
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GAUTOS (PLANUOJAMOS GAUTI) EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOS

Iš jųES fondų 
finansavimo 
laikotarpis,

metai

Lėšos iš viso,
Eur ES ir valstybės 

biudžeto lėšos,
Eur

Savivaldybės 
lėšos, Eur

Sritys, į kurias investuota

2004–2006 12 331 665 11 372 807
(92,2 proc.)

958 858
(7,8 proc.)

Įgyvendinta 16 projektų.

Mokyklų pastatų atnaujinimas (Papilio pagrindinėje mokykloje pakeisti langai, stogai, 
apšiltinti fasadai, atnaujintas apšvietimas, šildymas ir kt.);
Vandentvarkos infrastruktūra (nuotekų ir vandens tiekimo tinklų plėtra Biržų m., 
Rinkuškių, Kirdonių ir Pačeriaukštės k.);
Agluonos upės valymas;
Socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros infrastruktūra (Socialinių paslaugų centro 
įkūrimas; Poliklinikos, ambulatorijų, medicinos punktų atnaujinimas; įrangos, specialaus 
transporto įsigijimas);
Melioracijos statinių atnaujinimas;
Teritorijų planavimas (bendrojo plano parengimas).

2007–2013 24 182 760 21 852 651
(90,4 proc.)

2 330 109
(9,6 proc.)

Įgyvendinti 62 projektai.

Viešosios paskirties pastatų renovavimas (švietimo, kultūros įstaigos);
Kaimų atnaujinimas ir plėtra (melioracijos, vandentvarkos infrastruktūros atnaujinimas ir 
plėtra, kultūros ir paveldo objektų atnaujinimas, tradicinių amatų centro įkūrimas);
Turizmas, kultūra, kultūros paveldas (Pilies arsenalo atkūrimas, kempingo statyba, dviračių 
takų plėtra, A. Dauguviečio parke takų, tiltelio, pavėsinės įrengimas; Kvetkų Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios ir Pabiržės senosios klebonijos pastato avarinės grėsmės likvidavimas);  
Vandentvarkos infrastruktūra (vandens tiekimo, nuotekų tinklų plėtra Biržų m. ir Biržų k., 
dumblo apdorojimo įrenginių statyba);
Transporto infrastruktūra (gatvių, kelių asfaltavimas);
Socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros infrastruktūra (savarankiško gyvenimo namų, 
Legailių globos namų priestato statyba, Ligoninės pastato atnaujinimas (langų, lauko durų  
pakeitimas, šilumos punktų ir trasos  atnaujinimas);
Vandens telkinių būklės gerinimas (Širvėnos ežero valymas, išvalyta 25 ha plotas);
Švietimo paslaugų infrastruktūros modernizavimas (lopšelio-darželio „Genys“ vidaus 
patalpų remontas, baldų, įrangos įsigijimas; Kirdonių UDC įkūrimas);
Teritorijų ir strateginis planavimas (dokumentų parengimas)
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2014–2020 21 819 612 15 562 177
(71,3 proc.)

6 257 435
(28,7 proc.)

Įgyvendinti (įgyvendinami) 45 projektai.

Viešosios erdvės (Biržų m., J. Janonio aikštės su besiribojančiomis gatvėmis bei Kultūros 
centro prieigų, piliavietės ir buvusios estrados teritorijų bei dalies daugiabučių namų teritorijos 
tarp Vilniaus ir Vytauto g. sutvarkymas);
Socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros infrastruktūra (bendruomeninių vaikų globos 
namų statyba Biržų m., Legailių globos namų senojo pastato, Poliklinikos (dalies) remontas, 
socialinio būsto plėtra);
Parkai (A. Dauguviečio ir Astravo parkų sutvarkymas, reikalingos  infrastruktūros įrengimas);
Švietimo įstaigų infrastruktūra (Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos dalies erdvių, Biržų 
lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 3 grupių atnaujinimas, sporto salių Biržų m., Karaimų g., ir 
Germaniškio k. remontas, instrumentų Muzikos mokyklai įsigijimas);
Transporto infrastruktūra (gatvių rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas;
Kaimų atnaujinimas ir plėtra (melioracijos statinių atnaujinimas, sporto aikštynų Rinkuškių 
ir Medeikių k. bei Papilio mstl. įrengimas, Biržų k. viešųjų erdvių sutvarkymas);
Vandentvarkos infrastruktūra (vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra, vandens kokybės 
gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių statyba Vabalninko m., vandens tiekimo ir nuotekų 
tinklų rekonstrukcija Biržų m., vandens tiekimo infrastruktūros įrengimas Klausučių k.);
Kultūra, turizmo infrastruktūra (pastato Biržų m., Rotušės g. 2A, kapitalinis remontas ir 
pritaikymas kultūros veikloms; poilsio zonos Kirkilų karstinių ežerėlių teritorijoje, 
informacinių ženklų ir stendų Biržų r. sav. įrengimas);
Kraštovaizdžio apsauga (bešeimininkių pastatų nugriovimas, praeityje naftos produktais 
užterštų teritorijų išvalymas);
Gatvių apšvietimo Biržų m. modernizavimas;
Verslo sąlygų gerinimas (sklypo Biržų m., Plento g. 2C, pritaikymas investicijoms – 
reikalingų inžinerinių tinklų įrengimas);
Kapinių skaitmeninimas;
Vaizdo stebėjimo kamerų 7 kaimiškosiose seniūnijose įrengimas 

Iš viso 
2004–2020 

58 334 037 48 787 635
(83,6 proc.)

9 546 402
(16,4 proc.)

2021–2027 
(planas)

Apie 
25 000 000

Vandentvarka
Turizmo infrastruktūra ir paslaugos
Socialinė, sveikatos apsauga
Švietimo infrastruktūra ir paslaugos
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Verslo sąlygų gerinimas
Viešojo transporto infrastruktūra
Aplinkos, kraštovaizdžio apsauga
Viešosios paskirties pastatų atnaujinimas

Iš viso
2004–2027 

Apie
74 000 000


