivylę ir kriz÷s laikotarpiu paprasčiausiai nenori
rizikuoti savo asmenin÷mis l÷šomis.
Džiugina tai, kad ir Savivaldyb÷s gyventojai taip pat stengiasi aktyviai prisid÷ti prie
vykstančių pokyčių. Mieste ir kaime daug÷ja gražiai tvarkomų sodybų, plečiasi individualių namų
statyba. Miestiečiai naudojasi Savivaldyb÷s tarybos numatyta parama atnaujinti savo būstus –
perdažyti namus, pakeisti stogo dangas. Pra÷jusiais metais tokia parama buvo skirta 4 namams.
Tačiau manau, kad per mažai dirbama šioje srityje. Reikia daugiau susitikimų su gyventojais,
daugiau informacijos, Savivaldyb÷s administracija tur÷tų aktyviau dirbti šioje srityje. Akis bado
centrin÷je miesto dalyje apleisti, netvarkomi pastatai.
Per 2009 metus iš Savivaldyb÷s biudžeto buvo skirta 6267,2 tūkst. Lt ir 924,8 tūkst. Lt
iš Privatizavimo fondo l÷šų miesto ir seniūnijos gyvenviečių infrastruktūrai gerinti. Buvo
suremontuotos ar prad÷ti remonto darbai miesto Kęstučio, Birut÷s, Algirdo gatv÷se, prad÷tas
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Vienkiemio gatvių tvarkymas. Druskupio gatv÷je įrengta vaikų žaidimo aikštel÷, žiemos metu
įrengtas kalnelis vaikams slidin÷jimo trasoje.

