
       Konsultacinės darbo grupės projektų idėjų pasiūlymams vertinti 

posėdžio 2022-05-13 protokolo Nr. MDG-5  

1 priedas      

 

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ ATITIKTIS 

Projekto 

idėjos 

pasiūlymas 

(toliau – 

Pasiūlymas) 

ir jo 

dokumentai 

gauti ne 

vėliau 

2022-03-31 

(Aprašo9  

14.1 p)  

Pasiūlymas 

pagal 

patvirtintą 

formą, 

lietuvių 

kalba 

(Aprašo 

14.2-14.3 

p.) 

Pateikti visi  

Kvietime 

nurodyti 

privalomi 

pateikti 

dokumentai 

(pritarimas 

projekto 

idėjai, ne 

<15 

gyventojų 

parašai;  

Aprašo 

14.4 p.) 

 

Ne mažiau 

15 ne 

jaunesnių 

nei 16 metų 

gyventojų 

sąrašas  

(Aprašo 

8.1 p.)   

Pareiškėjas 

ir 

Pasiūlymui 

pritariantys 

gyventojai 

yra ne 

jaunesni nei 

16 metų 

Lietuvos 

Respublikos 

piliečiai 

(Aprašo 

14.5 p.) 

Projekto 

veiklomis 

sukurti 

rezultatai 

nebus 

naudojami 

komerciniais 

tikslais  

(Aprašo 

14.6 p.) 

 

Turi būti 

viešosios 

infrastruktūros 

(išskyrus 

gatvių/kelių, 

šaligatvių, 

pėsčiųjų 

dviračių takų 

įrengimą, 

rekonstrukciją 

ir remontą), 

nekomercinis, 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimo 

projektas 

(Aprašo 

8.3 p.) 

Projekto idėjos 

įgyvendinamos 

Savivaldybės 

viešojoje erdvėje 

(Aprašo 14.7 p.) 

 

Turi būti 

įgyvendinamas 

Savivaldybės 

viešojoje 

erdvėje, 

valstybės, ar 

Savivaldybės 

valdomoje 

bendrojo 

naudojimo 

žemėje ir/ar 

valstybei 

nuosavybės teise 

ar Savivaldybei 

patikėjimo teise 

priklausančiuose 

daugiabučių 

namų sklypuose  

(Aprašo 8.2 p.) 

Pasiūlyme 

pateiktas 

išlaidų 

pagrįstumas 

yra realus 

(Aprašo 

14.8 p.) 

 

Projekto idėjos 

techniškai 

įgyvendinamos 

Pasiūlyme 

nurodytoje 

vietoje (Aprašo 

14.9 p.) 

Projekto 

sprendiniai 

neprieštarauja 

teritorijų 

planavimo 

dokumentams 

(Aprašo 

14.10 p.) 

Neturi 

prieštarauti:  

1. toje 

teritorijoje 

galiojantiems 

teritorijų 

planavimo 

dokumentams, 

2.  jau 

patvirtintiems 

kitiems 

Savivaldybės 

projektų 

sprendiniams, 

3. netrukdyti 

esamiems 

inžineriniams 

tinklams ir 

komunikacijų 

sistemoms 

eksploatuoti  

(Aprašo 

8.4 p.) 

Projekto 

idėja atitinka 

Savivaldybės 

strateginio 

veiklos plano 

tikslus 

(Aprašo 

14.11) 
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1. Projektas „Kuriame patrauklią ir patogią aplinką“, vieta – Biržų r. sav., Vabalninkas, S. Neries g. 21; trumpas aprašymas: automobilių stovėjimo 

aikštelės (18x18 m) su skaldos danga ir borteliais, 2 suoliukų ir 2 dviračių pastatymo stovų įrengimas, šluotelinių hortenzijų pasodinimas.  

Vertė – 3 094,86 Eur.   

Taip 

R-1000 

2022-03-31 

 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

 

Taip Taip Taip 4 

2. Projektas „Anglininkų kaimo bendruomenės kiemo teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“, vieta: Biržų r. sav., 

Širvėnos sen., Anglininkų k., Liepų g. 32; trumpas aprašymas: prieigų prie bendruomenės namų sutvarkymas (dangos atnaujinimas, senų želdinių 

pašalinimas ir naujų daugiamečių želdinių pasodinimas, lauko treniruoklių įrengimas. Vertė – 6 232,71 Eur. 

Taip 

R-1007 

2022-03-25 

 

Taip Taip Taip Taip Ne7 

 

Taip Taip Taip Taip 4 

3. Projektas „Lai būna šviesu ir saugu“, vieta: Biržų r. sav., Širvėnos sen., Rinkuškių k., Rinkuškių g. 18; trumpas aprašymas: apšvietimo įrengimas 

(2 apšvietimo stulpai) prie automobilių stovėjimo aikštelės, kurį yra šalia vaikų žaidimų aikštelės. Vertė – 3 026,13 Eur.   

Taip 

R-1068 

2022-03-30 

 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 4 

4. Projektas „Dviračių laikymo aikštelės prie mokymo įstaigų“, vieta: Biržai, Vytauto g. 32 („Saulės“ gimnazijos kiemas), Biržai, Sąjungos g. 15 

(„Atžalyno“ pagrindinės mokyklos kiemas); trumpas aprašymas: stoginių dviračiams įrengimas (trinkelių dangos aikštelės, stoginės 20 dviračių, 

apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros). Vertė – 20 000,00 Eur.  

