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ĮVADAS
Biržų miesto bendrojo plano koncepcija parengta vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2010
11 15 sprendimu Nr.T-252 „Dėl Biržų miesto bendrojo plano rengimo“, Biržų miesto teritorijos bendrojo
plano planavimo darbų programa (patvirtinta Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011
02 18 įsakymu Nr.A-145), planavimo sąlygomis bei remiantis Lietuvos įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais planavimą. Savivaldybės teritorijos dalių
(miestų ir miestelių) bendrųjų planų rengimo, derinimo, tvirtinimo, keitimo ir galiojimo tvarką detaliai
reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. D1-263 (LR aplinkos
ministro 2006-12-14 įsakymo Nr. D1-591 redakcija) patvirtintos „Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų
planų rengimo taisyklės“ (Žin. 2006, Nr.145-5559). 2013 m. atlikus Biržų miesto teritorijos bendrojo plano
esamos būklės analizę, buvo pereita prie antrosios rengimo etapo stadijos – miesto vystymo
koncepcijos.
Rengiant Biržų miesto bendrojo plano koncepciją remiamasi Europos Sąjungoje visuotinai priimta
tvaraus vystymosi ideologija. Tvarus (darnus) vystymasis suprantamas kaip kompromisas tarp
aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes pasiekti visuotinę
gerovę dabartinėms ir ateinančioms kartoms, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų. Tam, kad
nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas Biržų miesto teritorijos vystymo koncepcijos
įgyvendinimo pasekmes aplinkai, rengiamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas - planų ir programų įgyvendinimo galimų pasekmių aplinkai
nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, per kurį rengiami strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
dokumentai, konsultuojama, atsižvelgiama į vertinimo ir konsultacijų rezultatus prieš priimant ir (arba)
tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos
priėmimo ir (arba) tvirtinimo. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslai:
•
•
•

nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas Biržų miesto bendrojo plano įgyvendinimo
pasekmes aplinkai;
užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su tam tikromis valstybės ir savivaldybių institucijomis,
visuomene, atsižvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus;
užtikrinti, kad bendrojo plano rengimo organizatoriai turės išsamią ir patikimą informaciją apie
galimas reikšmingas plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į ją.
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1. BIRŽŲ MIESTO BENDROJO PLANO KONCEPCIJA
1.1. Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos turinys
Biržų miesto teritorijos vystymo koncepcijos pateikiama medžiaga suskirstyta į 4 skyrius. Išskiriami du
teritorijos vystymo koncepcijos variantai aprašomi SPAV ataskaitos 1.3 teksto skyriuje. Grafinę dalį
sudaro miesto teritorijos vystymo erdvinės struktūros ir funkcinių prioritetų dviejų variantų brėžiniai.
Žemiau yra pateikiamas Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos turinys.
TEKSTINĖ DALIS:
ĮVADAS
1. MIESTO BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ LEMIANČIOS ESAMOS BŪKLĖS IŠVADOS
1.1. IŠORINĖ STRUKTŪRA
1.2. MIESTO VIDINĖ STRUKTŪRA
1.3. MIESTO ŽALIEJI PLOTAI
1.4. TERITORIJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMAS
1.5. GAMTINĖ APLINKA
1.6. NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS
1.7. SOCIALINĖ APLINKA
1.8. BŪSTO PLĖTRA
1.9. EKONOMINĖ APLINKA
1.10. SUSISIEKIMO SISTEMA
1.11. INŽINERINĖ APLINKA
2. SOCIALINĖS – EKONOMINĖS RAIDOS PROGNOZĖS
2.1. SOCIALINĖS APLINKOS BENDRIEJI TIKSLAI
2.2. DEMOGRAFINĖS RAIDOS PROGNOZĖS IR JŲ ALTERNATYVOS
2.3. BŪSTO PLĖTROS PROGNOZĖ
2.4. PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS POREIKIO PROGNOZĖ
2.5. MIESTO NAUJŲ TERITORIJŲ POREIKIS
3. MIESTO ERDVINĖ KOMPOZICIJA BEI JĄ FORMUOJANTYS VEIKSNIAI
3.1. PLANUOJAMI PABRADĖS MIESTO TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJOS VARIANTAI DVIDEŠIMTIES
METŲ LAIKOTARPIUI
3.2. GAMTINIO KARKASO TERITORIJŲ LOKALIZAVIMAS
3.3. PAGRINDINIAI MIESTO PLĖTROS VARIANTŲ KOMPOZICINIAI ELEMENTAI, FORMUOJANTYS MIESTO
STRUKTŪRĄ
3.4. MIESTO TERITORIJOS VYSTYMO BŪDAI (TIPAI)
4. PLANINĖ STRUKTŪRA, TERITORIJŲ FUNKCIJOS IR NAUDOJIMAS
4.1. FUNKCINIŲ PRIORITETŲ ZONOS
4.2. GAMTOSAUGOS KRYPTYS IR ŽALŲJŲ PLOTŲ SISTEMOS VYSTYMAS
4.3. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS KRYPTYS
4.4. SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTOJIMO KONCEPCIJA
4.5. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO KRYPTYS