Jaukesnis tur÷tų tapti centrinis miesto parkas – 2009 metais buvo pasirašyta centrinio
parko sutvarkymo ir pritaikymo aktyviam poilsiui ir turizmui statybos darbų sutartis, kurios vert÷ –
6596987,58 Lt, l÷šos gautos iš ES fondų. Bus įrengti takai p÷stiesiems, riedutininkams ir
dviratininkams, sumontuotas apšvietimas, įrengti suolai poilsiui, vaikų žaidimo aikštel÷s.
2009 metais buvo pasirašyta projekto „Birštono kurorto kultūros vertybių
kompleksinis pritaikymas turizmo paslaugų pl÷trai“ rekonstrukcijos darbų sutartis, kurios vert÷ –
5085379,77 Lt, l÷šos gautos iš Europos Sąjungos fondų. Šios l÷šos pad÷s atgaivinti senąjį kurorto
kurhauzą ir v÷l jį padaryti patrauklų poilsiautojams, gyventojams ir kurorto svečiams. Šiuo metu
rengiamas darbo projektas.
Taip pat 2009 metais buvo privatizuotos gydyklos. Tikiuosi, kad savininkai imsis
iniciatyvos ir prad÷s tvarkymo darbus šioje teritorijoje.
Pra÷jusiais metais buvo tęsiami Vandentiekio ir nuotekų tinklų pl÷tros Birštone projekto
darbai – tiesiamos naujos vandentiekio ir kanalizacijos linijos, prijungiami nauji vartotojai, kurie iki
šiol netur÷jo galimybių naudotis centralizuota vandentiekio paslauga. Po šių darbų tvarkomos
miesto gatv÷s. Vykdant ES direktyvą d÷l aprūpinimo kokybišku geriamuoju vandeniu ir nuotekų
šalinimu Jundeliškių kaime buvo įrengti sanitariniai mazgai socialiniuose būstuose, įrengtas
vandentiekio artezinis gręžinys ir pakloti nuotekų tinklai su vandenvalos įrengimais. 2009 metais
suprojektuota ir prad÷ta tiesti vandentiekio linija iš Geležūnų vandenviet÷s į Būdų kaimą, kuri pad÷s
išspręsti labai opią dar vienos gyvenviet÷s aprūpinimo kokybišku vandeniu problemą.
Džiugu, jog 2009 metais Savivaldyb÷s teritorijoje buvo uždaryti nelegalūs sąvartynai,
sukurta atliekų tvarkymo sistema, prie kurios vartotojai pradeda priprasti, suprasdami, kad kitaip
negali būti – atliekas privalome rūšiuoti, centralizuotai išvežti. Savivaldyb÷s taryba yra pri÷musi
nemažai sprendimų, kuriais įteisino lengvatas sunkiausiai besiverčiantiems Savivaldyb÷s
gyventojams ir kitais išimtinais atvejais.
Birštone taip pat įrengtos vaizdo steb÷jimo kameros ir įgarsinimo aparatūra. Tai
užtikrina operatyvesnę pažeidimų prevenciją, padeda nustatyti nusikaltusius asmenis.
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta 18 Birštono savivaldyb÷s tarybos sprendimų, iš
kurių 10 – teritorijų planavimo klausimais.
Surinkus sąlygas iš reikalingų institucijų:
1. parengta 11 teritorinio planavimo sąlygų sąvadai;
2. parengta 60 statinių projektavimo sąlygų sąvadų;
3. išduoti 28 leidimai vykdyti statybos darbus.
Prad÷ta dirbti su informacine sistema „Infostatyba“. Ja naudojantis išduodami statinio
projektavimo sąlygų sąvadai ir statybos leidimai. Pareišk÷jai turi galimybę prašymus pateikti
elektroniniu būdu. Didelių darbo sąnaudų pareikalavo Birštono kurorto bendrojo plano korektūros
rengimas. Šis darbas jau s÷kmingai baigtas ir patvirtintas Taryboje.
Nuolatinis d÷mesys 2009 metais buvo skiriamas gamtosaugos bei kraštovaizdžio
išsaugojimo ir želdynų tvarkymo darbams. Parengtas g÷lynų išd÷stymo planas ir želdynų išd÷stymo
schema Birštono mieste (apie 1000 kv. m), Nemajūnų dienos centro ir J. Kazlausko memorialin÷s
vietos sutvarkymo želdynų planai. Padedant Birštono girininkijai ir vietos bendruomen÷ms
sutvarkyti kultūros paveldo objektai: Žemaitkiemio, Naudžiūnų senosios kapin÷s ir Gudakalnio
veikiančios kapin÷s, Paverknių piliakalnis, Matiešionių ir Šilaičių pilkapynų teritorijos. Per 2009
metus buvo gautas 51 prašymas medžių ir krūmų kirtimui ir gen÷jimui, 44 prašymai patenkinti.
Parengtas g÷lynų išd÷stymo planas Birštono mieste ir kiekvieno g÷lyno schemos–projektai 2010 m
sezonui (apie 1000 kv. m), parengta želdinių išd÷stymo schema Birštono mieste, parengtas Dienos
centro želdinių sutvarkymo planas. Parengtas ir pristatytas bei aptartas J. Kazlausko memorialin÷s
vietos sutvarkymo želdyno planas. Su Prienų miškų ur÷dijos Birštono girininkija ir vietos
bendruomene suorganizuotos talkos visuomeniniais pagrindais kultūros paveldo objektams tvarkyti.
Tokiu būdu sutvarkyta: Paverknių piliakalnis – apie 0,63 ha plote iškirsta ir surinkti į krūvas krūmai
ir medžių atžalos; Matiešionių pilkapynas – apie 1 ha plote iškirsti krūmai ir sutvarkyta teritorija.
Buvo sutvarkyta Šilaičių pilkapyno teritorija: išpjautos medžių ir krūmų atžalos, nušienauta 1 ha.
Pasitelkus vietos bendruomenes sutvarkytos Žemaitkiemio, Naudžiūnų senosios kapin÷s ir
veikiančios Gudakalnio kapin÷s. Atlikti Vytauto kalno tvarkybos darbai, kuriems gautos l÷šos iš
Kultūros paveldo departamento. Parengtas Paverknių piliakalnio archeologinių tyrimų ir žvalgymų
projektas.
Suorganizuotos kultūros paveldo dienos Birštone: surengtas įvairių tautų muzikos
vakaras ,,Versm÷s“ sanatorijoje; bendruomenei pristatytas J. Lapinskait÷s filmas ,,Istoriją kuriame
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kartu“. Surengtos parodos apie įvairių tautinių mažumų kultūrą ir buitį. Parodos surengtos Nemuno
kilpų regioninio parko direkcijoje ir Kultūros centre.
2009 metais surinkta ir pateikta medžiaga ,,D÷l tradicin÷s kultūros vertybių sąvado
rengimo“ I etapui, remiantis kuria Birštono savivaldyb÷ buvo įtraukta į tradicin÷s kultūros vertybių
sąvadą. Birštono savivaldyb÷je yra nustatytos dvi nacionalinio lygmens sritys: kiaušinių
marginimas vašku ir kryždirbyst÷s tradicija Nemuno kilpose. Šiuo metu rengiama medžiaga II
etapui: kartu su Nemuno kilpų regioniniu parku parengtas projektas Kultūros ministerijai ,,D÷l
medžiagos paruošimo II sąvado etapui“; jeigu šis projektas bus patvirtintas iš Savivaldyb÷s l÷šų,
poreikis sąvado kūrimui bus minimalus.
Džiugu, jog suderintas ir įrengtas tautodailinink÷s Rimant÷s Butkuv÷s sukurtas ,,Angelų
kelias“.
Taip pat pra÷jusiais metais buvo priimta ir suderinta Birštono savivaldyb÷s miškų
vidin÷s miškotvarkos projekto ir Birštono miesto žaliųjų plotų (želdinių, vejų ir g÷lynų)
inventorizacija. Su Valstybiniu miškų kadastru suderintos naujai inventorizuotos ir tikslintos
valstybin÷s reikšm÷s miškų plotų ribos. Projektas suderintas ir pateiktas Aplinkos ministerijai
tvirtinti. Parengta įsp÷jamųjų miško ženklų išd÷stymo schema.
Atrodo darbų padaryta daug, tačiau kelia nerimą, kad jau keletą metų kalbame apie
mažosios architektūros elementų atsiradimą, apie fontanų, mineralinio ir geriamojo vandens
biuvečių atsiradimą, dviračių stovus, gatvių rodykles ir kt. Šie darbai nereikalauja didelių
investicijų. Reikia tik noro ir koordinacijos tarp Administracijos skyrių sprendžiant šiuos klausimus.

