BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. lapkričio 4 d. Nr. TPE-8
Birštonas

Posėdis įvyko 2021 m. lapkričio 4 d., pradžia – 9.00 val., pabaiga – 10.50 val.
Posėdžio pirmininkė – Nijolė Dirginčienė, Savivaldybės merė.
Posėdžio sekretorė – Eglė Kėvalaitė-Mačionė, Savivaldybės tarybos sekretorė.
Dalyvavo: 15 Savivaldybės tarybos narių.
Tarybos posėdyje dalyvaujantys 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, Birštono savivaldybės mero visuomeninis konsultantas
Vygintas Bubnys, Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo
pavaduotojas Laurynas Laukevičius, Savivaldybės gydytoja Eglė Grinevičienė, Savivaldybės
administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė, Savivaldybės administracijos
Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo, Savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Edvardas Citvaras, Savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėja Milda Ramanauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė, Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėja Aušra Slavinskienė, VšĮ „Versli Lietuva“ verslumo departamento
direktorė Inga Juozapavičienė, Kauno mokslo ir technologijų parko atstovai – Tomas Černevičius ir
Paulius Nezabitauskas.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė supažindino su COVID-19 situacija Birštone. Šiuo
metu serga 49 žmonės, rodiklis 100 000 gyventojų per 14 d. Birštone – 1610,1, o Lietuvoje – 1385,4
(Registrų centro duomenimis). Birštono savivaldybėje izoliuojasi 42 asmenys (Juvare duomenimis).
Pilnai vakcinuoti yra 67,4 proc., dalinai 3 proc., pakartotinai 4 proc. (Registrų centro duomenimis).
Penktadienį Birštono gimnazijoje išdalyta 531 savikontrolės COVID-19 testas, testus gavo 318
mokinių. Grįžus po rudens atostogų, vaikai turės ateiti su neigiamu COVID-19 testu.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pasidžiaugė gauta LR aplinkos apsaugos
ministerijos „Auksine krivūle“ „Už žaliąjį pokytį“, kurį patvirtino ir 15min.lt reitingas, kuriame
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bendroje miestų suvestinėje Birštonas pripažintas žaliausiu miestu. Taip pat Birštonas užėmęs
pirmąsias vietas trijose kategeorijose: renovacija, elektromobilių įkrovimo prieiga, dviračių takai.
Taip pat posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė informavo apie Birštono pirminės
sveikatos priežiūros centro darbą ilgojo savaitgalio metu, kada centras sulaukė 14 kontaktinių asmenų,
o skambino 40 žmonių. Gydytojai dirbo visas keturias dienas.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė informavo, kad Tarybos posėdyje dalyvauja 15
Tarybos narių. „Birštoniečių tribūnoje“ pasisakyti užsiregistravusių nėra.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pristatė posėdžio darbotvarkę su 12 sprendimų
projektų, 1 papildomu sprendimo projektu ir viena informacija. Posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pasiteiravo, ar bendru sutarimu galima pritarti papildomo 13 klausimo įtraukimui į
Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu pritarta įtraukti papildomą 13 klausimą „Dėl partnerystės sutarties su
Netanijos miestu (Izraelis) pasirašymo“
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pakvietė Tarybos narius balsuoti dėl posėdžio
darbotvarkės tvirtinimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
I INFORMACIJA. Teikimas dėl asmeninės pagalbos organizavimo ir mokėjimo už
asmeninę pagalbą Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja – Savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė.
1.

Dėl pritarimo susitarimo „Dėl BC „Spiečius“ paslaugų paketo perdavimo ir siektinų

veiklos rezultatų nustatymo“ prie 2021 m. sausio 26 d. partnerystės sutarties Nr. VL21-46/(11.18)-IS028 pasirašymui tarp Birštono savivaldybės administracijos ir VŠĮ „Versli Lietuva“. Pranešėjas –
Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Edvardas Citvaras.
2.

Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-165 „Dėl

viešosios įstaigos „Tulpės“ sanatorijos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo ir kai kurių Birštono
savivaldybės sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo. Pranešėja – Savivaldybės gydytoja
Eglė Grinevičienė.
3.

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto bei atsargų perdavimo Birštono

lopšeliui-darželiui „Giliukas“. Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros
skyriaus vedėjo pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
4.

Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TSE-87

„Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo. Pranešėjas – Savivaldybės
administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
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5.

Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir

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

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.
7.

Dėl Birštono savivaldybės biudžeto lėšų, gautų už parduotus valstybinės ir

savivaldybės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja –
Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė.
8.

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų. Pranešėja – Savivaldybės administracijos

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė.
9.

Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono savivaldybės tarybos nustatytomis

mokamomis vietomis automobiliams statyti. Pranešėja – Savivaldybės direktorė Jovita Tirvienė.
10. Dėl pasiūlymų dėl Birštono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo
teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Savivaldybės administracijos
Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo.
11. Dėl spaudos leidinių prenumeratos neįgaliesiems, pensinio amžiaus sulaukusiems
asmenims. Pranešėja – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Milda
Ramanauskienė.
12. Dėl pritarimo Birštono savivaldybės dalyvavimui projekte „Kokybės krepšelis“.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita
Jablonskienė.
13. Dėl partnerystės sutarties su Netanijos miestu (Izraelis) pasirašymo. Pranešėja –
Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Aušra Slavinskienė.
I INFORMACIJA. Teikimas dėl asmeninės pagalbos organizavimo ir mokėjimo už
asmeninę pagalbą Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo.
Pranešėja – Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
1.

SVARSTYTA. Pritarimas susitarimo „Dėl BC „Spiečius“ paslaugų paketo perdavimo

ir siektinų veiklos rezultatų nustatymo“ prie 2021 m. sausio 26 d. partnerystės sutarties Nr. VL2146/(11.18)-IS-028 pasirašymui tarp Birštono savivaldybės administracijos ir VŠĮ „Versli Lietuva“.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjas Edvardas Citvaras.
VšĮ „Versli Lietuva“ verslumo departamento direktorė Inga Juozapavičienė trumpai
pristatė bendradarbystės centro „Spiečius“ Birštone veiklą. Pasidžiaugė beveik 100 proc. pasiektais
rezultatais. Pristatė patirtas išlaidas.
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Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė padėkojo už pristatymą ir pakvietė pasisakyti
Kauno mokslo ir technologijų parko atstovus Tomą Černevičų ir Paulių Nezabitauską.
Kauno mokslo ir technologijų parko atstovai Tomas Černevičius ir Paulius Nezabitauskas
pasidžiaugė bendradarbystės centro „Spiečius“ Birštone veikla, kalbėjo, kad Birštone vis dar yra
pakankamai vietos naujiems verslams steigtis bei ateities perspektyvas.
Tarybos narė Jurgita Šeržentienė padėkojo svečiams už pranešimą ir palinkėjo
Savivaldybės administracijai perimti tik gerąją patirtį ir netaupyti lėšų šio centro veiklai.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius pasiteiravo, kiek birštoniečių dalyvauja šioje
veikloje ir kiek birštoniečių iš Užimtumo tarnybos yra užsiregistravę Spiečiuje.
VšĮ „Versli Lietuva“ verslumo departamento direktorė Inga Juozapavičienė atsakė, kad
Birštono „Spiečiuje“ 60 proc. narių yra tikrai birštoniečiai. Dėl Užimtumo tarnybos klientų, kiek jų yra
„Spiečiuje“, duomenų nebuvo rinkta, bet šiuo klausimu pasidomės.
Tarybos narys Helmanas Lik teiravosi, kiek pinigų Birštono savivaldybė skirs „Spiečiui“
Birštone, jis norėtų, kad panaši suma būtų investuojama ir į Birštono jaunimą.
Tarybos narys Darius Šeškevičius pasidžiaugė gražia iniciatyva ir tikisi, kad iš to turės
naudos Birštono verslo bendruomenė.
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė priminė, kad visai neseniai buvo patvirtintas
Birštono savivaldybės 2021–2030 m. plėtros planas, kuriuo patvirtinta ne viena verslumo ir verslo
skatinimo priemonė. Todėl mato paties „Spiečiaus“ galimybes ir veiklas galvojant apie bendras
jaunimo verslumo skatinimo iniciatyvas.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 12, „prieš“ – 0, „susilaiko“ – 2.
Tarybos narys Vytas Kederys informavo, kad dėl techninių kliūčių negalėjo balsuoti, todėl
prašo pakartoti balsavimą.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pakvietė dar kartą balsuoti dėl sprendimo
priėmimo.
Balsavo: „už“ – 13, „prieš“ – 0, „susilaiko“ – 2.
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-166).
2.

