
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS ATRINKTŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ

NUASMENINTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO

20      m.                      d. Nr.
Biržai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29  straipsnio  8  dalies
2  punktu,  Biržų  rajono  savivaldybės  bendruomenės  iniciatyvų,  skirtų  Savivaldybės  viešosioms
erdvėms  ir  gyvenamajai  aplinkai  kurti  ir  plėsti,  projektų  idėjų  atrankos  ir  finansavimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-262
„Dėl Biržų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų Savivaldybės viešosioms erdvėms
ir  gyvenamajai  aplinkai  kurti  ir  plėsti,  projektų  idėjų  atrankos  ir  finansavimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“, 19 punktu ir atsižvelgdama į Konsultacinės darbo grupės projektų idėjų pasiūlymams
vertinti,  sudarytos Biržų rajono savivaldybės mero 2022 m. balandžio 15 d. potvarkiu Nr. M-21
„Dėl  Konsultacinės  darbo  grupės  sudarymo“,  teikimą  (2022  m.  gegužės  13  d.  protokolas  
Nr. MDG-5),

t  v  i  r  t  i  n  u  Konsultacinės  darbo  grupės  atrinktų  projektų  idėjų  nuasmenintą  sąrašą
(pridedama).

Šis  įsakymas  per  vieną  mėnesį  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  administracinių  ginčų
komisijos  Panevėžio  apygardos  skyriui  (Respublikos  g.  62,  35158  Panevėžys)  Lietuvos
Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta  tvarka,
Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo
rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorė        Irutė Varzienė

Parengė
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PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 20     m.                   d. 
įsakymu Nr.

KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS ATRINKTŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ NUASMENINTAS SĄRAŠAS

Eil.
Nr. 

Projekto idėjos (projekto) pavadinimas Projekto įgyvendinimo vieta Trumpas projekto
Aprašymas

Projekto vertė, 
Eur

1. Projektas „Kuriame patrauklią ir patogią 
aplinką“

Biržų r. sav., Vabalninkas, 
S. Neries g. 21

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

3 094,86

2. Projektas „Lai būna šviesu ir saugu“ Biržų r. sav., Širvėnos sen., 
Rinkuškių k., Rinkuškių g. 18

Apšvietimo (2 apšvietimo stulpai) įrengimas prie 
automobilių stovėjimo aikštelės, kurį yra šalia vaikų 
žaidimų aikštelės

3 026,13

3. Projektas „Viešosios erdvės Biržų k., 
Rinkuškių g. 47 ir 51 bei Liepų g. 31, 
sutvarkymas“

Biržų r. sav., Širvėnos sen., Biržų 
k., daugiabučių gyvenamųjų namų 
Rinkuškių g. 47 ir 51 bei Liepų g. 
31, teritorija

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

50 000,00

4. Projektas „Laiptuoto tako įrengimas 
Kučgalio šaltinėlio teritorijoje“

Biržų r. sav., Papilio sen.,
Kučgalio k., Šaltinėlio g.

Laiptuoto tako (9 m) įrengimas 1 500,40

5. Projektas „Kaimas prie Rovėjos“ Biržų r. sav., Parovėjos sen., 
Parovėjos k.

Liepto į Rovėjos upę, laiptelių upės šlaitu, pavėsinės 
su stalu, suolais, persirengimo kabinos įrengimas

3 000,00

6. Projektas „Petankės aikštelė Biržuose“ Biržai, šalia tako nuo Jaunimo g. iki
maudyklos prie kempingo bei 
stadiono

Petankės aikštelės, tako prie ežero apšvietimo 
(8 LED šviestuvai), elektros įvado įrengimas

22 336,60

7. Projektas „Vėjo ir Kaštonų gatvių vaikų 
žaidimo aikštelė“

Biržai, Vėjo g. Vaikų žaidimų aikštelės (daugiafunkcis įrenginys, 
tinklinė piramidė, sūpynės) ir aikštelės pagrindo 
(smėlis) įrengimas

33 760,21
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