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TIEKIMAS
Paslaugos gyventojams

Birštono savivaldyb÷s taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo jai suteikta
teise, nustato Savivaldyb÷s kontroliuojamų įmonių, Savivaldyb÷s biudžetinių ir viešųjų įstaigų
(kurių savinink÷ yra Savivaldyb÷) teikiamų atlygintinų paslaugų kainas ir tarifus, centralizuotai
tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainas, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifus.
2009 metais Savivaldyb÷s gyventojai už šilumą ir karštą vandenį iki lapkričio 1 d.
mok÷jo 24,47 ct/kWh, už karštą vandenį – 17,62 Lt už kubinį metrą. Nuo lapkričio 1 d. kainos buvo
perskaičiuotos ir sumaž÷jo: šilumos kaina yra 19,65 ct/kWh (be PVM), karšto vandens – 15,49 Lt
(be PVM) už kubinį metrą. Savivaldyb÷s taryba, siekdama palengvinti gyventojams mokesčių naštą,
taik÷ šilumos kainai 3,0 ct/kWh subsidijas, tod÷l Birštone naudojamos šilumos kaina yra viena iš
mažiausių Lietuvos Respublikoje (10–11 vieta tarp 30 šilumos tiek÷jų).
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Birštono savivaldyb÷s gyventojai 2009 metais už šaltą vandenį ir buitines nuotekas
mok÷jo 6,28 Lt už kubinį metrą, įstaigos – 6,13 Lt. Vartotojai taip pat mok÷jo vadinamą skaitliuko
mokestį: daugiabučių namų gyventojai – 4,31 Lt, individualių namų – 3,74 Lt, įstaigos vidutiniškai
mok÷jo 8,47 Lt.
Socialin÷ parama

Jau keletą metų Savivaldyb÷ laikosi tradicijos pagerbti Savivaldyb÷s gyventojus,
sulaukusius 90-ties ir daugiau jubiliejinių metų. Praeitais metais Savivaldyb÷s vadovų d÷mesiu,
g÷l÷mis bei vienkartine materialine parama buvo pagerbti šie garbingų jubiliejų sulaukę (ir
ilgaamžiai) birštoniečiai: 95 metų Monika Pač÷sien÷, Marijona Baranauskien÷, Angel÷ Radvilien÷,
Jadvyga Laukevičien÷, 90 metų Povilas Buzas, Juozas Remeika, Magd÷ Pač÷sien÷, Alfonsa
Marcinkevičiūt÷ ir Vincas Slav÷nas. Ši statistika, deja, nuteikia liūdnokai, nes nors šalyje ir mūsų
Savivaldyb÷je daug÷ja pensinio amžiaus gyventojų, ilgaamžių mūsų Savivaldyb÷je maž÷ja: jei 2008
metais tur÷jome 103 ir 100 metų sulaukusių gyventojų, daugiau buvo ir 90 metų sulaukusių
asmenų, tai pra÷jusiais metais vyriausi gyventojai buvo sulaukę 95 metų amžiaus, šimtamečių jau
neturime.
Socialin÷s paramos ir paslaugų teikimo programa apima labiausiai pažeidžiamą mūsų
bendruomen÷s dalį – neįgaliuosius, mažas pajamas gaunančias šeimas, asocialius asmenis ir kitas
tikslines gyventojų grupes. 2009 metais įvairios socialin÷s išmokos gyventojams, lyginant su 2008
metais, padid÷jo net 650,2 tūkst. Lt. Tokį išlaidų padid÷jimą l÷m÷ tiek respublikoje, tiek ir mūsų
Savivaldyb÷je išaugęs bedarbių skaičius ir d÷l to žymiai padid÷jęs socialin÷s pašalpos gav÷jų
skaičius, taip pat išaugęs šalpos išmokų, tarp jų ir slaugos išlaidų tikslin÷s kompensacijos gav÷jų,
skaičius: jei 2009 metų sausio m÷nesį socialines pašalpas gavo 32 šeimos, tai gruodžio m÷nesį šios
pašalpos gav÷jai jau buvo 111 šeimų; sausio m÷nesį šalpos pensijas gavo 186 asmenys, 74 –
slaugos išlaidų tikslines kompensacijas, o metų pabaigoje (gruodžio m÷n.) šalpos pensijų gav÷jų jau
buvo 202 ir 89 pamin÷tų kompensacijų gav÷jai.
Be pinigin÷s socialin÷s paramos Savivaldyb÷s įvairių socialinių grupių bendruomen÷s
nariams buvo teikiamos socialin÷s paslaugos ir kitokia parama.
Eil.