GRAFINĖ DALIS
1 brėžinys. KONCEPCIJA . Funkciniai prioritetai. I variantas.
2 brėžinys . KONCEPCIJA. Erdvinė struktūra. I variantas.
3 brėžinys. KONCEPCIJA. Funkciniai prioritetai. II variantas.
4 brėžinys. KONCEPCIJA. Erdvinė struktūra. II variantas.
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1.2. Biržų miesto teritorijos vystymo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai
Pagrindinis Biržų miesto teritorijos bendrojo plano tikslas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumento
teritorijos erdvinio vystymo politikai, teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams bei svarbiausioms
tvarkymo priemonėms nustatyti parengimas, sudarant palankiausias sąlygas Biržų miesto darniam
vystymuisi, užtikrinant prielaidas teigiamai ekonomikos ir socialinei raidai, kartu nepadarant žalos
aplinkai. Koncepcijos rengimo stadijos metu tobulinama teritorijos erdvinės struktūros kompozicija,
nustatomi planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai, teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai ir
miesto teritorijos plėtros kryptys. Parengiamas galimas alternatyvus miesto teritorijos vystymosi
variantas, nustatomi teritorijos tvarkymo, reglamentavimo ir apsaugos principai. Miesto vystymo
koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui – iki 2033 metų.
Biržų miesto bendrojo plano rengimo tikslai:
išlaikyti planuojamoje teritorijoje socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą;
formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką stengiantis sukurti geresnes ir
visavertes gyvenimo sąlygas;
formuoti gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros bei kitų veiklos sričių plėtojimo politiką;
saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, taip
pat ir rekreacijos išteklius;
formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai palaikyti arba
atkurti;
rezervuoti (nustatyti) teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrai;
suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus
dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje;
skatinti investicijas socialiniam ekonominiam vystymui.
Biržų miesto bendrojo plano rengimo uždaviniai:
suformuoti Biržų miesto teritorijų vystymo koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir
apsaugos prioritetus bei atlikti teritorijų funkcinį zonavimą;
tobulinti istoriškai susiklosčiusią miesto urbanistinę struktūrą bei tūrinę erdvinę kompoziciją;
numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo
naudojimo želdynų sistemą;
plėtoti inžinierinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;
nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų
naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus;
numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą,
ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų
išsaugojimą;
rezervuoti teritorijas komunikacijų trasų ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;
nustatyti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir/ar pobūdį;
įteisinti miesto teritorijų tvarkymo reglamentus.
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1.3. Planuojami Biržų miesto teritorijos vystymo koncepcijos variantai dvidešimties metų
laikotarpiui
Miestai, miesteliai yra gyventojų socialinės ir ekonominės veiklos koncentracijos ir kultūros židiniai,
lemiantys viso rajono bei regiono socialinį ekonominį potencialą. Darnaus vystymosi principas reikalauja
reguliuoti urbanizacijos procesą, nedarant žalos aplinkai. Nevaldoma urbanizacija gali turėti neigiamos
įtakos ir negrįžtamų pasekmių aplinkai, visų pirma - gamtinei ir kultūrinei.
Miesto erdvinę struktūrą siekiama vystyti sudarant palankiausias gyvenimo sąlygas ir optimalų balansą
tarp urbanizuotų ir laisvų erdvių, saugant vertingą kraštovaizdį. Pagrindiniai optimalios Biržų miesto
struktūros vystymo principai yra:
miesto centro formavimas – miesto centro teritorijos vystymas įvertinant kintančius
poreikius, miesto centro gyvybingumo skatinimas;
urbanistinių jungčių - miesto pagrindinių gatvių tinklo formavimas, miesto ryšių
funkcionavimo užtikrinimas;
gyvenamosios aplinkos, viešųjų erdvių ir kitų teritorijų formavimas, modernizavimas;
polifunkciškumą skatinantis funkcinis ir fizinis neefektyviai naudojamų teritorijų
pertvarkymas (konversija);
užstatymo struktūrizavimas;
nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
gamtinio karkaso elementų saugojimas;
rekreacinių objektų plėtra;
miesto ir priemiesčių plėtros suderinamumas;
miesto ir Biržų regioninio parko plėtojimo bendra strategija.
Vienas iš būdų teritorinės kraštotvarkinės struktūros esamiems bruožams išryškinti ir tolimesnei plėtrai,
sąlygojamai socialinių ir ekonominių procesų bei gamtinės aplinkos ypatumų nustatyti, yra teritorijos
erdvinės raidos kompozicijos bei koncepcijos sukūrimas.
Siūlomi du Biržų miesto plėtros kompoziciniai variantai. Abiejuose variantuose miesto erdvinės struktūros
svarbiausi sudėtiniai komponentai yra urbanistinis bei gamtinis karkasai, miesto plėtros teritorijų funkcinės
struktūros. Įvertinus esamą padėtį bei jos išvadas, Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendinius, teikiami du Biržų miesto plėtojimo variantai, kuriuose numatomos priemonės:
užtikrinančios gyvenimo kokybės augimą;
leidžiančios valdyti miesto plėtrą pagal darnios plėtros principus;
suderinančios rajono ir miesto teritorijų bendrųjų planų sprendinius, sukuriančias
prielaidas naudingai bendradarbiauti visoms šalims.
Pirmas variantas - Miesto plėtra esamose administracinėse ribose
Biržų miesto plėtra numatoma esamose administracinėse ribose. Prioritetas teikiamas vidinės miesto
struktūros tobulinimui, teritorijų modernizavimui, vidinių teritorijų rezervų naudojimui. Plėtojama
susiklosčiusi miesto struktūra. Prioritetas teikiamas miesto centro teritorijos gyvybingumo, fizinės aplinkos
kokybės, ekonominio aktyvumo skatinimui. Saugomos nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos bei
objektai, siekiama jų vertybės požymių išlaikymo ir perdavimo ateinančioms kartoms. Planuojama esamų
gyvenamųjų teritorijų renovacija užbaigiant formuoti nebaigtas užstatyti urbanistines struktūras,
pritraukiant aplinkai draugiškas funkcijas, gerinant gyvenimo kokybę. Numatoma žaliųjų plotų sistema.
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Susisiekimo sistemoje numatomas esamo gatvių tinklo optimizavimas ir kokybės gerinimas. Vykdoma
minimali gatvių tinklo plėtra, didinant rišlumą ir minimizuojant gyventojų ir verslo kelionių laiko sąnaudas
bei transporto priemonių ridą. Vykdoma intensyvi dviračių takų tinklo plėtra, siekiant keisti gyventojų
susisiekimo įpročius bei formuoti subalansuotą susisiekimo sistemą. Didelis dėmesys skiriamas viešojo
transporto tinklui. Aplinkkelis formuojamas toli už miesto, svarbiausius kelius integruojant į jį, tačiau tarp
aplinkkelio ir miesto teritorijos nevykdant esminės gatvių tinklo plėtros.
Antras variantas – Optimali miesto plėtra
Vykdomas Biržų miesto urbanistinės ir gamtinės struktūrų optimizavimas. Numatoma Biržų plėtra
integruojant užstatytas ir/ar užstatomas Biržų, Klausučių, Šlepščių, Rinkuškių kaimų teritorijas į bendrą
miesto struktūrą. Dalis naujai prijungiamų prie miesto teritorijų yra Biržų regioniniame parke. Šių teritorijų
vystymo sprendiniai neprieštarauja Biržų regioninio parko tvarkymo reglamentams ir apribojimams.
Planuojamas aerodromo, neužstatytos teritorijos, esančios miesto šiaurės rytų pusėje bei patenkančios į
Biržų regioninį parką, atskyrimas nuo miesto administracinės teritorijos. Plėtojamas miesto centras, kur
skatinamas centro gyvybingumas, fizinės aplinkos kokybės gerinimas, ekonominis aktyvumas.
Formuojami miesto lokalūs centrai (pocentriai) su gyventojų aptarnavimui reikalinga infrastruktūra.
Saugomi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, teritorijos, siekiama jų vertybės požymių išlaikymo ir
perdavimo ateinančioms kartoms. Naujos teritorijos įsisavinamos kompleksiškai, rezervuojami plotai
viešosioms erdvėms, infrastruktūrai. Kuriama žaliųjų plotų sistema, integruojanti esamus želdynus,
vandens telkinių pakrantes. Vystant miesto gatvių tinklą, planuojamos naujos susisiekimo jungtys.
Susisiekimo sistemoje numatomas esamo gatvių tinklo optimizavimas, kokybės gerinimas bei periferinė
gatvių tinklo plėtra tarp miesto ribų ir naujai formuojamo aplinkkelio. Siekiama suformuoti priemiestinių
gatvių tinklo karkasą, kuris būtų kaip pagrindas efektyviam transporto srautų paskirstymui ir teritorijų
urbanizavimui, siekiant minimizuojant gyventojų ir verslo kelionių laiko sąnaudas bei transporto priemonių
ridą. Vykdoma intensyvi dviračių takų tinklo plėtra, siekiant keisti gyventojų susisiekimo įpročius bei
formuoti subalansuotą susisiekimo sistemą. Didelis dėmesys skiriamas viešojo transporto tinklui.
Biržų miesto teritorijos vystymo koncepcijos variantai skiriasi pagal planuojamas plėtros kryptis. Pirmame
variante plėtra vykdoma esamose miesto administracinėse ribose. Antrame variante prioritetai teikiami
gretimų miestui užstatytų teritorijų integravimui į miesto struktūrą.
Tiek pirmajame, tiek antrajame koncepcijos variantuose perspektyvai siūlomos prioritetinio žemės
naudojimo funkcinės zonos yra išskiriamos atsižvelgiant į vertybinius kraštovaizdžio ypatumus ir laikantis
Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų plano (Žin., 2009, Nr.146-6501) bei Biržų regioninio parko tvarkymo
plano (Žin.,2010, Nr.16-783) sprendinių.
Pasirinktas koncepcijos variantas bus tobulinamas sprendinių konkretizavimo stadijoje, išlaikant
sprendinių konceptualumą, bei taikant visuotinai pripažintus darniosios plėtros principus, priemones ir
būdus:
- nustatys pagrindinius ir nekeičiamus urbanistinės struktūros formavimo principus;
- nustatys darniosios plėtros principus atitinkančią veiklą reglamentuojančius režimus
skirtingose teritorijose, akcentuojant žemėnaudos mišrumą, žemės naudojimo intensyvumą
bei planuojamos teritorijos struktūrinių dalių funkcines bei kompozicines ypatybes;
- deklaruos svarbiausius viešo naudojimo struktūrinius elementus (saugomas viešas erdves,
želdynus bei susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai reikalingas teritorijas);
- BP kompetencijos ribose suformuluos pagrindinius reikalavimus statybinei veiklai skirtingose
funkcinėse zonose.
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1.4. Biržų miesto bendrojo plano sąsaja su kitais planais ir programomis
Biržų miesto bendrojo plano koncepcija iki 2033 metų rengiama įvertinant ir atsižvelgiant į jo sąsajas su
šalyje, Panevėžio apskrityje ir Biržų rajono savivaldybėje parengtomis strategijomis, programomis ir
planais:
Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr.113-5029);
Nacionalinė darnaus vystymo strategija (Žin., 2003, Nr.89-4029);
Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin., 2002, Nr. 104-4621);
Lietuvos respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių planas (Žin., 2005, Nr. 1033808; Žin., 2007, Nr. 114-4646; Žin. 2008, Nr. 13-439; Žin., 2009, Nr. 80-3343);
Nacionalinės integralios paveldosaugos strategijos metmenys (Žin., 2004, Nr. 175-6516);
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategija, patvirtinta LR
Vyriausybės 2008m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr.832;
Nacionalinis energetikos strategijos įgyvendinimo planas, patvirtintas LR vyriausybės 2007 -12 27 nutarimu Nr. 1442;
2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėros programa;
Lietuvos Respublikos dvarų paveldo išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą
koncepcija (Žin., 2002, Nr. 96-4240);
Dvarų paveldo išsaugojimo programa (Žin., 2003, Nr. 38-1740);
Ilgalaikė dvarų paveldo objektų – istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbų programa (2005-01-10
KVAD prie LR LM direktoriaus įsakymas Nr. Į-09);
LR Vyriausybės nutarimas ,,Dėl priemonių Šiaurės Lietuvos karstinio regiono gyvenamai aplinkai
ir ekologinei būklei pagerinti“ (Ž., 2006 m., Nr.64-2364);
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (Žin., 2002, Nr.110-4852);
Panevėžio apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas (patvirtintas LR Vyriausybės 2012
m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1531);
Biržų rajono teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Biržų raj. tarybos 2008 06 30 sprendimu
Nr.T-156);
Biržų miesto bendrasis planas (patvirtintas Biržų raj. tarybos 2002 11 25 sprendimu Nr.114);
Panevėžio regiono plėtros planas 2007-2013 m.
Biržų rajono plėtros iki 2015 strateginiu planu (patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005
01 25 sprendimu Nr. T-1);
Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Biržų mieste specialusis planas (reg. Nr. 000362000160);
Biržų ir Rinkuškių aglomeracijos nuotekų ir vandentiekio tinklų SP (reg. Nr. 005362000192);
Biržų rajono savivaldybės kultūros paveldo tinklų schema (patvirtinta LR kultūros ministro
įsakymu 2009 05 05 Nr.ĮV-212);
Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų planas (patvirtintas 2009 12 02 LRV nutarimu Nr.1606, Žin.,
2009, Nr. 146-6501);
Biržų regioninio parko tvarkymo planas (tvirtintu LR aplinkos ministro 2010 01 28 įsakymu Nr.D183, Žin., 2010, Nr. 16-783);
Biržų rajono miškų priskyrimo miškų grupėms planas (Valstybinės miškų tarnybos duomenys);
Biržų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema (Valstybinės miškų tarnybos
duomenys);
Kiti detalieji ir specialieji planai pagal Biržų rajono savivaldybės teritorijų planavimo registrą.
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2. ESAMA APLINKOS BŪKLĖ IR JOS POKYČIAI, JEIGU PLANAS NEBUS ĮGYVENDINTAS
2.1. Esama aplinkos būklė
Vertinant aplinkos būklę Biržų mieste, būtina atsižvelgti į pagrindinių aplinkos komponentų - aplinkos
oro, paviršinio ir požeminio vandens kokybę, gamtinio kraštovaizdžio būklę. Šių aplinkos elementų
kokybės pokyčiai apsprendžia bendrą aplinkos kokybę. Kokybiniai pokyčiai viena ar kita linkme įtakoja
natūralaus ar santykinai natūralaus kraštovaizdžio, tame tarpe biotos struktūros pokyčius. Biržų miesto
teritorijos aplinkos būklės apžvalga atlikta remiantis Biržų miesto bendrojo plano esamos būklės
analizės ir vertinimo medžiaga (UAB ,,Urbanistika“, 2013).
Aplinkos oro kokybė
Atmosferos tarša tebėra viena didžiausių ir sunkiausiai sprendžiamų aplinkosaugos problemų. Taip yra
todėl, kad teršalai aplinkos ore gali išsilaikyti ganėtinai ilgą laiką ir juos oro masės perneša toli nuo kilmės
šaltinių.
Miesto aplinkoje oro kokybei didžiausią įtaką daro transportas, pramonė, energetika, namų ūkis. Erdvinį
oro taršos pasiskirstymą įtakoja stacionarių ir mobilių teršalų emisijos šaltinių teritorinis išsidėstymas,
gatvių užstatymas bei gamtiniai veiksniai – meteorologinės ir orografinės sąlygos.
Biržų mieste pagrindiniai aplinkos oro teršėjai yra pramonės įmonės, energetikos objektai (vietinės
katilinės), namų ūkis, transportas.
Biržų mieste įmonių, kurios teršia orą kietosiomis dalelėmis, anglies ir azoto oksidais, lakiaisiais
organiniais junginiais, sieros dioksidu nėra daug, stambiausios: UAB ,,Agaras“ (mėsos ir jos produktų
gamyba), AB ,,Siūlas“ (tekstilės gaminių gamyba), UAB „Biržų alus“ (alaus gamyba), Čygo-Kalkio TŪB
,,Rinkuškiai“ (alaus gamyba), UAB ,,Tyla“ (medienos gaminių gamyba). Stacionarių oro taršos šaltinių
tarpe prie stambesnių oro teršėjų reikėtų priskirti Biržų miesto šilumines katilines (Kaštonų,
Rotušės), kurias eksploatuoja UAB ,,Litekso“ filialas ,,Biržų šiluma“. Paminėtų objektų tarpe, pagal
išmetamų teršalų kiekius ,,didžiausi‘‘ oro teršėjai Biržų miesto mastu yra Kaštonų, Rotušės ir AB ,,Siūlas“
katilinės.
Tai, kad Biržų šiluminėse katilinėse kaip kuras nebenaudojamas mazutas (80% suvartojamo kuro sudaro
biokuras) bei vykdomi
miesto šilumos ūkio modernizavimo darbai - 2012 metų pabaigoje baigta
Rotušės katilinės rekonstrukcija (pastatytas modernus garo katilas, kūrenamas biokuru), leido sumažinti
išmetamų į aplinką teršalų kiekius. Lyginant su 2000 –aisiais metais, mieste sumažėjo sieros dioksido,
kietųjų dalelių emisijos, visų kitų teršalų emisijos kito nežymiai. Nei viena iš Biržų mieste veikiančių
įmonių nepatenka į sąrašą įmonių, labiausiai teršiančių orą Panevėžio regione.
Biržų mieste oro kokybei neabejotinai didelę įtaką daro namų ūkis, nes iš privačių gyvenamųjų namų
kaminų išmetama nemažai teršalų, kurių padaugėja šaltuoju metų laiku, kai intensyviai kūrenamos
krosnys, o meteorologinės sąlygos nėra palankios jiems išsisklaidyti. Ši tarša yra niekieno
nekontroliuojama, jos apimtys nežinomos. Biržų mieste apie 60% gyventojų gyvena individualiuose
namuose, kurių dauguma šildomi kietu kuru. Nereti atvejai, kada buitiniuose kūrenimo įrenginiuose yra
deginamos plastiko atliekos, guma, panaudoti tepalai ir įvairios kitos kurui netinkamos atliekos. Dėl to,
šaltuoju metų periodu individualių namų kvartaluose padidėja oro tarša. Be to, šių medžiagų degimo
procese susidariusios nuodingos medžiagos teršia paviršinius vandenis ir dirvožemį. Perspektyvoje
būtina spręsti vartotojų, šiuo metu šilumą gaminančių vietiniuose šilumos šaltiniuose, prijungimo prie
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centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos klausimą. Šios problemos sprendimas įgalintų
stacionarių taršos šaltinių skaičius, kas turėtų teigiamą ilgalaikį poveikį aplinkos oro kokybei.