SVARSTYTA. Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-

165 „Dėl viešosios įstaigos „Tulpės“ sanatorijos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo ir kai kurių
Birštono savivaldybės sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimas.
Pranešėja – Savivaldybės gydytoja Eglė Grinevičienė.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
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NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-167).
3.

SVARSTYTA. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto bei atsargų perdavimas

Birštono lopšeliui-darželiui „Giliukas“.
Pranešėjas – Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros
skyriaus vedėjo pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-168).
Dėl balsavimo tolesniu darbotvarkės klausimu norą nusišalinti pareiškė Tarybos narė
Dovilė Adamonytė.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pasiteiravo, ar Tarybos nariai sutinka priimti
Dovilės Adamonytės nusišalinimą.
Tarybos nariai bendru sutarimu priėmė Dovilės Adamonytės nusišalinimą svarstant 4
darbotvarkės klausimą.
Balsavime dalyvauja 14 Tarybos narių.
4.

SVARSTYTA. Birštono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo

Nr. TSE-87 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimas.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo
pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 14 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-169).
Tarybos narė Dovilė Adamonytė grįžo į Tarybos posėdį. Posėdyje toliau dalyvauja 15
Tarybos narių.
5.

SVARSTYTA. Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba

neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimas.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo
pavaduotojas Laurynas Laukevičius.
Tarybos nariai plačiau diskutavo apie nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų
arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo pakeitimus ir galimus papildomus reikalavimus, sankcijas,
kurios būtų taikomos minimų pastatų savininkams.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius pasiūlė į sąrašą įtraukti ir buvusį SODROS pastatą.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotas Valentinas Vincas Revuckas
kalbėjo, kad Tarybos patvirtintoje tvarkoje nurodoma, kad pastato po pardavimo, pusę metų, negalima
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įtraukti į neprižiūrimų objektų sąrašą. 2021 m. buvo įspėti Kęstučio g. esančio pastato savininkai, kad
jei nebus imtasi darbų, tai 2022 pastatas bus įtrauktas į neprižiūrimų objektų sąrašą, taip pat įspėjimai
yra surašyti ir kitiems neprižiūrimiems objektams.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius siūlo padaryti pataisą Tvarkoje, kad Savivaldybė
verslą skatintų tik tada, kai darbai yra atlikti, o ne tada, kai yra tvarkomi projektai.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-170).
Dėl balsavimo tolesniu darbotvarkės klausimu norą nusišalinti pareiškė Tarybos narys
Juozas Aleksandravičius.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pasiteiravo, ar Tarybos nariai sutinka priimti Juozo
Aleksandravičiaus nusišalinimą.
Tarybos nariai bendru sutarimu priėmė Juozo Aleksandravičiaus nusišalinimą svarstant 6
darbotvarkės klausimą.
Balsavime dalyvauja 14 Tarybos narių.
6.

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“ – 14 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-171).
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius grįžo į Tarybos posėdį. Posėdyje toliau dalyvauja
15 Tarybos narių.
7.

SVARSTYTA. Birštono savivaldybės biudžeto lėšų, gautų už parduotus valstybinės ir

savivaldybės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona
Grigonienė.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-172).
8.

SVARSTYTA. Žemės nuomos mokesčio lengvatos.
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Pranešėja – Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona
Grigonienė supažindino su sprendimo projektu ir paprašė pritarti pakeisti projekto pavadinimą, nes
UAB „Kauteksa“ paprašė atleisti ir nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Sprendimas turėtų būti
pavadintas „ Dėl žemės nuomos ir nekilnojamoje turto mokesčio lengvatų“.
Taip pat Pranešėja informavo, kad visi komitetai siūlo UAB „Gausina“ suteikti 25 proc.
žemės nuomos mokesčio lengvatą, UAB „Inovacijų pasaulis“ – 50 proc., UAB „Kauteksa“ – nesuteikti
nei žemės nuomos, nei nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė pasiteiravo, ar bendru sutarimu galima pritarti
šiems siūlymams.
Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė tokiems pasiūlymams dėl atleidimo nuo žemės
nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti UAB „Gausina“ suteikiant 25 proc. žemės nuomos
mokesčio lengvatą, UAB „Inovacijų pasaulis“ – 50 proc., UAB „Kauteksa“ – nesuteikti nei žemės
nuomos, nei nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-173).
9.