Paslaugos pavadinimas

2008

2007

2006

2009

Nr.
1.

Asmenin÷s higienos (dušo, skalbimo) paslaugos

1126

733

553

232/1760

2.

Transporto paslaugos

319

19

34

248/474

3.

Kirpimo paslaugos

387

25

390

neteikta

4.

Pagalba į namus

333

87

82

26/2956
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5.

Maitinimo organizavimas

13

7

5

28 žm.

6.

Tarpininkavimas ir atstovavimas (konsultav.)

80

72

27

378 žm.

7.

Aprūpinimas būtiniausiais daiktais (drabužiai, avalyn÷)

95

97

60

100 žm.

8.

Aprūpinimas technin÷s pagalbos priemon÷mis

60

49

20

45 žm.

9.

Būsto ir aplinkos pritaikymas

3

0

3

2 būstai

10.

Reabilitacin÷s paslaugos

77

42

neteikta

27/218

11.

Ilgalaik÷s / trumpalaik÷s socialin÷s globos paslaugos

2

9

3

6/4

(7/2)
12.

Spaudos leidinio ,,Birštono versm÷s“ prenumerata

300

300

300

300

13.

Spaudos leidinio ,,Černobylietis“ prenumerata

7

8

8

7

14.

Vasaros stovyklos paslaugos vaikams

30

30

30

30

15.

Maisto produktų iš intervencinių atsargų teikimas

1402

1806

-

709

Min÷tų paslaugų skaičiaus did÷jimą l÷m÷ sutarčių pagrindu suaktyv÷ję darbiniai
santykiai su BĮ Nemajūnų dienos centru ir Neįgaliųjų draugija, o transporto paslaugų teikimo
padid÷jimą l÷m÷ specialaus transporto skyrimas Neįgaliųjų draugijai.
2009 metais pirmą kartą Savivaldyb÷s veiklos istorijoje socialin÷je srityje buvo prad÷tos
teikti socialin÷s globos paslaugos asmens namuose. Šios rūšies paslaugų daliniam finansavimui
buvo gaunamos dotacijos iš valstyb÷s biudžeto, bet šių paslaugų teikimas pareikalavo daugiau l÷šų
ir iš Savivaldyb÷s biudžeto. Taip pat 2009 metais pagal Jungtin÷s veiklos sutartis d÷l socialinių
paslaugų teikimo su Birštono neįgaliųjų draugija ir BĮ Nemajūnų dienos centru buvo
organizuojamas socialinių paslaugų teikimas Savivaldyb÷s bendruomen÷s nariams. Šioje veiklos
srityje ypatingas d÷mesys buvo skiriamas pagalbos į namus paslaugų teikimui: jei 2008 metais
pagalbos į namus paslaugas gavo 13 asmenų (šeimų), tai praeitais metais šios rūšies paslaugos buvo
teikiamos dvigubai didesniam asmenų ratui – 26, be to, kaip jau min÷ta aukščiau, praeitais metais
buvo prad÷tos teikti socialin÷s globos paslaugos asmens namuose. Pagalbos į namus paslaugų
spartesnis vystymas Savivaldyb÷je aktualus ir d÷l to, jog siekiama gyventojams sudaryti kuo
palankesnes sąlygas kuo ilgiau gyventi savo namuose, o nenukreipin÷ti juos į socialin÷s globos
įstaigas.
Socialinis būstas

Socialinio būsto fondą sudaro 98 butai, kurių bendras plotas yra 4414,56 kv. m.
Birštono mieste yra 74 butai, o 24 butai – Birštono seniūnijoje.
Per pra÷jusius metus 8 asmenys įrašyti į sąrašus socialinio būsto nuomai, 5 asmenims
(šeimoms) išnuomoti socialinio būsto fondo butai.
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2009 m. gruodžio 31 d. eil÷je socialiniam būstui išsinuomoti buvo įrašyta 50 šeimų,
kuriose buvo 98 šeimos nariai.
2009 metais socialinio būsto remontui buvo panaudoti 177 410,90 Lt.
Pra÷jusiais metais, skirtingai nei 2008-aisiais, savivaldyb÷s negavo l÷šų socialinio būsto
pl÷trai. D÷l šios priežasties

pageidaujančių socialinio būsto skaičius tik augo. Savivaldyb÷s

biudžete trūksta l÷šų naujų gyvenamųjų patalpų statybai (įsigijimui), d÷l to nesprendžiama
socialinio būsto problema (taip pat ir gyventojų išk÷limas iš avarinių namų adresu Tylioji g. 5 ir
Birut÷s g. 8, Birštone, bei Birštono g. 15, Birštono Vienkiemyje).

