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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“, V skyriumi ir atsižvelgdama į 2022 m. birželio 9 d. Savivaldybės viešosioms
erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos balsų skaičiavimo protokolą
Nr. VL-328:
1. T v i r t i n u Numatomų įgyvendinti daugiausiai gyventojų balsų gavusių projektų sąrašą
(pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytus projektus vykdys Savivaldybės
administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius.
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.
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Projekto pavadinimas1

Projekto įgyvendinimo vieta

Trumpas projekto
aprašymas

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

2.

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 šaškiųšachmatų stalu įrengimas2
Iš viso

Pastabos:
1. Projektai sąraše išdėstyti prioriteto tvarka pagal gautų gyventojų balsų skaičių.
2. Projekto veiklų bus įgyvendinama tiek, kad neviršyti Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir biudžete patvirtintų lėšų.
__________________

Preliminari
projekto vertė,
Eur
3 094,86

46 905,14

50 000,00
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