Taip 

R-1073 

2022-03-30 

 

Taip Taip Taip Taip 

 

Ne8 

 

Taip Taip Iš dalies taip8 Taip 6 

5. Projektas „Viešosios erdvės Biržų k., Rinkuškių g. 47 ir 51 bei Liepų g. 31, sutvarkymas“, vieta: Biržų r. sav., Širvėnos sen., Biržų k., 

daugiabučių gyvenamųjų namų Rinkuškių g. 47 ir 51 bei Liepų g. 31, bendra teritorija; trumpas aprašymas: automobilių stovėjimo aikštelės 

rekonstravimas ir išplėtimas, šaligatvių sutvarkymas, 50 kv. m kupolo formos pavėsinės su stalu ir suoliukais ar šaškių-šachmatų stalu įrengimas. Vertė 

– 50 000,00 Eur. 

Taip 

R-1082 

2022-03-30 

 

 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

 

Taip Taip Taip 4 
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6. Projektas „Laiptuoto tako įrengimas Kučgalio šaltinėlio teritorijoje“, vieta: Biržų r. sav., Papilio sen., Kučgalio k., Šaltinėlio g.; trumpas 

aprašymas: laiptuoto tako (9 m) įrengimas. Vertė – 1 500,40 Eur. 

Taip 

R-1089 

2022-03-31 

 

Taip Taip Taip Taip Taip 

 

Taip Taip 

 

Taip Taip 4; 5 

7. Projektas „Kaimas prie Rovėjos“, vieta: Biržų r. sav., Parovėjos sen., Parovėjos k.; trumpas aprašymas: liepto į Rovėjos upę, laiptelių upės šlaitu, 

pavėsinės (stalas, suolai), persirengimo kabinos įrengimas. Vertė – 3 000,00 Eur.  

Taip 

R-1105 

2022-04-01 

(pateikta  

2022-03-

31) 

 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 4; 5 

8. Projektas „Petankės aikštelė Biržuose“, vieta: Biržai, šalia tako nuo Jaunimo g. iki maudyklos prie kempingo bei stadiono; trumpas aprašymas: 

petankės aikštelės, tako prie ežero apšvietimo (8 LED šviestuvai), elektros įvado įrengimas. Vertė – 22 336,60 Eur. 

Taip 

R-1106 

2022-04-01 

(pateikta  

2022-03-

31) 

 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 4; 5 

9. Projektas „Vėjo ir Kaštonų gatvių vaikų žaidimo aikštelė“, vieta: Biržai, Vėjo g.; trumpas aprašymas: vaikų žaidimų aikštelės (daugiafunkcio 

įrenginio, tinklinės piramidės, sūpynių) ir aikštelės pagrindo (smėlis) įrengimas. Vertė – 33 760,21 Eur.  

Taip 

R-1107 

2022-04-01 

(pateikta 

2022-03-

31) 

 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 4 

 

Iš viso projektų vertė – 142 950,91 Eur (numatyta 2022 m. Savivaldybės biudžete atrinktoms projektų idėjoms įgyvendinti – 50 000,00 Eur). 
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Pastabos: 

1. Bendrąją administracinę atitiktį (1–4 stulpeliai) iki Konsultacinės darbo grupės posėdžio įvertino Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

turto valdymo skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė.  

2. Pasiūlymų tinkamumą (5–10 stulpeliai) vertino Konsultacinė darbo grupė projektų idėjų pasiūlymams vertinti.   

3. Pasiūlymų sąmatas vertino Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius. 

4. Atitinka Savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano tikslus: 3 Strateginį tikslą „Kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti 

verslo ir žemės ūkio plėtrą“; 6 programos  „Infrastruktūros objektų plėtra bei priežiūra ir teritorijų planavimas“ tikslą „Užtikrinti savivaldybės pastatų, infrastruktūros 

ir kito turto efektyvų valdymą, priežiūrą bei plėtrą“ ir uždavinius 1 „Tinkamai prižiūrėti viešąsias erdves, gerinti statinių ir savivaldybei priklausančio turto būklę“ 

ir 2 „Rengti ir įgyvendinti viešosios aplinkos ir objektų plėtros, atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektus“. 

5. Atitinka Savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano tikslus: 3 Strateginį tikslą „Kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti 

verslo ir žemės ūkio plėtrą“;  3 programos „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimas“ tikslą „Užtikrinti gyventojams kokybiškas ir 

prieinamas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas“ ir 4 uždavinį „Plėtoti, atnaujinti ir kultūros-turizmo reikmėms 

pritaikyti infrastruktūrą, skatinti amatų plėtrą“. 

6. Atitinka Savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano tikslus: 1 Strateginį tikslą „Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos 

paslaugų kokybę ir prieinamumą“; 1 programos „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas“ tikslą „Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę 

ir prieinamumą savivaldybėje“ ir  3 uždavinį „Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą“. 

7. Projektui įgyvendinti pasirinkta teritorija (sklypas) nėra vieša erdvė: sklypo paskirtis – kitos paskirties žemės, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių 

gyvenamųjų pastatų teritorijos. Be to, sklypas suteiktas panaudai kaimo bendruomenei, t. y. teritorija priskirta konkrečiai tikslinei grupei. 

8. Projektui įgyvendinti pasirinktos teritorijos (sklypai) nėra vieša erdvė, prieinama visai visuomenei. Šie sklypai skirti konkrečių mokymo įstaigų 

bendruomenėms. Be to, sklype Biržuose, Vytauto g. 32, jau yra parengtas techninis projektas, kuriame numatyta ir dviračių stoginė. 

9.  Biržų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų Savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos 

ir finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-262 (Aprašas). 

 

 

Konsultacinės darbo grupės pirmininkas                               Linas Vaitkevičius 

 

Konsultacinės darbo grupės sekretorė             Zita Marcinkevičiūtė 

 