sumažinti

Aktuali problema – oro užterštumas kietosiomis dalelėmis Mieste dar yra 30 km žvyro danga padengtų
gatvių, todėl šiltuoju metu laiku padidėja dulkėtumas. Žiemą gatvės barstomos smėliu arba jo mišiniu su
druska, todėl pavasarį labai svarbu laiku išvežti per žiemą susikaupusį smėlį. Laiku neišvežus gatvių
sąšlavų automobilių ratai ir vėjas dulkes pakelia į orą ir padidina jo taršą kietosiomis dalelėmis. Šiltuoju
metų laiku gatves būtina laistyti. Pasitaiko atvejų, kada miesto teritorijoje, sodininkų ir garažų bendrijose
deginamos atliekos ir sausa žolė. Tai labai blogina aplinkos oro kokybę ir padidina taršą kietosiomis
dalelėmis.
Biržų miesto nuotekų valymo įrenginiai pastatyti pietvakarinėje miesto dalyje. Kadangi vyrauja pietvakarių
ir vakarų krypčių vėjai, mieste kartais juntamas nemalonus kvapas. Yra pasodintos kvapus sulaikančios
apsauginės medžių juostos, tačiau medžiai dar neužaugę ir nevisiškai atlieka savo paskirtį. Todėl šiuo
metu reikėtų panaudoti kvapus sugeriančius absorbentus ir biologinius preparatus, kurie sumažina dujų
išsiskyrimą iš nuotekų dumblo. Nuo nemalonių kvapų, sklindančių iš UAB ,,Agaras“ skerdyklos, kenčia
Pabiržės, Likėnų ir kitų aplinkinių gyvenviečių gyventojai. Esant vakarų krypčių vėjui kvapas kartais
juntamas net Biržų mieste. UAB ,,Agaras“ yra numatęs statyti bioreaktorių, kuriame būtų utilizuojamos
susidariusios biologiškai skaidžios atliekos.
Kitas svarbus teršalų emisijos šaltinis Biržų mieste, kaip ir visoje šalyje, yra autotransportas.
Autotransporto sąlygojamos taršos apimtys priklauso nuo automobilių skaičiaus, eismo intensyvumo,
suvartotų degalų kiekio, jų rūšies ir kokybės, transporto priemonių techninės būklės ir kt. Aplinkos
apsaugos agentūros duomenimis, pastaraisiais metais šalyje tarša iš transporto sektoriaus aplenkė ilgą
laiką šiuo požiūriu pirmavusį energetikos sektorių ir sudaro arti 45 % visų į aplinkos orą išmetamų teršalų.
Kokią dalį transporto sąlygojama oro tarša sudaro Biržų mieste duomenų nėra.
Biržų miestas neturi pietinio ir šiaurinio aplinkkelių, todėl didžioji sunkiojo transporto dalis važiuoja
miesto gatvėmis. Išmetamosios dujos, dylančių padangų dulkės žymiai teršia orą Pasvalio, Vabalninko,
Respublikos ir Skaistkalnės gatvėse.
Pagal valstybinę aplinkos oro monitoringo programą, kurios uždavinys yra pateikti visuomenei ir visoms
suinteresuotoms organizacijoms sistemingą ir objektyvią informaciją apie oro užterštumo lygį, šalies
teritorijoje yra įrengta 13 nepertraukiamai veikiančių oro kokybės kontrolės stočių. Aplinkos oro kokybė
Biržų mieste pagal valstybinę aplinkos oro monitoringo programą nėra stebima. Biržų mieste aplinkos
oro monitoringas nevykdomas.
Biržų rajono savivaldybė yra parengusi ,,Biržų rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo
programą 2011-2015 metams“. Pagrindinis programos tikslas – užtikrinti švaresnį Biržų rajono
savivaldybės aplinkos orą, vykdyti aplinkos oro taršos prevenciją ir sukurti sveikesnes žmonių gyvenimo
sąlygas rajone. Nustatyti aplinkos oro apsaugos prioritetai: energijos naudojimo veiksmingumo didinimas;
motorinių transporto priemonių sukeliamos taršos mažinimas; geriausių prieinamų gamybos būdų ir
technologijų diegimas.
Biržų miesto bendrojo plano koncepcijoje nenumatoma veikla, galinti reikšmingai paveikti oro kokybę.
Savo ruožtu susisiekimo sistemos modernizavimas, esamo gatvių tinklo tobulinimas, pėsčiųjų ir dviračių
transporto tinklo plėtra pagerintų eismo sąlygas, įgalintų pastebimai pristabdyti transporto emisijų,
dulkėtumo, išmetamų teršalų kiekio augimą. Šilumos ūkio modernizavimas – centralizuoto šilumos
tiekimo sistemų įdiegimas sumažintų stacionarių nekontroliuojamų oro taršos šaltinių skaičių ir išmetamų
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teršalų kiekius. Teritoriškai žymiai plečiami atskirųjų rekreacinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties
želdynų plotai turės įtakos mažinant neigiamą taršos poveikį.
Neįgyvendinus koncepcijos sprendinių, dėl nekontroliuojamų ir neprognozuojamų teršalų emisijų, tikėtinas
oro kokybės blogėjimas, o tuo pačiu neigiamas poveikis miesto gyventojų sveikatai, gamtinės aplinkos
ekologiniam stabilumui, želdinių būklei, rekreaciniam patrauklumui.

Paviršinių bei požeminių vandenų tarša ir kokybė
Paviršinių vandenų kokybė priklauso nuo teršalų, patenkančių į vandens telkinius kiekių ir savybių bei
pačių vandens telkinių ypatybių. Tarp pagrindinių vandens telkinių teršėjų yra komunalinis (namų ūkis),
pramonė ir žemės ūkis. Gyventojų ir pramonės išleidžiami nutekamieji vandenys priskiriami taškinei
taršai, o tarša iš žemės ūkio vadinama pasklidąja, tuo nurodant skirtingą sklaidos pobūdį. Taškinė tarša,
nepaisant to, kad labai pakito ne tik bendras nuotekų kiekis (vandens suvartojimo pramonės ir
komunaliniame sektoriuje sumažėjimas), pagerėjo jų išvalymo lygis (buvo modernizuojami ar statomi
nuotekų valymo įrenginiai), išlieka viena iš labiausiai įtakojančių paviršinio vandens kokybę. Pagrindinis
vandenų apsaugos strateginis tikslas – pagerinti vandens telkinių ekologinę būklę, mažinant teršimą iš
koncentruotų taršos židinių – miestų.
Pagrindinis taškinės taršos šaltinis Biržų mieste ilgą laiką buvo 1960 m. pastatyti nuotekų valymo
įrenginiai bei nepatenkinamos būklės ir nepakankamai išvystyta nuotekų tinklų sistema, dėl ko į aplinką
patekdavo daugiau nevalytų nuotekų, nei apskaitoma. Valymo įrenginiai buvo suprojektuoti suspenduotų
ir organinių medžiagų pašalinimui, naudojant sėsdinimą ir biofiltrus, bet neapvalydavo miesto nuotekų
nuo azoto ir fosforo junginių. Kadangi senieji valymo įrenginiai neatitiko šiuolaikinių reikalavimų, 1998 m.
buvo pradėti naujų valymo įrenginių sistemos projektavimo darbai. Įgyvendinus šį projektą naujai pastatyti
valymo įrenginiai (3300 m³ per parą galingumo, reikalavimai išvalymo laipsniui: BDS7 (BDS5) - 15 mg/l;
suspenduotos medžiagos: 30 mg/l; bendras azotas: 20 mg/l; bendras fosforas: 1,5 mg/l) yra pajėgūs
išvalyti nuotekas iki nustatytų reikalavimų (išvalomas azotas, fosforas, kitos kenksmingos medžiagos),
todėl žymiai sumažėjo karstinio regiono vandens telkinių (Juodupės, Tatulos) tarša. Objektas pripažintas
2002 m. geriausiuoju savo kategorijoje Lietuvoje.
Vienas iš Biržų rajono aplinkosauginių plėtros prioritetų yra vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros
vystymas, svarbiausių rekreacinių požiūriu vandens telkinių ekologinės būklės gerinimas ir pritaikymas
rekreacijai. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir
įgyvendinimo įstatymas įpareigoja savivaldybes siekti, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95
proc. gyventojų gautų viešojo vandens tiekėjo tiekiamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas.
Situacija vandentvarkos sektoriuje paskutiniaisiais
metais Biržų mieste keičiasi į gerąją pusę.
Įgyvendinant Ventos – Lielupės investicinės programos projektus: Biržų ir Rinkuškių aglomeracijos
vakarinės dalies vandentiekio ir nuotekų tinklų ir inžinerinių statinių plėtros projektas Biržų
mieste;
Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Biržų m. centrinėje dalyje; Naujų nuotekų tinklų įrengimas
Biržų m. pietrytinėje dalyje ir kt., tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, kurie leis sumažinti
taškinių taršos šaltinių skaičių, apsaugoti ekologiškai jautrų karsto regioną nuo taršos bei pagerinti
gyventojų gyvenimo sąlygas, gauti kokybišką, nustatytus reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.
Pagal valstybino upių monitoringo programą Biržų miesto ribose pratekančių upių (Agluonos, Apaščios)
vandens kokybė nėra stebima, tačiau vykdomi Biržų miesto taškinės ir paskliduios taršos poveikį
patiriančios Tatulos upės vandens kokybės tyrimai (tyrimų vietos: aukščiau ir žemiau Biržų miesto).
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Nepaisant to, kad 2002 metais Biržų mieste pradėjo veikti nauji valymo įrenginiai, pasitaiko atveju, kai
nustatomos didesnės nei leidžiama bendrojo azoto ir kitų teršalų koncentracijos, liudijančios neigiamą
miesto poveikį paviršinio vandens telkinių vandens kokybei.
Aktuali problema – natūralių maudyklų vandens bakteriologinė ir mikrobiologinė tarša. Priėmus maudyklų
vandens monitoringo programą (2001 m.) Biržų mieste vykdomi detalūs maudyklų vandens tyrimai –
tiriama maudyklų būklė, blogą vandens kokybę lemiantys veiksniai, sudaromos programos būklei gerinti.
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų filialas kasmet tiria 4 maudyklas: Širvėnos ežero centrinis
pliažas, Širvėnos ežero Jaunimo parko maudykla, Kilučių ežeras prie užtvankos, Apaščios upė - A.
Dauguviečio parko maudykla.
Siekiant pagerinti aplinkos kokybę bei vandens telkinių ekologinę būklę, 2008 m. baigtas įgyvendinti ES,
valstybės ir savivaldybės lėšomis finansuotas Agluonos upės ir jos slėnių gamtosauginio tvarkymo bei
išvalymo nuo kenksmingų medžiagų projektas. Išvalyta 6,8 ha Agluonos upės Biržų m. nuo tilto Pergalės
g. iki tilto Kęstučio g. bei atkarpa nuo Pastaunyko pelkės iki tilto Pergalės g., įrengtos naftos ir smėlio
gaudyklės. Siekiant pagerinti Širvėnos ežero ekologinę būklę ir sudaryti sąlygas jį pritaikyti rekreacijai,
įgyvendintas Širvėnos ežero valymo ir pakrančių gamtosauginio tvarkymo
projektas. Išvalytos
svarbiausias rekreaciniu požiūriu Širvėnos ežero dalys: ežero dalis prie Agluonos upės žiočių (10 ha),
ežero dalis prie centrinės maudyklos (5 ha), ežero dalis šalia Jaunimo parko (5 ha) ir ežero dalis prie
užtvankos Astrave (5 ha).