SVARSTYTA. Vietinė rinkliava už naudojimąsi Birštono savivaldybės tarybos

nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė.
Tarybos nariai pasidžiaugė šiuo sprendimo projektu. Tarybos narys Audrius Šeržentas
pasiūlė apsvarstyti galimą atkarpos nuo Basanavičiaus g. iki Kurhauzo uždarymą savaitgaliais, tačiau
Tarybos narė Birutė Magdelena Vokietaitienė tam nepritarė ir teigė, kad bus apsunkintas privažiavimas
gyventojams prie bažnyčios.
Tarybos narys Juozas Aleksandravičius pasiteiravo, ar su šia Tvarka tarybos nariai bus
supažindinti.
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė atsakė, kad Taryba tikrai bus supažindinta, nes
būtent ji ir tvirtins Tvarkos aprašą bei įkainius.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-174).
10. SVARSTYTA. Pasiūlymų dėl Birštono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų
ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas
Mantas Michaliunjo.
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Tarybos nariai plačiau diskutavo apie saugomų teritorijų steigimą, jų ribų keitimo teikimo
ir nagrinėjimo tvarkos aprašo bei saugomų teritorijų finansavimą.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-175).
11. SVARSTYTA. Spaudos leidinių prenumeratos neįgaliesiems, pensinio amžiaus
sulaukusiems asmenims.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Milda
Ramanauskienė.
Tarybos narė Valė Petkevičienė kalbėjo, kad visos organizacijos yra finansuojamos iš
Savivaldybės biudžeto, taip pat kaip ir laikraščių prenumerata, todėl pasiteiravo, ar vykdant naują
finansavimo tvarką nebūtų galima numatyti iškart skiriamus pinigus laikraščiams, kad pačios NVO ir
bendruomenės šią paslaugą užsisakytų. Šiam pasiūlymui pritarė ir Tarybos narys Juozas
Aleksandravičius.
Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė atsakė, kad pačios NVO klausia
savo narių, kas jiems būtų aktualu. Taip pat laikraščių užsakymui reikalingas viešasis pirkimas, todėl
kainos santykis gali keistis, perkant vienu metu didesnį ar mažesnį kiekį.
Tarybos nariai klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė
pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-176).
12. SVARSTYTA. Pritarimas Birštono savivaldybės dalyvavimui projekte „Kokybės
krepšelis“.
Pranešėja – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita
Jablonskienė.
Tarybos narys Vytas Kederys pasidžiaugė šia iniciatyva ir projekto metu gaunama pinigų
suma – 65 000 eurų – yra nemaža, papildanti Gimnazijos ir Savivaldybės biudžetą. Šie pinigai gali būti
naudojami mokytojams už konsultacijas, už integracines pamokas, mokytojo padėjėjo etato įsteigimui,
laboratorijų įrengimui ir kitoms naudingos priemonės gerinančioms mokinių mokymosi galimybes. Šie
pinigai gali būti gauti jau gruodžio mėnesio pabaigoje.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-177).
13. SVARSTYTA. Partnerystės sutarties su Netanijos miestu (Izraelis) pasirašymas.
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Pranešėja – Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Aušra Slavinskienė.
Tarybos nariai plačiau diskutavo apie partnerystės sutartį su Netanijos miestu.
Tarybos nariai daugiau klausimų bei pasiūlymų neturėjo ir posėdžio pirmininkė Nijolė
Dirginčienė pakvietė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavo: „už“ – 15 (vienbalsiai).
NUTARTA. Sprendimą priimti. Sprendimas pridedamas (Nr. TSE-178).
Posėdžio pirmininkė Nijolė Dirginčienė padėkojo visiems už darbą Tarybos posėdžio
metu, palinkėjo gražaus lapkričio ir informavo, kad gali būti, jog bus reikalingas neeilinis Tarybos
posėdis prieš numatytą Tarybos posėdį 2021 m. gruodžio 16 d. (ketvirtadienį), 9 val. ryte. Taip pat
pirmininkė kalbėjo, kad LR Seimui yra pateiktas 2022 m. Biudžeto projektas, kuriame Birštono
savivaldybės biudžetas numatytas 18 proc. didesnis nei šiais metais.
Tarybos nariai diskutavo dėl Tarybos narių išmokų tvarkos.
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