PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI BIRŽŲ M. VIEŠŲJŲ ERDVIŲ BUVUSIOS ESTRADOS
TERITORIJOJE IR PILIAVIETĖS TERITORIJOJE SUTVARKYMO PROJEKTAS

Savivaldybės administracija praėjusių metų gruodžio 30 d. su viešąja įstaiga Centrine
projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Biržų viešųjų erdvių buv. estrados ir piliavietės
teritorijose su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos
centrus“ (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0011, toliau – Projektas) finansavimo sutartį. Projektui
paskirtas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
finansavimas.
Projektu siekiama sukurti gyventojams patrauklias viešąsias erdves Biržų m. buvusioje
estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje, skatinti papildomus lankytojų srautus, formuoti paklausą
vietos verslams, didinti patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, taip pat
prisidėti prie miesto bendruomeninės bei socialinės aplinkos patrauklumo didinimo.
Projektu numatoma:
buvusioje estrados teritorijoje: pėsčiųjų-dviračių takų, pėsčiųjų tilto per Apaščios upę,
vaikų žaidimų aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, aikštelės laikinai prekybos ir (ar) paslaugų
vietai, apšvietimo, vaizdo stebėjimo kamerų, mažosios architektūros elementų bei reikalingų
inžinerinių tinklų įrengimas, tualeto statyba, J. Bielinio ir Reformatų g. rekonstrukcija, teritorijos
apželdinimas;
piliavietės teritorijoje su prieigomis: pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo vietų (aikštelių),
aikštelių, laikinoms prekybos ir (ar) paslaugų vietoms, vaikų žaidimų aikštelės, pontoninės
prieplaukos, apšvietimo, vaizdo stebėjimo kameros įrengimas, Radvilos g. rekonstrukcija,
universalios sporto aikštelės rekonstrukcija, teritorijos apželdinimas, pliažo reljefo pertvarkymas,
laiptų ir tiltelio nuo pliažo į pilies kiemą, vaikų žaidimų aikštelės, treniruoklių ir pan. pliaže įrengimas,
mažosios architektūros elementų bei reikalingų inžinerinių tinklų įrengimas.
Planuojama Projekto vertė – 5 055 779,47 Eur, iš jų 2 786 313,78 Eur – Europos regioninės
plėtros fondo, 245 851,22 Eur – valstybės biudžeto, 2 023 614,47 Eur – Savivaldybės lėšos.
Jau nupirkti rangos darbai viešosioms erdvėms piliavietės teritorijoje sutvarkyti. 2020 m.
lapkričio 11 d. su akcine bendrove „Panevėžio statybos trestas“ pasirašyta statybos rangos sutartis.
Du kartus skelbtuose buvusios estrados teritorijos sutvarkymo darbų viešuose konkursuose rangovas
nebuvo pasirinktas, nes rangovų pasiūlytos darbų kainos Savivaldybės administracijai buvo per
didelės. 2021 m. sausio mėn. bus skelbiamas pakartotinas šių darbų konkursas.
Įgyvendinant Projektą planuojama sukurti arba atnaujinti 75 304 kv. m. Biržų m. atvirų
erdvių.
Projektą numatyta įgyvendinti iki 2023 m. sausio 31 d.
Biržų rajono savivaldybės administracija