Požeminis vanduo yra viena iš aplinkos komponenčių, kurio kokybė priklauso nuo kitų komponenčių –
dirvožemio, paviršinio, atmosferos užterštumo ir ūkinės veiklos. Ūkinė veikla daro dvejopą įtaką
požeminio vandens ištekliams: naudojimo išdavoje sekinami jo resursai, o skleidžiama tarša keičia
vandens cheminę sudėtį, tuo pačiu ir jo kokybę. Siekiant užtikrinti visuomenės teisę turėti pakankamai
geros kokybės švarų ir nekenksmingą sveikatai vandenį, šalies mastu vis didesnis dėmesys skiriamas
požeminio vandens išteklių apsaugai. Vykdomi veiksmai yra orientuojami į požeminio vandens išteklių
kiekybės ir kokybės kitimo kontrolę bei teršimo minimizavimą.
Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Biržų miesto ir aplinkinėse teritorijose požeminio vandens
būklė požeminio vandens aktyvios bei sulėtintos apykaitos zonose, skiriasi. Požeminio vandens
sulėtintos apykaitos zonoje absoliučios daugumos vertinamų hidrocheminių rodiklių (išskyrus HCO3-)
vertės yra nuo kelių iki kelių dešimčių kartų didesnės nei aktyvios apykaitos zonos vandenyje (4.4.
lentelė).
Aktyvios apykaitos zonos požeminis vanduo dažniausiai yra gėlas (bendrosios mineralizacijos (BM)
vertės neviršija 1000 mg/l), išskyrus Įstro – Tatulos horizonto vandenį, kurio daugiau nei pusėje tirtų
mėginių ir pavienius mėginius iš kvarterinio (gruntinio ir tarpmoreninio) ir Kupiškio – Suosos horizontų,
kuriuose BM viršija 1000 mg/l ribą.
Geriamojo vandens higienos normoje HN 24:2003 Lietuvoje reglamentuojamų indikatorinių rodiklių Na+,
Cl-, SO42-, permanganato indekso (PI) bei amonio (NH4+) tarpe daugiau nei pusėje tirtų Įstro – Tatulos
horizonto vandens mėginių didžiausias leistinas koncentracija (DLK) viršija SO42- bei NH4+, o
pavieniuose mėginiuose ir Cl-. Pavieniuose mėginiuose Na+, Cl-, SO42-, PI bei NH4+ rodiklių DLK viršytos
kvarteriniame, SO42-, PI bei NH4+ - Kupiškio – Suosos horizonto, o NH4+ - Šventosios – Upninkų
komplekso vandenyje.
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4.4. lentelė. Požeminio vandens hidrocheminė sudėtis, mg/l
SO 42- HCO 3Cl BM*
Min
96,50
5,85
3,00
79,00
35,80 526,50
kvarterinis Mediana 645,36 63,80
Max
1518,80 431,00 850,00 989,00
Min
150,4
3,00
1,00
3,00
D3įs-t
Mediana 1851,18 23,70 1212,50
94,50
Max
2621,44 368,57 2054,00 668,00
Min
112,89
2,00
0,41
6,00
D3kp-s
Mediana
318,2
13,70
25,00
274,50
Max
1759,88 146,00 964,00
539,00
Min
124,14
3,62
0,49
61,00
D3-2šv-up Mediana
338
19,88
28,92
295,54
Max
661,07
99,40
121,00
439,20
Min
6437 2408,00 2175,48
97,87
D2+1
Mediana
7540 2780,85 2210,87 154,39
Max
7913 2936,00 2279,16 165,97
* BM – bendroji mineralizacija;, mg/l; PI – permanganato indeksas, mgO2/l.

Ca 2+
2,91
133,50
267,00
5,71
456,00
649,00
2,00
56,00
593,00
6,00
58,51
96,19
76,50
761,52
809,62

Mg 2+
2,72
44,60
80,40
3,65
40,26
129,00
2,00
28,70
145,90
8,54
29,59
45,10
15,40
152,11
177,54

Na +
8,00
26,70
330,00
3,00
10,68
78,70
0,20
10,50
59,00
3,03
11,12
39,90
1488,00
1708,00
1798,00

K+
0,87
5,69
72,40
0,05
5,00
33,30
0,05
5,00
17,50
0,61
8,65
12,14
36,67
42,50
55,00

PI*
1,22
3,61
56,00
0,00
2,64
15,50
0,16
2,72
20,80
0,16
1,74
4,96
d.n.
d.n.
d.n.

NH4 +

NO 2 -

0,00
0,41
9,22
0,00
0,60
22,50
0,00
0,27
18,00
0,00
0,18
0,70
d.n.
d.n.
d.n.

