BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. gegužės 28 d. Nr. TPE-4
Birštonas

Posėdis įvyko 2021 m. gegužės 28 d., pradžia – 9.00 val., pabaiga – 11.25 val.
Posėdžio pirmininkė – Nijolė Dirginčienė, Savivaldybės merė.
Posėdžio sekretorė – Monika Kazlauskienė, Savivaldybės tarybos sekretorė.
Dalyvavo: 13 Savivaldybės tarybos narių, Tarybos posėdyje dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvavo J. Šeržentienė, A. Šeržentas.
Tarybos posėdyje dalyvaujantys kiti asmenys: Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė,
Savivaldybės mero pavaduotojas Vytas Kederys, Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė,
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Vincas Revuckas, Savivaldybės
kontrolierė Janina Blekaitienė, Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja Aušra
Slavinskienė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Edvardas
Citvaras, Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Laurynas Laukevičius, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona
Grigonienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma
Burbienė, , UAB „Eurointegracijos projektai“ atstovė dr. Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė, Birštono
turizmo ir informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė, UAB „Birštono vandentiekis“ direktorius
Cezaras Pacevičius, UAB „Birštono šiluma“ direktorius Gintaras Verseckas, Birštono sporto centro
direktorius Saulius Smailys, Visuomeninis mero konsultantas Vygintas Bubnys, Birštono savivaldybės
mero patarėja Rasa Šnapštienė.
Posėdžio pirmininkė pasveikino visus Europos kaimynų dienos proga, gimtadienį šventusius
Dovilę Adamonytę ir Erviną Marčiulionį, pristatė Birštono savivaldybės mero patarėjos pareigas
pradėjusią eiti doc. Rasą Šnapštienę bei informavo, kad Tarybos sekretorė Monika Kazlauskienė išeina į
nėštumo ir gimdymo atostogas.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pakvietė Tarybos narius registruotis.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius pasveikino ir palinkėjo sėkmės naujai darbuotojai doc. Rasai Šnapštienei, pasiteiravo, ar praėjusio Tarybos posėdžio metu, „Birštoniečio tribūnoje“ iškelta
prablema dėl per didelio automobilių ir motociklų keliamo triukšmo Birštono kurorte buvo pradėta spręsti.
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Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė atsakė, kad į šį klausimą bus atsakyta posėdžio
pabaigoje ir pakvietė Tarybos narius balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1.

Dėl Birštono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo.

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Edvardas
Citvaras.
2.

Dėl biudžetinės įstaigos Birštono turizmo informacijos centro 2020 m. veiklos ataskaitos.

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Edvardas
Citvaras.
3.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ 2020 metų metinio pranešimo.

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Laurynas Laukevičius.
4.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ 2020 metų metinio pranešimo.

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Laurynas Laukevičius.
5.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ 2021–2023 metų investicinio plano.

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Laurynas Laukevičius.
6.

Dėl Birštono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Birštono savivaldybės žemės patikėtinio
patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo. Pranešėjas – Savivaldybės
administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
7.

Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TSE-3 ,,Dėl

Birštono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Savivaldybės
administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė.
8.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo. Pranešėja –

Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė.
9.

Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo. Pranešėja – Savivaldybės

administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė.
10. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų. Pranešėja – Savivaldybės
administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė.
11. Dėl Birštono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja – Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė.
12. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl
socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Burbienė.
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13. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl
Birštono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir organizavimo
tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Burbienė.
14. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-210 ,,Dėl
Birštono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Savivaldybės
tarybos ir mero sekretoriato Tarybos sekretorė Monika Kazlauskienė.
15. Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2021 metų antrojo pusmečio posėdžių grafiko
patvirtinimo. Pranešėja – Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Tarybos sekretorė Monika
Kazlauskienė.
16. Dėl Birštono sporto centro teikiamų paslaugų sporto paskirties pastate kainų patvirtinimo.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė.
1. SVARSTYTA. Birštono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimas.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjas Edvardas Citvaras.
UAB „Eurointegracijos projektai“ atstovė dr. Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė pristatė
Birštono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė padėkojo dr. Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė už
atliktą darbą ir visiems, kurie prisidėjo prie Strateginio plano rengimo, informavo apie Strateginio plėtros
plano darbo grupių veiklą bei plano rengimo etapus.
Tarybos narė Dovilė Adamonytė pasiteiravo, ar gyventojai aktyviai įsitraukė į plano rengimą.
Dr. Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė atsakė, kad buvo apklausta nemažai gyventojų,
sulaukta įvairių pasiūlymų.
Tarybos narė Valė Petkevičienė pateikė pastabas dėl redakcinių klaidų Strateginiame plėtros
plane.
Dr. Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė padėkojo už išsakytas pastabas ir patikino, kad klaidos
tikrai bus ištaisytos.
Tarybos narė Birutė Magdelena Vokietaitienė paprieštaravo Tarybos narei Valei
Petkevičienei dėl išsakytos pastabos, susijusios su Birštono vienkiemio teritorija.
Tarybos narys Darius Šeškevičius padėkojo rengėjams už darbą, pastebėjo, kad Birštono
savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, tikslai ir uždaviniai apima per daug sričių, o vizijos
formuluotė yra per plati.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pritarė Tarybos narės Birutės Magdelenos
Vokietaitienės išsakytai minčiai dėl Birštono vienkiemio ir papildė, kad Birštono miestas, kai kalbama
apie miesto teritoriją, turi respublikinio pavaldumo teises, todėl šios sąvokos išbraukti negalima.
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Tarybos narys Juozas Aleksandravičius taip pat padėkojo rengėjams už atliktą darbą,
pasiteiravo, ar Strateginis plėtros planas bus ištaisytas, atsižvelgiant į Tarybos narių pastabas.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė atsakė, kad klaidos, atsižvelgiant į Tarybos narių
pastabas, bus ištaisytos.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 12, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-97).
Dėl balsavimo 2 darbotvarkės klausimu norą nusišalinti pareiškė Tarybos narys Juozas
Aleksandravičius.
Tarybos nariai bendru sutarimu nusišalinimų priėmė. Posėdyje yra ir balsavime dalyvauja 12
Tarybos narių.
2. SVARSTYTA. Biudžetinės įstaigos Birštono turizmo informacijos centro 2020 m. veiklos
ataskaita.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjas Edvardas Citvaras.
Biudžetinės įstaigos Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė
išsamiai pristatė įstaigos 2020 m. veiklos ataskaitą.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė padėkojo direktorei Birštono turizmo informacijos
centro direktorei Rūtai Kapačinskaitei už pristatytą ataskaitą ir palinkėjo tolimesnės sėkmės.
Tarybos narė Birutė Magdelena Vokietaitienė pasiteiravo, ar šį sezoną laivas plauks maršrutu
Kaunas-Birštonas-Kaunas. Taip pat, pasiūlė kaimiškose vietovėse organizuojamas edukacijas įtraukti į
turistinius maršrutus.
Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė atsakė, kad artimiausiu
metu paaiškės ar laivas plauks maršrutu Kaunas-Birštonas-Kaunas, pabrėžė, jog tikėtina, kad maršrutas,
pritraukiantis nemažai turistų iš didžiosios Lietuvos dalies, bus atšauktas. Dėl edukacijų kaimiškoje
teritorijoje – pabrėžė, kad idėjos ir iniciatyva turėtų kilti iš pačių organizatorių.
Tarybos narė Dovilė Adamonytė pasiteiravo dėl Šlamučio slėpynių ir Šv. Jokūbo kelio
maršrutų populiarumo.
Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė atsakė, kad Šlamučio
slėpynės nebuvo tokios populiarios, galbūt trūko reklamos, skirtingai nei Šv. Jokūbo kelias, kuris