Sveikatos apsauga

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo Birštono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
r÷mimo specialiajai programai buvo skirta 3382 Lt, iš Aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios
programos 5000 Lt ir iš Savivaldyb÷s biudžeto 17 000 Lt. L÷šos Savivaldyb÷s tarybos sprendimu
panaudotos Bendruomen÷s sveikatos tarybos aprobuotiems projektams.
Birštono atvirų vandens telkinių vandens kokyb÷s steb÷senos programa įgyvendinta
laiku pagal programoje numatytą kalendorinį grafiką. Maudymosi sezonas Lietuvoje prasideda
birželio 1 d. ir baigiasi rugs÷jo m÷n. 15 d. Pagal 2008 m. įsigaliojusią higienos normą per
maudymosi sezoną turi būti paimta ir ištirta ne mažiau kaip 8 m÷giniai. Vandens m÷giniai buvo
imami 8 kartus iš Birštono miesto I ir III tvenkinių bei Nemuno up÷s ties buvusia gelb÷jimo stotimi,
kas dvi savaites vandens tyrimų ataskaitas Savivaldyb÷s gydytoja siunt÷ Higienos institutui, kuris
renka informaciją apie Lietuvos maudyklų vandens kokybę. Džiugu, kad Birštono vandens telkinių
vandens kokyb÷ atlikus vertinimą atitiko higienos normos reikalavimus ir tiek kurorto gyventojai,
tiek kurorto svečiai gali m÷gautis vandens pramogomis.
Savivaldyb÷je, kaip ir visoje šalyje, did÷jant vyresnio amžiaus ir sveikatos problemų
turinčių asmenų skaičiui, did÷ja ir sveikatinimo paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmon÷ms. 2009
metais dantų protezavimo paslaugos buvo suteiktos 36 asmenims, 18 asmenų dantų protezavimo
paslaugos kompensuotos iš Privalomojo sveikatos draudimo ir 18 asmenų iš Birštono savivaldyb÷s
l÷šų. Iš Birštono savivaldyb÷s biudžeto skirta 20 000 Lt; paslaugoms teikti buvo sudaryta sutartis su
IĮ N. Ž. Maziliauskien÷s stomatologijos kabinetu. Iš Privalomojo sveikatos draudimo skirta 52
153,18 Lt.
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Pirmin÷ teisin÷ pagalba

Ataskaitiniais metais d÷l pirmin÷s teisin÷s pagalbos kreip÷si žymiai daugiau
Savivaldyb÷s gyventojų nei praeitais metais. Tokios pagalbos kreip÷si bei buvo konsultuoti 285
asmenys, surašyti 33 pareiškimai antrinei teisinei pagalbai gauti bei 117 dokumentų, skirtų
valstyb÷s ir savivaldybių institucijoms. Taip pat buvo suteiktos konsultacijos Administracijos
padalinių darbuotojams, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams bei Tarybos nariams. Be to,
Teis÷s ir personalo skyriaus ved÷ja atstovavo Savivaldybei 18 bylų, dalyvavo 52 teismo
pos÷džiuose. 2009 m. gruodžio m÷n. teismuose tebevyko 11 bylų, kuriose Savivaldyb÷ yra ieškovu,
atsakovu, suinteresuotu asmeniu ar trečiuoju asmeniu.
Didesnioji dalis bylų (6 bylos) vyko d÷l LR nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo ir poįstatyminių aktų pažeidimų, 4 bylos d÷l juridinę reikšmę turinčio fakto
nustatymo, 2 bylos d÷l Savivaldyb÷s socialinio būsto, 2 bylos d÷l savavališkų statybų ir kt. Jau
pasiektas teismo sprendimas d÷l buvusio kino teatro pastato nuomos sutarties nutraukimo. Šiuo
metu ginčai vyksta tik d÷l finansinių išmokų.
2009 m. Teis÷s ir personalo skyriaus ved÷ja nagrin÷jo bei vizavo 257 Savivaldyb÷s
tarybos sprendimų projektus.
Nedarbas