0,00
0,00
0,60
0,00
0,01
1,00
0,00
0,01
1,50
0,00
0,00
0,08
0,00
0,03
0,82

NO 3 0,00
0,27
68,10
0,00
0,00
29,40
0,00
0,00
35,94
0,00
0,00
2,00
0,00
1,86
15,38

Toksinių hidrocheminių rodiklių NO2- ir NO3- vertės DLK viršijamos kvarterinio vandens, o NO2- ir Įstro –
Tatulos bei Kupiškio – Suosos horizontų vandenyje.
Išgaunamo vandens hidrocheminei būklei įtaką daro ir požeminio vandens gavyba. Šiuo požiūriu
aptariamoje teritorijoje išskirtini 2 aspektai. Požeminio vandens gavyba iš gilesnių vandeningųjų
horizontų, ypač Šventosios – Upninkų komplekso, požeminio vandens hidrocheminę būklę keičia mažai,
nes iš apačios gėlo vandens storymė yra gana patikimai izoliuota nuo giliau esančio ponarvinio
mineralizuoto vandens. Tuo tarpu vandens gavyba iš seklesnių horizontų, matyt, suaktyvina vandens
pertaką iš gruntinio vandens, kuris yra jautrus paviršiniai taršai, labiausiai sukoncentruotai paviršiniuose
taršos arealuose (išsklaidyta tarša) ir lokaliuose židiniuose (taškinė tarša).
Apibendrinant požeminio vandens būklę galima teigti, jog blogesniais požeminio vandens hidrocheminės
būklės rodikliais pasižymi kvarterinis (dažniausiai gruntinis) bei Įstro – Tatulos horizonto vanduo. Tuo
tarpu Kupiškio - Suosos horizonto ir Šventosios – Upninkų komplekso vandens hidrocheminė būklė yra
gera. Kvarterinio vandens kokybės pablogėjimas dažniausiai yra sietinas su antropogeniniu poveikiu, tuo
tarpu Įstro – Tatulos horizonto vandens prastą hidrocheminę būklę lemia horizonto geologinės sąrangos
(gipso išplitimas) ypatumai ir su tuo susiję geologiniai procesai.
Požeminio vandens apsaugai jo gavybos vietose visoms teritorijoje esančioms vandenvietėms yra
2
nustatytos griežto režimo juostos. Biržų miesto vandenvietei yra nustatytos griežto režimo (0,004 km ),
2
2
mikrobinės taršos (0,046 km ) ir cheminės taršos (2,717 km ) apribojimų juostos (žiūrėti brėžinį ,,Esama
būklė. Žemės naudojimas“).
Gyventojai neprisijungę prie centralizuoto vandentiekio eksploatuoja gręžtinius bei šachtinius šulinius.
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų filialo, kuris atlieka šachtinių šulinių vandens kokybės
tyrimus duomenimis, vartoti šachtinių šulinių vandenį Biržų mieste gana rizikinga – vandens kokybė
prasta dėl padidėjusio nitratų kiekio ir mikrobinės taršos.
Pagrindiniai gruntinio vandens teršimo šaltiniai: vertikali teršalų infiltracija nuo žemės paviršiaus
(žmogaus buitinė tarša, užterštos pramonės teritorijos) ir nutekėjimai iš požeminių komunikacijų. Teršalai,
patekę į požemį, sukelia nepageidaujamus procesus, turinčius įtakos geriamo vandens kokybei.
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Biržų miesto bendrojo plano koncepcijoje įtvirtinama nuostata siekti atitikimo ES reikalavimams dėl
tiekiamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kokybės. Didėjant gyventojų poreikiams bei griežtėjant
aplinkosauginiams reikalavimams numatomas nenutrūkstamas vandentiekos ir vandenvalos sistemų
modernizavimas, kas ilgainiui užtikrintų Biržų miesto gyventojų aprūpinimą kokybišku geriamuoju
vandeniu, ūkio – buities ir lietaus nuotekų išvalymą iki reikalaujamų normatyvų, tuo pačiu pagerintų
bendrą ekologinę miesto, vandens telkinių - vienos iš svarbiausių karstinio rajono upių – Apaščios ir jos
intako Agluonos, Širvėnos ir Kilučių ežerų būklę.
Neįgyvendinus koncepcijos sprendinių tikėtina: miesto taršos įtaka požeminio vandens kokybei;
gyventojų, vartojančių užterštą šachtinių šulinių vandenį, sveikatos sutrikimai; blogėjanti paviršinio
vandens telkinių būklė.
Geologiniai reiškiniai ir procesai
Biržų rajono teritorija pasižymi specifiniais geologinės sąrangos bruožais ir su tuo susijusiais geologiniais
reiškiniais ir procesais, suteikiančiais Biržų, kaip ir gretimo Pasvalio, rajonui išskirtinius bruožus. Šią
geologinės sąrangos specifiką lemia tai, kad rajono ribose arti žemės paviršiaus yra plačiai išplitusios
vandenyje tirpios karbonatinės (dolomitas, rečiau klintis) bei sulfatinės (gipsas) uolienos ir jose stebimi
šių uolienų tirpsmo požeminiame vandenyje bei požeminių tuštumų susidarymo minėtų uolienų storymėje
(karstėjimo) reiškiniai, kurių įtakoje žemės paviršiuje formuojasi karstinės įgriuvos - smegduobės.
Pagal tirpinamas uolienas karstas skaidomas į karbonatinį, kuomet tirpinamos karbonatinės uolienos –
klintis (CaCO3) ir dolomitas (CaMg(CO3)2) ir sulfatinį, kuomet tirpinamos sulfatinės uolienos – gipsas,
anhidritas (CaSO4.2H2O). Gipsas yra žymiai (5-9 kartus) tirpesnis nei karbonatinės, todėl ir jų tirpsmo
pasekmės yra žymiai reikšmingesnės.
Gipsas sutinkamas viršutinio devono Tatulos svitos darinių storymėje. Arčiausiai žemės paviršiaus
slūgsantis gipsingas kompleksas yra Nemunėlio sluoksniai (D3tnm). Gipsingi Nemunėlio sluoksniai
sudaro netaisyklingos formos plotą, plytintį aplink Biržus ir nusitęsiantį į vakarus, šiaurės vakarus nuo jo.
Nemunėlio sluoksnių kraigas (paplitimo ribose), sutinkamas gyliuose nuo 1,4 iki 17,6 m, vidutinis
(medianinis) slūgsojimo gylis siekia 7,7 m. Sluoksnių bendras storis kinta nuo 1,5 iki 29,39 m, vidutinis
(medianinis) storis siekia 7,5 m. Nemunėlio sluoksnius sudaro įvairus dolomitas (molingas, mergelingas),
dolomito miltai, mergelis, dedolomitas, gipsas. Gipsas yra suformavęs įvairaus storio (nuo 0,2 iki 8,5 m)
tarpsluoksnius, kurių atskirose vietose yra iki 5. Bendras gipso tarpsluoksnių storis kinta nuo kelių
dešimčių centimetrų iki 10,9 m.
Nemunėlio sluoksniai slūgso ant Kirdonių (D3tkd) domerito, mergelio, dažnai klintingo, dolomitingo.
Kirdonių sluoksniai sutinkami gyliuose nuo 3,5 iki 25,9 m, jų medianinis slūgsojimo gylis siekia 25,9 m.
Sluoksnių storis nedidelis, nuo 0,8 iki 8,2 m, medianinis – 4,0 m.
Giliausiai slūgsančiu Tatulos svitos sluoksniu, kuriame yra sutinkamas gipsas, yra Pasvalio sluoksniai
(D3tps). Jų kraigas sutinkamas gyliuose nuo 0,5 iki 31,8 m, medianinis kraigo gylis siekia 16,1 m.
Sluoksnių padas slūgso gyliuose nuo 10,5 iki 80,1 m, medianinis gylis siekia 27,9 m. sluoksnių storis
svyruoja tarp 1,3 ir 33,0 m, medianinis storis sudaro 9,8 m. Sluoksnius sudaro dolomitas, dažnai
molingas, gipsingas, mergelis, dolomitingas ar molingas mergelis, dedolomitas, dolomitiniai miltai,
gipsas. Ir šiuose sluoksniuose gipsas sudaro tarpsluoksnius,įsiterpusius tarp kitų uolienų. Tokių
tarpsluoksnių yra išskiriama nuo 1 iki 6, nors dažniausiai jų yra 1 – 2. Bendras Pasvalio sluoksnių gipso
storis kinta nuo 0,2 iki 19,3 m, medianinis storis siekia 5,4 m. Didžiausi Pasvalio sluoksnių gipso storiai
išskirti į pietvakarius, šiaurės vakarus ir šiaurės rytus nuo Biržų.
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Gipso tirpsmas požeminiame vandenyje sąlygoja įvairius reiškinius. Vienu iš jų yra turinčių gipso
sluoksnių litologinės sudėties pobūdžio ir požeminio vandens cheminės sudėties kaita. Jo esmę sudaro
tai, kad požeminiame vandenyje tirpstant gipsui, požeminis vanduo praturtėja kalcio sulfatu, kuris veikia
minėtuose geologiniuose sluoksniuose plačiai paplitusį dolomitą.
Visame karstiniame regione, o tuo pačiu ir Biržų miesto teritorijoje išplitusios paviršinės ir požeminės
karstinės bei karstinės-sufozinės kilmės formos.
Paviršinės karstinės formos yra giluminių karstinių procesų išraiška (įgriuvus požeminių ertmių,
susidariusių ištirpus gipsui, sklaiutams) - tai smegduobės, įsmukos, įslūgos, karstinės sufozinės muldos ir
kt., o požeminės – tuštumos, plyšiai, urvai ir kt..
Biržų miesto teritorijoje daugiausiai yra smegduobių (75). Paplitusios įvairaus amžiaus morfologinio tipo,
dydžio ir gylio smegduobės. Daugiausiai yra senų ir labai senų smegduobių, kiek mažiau naujų ir jaunų.
Naujos ir jaunos smegduobės dažniausiai apvalios ir ovalios, 8-16 m skersmens (pavienių smegduobių
skersmuo 20-30 m, labai retai – 50 m ir daugiau), iki 4,5 m gylio, dubeniškos, rečiau – nupjauto piltuvo
formos. Senų ir labai senų smegduobių skersmuo didesnis, jis dažniausiai sudaro 16-25 m, o jų gylis
dažniausiai neviršija 2 m. Šioms smegduobėms būdinga lėkštiška forma, jos užpildytos vėlyvojo
ledynmečio ir holoceno smėlingomis molingomis nuogulomis, dalis jų uždurpėjusios. Nemaža dalis
smegduobių, esančių miesto teritorijoje, yra užpildytos vandeniu, antropogeniškai pakeistos ar užverstos.
Smegduobės Biržų miesto teritorijoje pasiskirsčiusios netolygiai – daugiausia jų yra šiaurės vakarinėje bei
šiaurės rytinėje teritorijos dalyje (netoli Astravo dvaro ir Biržų miesto parke). Biržų miesto vakarinėje
dalyje esanti Bokšto gatvė patenka į labai sukarstėjusią teritoriją Šiaurės Lietuvos karstinio rajono
centrinėje-šiaurinėje dalyje. Šioje gatvėje Nr. 3, 10, 16 namuose aiškiai matomos deformacijos kurias
sukėlė karstinis-sufozinis procesas. Biržų pilies rūmai taip pat yra veikiami karstinių, karstinių – sufozinių
procesų. Pastarųjų pasekmės pastebėtos dar 1960 m. Karstinis procesas vystosi apatinėje Tatulos svitos
dalyje, gipsinguose Pasvalio sluoksniuose. Bendras karstinių tuštumų aukštis siekia 2,2 m. Vietomis
karstinis procesas beveik arba visai užgesęs, nes rūmų pagrindų geologiniame pjūvyje gipsas visiškai
ištirpęs arba jo belikę ploni tarpsluoksniai ir lęšiai. Kadangi karstinės tuštumos yra palyginti giliai 19,3 –
28,1 m, dabartiniu metu jos tiesioginės grėsmės rūmų pastovumui nekelia. Likusioje teritorijos dalyje
smegduobių gerokai mažiau, didelė dalis smegduobių miesto ribose yra užpiltos.
Iš požeminių karstinių formų daugiau duomenų yra apie karstines tuštumas. Jų rasta tiek Nemunėlio, tiek
Pasvalio sluoksniuose. Nemunėlio sluoksniuose jos aptinkamos ten, kur išlikę gipsingos uolienos.
Pasvalio sluoksniuose karstinių tuštumų rasta gerokai daugiau, nes Pasvalio sluoksniai paprastai storesni
už Nemunėlio sluoksnius ir juose išlikę gerokai daugiau gipso. Karstinės tuštumos užpildytos vandeniu,
takiais arba takiai plastingais dolomitiniais miltais. Ten, kur yra karstinės tuštumos, yra pavojus, kad esant
palankioms geologinėms sąlygoms (nedidelis karstėjančias uolienas dengiančių nuogulų (uolienų) storis,
karstėjančios storymės plyšiuotumas, intensyvi karstinio vandens apykaita ir kt., gali atsiverti karstinės
įgriuvos.
Naujos karstinės įgriuvos atsiranda į Nemunėlio arba Pasvalio sluoksniuose susiformavusias karstines
tuštumas įkrintant jų skliautus sudarantiems gruntams. Tokiu būdu, didėjant tuštumoms po pastatais ir tuo