susilaukia tikrai didelio susidomėjimo.
Tarybos narys Darius Šeškevičius pasiteiravo, ar 2021 metais planuojami turistų srautai
pasieks 2020 metų lygį, koks verslo požiūris į galimybių pasą.
Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė atsakė, kad prognozuoti
nenorėtų, tačiau tikėtina, kad jei apribojimai tarp savivaldybių ir valstybių nebus didinami, tuomet 2020
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metų turistų srautai pasieks 2020 metų lygį. Dėl galimybių paso kalbėjo, jog vieni objektai džiaugiasi, kiti
laikosi solidarumo dėl vienodų paslaugų visiems klientams.
Tarybos narys Vytas Kederys pasiteiravo dėl planuojamo naujo maršruto nuo „Seklytėlės“ iki
Kernuvių piliakalnio.
Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė atsakė, kad maršrutas
kuriamas, turistai jį išbandyti galės jau šį rudenį.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 12 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-98).
Į posėdį grįžo Tarybos narys Juozas Aleksandravičius. Posėdyje yra ir balsavime dalyvauja
13 Tarybos narių.
3. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ 2020 metų metinis
pranešimas.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo
pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ direktorius Cezaras Pacevičius
išsamiai pristatė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, rekonstrukciją Birštono
savivaldybėje ir vandens tiekimo infrastruktūros plėtrą Birštono savivaldybės kaimiškosiose teritorijose.
Tarybos narys Darius Šeškevičius, pasiteiravo, kada planuojami vandens tiekimo
infrastruktūros plėtros Birštono savivaldybės kaimiškosiose teritorijose darbai.
UAB „Birštono vandentiekis“ direktorius Cezaras Pacevičius atsakė, kad vandens tiekimo
infrastruktūros plėtros Birštono savivaldybės kaimiškosiose teritorijose darbai turėtų prasidėti birželio
pabaigoje – liepos pradžioje.
Tarybos narė Valė Petkevičienė pasiteiravo kaip sumažintos vandens tiekimo kainos paveiks
įmonės finansinę padėtį.
UAB „Birštono vandentiekis“ direktorius Cezaras Pacevičius atsakė, kad bendrovė neturi
daug skolininkų, pateikti 6 ieškiniai, ruošiamas dar vienas. Skolininkai yra socialinio būsto gyventojai.
Direktorius plačiau papasakojo apie gyventojų suvartojamą vandens kiekį.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius padėkojo už pristatytą ataskaitą, operatyvumą
vandentiekio avarijų metu, profilaktinį šulinių tikrinimą. Tarybos narys kalbėjo apie socialinių būstų
gyventojus, kurie dažnu atveju yra skolininkai, ir kaip būtų galimą šią problemą spręsti. Taip pat apie iš
maitinimo įstaigų į miesto kanalizaciją ištekančius riebalus, kurie, dažnu atveju, užkemša vamzdžius.
UAB „Birštono vandentiekis“ direktorius Cezaras Pacevičius atsakė, kad kiekviena naujai
steigiama maitinimo įstaiga turi turėti riebalų rinktuvus, kurių būklė nuolatos tikrinama.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
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Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-99).
4. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ 2020 metų metinis
pranešimas.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo
pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ direktorius Gintaras Verseckas pristatė 2020
metų metinį pranešimą.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius padėkojo UAB „Birštono šiluma“ direktoriui Gintarui
Verseckui už operatyvumą ir pateiktą informaciją, kurios buvo prašoma Komiteto posėdžio metu.
Tarybos narė Birutė Magdelena Vokietaitienė pasiteiravo, kaip naujos investicijos paveiks
šilumos kainą gyventojams.
UAB „Birštono šiluma“ direktorius Gintaras Verseckas atsakė, kad visos investicijos yra
numatomos tam, kad kainos gyventojams už šilumos tiekimą mažėtų.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-100).
5. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ 2021–2023 metų
investicinis planas.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo
pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
Uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ direktorius Gintaras Verseckas pristatė
bendrovės 2021–2023 metų investicinį planą.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TS-101).
6. SVARSTYTA. Birštono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose
taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Birštono savivaldybės žemės
patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimas.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo
pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius pasiteiravo, kas Birštono savivaldybėje yra „žemės
patikėtinis“.
Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Laurynas Laukevičius atsakė, kad tai Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.
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Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-102).
7. SVARSTYTA. Birštono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TSE-3
,,Dėl Birštono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona
Grigonienė.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-103).
8. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymas.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona
Grigonienė pristatė sprendimo projektą ir informavo, kad visuose komitetuose pasiūlyta Nekilnojamojo
turto mokesčio tarifą nustatyti 0,7 proc.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė,
atsižvelgiant į komitetų metu išsakytą nuomonę, pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo,
Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nustatant 0,7 proc.
Balsavo: „už“ – 12, „prie“ – 0, „susilaiko“ – 1.
NUTARTA. Sprendimą priimti, Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nustatyti 0,7 proc.
Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-104).
9. SVARSTYTA. Žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymas.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona
Grigonienė pristatė sprendimo projektą ir informavo, kad komitetuose buvo siūloma padidinti Žemės
mokesčio tarifą žemės ūkio paskirties žemei.
Tarybos narė Birutė Magdelena Vokietaitienė pasiūlė taikyti 1,2 proc. Žemės mokesčio tarifą
žemės ūkio paskirties žemei.
Tarybos narė Daina Zdanavičienė pasiūlė kiekvieno komiteto pirmininkui pristatyti jų
komitetų metu išsakytus siūlymus.
Tarybos narė Kristina Justinavičienė informavo, kad Finansų ir biudžeto komitetas nusprendė
sprendimą priimti Tarybos posėdžio metu.
Tarybos narė Dovilė Adamonytė informavo, kad Jaunimo ir socialinių reikalų komitete buvo
siūloma nustatyti 1,4 proc. tarifą
Tarybos narys Vytautass Jokimas informavo, kad Ekonomikos ir verslo komitete buvo
pasiūlyta Žemės mokesčio tarifą žemės ūkio paskirties žemei nustatyti 1,75 proc.
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Tarybos nariai Darius Šeškevičius ir Juozas Aleksandravičius pritarė siūlymui nustatyti 1,2
proc. Žemės mokesčio tarifą žemės ūkio paskirties žemei.
Tarybos narys Helmanas Lik kalbėjo, kad komitetuose buvo siūloma nustatyti didesnį tarifą,
kuris būtų vienodas su kaimyninėms savivaldybėms. Tarybos narys pasiūlė nustatyti 1,2 proc. tarifą.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pasiteiravo, ar sutinkama bendru sutarimu Žemės
mokesčio tarifą nustatyti 1,2 proc. žemės ūkio paskirties žemei.
Tarybos nariai bendru sutarimu nusprendė nustatyti 1,2 proc. Žemės mokesčio tarifą žemės
ūkio paskirties žemei.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo, Žemės mokesčio tarifą žemės ūkio paskirties
žemei nustatant 1,2 proc.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti, Žemės mokesčio tarifą žemės ūkio paskirties žemei nustatyti
1,2 proc. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-105).
10. SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatos.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona
Grigonienė pristatė sprendimo projektą ir informavo, kad visuose komitetuose pasiūlyta suteikti 100 proc.
nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatą tik įmonei UAB „Razeta“.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl kiekvieno siūlymo atskirai.
Tarybos nariai balsuoja „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų nesuteikimo UAB
„Akmė“ ir UAB „Kauteksa“.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Nesuteikti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų už 2020 metus UAB „Akmė“
ir už 2021 metus UAB „Kauteksa“.
Tarybos nariai balsuoja „Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio
lengvatos suteikimo UAB „Razeta“.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Suteikti nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą už
2021 metus UAB „Razeta“.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo pilnumoje.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti su pakeitimais. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-106).
11. SVARSTYTA. Birštono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimas.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė.
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Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-107).
12. SVARSTYTA. Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS13 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Vilma Burbienė.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-108).
13. SVARSTYTA. Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS16 „Dėl Birštono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir
organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Vilma Burbienė.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-109).
14. SVARSTYTA. Birštono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS210 ,,Dėl Birštono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja – Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Tarybos sekretorė Monika
Kazlauskienė.
Tarybos narė Valė Petkevičienė pasiteiravo, ar neatsiras papildomų trikdžių dėl laiko stokos
pasirengimui Tarybos posėdžiui.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė atsakė, kad daugeliui Tarybos narių ši diena tiko ir
trikdžių neturėtų atsirasti.
Tarybos narys Darius Šeškevičius patikslino, kad Jaunimo ir socialinių reikalų komitete šiam
