MODERNIZUOJAMOS BIRŽŲ MIESTO VIEŠOSIOS ERDVĖS

Savivaldybės administracija įgyvendina Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko
teritorijoje, modernizavimo ir pritaikymo bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir
poilsiui projektą (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0010, toliau – Projektas).
Projektu planuojama modernizuoti ir pritaikyti socialinei infrastruktūrai, bendruomenės
veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui, privačių investicijų skatinimui Biržų m. viešąsias
erdves ir taip prisidėti prie sąlygų didėti gyventojų užimtumui sudarymo, socialinės ir ekonominės
plėtros skatinimo Biržų mieste.
Projektu numatytas teritorijos, apimančios J. Janonio aikštę su besiribojančiomis Vytauto
ir J. Basanavičiaus gatvėmis, ir prieigų prie Kultūros centro pastato sutvarkymas. Numatyti darbai:
Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvių, J. Janonio aikštės rekonstrukcija, fontano statyba, gatvių dangų
atnaujinimas, pėsčiųjų takų rekonstrukcija, aikštės dangos atnaujinimas, viešojo tualeto statyba,
apšvietimo sistemos įrengimas/rekonstrukcija, želdinių atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų
(aikštelės) įrengimas, informacinių stendų, dviračių stovų, suoliukų, šiukšliadėžių ir kitų mažosios
architektūros elementų bei reikalingų inžinerinių tinklų įrengimas. Šiems darbams atlikti 2020 m.
rugsėjo 16 d. pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB ,,Svalex“. Rangos darbų sutarties terminas –
iki 2022 m. gegužės 30 d.
Projektu taip pat bus tvarkoma teritorija ties Vytauto ir Kęstučio gatvių sankryža. Numatyti
darbai: pėsčiųjų tako, poilsio aikštelės statyba, gėlynų, mažosios architektūros elementų (suoliukų,
šiukšliadėžių ir pan. įrengimas). Šiems darbams atlikti 2020 m. rugpjūčio 12 d. pasirašyta rangos
darbų sutartis su UAB ,,Statkorpas“. Rangos darbų sutarties terminas – iki 2021 m. rugsėjo 26 d.
Planuojama Projekto vertė – 3 396 198,65 Eur, iš jų 1 824 592,54 Eur – Europos regioninės
plėtros fondo, 160 993,46 Eur – valstybės biudžeto, 1 410 612,65 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.
Įgyvendinant Projektą planuojama sukurti arba atnaujinti 22 073 kv. m. Biržų m. atvirų
erdvių.
Tikimasi, kad Projekto įgyvendinimas prisidės prie Projekto tikslinės grupės (Biržų rajono
savivaldybės gyventojai, miesto svečiai ir verslo subjektai) gyvenimo kokybės, aplinkos gerinimo, o
sukurta infrastruktūra ir padidėję gyventojų srautai sudarys palankias sąlygas verslo plėtrai ir
gyventojų užimtumui didėti (pvz. lauko prekybai, maitinimo, laisvalaikio ir kitoms paslaugoms).
Projektą numatoma įgyvendinti 2022 m. antroje pusėje.
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