pat metu silpnėjant skliautams, vyksta įvairios statinių deformacijos. Karstinės sufozinės įgriuvos
dažnesnės Nemunėlio sluoksniuose, nes juose labiau paplitę lengvai išplaunami dolomitiniai miltai.
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Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos duomenys rodo, kad 1994-2005 m.,
lyginant su 1962-1979 m laikotarpiu gipso denudacijos greitis buvo apie 30% didesnis. Intensyviau
vystėsi karstiniai procesai. Tą rodo gerokai dažniau atsirandančios karstinės įgriuvos. Karstiniai procesai
ypač suaktyvėjo Biržų –Pasvalio karsto ruože. Čia požeminio gipso klodo tirpimas padidėjo 60%. 2004 m.
Biržų regioniniame parke atsirado 52 naujos įvairaus dydžio įgriuvos. Minėtų procesų suaktyvėjimas
sutapo su žemėnaudos permainomis: vietoj stambių koordinuotai tvarkomų ūkių atsirado bendrovės,
pavieniai ūkininkai ir daugybė tris hektarus turinčių asmenų. Esant tokiai situacijai, galiojančių ūkinės
veiklos apribojimų reikalavimų
įgyvendinimas karstiniame rajone tapo labai sunkus, dažnai šių
reikalavimų yra nepaisoma, praktiškai nesprendžiamas apsauginių juostų apie atviras smegduobes
klausimas, ne visais atvejais yra atsižvelgiama į intensyvaus karsto zonoje esančių miestų geoekologinę
specifiką.
Siekiant
sumažinti Šiaurės Lietuvos karstiniame regione vykstančių procesų neigiamą poveikį
gyvenamajai aplinkai, apsaugoti šio regiono paviršinius ir požeminius vandenis nuo užteršimo, LR
Vyriausybė yra priėmusi nutarimą ,,Dėl priemonių Šiaurės Lietuvos karstinio regiono gyvenamai aplinkai ir
ekologinei būklei pagerinti“ (Ž., 2006 m., Nr.64-2364). Šiuo nutarimu yra patvirtintas intensyvaus karsto
žemių grupavimas pagal karstinių reiškinių intensyvumą (I-IV grupės žemės) bei nustatyti aplinkos
apsaugos reikalavimai ūkinei veiklai Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse.
Įgyvendinant aukščiau minėtąjį nutarimą yra patvirtinta Šiaurės Lietuvos karstinio rajono riba ir
intensyvaus karsto žemių, priskirtų skirtingoms intensyvumo grupėms, išplitimo plotai (Žin., 2008, Nr.1435746). Pagal smegduobių tankį plote rajono teritorijoje (M 1:50 000) išskiriami ypač sukarstėję plotai
(smegduobių yra >80 km2), labai sukarstėję (smegduobių yra nuo 50 iki 80 km2), vidutiniškai sukarstėję
(smegduobių yra nuo 20 iki 50 km2) ir mažai sukarstėję (smegduobių yra <20 km2). Šiaurės Lietuvos
karstinio rajono ribos ir žemių grupavimas pagal karstinių reiškinių intensyvumą nagrinėjamoje Biržų
miesto ir plėtros teritorijoje pateikiami brėžinyje - ,,Esama būklė. Žemės naudojimo brėžinys“.
Detalesnis Biržų miesto teritorijos karstinių reiškinių žemėlapis (M 1:5000) yra parengtas Lietuvos
geologijos tarnyboje, įgyvendinant LR Vyriausybės 2004-2008 metų programos priemonę Nr. 333, pagal
LR Vyriausybės 2006 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1055 patvirtintą „Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių
geologinių sąlygų įvertinimo ir suaktyvėjusio karstinio proceso Biržų rajone inžinerinių geologinių tyrimų
2007-2010 metų programą“ (Žin., 2006, Nr. 115-4377).
Biržų miesto teritorija pagal tikėtiną karstinių įgriuvų skaičių viename kvadratiniame kilometre per metus
suskirstyta į 4 kategorijas: mažiau kaip 0,01 smegduobės – santykinai pastovi, 0,01-0,05 – sumažėjusio
pastovumo, 0,05-0,1 – nepakankamo pastovumo ir didesniu kaip 0,1 – nepastovi. Vienas nepastovus
2
karsto atžvilgiu plotas išskirtas vakarinėje dalyje (0,991 km ), du nepakankamo pastovumo plotai –
2
2
2
2
vakarinėje (0,793 km ) ir šiaurės rytinėje dalyje (1,521 km ). Centrinėje (7,422 km ) ir rytinėje (0,437 km )
dalyse išskirti santykinai pastovūs karsto atžvilgiu plotai, o likusioje teritorijoje – sumažėjusio pastovumo
2
plotai (12,697 km ).
Gamtinio kraštovaizdžio∗ būklė
Biržų miesto teritorijos žemės paviršiaus pagrindiniai bruožai susiformavo vėlyvojo Nemuno ledynmečio,
o ypač jo paskutiniosios – Baltijos – stadijos metu. Intensyvūs reljefą formuojantys procesai vyko ir
sutirpus Baltijos stadijos ledynui, o taip pat viso holoceno metu. Ledyno degradacijos metu suformuotą
∗ Gamtinis kraštovaizdis – gamtinių procesų įtakoje atsiradęs ar tebesiformuojantis kraštovaizdis, kurio raidai gamtiniai procesai
daro esminę, o žmogaus veikla – minimalią įtaką (išlikę sąlyginai natūralūs miškai, pelkės, vandens telkiniai).
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glacialinį reljefą tekantys, o ypač pasitvenkę ledo tirpsmo vandenys pakeitė tik iš dalies. Betarpiškai
ledyno ar jo aplinkoje suformuotą reljefą poledynmečiu veikė ir tebeveikia šie veiksniai: fliuvialinis,
limninis, biogeninis, solifliukcinis, gravitacinis ir karstinis. Pastarojo veiksnio įtaka Biržų miesto reljefui yra
ženkliausia.
Remiantis Lietuvos Respublikos geomorfologiniu rajonavimu nagrinėjama teritorija yra išsidėsčiusi
Pabaltijo žemumų srities Mūšos – Nemunėlio geomorfologinio rajone. Geomorfologiškai Biržų miesto
teritorija patenka į pereinamąją zoną tarp pagrindinės morenos lygumos reljefo ir moreninių gūbrių ir
tarpugūbrinių klonių suskaidyto reljefo. Tą įspūdį dar labiau stiprina Agluonos ir Apaščios upių slėnių tįsa.
Apibūdinant paviršių, Biržų miesto teritoriją piečiau Širvėnos ežero galima sąlyginai suskirstyti į tris
meridianinės krypties dalis, kuriose ryškiausiai matomi moreninio reljefo skirtumai. Pirmoji – vakarinė –
dalis apima plotą iki Agluonos upės slėnio, antroji sutampa su Agluonos-Apaščios tarpupiu, o trečioji –
rytinė – dalis yra nuo Apaščios upės slėnio į rytus. Teritorija, supanti Širvėnos ežerą, sudaro savarankišką
reljefo dalį – Širvėnos glaciodepresiją
Atitinkamų geomorfologinių procesų suformuoti paviršiaus plotai, kurie skiriasi kraštovaizdžio
komponentais – gruntu, reljefu, vidaus vandenimis, pažemio oru, dirvožemiu, augalija, gyvūnija ir kitais
komponentais, yra vadinami žemėvaizdžiais. Kiekvienas žemėvaizdžio tipas turi tik jam būdingus
gamtinius ryšius, pasižymi skirtingomis sąlygomis žmonių gyvenimui ir ūkinei veiklai, jų atžvilgiu turėtų
būti taikomi diferencijuoti kraštotvarkos principai.
Iš devynių Lietuvos teritorijoje išskiriamų žemėvaizdžių tipų, Biržų mieste, kaip ir visame Biržų rajone,
sutinkami tik du: moreninių lygumų ir upių slėnių. Didžiąją miesto teritorijos ploto dalį užima moreninės
lygumos – plokščios arba banguotos. Moreninių lygumų kraštovaizdį labai paįvairina ir specifiškumo
suteikia aktyviojo karsto, karstinių ir karstinių – sufozinių reiškinių suformuotos reljefo formos – įvairių
formų, dydžių, gylių smegduobės, atviros karstinės įgriuvos, karstinės kilmės lomos, duburiai, pradubos
(plačiau apie karstinį reljefą teksto skyriuje Geologiniai reiškiniai ir procesai). Biržų mieste dominuojantį
monotonišką lygumų kraštovaizdį gerokai pagyvina gana tankus hidrografinis tinklas – Apaščios ir
Agluonos upių slėniai, didžiausi Biržų krašte Širvėnos ir Kilučių ežerai. Išskirtinės vertės ir Biržų miesto
kultūrinis kraštovaizdis – tai vienas seniausių, istorine praeitimi garsių Lietuvos miestų. Kultūrinio
kraštovaizdžio vertybės - XVI amžiaus pabaigoje pastatyta galingiausia to meto bastioninė tvirtovė,
gynusi LDK šiaurinį pasienį - Biržų pilis, XIX a. pradžioje grafų Tiškevičių statyti vėlyvojo klasicizmo
stiliaus rūmai ir juos supantis parkas Astrave. Ne veltui Biržų miestas turistams ir svečiams pristatomas
kaip Šiaurės Lietuvos perlas. Tik reikia nepamiršti, tam, kad šis perlas visus džiugintų, juo reikia rūpintis,
t.y. reikiamą dėmesį skirti tiek gamtinio, tiek kultūrinio kraštovaizdžio apsaugai ir tvarkymui.
Tikslu garantuoti gamtinių ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetinį fondą, gamtos išteklių atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintinei
rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos paveldo ir kultūros
paveldo vertybių apsaugą šiame krašte yra įsteigta kompleksinė saugoma teritorija – Biržų regioninis
parkas (plačiau teksto skyriuje 3).
Biržų miesto teritorijoje, kaip ir kitų miestų bei miestelių teritorijose, mažai yra vietų, kuriose nepasireikštų
žmogaus veikla arba netiesioginė jos įtaka. Šiuolaikinėje situacijoje, kai gamtinių ir antropogeninių
kraštovaizdžio komponentų pusiausvyra pažeidžiama pirmųjų nenaudai, kai technogeninė veikla per
trumpa laiką apnaikina ar net sunaikina gamtoje tai, kas formavosi ilgus istorinius periodus, ypatingą
aktualumą įgauna gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimo ir palaikymo problema. Konkrečiam gamtinio
kraštovaizdžio apimčių ir teritorinės sklaidos nustatymui reikalingi detalūs tiksliniai tyrimai. Remiantis
apžvalginiais stebėjimais natūroje, galima konstatuoti, kad gamtinis kraštovaizdis esamose miesto
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ribose atstovaujamas negausiai, tai: Širvėnos bei Kilučių ežerai, Apaščios ir Agluonos upės bei kai kurios
šių vandens telkinių pakrančių atkarpos, miško medynų plotai. Likusioje Biržų miesto dalyje vyrauja
sukultūrintas kraštovaizdis – urbanizuotas (centrinėje dalyje) ir agrarinis (pakraštinėse dalyse). Pagrindinė
gamtinio kraštovaizdžio, kaip teritorinės sistemos stabilumo garantija perspektyvai būtų pilnaverčio
gamtinio karkaso - kompensacinės ekologinės sistemos su atitinkama reglamentų sistema suformavimas.
Biržų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijoje teikiama gamtinio karkaso teritorijų lokalizacija,
santykinai natūralų (gamtinį) kraštovaizdžio pobūdį išsaugojusių patikimo ir riboto geoekologinio
potencialo gamtinio karkaso teritorijų, formuojančių miesto ir apylinkių ekologinio stabilizavimo tinklą
išskyrimas, nustatant jam prioritetinę žaliųjų erdvių – miškų, atskirųjų rekreacinės ir apsauginės bei
ekologinės paskirties želdynų vystymo kryptį. Šių sprendinių įgyvendinimas ilgalaikėje perspektyvoje
užtikrins miesto bei aplinkinių teritorijų gamtinės aplinkos stabilumą ir ekologinį pilnavertiškumą, padės
saugoti paviršinių ir požeminių vandenų kokybę, dirvožemio ir želdynų išteklius, vertingas gamtinio
kraštovaizdžio zonas, gamtinės aplinkos bendrąją estetinę kokybę.
Neįgyvendinus Biržų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos sprendinių, tikėtinas tolimesnis
natūralių ir pusiau natūralių teritorijų ploto mažėjimas, galintis turėti neigiamų padarinių miesto
kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai.