Birštono savivaldyb÷je vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus
gyventojų 2009 m. buvo 7,0 proc. Tai daugiau kaip 2 kartus daugiau nei vidutinis metinis 2008
metų nedarbo rodiklis (3,1 proc.).
Nedarbas Birštono savivaldyb÷je buvo 2,4 procentinio punkto mažesnis nei šalies
vidurkis. Lietuvoje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų 2009
metais sudar÷ 9,4 proc.
Tarp Birštono miesto darbingo amžiaus gyventojų bedarbiai sudar÷ 7,8 proc., jų buvo
registruota 171. 2009 m. sausio 1 d. bedarbiais buvo registruoti 48 kaimo gyventojai ir 52 miesto
gyventojai.
2009 metais įdarbinimo subsidijuojant priemonę įgyvendino 7 Birštono savivaldyb÷je
veiklas vykdantys darbdaviai, visi jie priklauso smulkiajam ir vidutiniams verslui.
Į viešųjų darbų priemonę 2009 metais nusiųsti 42 Birštono savivaldyb÷s ieškantys darbo
asmenys.
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2009 m. Birštono savivaldyb÷ įgyvendino 3 projektus. 2009 m. sukurtos 36 laikinos
darbo vietos, dalyvavimą priemon÷je baig÷ 42 asmenys. 7 asmenys įsidarbino, tai sudaro 16,6 proc.
baigusių priemonę bedarbių.
Ataskaitiniu laikotarpiu prad÷ti vykdyti darbai ekonominius sunkumus patiriančiose
įmon÷se. Ne pilną darbo laiką dirbantis Birštono savivaldyb÷s asmuo atliko įvairius gerbūvio
gerinimo (aplinkos tvarkymo, patalpų tvarkymo bei smulkaus remonto) darbus.

SANATORIJŲ VEIKLA IR TURIZMAS

Džiugu, kad šiuo sunkiu metu mūsų sanatorijos s÷kmingai tęs÷ darbą. 2009 metais buvo
iš dalies renovuotos kurorto sanatorijos, diegiamos naujos paslaugos ir tai užtikrina žymiai
aukštesnę aptarnavimo kultūrą ir didesnius klientų srautus. Ypač išpopuliar÷jo savaitgalio turizmas
ir gydymas.
Sanatorijoje „Versm÷“ per 2009 metus iš viso buvo aptarnauti 7929 klientai, iš jų 81
proc. yra LR piliečiai. TLK klientai sudar÷ 53,4 proc. Džiugina tai, kad ženkliai išaugo pasirašytų
sutarčių skaičius – 11 sutarčių pasirašyta su Lietuvos firmomis, 20 su turistin÷mis užsienio
bendrov÷mis.
Pajamos „Versm÷s“ sanatorijos per metus sumaž÷jo labai nežymiai, tik 0,5 proc.
Analizuojant sanatorijos parduotų paslaugų savikainos struktūrą reikia pažym÷ti, kad
beveik pusę (48 proc.) sudaro darbo užmokesčio ir „Sodros“ sąnaudos. Vadinasi, reikia ieškoti
būdų, kaip sumažinti šiuos rodiklius.
Džiugina, kad per 2009 m. buvo ženkliai sumažinti finansiniai įsipareigojimai – net 13,5
proc. Tačiau ir ateityje reikia ieškoti galimybių renovuoti senus pastatus.
„ Tulp÷s“ sanatorijoje buvo parengtos įvairios sveikatinimo programos suaugusiems ir
vaikams, sudaryti ambulatorinio gydymo paketai. Sanatorija sudariusi sutartis su 11 užsienio
kelionių agentūrų ir 15 Lietuvos kelionių agentūrų.
„Tulp÷s“ sanatorijoje net 57 proc. klientų buvo komerciniai, t. y. patys mok÷jo už
paslaugas savo l÷šomis, o 43 proc. – TLK siųsti ligoniai. Bendrosios pajamos „Tulp÷s“ sanatorijoje
lyginant su 2008 metais sumaž÷jo 12 proc. Kaip ir „Versm÷s“ sanatorijoje, „Tulp÷je“ 50 proc. visų
pagrindinių veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokestis.
Viena opiausių problemų šioje sanatorijoje – trūksta šiuolaikiškai įrengtų gyvenamųjų
patalpų. Administracija tur÷tų aktyviau įsijungti ieškant finansinių šaltinių ir kitų būdų atnaujinti 2
gyvenamuosius korpusus („Baltąją“ ir „Gulb÷s“ vilas). Taip pat būtina užbaigti ir gydyklų
komplekso renovaciją.
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Džiugu, kad abi sanatorijos raš÷ ir skelb÷ daug reklaminių straipsnių respublikin÷je ir
vietin÷je spaudoje. Sanatorijose taip pat išvystyta nuolaidų sistema, dovanų kuponų platinimas per
Kauno turizmo informacijos centrą. Abi sanatorijos labai aktyviai dalyvavo verslo misijose
Maskvoje, Sankt Peterburge, Kaliningrade ir tai dav÷ apčiuopiamų rezultatų.
Pra÷jusiais metais mūsų miestą aplank÷ apie 25,8 tūkst. turistų, iš jų 3,1 tūkst. iš
užsienio šalių, jie kurorte išbuvo daugiau kaip 1-ą dieną. Bendras nakvynių skaičius sudar÷ 139,6
tūkst. arba 5,4 nakvynes žmogui. Dalis turistų – 4428 Lietuvos ir 983 užsienio šalių – pasinaudojo
Turizmo informacijos centro paslaugomis. Siekdamas pritraukti kuo daugiau turistų TIC kolektyvas
informacinę medžiagą apie Birštoną platino 5-iose parodose, 6-iose verslo misijose, 29-iuose
užsakomuosiuose straipsniuose, 5-iuose informaciniuose turuose, Kauno ir Vilniaus oro uostuose,
įvairiuose leidiniuose, radijo laidose ir interneto svetain÷se. Įvertindamas gerą kolektyvo darbą,
Valstybinis turizmo departamentas konkurse „S÷kmingiausias 2009 metų turizmo projektas“ už
projektą „Edukacinių renginių įtaka populiarinant vietinį turizmą Birštone“ TIC suteik÷ laureato
vardą. Nuo šių metų turizmo informacijos centras prad÷jo organizuoti laisvalaikio keliones
sanatorijų gyventojams į Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos vietovių lankytinas vietas. Ateityje būtina
daugiau pastangų d÷ti ir į laivininkyst÷s atgaivinimą Nemunu.
Džiugu, kad 2009 m. buvo sustiprinti geb÷jimai pristatyti kurortą tarptautin÷je rinkoje.
Taip pat prisid÷jome įgyvendinant nacionalinę kompleksinę reklamos kampaniją, tačiau tik šiais
metais, panaudojant Europos Sąjungos l÷šas, sukursime įvaizdžio strategiją, toliau atnaujinsime ir
tobulinsime Savivaldyb÷s trimečius veiklos bei Savivaldyb÷s pl÷tros ir strateginį planus.

BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS
Nevyriausybin÷s organizacijos

Birštono savivaldyb÷je nevyriausybinio pobūdžio organizacijos veikia socialin÷je,
švietimo, sporto, kultūrin÷je, politin÷je sferoje, aktyviai dalyvauja Birštono visuomeniniame
gyvenime. Organizacijos vienija daugiau nei 1500 birštoniečių.
Birštono savivaldyb÷je yra įsikūrusios 5 bendruomen÷s (1 mieste, 4 kaimiškoje
teritorijoje): Birštono kurorto, Birštono Vienkiemio, Nemajūnų santalkos, Siponių ir Matiešionių.
Kasmet yra skiriama parama iš Savivaldyb÷s biudžeto bendruomenių programoms rengti.
Kasmet Savivaldyb÷s administracija remia nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas ir
veiklos programas skirdama apie 250 tūkst. Lt. Pvz., 2008 m. nevyriausybinių organizacijų veiklos
programoms skirta 251 tūkst. Lt., 2009 m. remiamos 24 nevyriausybinių organizacijų programos,
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kurioms skirta 262 tūkst. Lt., 2010 m. nevyriausybinių organizacijų užimtumo programų
finansavimui skiriama 269 tūkst. Lt
Siekdamos užtikrinti kokybiškas veiklos sąlygas, organizacijos dalyvauja kitoje
projektin÷je veikloje, ieško privačių r÷m÷jų, aktyviai organizuoja 2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio rinkimą.
Siekiant užtikrinti kokybišką birštoniečių užimtumą bei socialinę veiklą, Savivaldyb÷s
l÷šomis išlaikomos 3 socialinio pobūdžio įstaigos: Birštono savivaldyb÷s neįgaliųjų draugijos
dienos užimtumo centras, kuris teikia socialines paslaugas į namus, Birštono parapijos „Caritas“
bendruomen÷s namai, BĮ Nemajūnų dienos centras, kuriuose gyventojai turi galimybę rūpintis
asmens higiena, išsiskalbti, sportuoti, dalyvauti kultūrin÷je veikloje.
Didel÷ parama bendruomenei yra autobusas, kuriuo gali naudotis visi birštoniečiai. Ir
šiais metais autobusu naudojosi nevyriausybin÷s organizacijos, sportininkai, mokiniai, kultūros
centro šok÷jai ir kt.
Viena iš aktyviausių 2009 metais Birštono savivaldyb÷je veikiančių nevyriausybinių
organizacijų yra Birštono miesto bendrija LPS „Bočiai“. Birštono miesto bendruomen÷je gyvena
apie 1000 pensininkų, buvusių švietimo, kultūros darbuotojų, medikų, tarnautojų, darbininkų. LPS
„Bočių“ bendrija jungia daugiau nei 150 narių. Džiugu, kad bendrijai vadovaujanti valdyba siekia
suburti pagyvenusius žmones d÷l jų gyvenimo aktyvumo ir kokyb÷s gerinimo bei geresnio jų
interesų atstovavimo. Bendrijos narius vienija noras džiaugtis gyvenimu, jaustis pilnaverčiais
bendruomen÷s nariais, dalintis gyvenimiška patirtimi, puosel÷ti liaudies tradicijas, įsilieti į miesto
kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. „Bočių“ bendrija pra÷jusiais metais reng÷ šventines vakarones,
parodas, susitikimus su žymiais žmon÷mis, sutelk÷ dainuojančius, poezijos myl÷tojus,
keliaujančius. Taip pat bendradarbiavo su kitomis miesto nevyriausybin÷mis organizacijomis ir
respublikos miestų ir rajonų „Bočių“ bendrijomis.
Susitikimai su gyventojais