klausimui nebuvo pritarta, šiandien šiam siūlymui jis nepritartų.
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė kalbėjo, kad sprendimų projektai nėra drastiškai
keičiami, todėl jie greitai pataisomi pagal komitetuose išsakytas pastabas ir pasiūlymus.
Tarybos narys Vytas Kederys kalbėjo, kad penktadieniais vyksta įvairūs susitikimai, renginiai,
todėl, atsižvelgiant į kitų savivaldybių patirtį, siūloma priimti šį sprendimą.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius kalbėjo, kad nepritaria Tarybos posėdžių
organizavimui ketvirtadieniais.
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Tarybos narė Dovilė Adamonytė pasiūlė Tarybos posėdžius organizuoti ketvirtadieniais, jei
pakeitimas bus netinkamas – grįžti prie ankstesnio varianto.
Tarybos nariai plačiau diskutavo dėl Tarybos posėdžių organizavimo ketvirtadieniais.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė akcentavo, kad daugumos savivaldybių tarybų
posėdžiai yra organizuojami ketvirtadieniais.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius pasiūlė vieną komitetą organizuoti penktadieniais.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 9, „prieš“ – 1, „susilaiko“ – 3.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-110).
15. SVARSTYTA. Birštono savivaldybės tarybos 2021 metų antrojo pusmečio posėdžių
grafiko patvirtinimas.
Pranešėja – Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Tarybos sekretorė Monika
Kazlauskienė.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius pasiteiravo, ar sprendime numatytos datos yra
ketvirtadieniai.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė atsakė, kad taip.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 9, „prieš“ – 1, „susilaiko“ – 3.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-111).
16. SVARSTYTA. Birštono sporto centro teikiamų paslaugų sporto paskirties pastate kainų
patvirtinimas.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė.
Birštono sporto centro direktorius Saulius Smailys pristatė paslaugų kainas.
Tarybos narė Kristina Justinavičienė pasiteiravo dėl naudojimosi teniso aikštele ir vienkartinio
asmens mokesčio.
Birštono sporto centro direktorius Saulius Smailys atsakė, kad įprastai aikštelės kaina būtų 60
Eur/val., tačiau su „Birštoniečio kortele“ mokestis yra mažesnis.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 13 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-112).
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė atsakė į Tarybos nario Juozo Aleksandravičiaus
Tarybos posėdžio pradžioje užduotą klausimą dėl transporto priemonių keliamo triukšmo Birštono
savivaldybėje. Informavo, kad prieš savaitę vyko Policijos departamento prie LR VRM ir Druskininkų
rajono savivaldybės organizuotas pasitarimas „Viešosios tvarkos, žmonių saugumo ir eismo priežiūros
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užtikrinimas 2021 metų vasarą“, kuriame Birštono savivaldybė buvo išskirta kaip daugiausiai triukšmo
ribojimo priemonių turinti ir taikanti savivaldybė: įsigytas triukšmo matuoklis, miesto teritorijoje pastatyti
motociklų eismą draudžiantys ženklai, Nemune – bangavimą ribojantys ženklai. Užtikrindami viešąją
tvarką vasaros sezono metu, savaitgaliais, sulauksime policijos pastiprinimo.
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė papildė, kad iškart po praėjusio Tarybos posėdžio,
situacija buvo aptarta su Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiuoju
viešosios tvarkos specialistu, pavesta nuolat situaciją aptarti su Birštono policijos komisariato komisaru
Rolandu Stikliumi. Motociklininkai yra pamėgę Turistinės bazės teritoriją, tačiau problema sprendžiama.
A-16 kelias vis dar lieka problema, nes tai valstybinis kelias. Kalbant apie vandens motociklus Nemune,
Administracijos direktorė priminė apie jau įrengtus ženklus, draudžiančius per didelį bangavimą.
Tariamasi dėl dažnesnio patikrų grafiko, ateityje numatoma nustatyti triukšmo prevencijos zonas.
Tarybos narė Birutė Magdelena Vokietaitienė kalbėjo, kad imamasi daugybės priemonių,
tačiau patys gyventojai turėtų būti tolerantiškesni.
Tarybos narė Valė Petkevičienė kalbėjo, kad lygiuotis į kitas savivaldybes Birštono
savivaldybė negali, nes jos išskirtinumas yra „tyla“, todėl natūralu jautriai reaguoti į šį klausimą.
Tarybos nariai plačiau diskutavo dėl viešosios tvarkos užtikrinimo Birštono savivaldybėje bei
vandens transporto priemonių įlaidų į Nemuną.
Tarybos narė Roma Žentelienė pristatė birželio 10-13 dienomis vyksiančio Birštono kurorto
šventinio savaitgalio „Renkuosi Birštoną” programą.
Tarybos narys Helmanas Lik pasiteiravo, kada bus pabaigti darbai Jaunimo gatvėje.
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė atsakė, kad iki Pušyno g. išasfaltuoti pirmuoju
sluoksniu planuojama vasaros pradžioje.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė padėkojo visiems už darbą Tarybos posėdžio metu ir
informavo, kad kitas Tarybos posėdis numatomas 2021 m. liepos 8 d. (ketvirtadienį).

Savivaldybės merė
Tarybos sekretorė

Nijolė Dirginčienė
Monika Kazlauskienė