Žalieji plotai

1

Vadovaujantis miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2006, Nr. 145 5559), LR želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr.80-3215), Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės
naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija (Žin., 2005, Nr. 41-1317; 2011, Nr. 2-64), kaip
savarankiški miesto struktūros elementai bendrojo planavimo lygmenyje iš visų žaliųjų plotų išskiriami:
miškai (miškų ūkio paskirties žemėse) ir atskirųjų želdynų teritorijos (rekreacinės paskirties želdynų;
mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynų; apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų)
kitos paskirties žemėje.
Visi kiti želdiniai, esantys urbanizuotose teritorijose (gyvenamosiose, visuomeninėse, komercinėse,
rekreacinėse ir kitose) rengiamo bendrojo plano lygmenyje nenagrinėjami. Būtina pažymėti, kad jų
vaidmuo yra ne mažiau svarbus užtikrinant ekologinę pusiausvyrą, gerinant urbanizuotų teritorijų estetinį
vaizdą ir aplinkos kokybę, sudarant galimybes formuoti įvairaus pobūdžio erdves, mažinant agresyvų
pastatų poveikį. Šie želdiniai gali būti parodomi tik atskirų miesto dalių arba objektų detaliuose ir
techniniuose projektuose, o jų plotai turėtų būti nustatomi planuojamų objektų projektavimo normomis.
Atskirųjų želdynų teritorijos (kitos paskirties žemė). LR Želdynų įstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3215)
atskiraisiais želdynais vadinami želdynai, esantys tik jiems skirtame žemės sklype. Registrų centro
duomenimis šiuo metu Biržų miesto teritorijoje
yra tik keli atskiriesiems želdynams skirti sklypai,
užimantys 3,1 ha plotą. Tačiau tai nereiškia, kad Biržų mieste nėra atskiriesiems želdynams keliamus
reikalavimus daugiau ar mažiau atitinkančių žaliųjų plotų.
Biržų rajono taryba 1998 04 20 sprendimu Nr. 34 yra patvirtinusi Biržų rajone, tame tarpe ir Biržų mieste
esančių neprivatizuotinų paplūdimių (pliažų), parkų ir skverų sąrašą, kuriam Biržų mieste yra priskirtos
sekančios teritorijos (išsidėstymą žiūrėti brėžinyje ,,Esama būklė. Žemės naudojimo brėžinys“):

1

žalieji plotai - apibendrinta sąvoka, kuri apima miško žemėje ir kitos paskirties žemėje esančius želdynus ir želdinius.
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1. Centrinis pliažas ir želdynai.
2. Žydų kapinės ir Latgalos žalioji zona bei pliažas.
3. Širvėnos ežero vakarinė pakrantė, teritorija prie Rinkuškių pirties bei pliažas (už Biržų miesto
administracinių ribų, ribojasi).
4. Astravo parkas su gretimybėmis.
5. Jaunimo parkas ir pliažas.
6. Miškų urėdijos parkas.
7. Skveras už autobusų stoties ir buvusi estrada.
8. Skveras Žvejų gatvėje.
9. Žemaitijos g. žaliosios zonos (2).
10. Senolių parkas.
11. Dauguviečio parkas.
12. Žemiečių parkas.
13. Kilučių ežero šiaurinis parkas.
14. Kilučio pusiasalio žalioji zona ir pliažas (už Biržų miesto administracinių ribų, ribojasi).
15. Pastaunyko skveras Šilų g.
16. Naujasis parkas.
17. Širvėnos ežero šiaurinis parkas (už Biržų miesto administracinių ribų, ribojasi).
18. Kilučių ežero vakarinė pakrantė (už Biržų miesto administracinių ribų, ribojasi).
19. J. Janonio aikštė, karių kapinės ir skveras prie Nepriklausomybės paminklo.
Visos šios teritorijos yra vertingos ekologiniu, rekreaciniu, kraštovaizdžio formavimo ir apsaugos
aspektais, todėl laikytinos potencialiu rezervu, formuojant pilnavertę Biržų miesto žaliųjų plotų sistemą.
Dabartiniu metu aptariamos teritorijos, tiek pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, tiek
pagal faktinį jų naudojimą yra labai įvairios. Kai kurios iš išvardintų teritorijų patenka į nekilnojamojo
kultūros paveldo teritorijų ribas, jau suformuotus kitos paskirties rekreacinių teritorijų bei miško žemės
sklypus, tačiau didžioji dalis yra laisvo valstybinio žemės fondo žemėse.
Apžvalginių stebėjimų natūroje metu, įvertinus realų žaliųjų plotų teritorijų naudojimą, tvarkymą, želdinių
vertingumą bei kitus kriterijus, buvo atliktas kai kurių teritorijų priskyrimas atskiriesiems želdynams
(žiūrėti brėžinyje ,,Esama būklė. Žemės naudojimo brėžinys).
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu ,,Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir
priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624)
2
Biržų mieste (vidutinių miestų grupė) vienam gyventojui turėtų tekti ne mažiau kaip 20 m atskirųjų
rekreacinės paskirties želdynų (parkų, miesto sodų, skverų). Esamos būklės analizė leidžia teigti, kad
turimi teritoriniai rezervai leis užtikrinti Biržų miesto gyventojams reikiamą atskirųjų, tame tarpe ir
rekreacinės paskirties želdynų kiekį.
Atskirųjų želdynų vystymo – teritorinio išdėstymo, ribų, jų priskyrimo atitinkamoms kategorijoms (parkai,
skverai, žaliosios jungtys), principinių tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymo klausimai bus
sprendžiam sekančiose Biržų miesto teritorijos bendrojo plano stadijose.
Miškai – neatsiejama miesto žaliųjų plotų sistemos grandis, atliekanti rekreacinę, aplinkosauginę ir
estetinę funkcijas. Biržų miesto miškų ypatumai plačiau nagrinėjami teksto skyriuje 4.2.4. LR
Vyriausybės 2002 m. spalio 21d. nutarimu Nr.1651 ,,Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių,
Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms” (Žin., 2002, 108-4800)
Biržų miesto miškai, užimantys 31,92 ha (1,8% miesto teritorijos ploto) yra priskirti sekančioms grupėms:
specialios paskirties ekosistemų apsaugos II A miškų grupei (skiriami 0,72 ha plote); specialios paskirties
rekreacinių miškų II B grupei (skiriami 8,46 ha plote); apsauginių miškų III grupei (skiriami 22,62 ha plote);
ūkinių miškų IV grupei (skiriami 0,11 ha plote). Miesto ribose esantys miškai yra paskelbti i valstybinės
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reikšmės miškais (Žin., 2006, Nr. 48-1714). Teritorinė miškų sklaida teikiama brėžinyje ,,Esama būklė.
Žemėnaudos brėžinys“.
Tenka konstatuoti, kad VĮ Registrų centras ir Valstybinės miškų tarnybos duomenys persidengia: miškų
sklypai didesne ar mažesne dalimi dengia registruotus kitos paskirties žemės sklypus.
Miesto žaliųjų plotų sistemoje labai svarbus vaidmuo tenka rekreaciniams miškams, kurių paskirtis tenkinti gyventojų rekreacines, sanitarijos higienos reikmes, sudaryti sąlygas, palankias rekreacijai,
masiniams renginiams gamtoje, gryninti miestų orą, gerinti jų estetinį vaizdą, formuoti ir palaikyti tam
tinkamus medynus. Tenka konstatuoti, kad Biržų miesto miškų struktūra nėra palanki
poilsiavimui
(vyrauja drėgni lapuočių miškai), todėl reikalinga taikyti atitinkamas jų rekreacinių savybių gerinimo
priemones.
Nevienodu apželdinimo laipsniu bei kokybe pasižymi visos likusios, detaliau nenagrinėjamos kitos
paskirties teritorijos - gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, pramoninės ir kt. Jose augantys
želdiniai (priklausomieji želdynai), nors ir nesudaro atskirų savarankiškų teritorijų, kompensuoja žaliųjų
plotų trūkumą intensyviau užstatytose miesto dalyse, atlieka svarbias apsaugines, estetines, o tinkamai
suformuoti gatvių aplinkoje ir žaliųjų jungčių funkcijas.
Biržų miesto bendrojo plano koncepcijoje teikiamas principinis žaliųjų plotų sistemos karkasas yra viena
iš sąlygų, formuojant patrauklią, patogią ir sveiką gyvenamąją aplinką. Pilnavertės žaliųjų plotų sistemos
suformavimas užtikrintų vertingiausių gamtosauginiu požiūriu gamtinio karkaso teritorijų kraštovaizdžio
potencialo išsaugojimą, iš esmės pagerintų ekologines bei rekreacines gyvenamosios aplinkos sąlygas.

