
DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS 2023 

KVIETIMAS GYVENTOJAMS TEIKTI PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS 

 

Kviečiame gyventojus nuo 2023 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. teikti projektų idėjų 

pasiūlymus Savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti.  

Projekto idėjos pasiūlymą gali teikti Lietuvos Respublikos pilietis, ne jaunesnis nei 16 metų, 

surinkęs ne mažiau kaip 15 gyventojų parašų, palaikančių projekto idėjos pasiūlymą (toliau – 

Pareiškėjas). 

Pareiškėjai šiame kvietime ir Apraše1 nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą 

nustatytos formos Projekto idėjos pasiūlymą (forma čia). 

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui: 

- prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas Pritarimas projekto idėjai: ne mažiau 

kaip 15 ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų sąrašas2, kuriame pateikiama ši informacija: vardas, 

pavardė, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir gyventojo parašas (Pritarimo 

projekto idėjai forma čia); 

- projektas 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; 

- tai turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių 

takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas; 

- projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo 

dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems 

inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti; 

- projekto idėjos pasiūlymas užpildytas lietuvių kalba; 

- projektai turi būti įgyvendinami 2023 m. ir neviršyti Savivaldybės 2023 m. biudžete šiai 

priemonei numatytos lėšų sumos – 50 tūkst. Eur. 

Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams, kurie nori teikti projekto idėjos 

pasiūlymus, suteiks Savivaldybės administracijos specialistai: 

- Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė (Vytauto g. 38, 

320 kab., Biržai, tel. 8 698 75 411, el. p. zita.marcinkeviciute@birzai.lt) – dėl projekto idėjos atitikties 

Savivaldybės veiklos strateginio  plano3 tikslams, dėl projekto idėjos pasiūlymo rengimo ir pateikimo; 

- Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta Munikienė (Vytauto g. 59, 206 kab.,  

Biržai, tel. 8 682 54 108, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt) – dėl projekto idėjos atitikties teritorijų 

planavimo dokumentams, architektūrinių sprendimų klausimais; 

- Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Giedrius Neviera (Vytauto g. 38, 108 kab., 

Biržai, tel. 8 672 37 924, el. p. giedrius.neviera@birzai.lt) – dėl projekto idėjos atitikties jau 

patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, esamiems inžineriniams tinklams ir 

komunikacijų sistemoms eksploatuoti, dėl statybos, išlaidų pagrįstumo. 
 

Pagal nustatytas formas parengti Projektų idėjų pasiūlymai kartu su Pritarimu projekto 

idėjai ir kiti dokumentai Savivaldybės administracijai adresu Vytauto g. 38, 210 kab., 41143 Biržai, 

pateikiami vienu iš būdų: 

- tiesiogiai; 

https://www.birzai.lt/data/public/uploads/2022/09/sprendimas_t-262_2020-10-29.pdf
https://www.birzai.lt/data/public/uploads/2023/03/projekto-idejos-pasiulymo-forma.docx
https://www.birzai.lt/data/public/uploads/2023/03/pritarimo-projekto-idejai-forma.docx
https://www.birzai.lt/data/public/uploads/2023/03/pritarimo-projekto-idejai-forma.docx
mailto:zita.marcinkeviciute@birzai.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a4aec609e0811ed8df094f359a60216
mailto:loreta.munikiene@birzai.lt
mailto:giedrius.neviera@birzai.lt
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- naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis; 

- elektroniniu būdu – el. p. savivaldybe@birzai.lt.  

Už Savivaldybės atrinktus projektų idėjų pasiūlymus gyventojai bus kviečiami balsuoti  

elektroniniu būdu Savivaldybės interneto svetainėje www.birzai.lt ir seniūnijų patalpose.  

Daugiausia gyventojų balsų gavusius bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintus projektus 2023 m. įgyvendins Savivaldybės administracija. Projektai 100 proc. bus 

finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis. 

2023 m. Savivaldybės biudžete gyventojų iniciatyvų projektams finansuoti numatyta 

50 tūkst. Eur. 

Daugiau informacijos apie dalyvaujamąjį biudžetą Savivaldybėje pateikiama čia. 

 

Biržų rajono savivaldybės administracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Biržų 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 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų Savivaldybės 

viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 
 

2 Ne mažiau kaip 15 ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų, neįskaitant Pareiškėjo, sąrašas 
 

3 Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 

2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“. 
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