Gyventojus mer÷ priimin÷davo kiekvieną antradienį nuo 9 iki 12 val. gal÷davo kreiptis
į mane, kaip merę, įvairiais klausimais. Daugelis gyventojų į merę kreip÷si, kaip į paskutinę
instanciją, po to kai administracija neišspręsdavo jų problemų. Apmaudu, kad kartais
administracijos darbuotojai neišspręsdavo elementarių klausimų, siuntin÷davo žmones iš kabineto į
kabinetą. Nor÷čiau ir link÷čiau administracijos direktoriui ir darbuotojams būti atidesniems žmonių
poreikiams ir operatyviau spręsti iškilusias problemas.
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2009 metais vyko susitikimai su Jundeliškių kaimo gyventojais, su Nemajūnų krašto
bendruomene, su Birštono verslininkų asociacijos nariais, su apgyvendinimo ir viešojo maitinimo
paslaugas teikiančių įmonių vadovais, su Siponių bendruomen÷s nariais.
Taip pat pra÷jusiais metais dalyvavau Kultūros dienos, Mediko dienos, Socialinių
darbuotojų dienos renginiuose, Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilag÷l÷“ 10-ties metų
pamin÷jime, Policijos (Angelų sargų) dienos ir Mokytojų dienos min÷jime, Kraštiečių klubo
susitikime, Derliaus švent÷je, Stakliškių dekanato „Caritas“ organizacijos 20-mečio pamin÷jimo
renginiuose ir kt.
Atsakymų į aktualius kurortui klausimus ieškojome pasitarimuose su verslo atstovais
d÷l Birštono kurorto vystymo perspektyvų bei su įstaigų ir įmonių, užsiimančių apgyvendinimo
veikla, vadovais.
Susirinkimai vyko su VšĮ „Tulp÷s“ sanatorijos kolektyvu, Savivaldyb÷je ir seniūnijoje
su ūkininkais, gražiausių sodybų šeimininkais, UAB „Birštono šiluma“ kolektyvu, Birštono
lopšelio-darželio „Vytur÷lis“ bendruomene, BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos darbuotojais,
Birštono viešosios bibliotekos, Birštono gimnazijos, AB Birštono sanatorijos „Versm÷“
kolektyvais.
Metų pabaigoje lankiau vienišus ir neįgalius Savivaldyb÷s gyventojus bei
Savivaldyb÷je gyvenančias daugiavaikes šeimas.
Susitikimai vyko ir su Vidaus reikalų ministru p. R. Palaičiu, Seimo Biudžeto ir
finansų komiteto pirmininku p. K. Glavecku, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininku p. Algirdu Kaminsku, LR aplinkos ministru p. Gediminu Kazlausku, su viceministru p.
R. Kalvaičiu, finansų viceministru p. A. Vitkausku (d÷l Birštono savivaldyb÷s dalyvavimo
tarptautiniame projekte „ECO-life“), su LR vyriausyb÷s kancleriu, su LR sveikatos apsaugos
ministru p. A. Čapliku.
Dalyvauta daugelyje švenčių, min÷jimų ir kt. susitikimuose.

APIBENDRINIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausyb÷s nutarimais, reglamentuojančiais
savivaldybių veiklą, laikiausi demokratijos, viešumo, teis÷tumo, atsakomyb÷s ir kolegialumo
principų.
Komitetų, komisijų, frakcijų veiklos s÷kmę lemia kiekvieno nario aktyvumas ir
supratimas, siekis kaip galima geriau atlikti savo, kaip Savivaldyb÷s tarybos nario, pareigą.
Visuomet laukiame pasiūlymų, vertingų pastabų, konstruktyvios kritikos. Visiems Tarybos
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komitetams linkiu aktyvumo ir didelio noro bei iniciatyvos vykdyti rink÷jų patik÷tą pareigą.
Nor÷čiau pad÷koti visiems, su kuriais teko dirbti ir spręsti aktualiausius klausimus 2009 metais.
Ačiū Savivaldyb÷s administracijos ir seniūnijos darbuotojams už darbą, pareikštas iniciatyvas, juk
žmonių gerovę užtikrinančios veiklos rezultatų galime pasiekti tik dirbdami kaip politikų ir
specialistų komanda.
Pagarbiai,
Birštono savivaldyb÷s mer÷ Nijol÷ Dirginčien÷
meras@birstonas.lt