2.2. Aplinkos būklės pokyčiai, jeigu planas nebus įgyvendintas

Biržų miesto bendrasis planas įgyvendinamas ne tiesiogiai, o per žemesnio lygmens planus – miesto
dalių detaliuosius ar specialiuosius planus stambesniame mastelyje bei konkrečių objektų techninius
projektus. Neįgyvendinti miesto teritorijos bendrojo plano reiškia, kad visi žemesnio lygmens planai
neturės bendro konteksto ir bus tikimybė žymių klaidų ir žymaus neigiamo poveikio aplinkai.
Neplaninis arba stichinis (anarchinis) teritorijų vystymas iššaukia didelę gamtinės aplinkos pažeidimų
tikimybę, jos kokybės blogėjimą, probleminių taškų gausos didėjimą. Neapgalvotos raidos grubių klaidų
taisymas natūroje daug kartų brangesnis, negu modeliavimas planuose.
Neįgyvendinant Biržų miesto bendrojo plano koncepcijoje numatomų teritorijos vystymo sprendinių, bus
sudėtinga reikiamai reguliuoti didėjančius urbanizacijos mastus, vykstančius natūralaus bei dalinai
natūralaus kraštovaizdžio sąskaita. Paskutiniuoju metu suaktyvėję žemėnaudos kaitos procesai ir toliau
turės tendenciją plėstis, darydami žalą gamtiniam ir kultūriniam kraštovaizdžiui, jo vertybėms. Privataus
intereso skatinamas kraštovaizdžio apsaugos požiūriu vertingų
gamtinio karkaso teritorijų
urbanizavimas, netaikant bendrojo plano sprendinių, neigiamai įtakos miesto želdynų, gamtinių
rekreacinių išteklių kiekį ir kokybę. Būtina pažymėti, kad nepakankamas žaliųjų plotų kiekis gyvenamojoje
vietovėje negali užtikrinti gamtinio kraštovaizdžio stabilumo, ko padarinyje aplinkoje pradeda reikštis
geoekologinės krizės požymiai – dirvožemio erozija, vandenų eutrofikacija, nuotėkio svyravimai,
bioįvairovės nykimas, aplinkos oro, paviršinių ir požeminių vandenų, dirvožemio užterštumo didėjimas.
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Racionalaus gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos, gamtinio kraštovaizdžio stabilumo, savitumo ir
bioįvairovės išsaugojimo bei aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimo siektinumas tiesiogiai įtakoja Biržų
vystymo koncepcijos formavimą, teritorijos funkcinių prioritetų, naudojimo ir apsaugos reglamentų
nustatymą.
Neįgyvendinus bendrojo plano koncepcijos nuostatų, numatomos šios reikšmingos pasekmės:
Oro kokybės blogėjimas dėl nekontroliuojamų ir neprognozuojamų teršalų emisijų;
Nekontroliuojama hidrogeologinės aplinkos tarša;
Prastėjanti geriamo vandens kokybė;
Prastėjanti paviršinio vandens telkinių - Apaščios ir Agluonos upių, Širvėnos, Kilučių bei kitų
paviršinio vandens telkinių būklė, kuri neigiamai veiks bendrą aplinkos būklę, o kartu ir
biologinę įvairovę;
Dirvožemio išteklių mažėjimas bei gruntinių vandenų kokybės blogėjimas;
Kraštovaizdžio stabilumo požiūriu nepalankūs kraštovaizdžio struktūros pokyčiai;
Atskirų kraštovaizdžio komponentų degradavimas – geodinaminių procesų suaktyvinimas,
dirvožemio pažeidimai;
Neigiamas poveikis visuomenės sveikatingumui;
Chaotiškos funkcinės sanklodos formavimosi bei urbanizacijos procesai, ardantys darnią
apgyvendinimo struktūrą, mažinantys žaliųjų plotų kiekį ir būklę.
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3. TERITORIJOS, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS
Visumoje urbanizacijos procesas yra teigiamas reiškinys. Kaip atsvara urbanizuotai technogeninei
aplinkai yra gamtinė aplinka, todėl darnaus vystymosi principas reikalauja reguliuoti urbanizacijos
procesą, nedarant žalos aplinkai. Nevaldoma urbanizacija gali turėti neigiamos įtakos ir negrįžtamų
pasekmių aplinkai, visų pirma gamtinei ir kultūrinei. Biržų miesto teritorijos erdvinę struktūrą siekiama
vystyti sudarant palankiausias gyvenimo sąlygas ir optimalų balansą tarp urbanizuotų ir laisvų erdvių,
saugant gamtinį kraštovaizdį.
Teritorijoms, kurios gali būti reikšmingai paveiktos įgyvendinus ar neįgyvendinus miestelio bendrojo
plano koncepcijos sprendinius, priklauso gamtinės aplinkos ir kultūros paveldo apsaugai svarbios
teritorijos bei objektai.
Esamose Biržų miesto teritorijos ribose bei artimose apylinkėse saugomų teritorijų sistemą atstovauja:
kompleksinė saugoma teritorija – Biržų regioninis parkas, kultūros paveldo vertybės, gamtinio karkaso
teritorijos.
Kompleksinė saugoma teritorija – Biržų regioninis parkas (užima dalį -43% Biržų miesto teritorijos
ploto)
Biržų regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo
1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 ,,Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr.
30–913), siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros
paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Biržų regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir
regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Biržų regioninio parko direkcija.
Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu
Nr. 490 ,,Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti karstinių sufozinių procesų veikiamą
kraštovaizdį su didžiausiu karstinių įgriuvų tankiu; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų – Biržų
piliavietę bei bastioninę tvirtovę, pilies įtvirtinimų sistemą, pastatus ir jų priklausinius, Biržų senamiesčio
fragmentus, unikalų Astravo dvaro ir parko ansamblį su Širvėnos ežero hidrosistemos istoriniais įtvarais,
Pabiržės architektūrinio ansamblio ir Daudžgirių bei Pabiržės (Balandiškių) dvarų sodybų kraštovaizdį,
Likėnų parką. Didžiausias šio regioninio parko savitumų – karstinis kraštovaizdis su daugybe karstinių
įgriuvų – smegduobių, atsiradusių vandeniui išplovus žemėje slūgsančius gipso klodus. Daugiausia jų –
Karajimiškių ir Kirkilų apylinkėse, Tatulos slėnyje. Karstinės įgriuvos labai įvairios, vienos taisyklingos,
kitos gi sudėtingos konfigūracijos, vienos su ežerėliais, kitos sausos. Lyguminis kraštovaizdis su
gausiomis smegduobėmis unikalus ir Europos mastu. Pastaraisiais metais karstiniai reiškiniai ypač
suaktyvėjo. Atsiveria naujos smegduobės, pasiglemždamos ne tik medžius, bet ir gyvulius bei pastatus.
LR vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu NR. 1606 ,,Dėl Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų plano
patvirtinimo“ parko teritorija, pagal gamtos ir kultūros vertybes, jų pobūdį, apsaugos formas ir naudojimo
galimybes yra skirstoma į: konservacinio prioriteto, ekologinės apsaugos prioriteto, rekreacinio prioriteto,
gyvenamojo prioriteto funkcines zonas.
Biržų miesto teritorijoje esančioje regioninio parko dalyje skiriamos konservacinio prioriteto, ekologinės
apsaugos, rekreacinio bei gyvenamojo prioriteto zonos.
Konservacinio prioriteto zoną Biržų mieste ir artimose apylinkėse sudaro:
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∗ Biržų urbanistinis draustinis. Tikslas - išsaugoti Biržų miesto istorinės dalies urbanistinę
(planinę, erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (us), tradicinę statinių architektūrinę išraišką, kultūrinį sluoksnį, išskirtinės archeologinės, istorinės ir
architektūrinės vertės kultūros paminklus: Biržų piliavietę, Biržų pilį ir kitus jame gausiai esančius kultūros
paveldo objektus ir jų aplinką.
∗ Širvėnos kraštovaizdžio draustinis. Tikslas – išsaugoti seniausio Lietuvoje dirbtinio
Širvėnos ežero ir jo pakrančių kraštovaizdį, Astravo dvaro sodybą.
∗ Apaščios hidrografinis draustinis (miesto ribose nedidelė dalis). Tikslas – išsaugoti
Apaščios ir Rovėjos žemupio hidrografinę struktūrą, slėnius su atodangomis ir versmėmis, Rinkuškių,
Juodelių piliakalnį.
∗ Karajimiškių kraštovaizdžio draustinis (į vakarus nuo Biržų miesto ribos). Tikslas –
išsaugoti karstinių ir sufozinių procesų intensyviai veikiamą Karajimiškių kraštovaizdį su smegduobių
gausa, Požemio upelio slėnį, geologinius gamtos paminklus – Karvės ir Lapės olas, Ievos duobę,
Klausučių piliakalnį ir buvusių dvarų sodybas.
Ekologinės apsaugos prioriteto zoną Biržų mieste ir artimose apylinkėse sudaro: teritorija šiaurės rytinėje
Biržų miesto teritorijos dalyje; teritorija šiaurinėse ir šiaurės vakarinėse Biržų miesto apylinkėse.
Rekreacinio prioriteto zoną Biržų mieste sudaro dvi zonos pietinėje Širvėnos ežero pakrantėje; viena
zona šiaurinėje Širvėnos ežero pakrantėje (už miesto ribos).
Gyvenamojo prioriteto zoną Biržų mieste sudaro: užstatytos Biržų miesto teritorijos.
Funkcinio prioriteto zonų ribos teikiamos planuose ,,Koncepcija. Funkciniai prioritetai. I variantas; II
variantas“, ,,Koncepcija. Erdvinė struktūra. I variantas; II variantas“ bei schemoje ,,Ištrauka iš Biržų
regioninio parko ir jo zonų ribų plano (Biržų miesto plote)“.
Kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reikalavimai nustatomi saugomų teritorijų specialiuose
planavimo dokumentuose - tvarkymo planuose (planavimo schemose), kurie yra svarbiausi šių saugomų
teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojantys dokumentai, teisinis negatyvių procesų vyksmo
galimybių pristabdymo garantas. Biržų regioninio parko tvarkymo planas yra patvirtintas 2010 m. sausio
28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-83 (Žin., Nr. 16-783).
Gamtinio karkaso teritorijos
Įgyvendinant ekologinio kompensavimo sistemos koncepciją, 2002 metais gamtinis karkasas įteisintas
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, o rengiant Panevėžio apskrities teritorijos bendrąjį
planą ir Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą lokalizuotas stambesniame mastelyje.
Įvertinus Biržų miesto padėtį regioninėje gamtinio karkaso sistemoje, teritorinės sąrangos ypatumus
gamtinio karkaso formavimo požiūriu, išskiriamos svarbiausios Biržų miesto bendrąją erdvinę koncepciją
formuojančios ekologinio stabilizavimo teritorijos, turinčios kompensuoti urbanistinio-ūkinio vystymo
poveikį. Jas atstovauja: migraciniai koridoriai ir geosistemų vidinio stabilizavimo arealai (3.1. pav. Ištrauka
iš Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano. Kraštovaizdžio apsauga).
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3.1. pav. Ištrauka iš Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano. Kraštovaizdžio apsauga.
Būtina pabrėžti, kad gamtinis karkasas, kaip ekokompensacinė sistema yra objektyvus teritorinis
kompleksas ir funkcionuoja nepriklausomai nuo žmogaus ar jo sukurtų institucijų norų, todėl abejuose
teikiamuose Biržų miesto koncepcijos variantuose gamtinio karkaso teritorijų lokalizacija nesikeičia.
Migraciniams koridoriams, formuojantiems Biržų miesto bendrąją erdvinę koncepciją priskirti:
Regioninės reikšmės Mūšos – Nemunėlio geoekologinės takoskyros ruožas, praeinantis į
vakarus nuo Biržų miesto;
Vietinės (rajoninės) reikšmės Apaščios (tame tarpe Širvėnos ež.), Agluonos ir kitų mažesnių
vandentėkmių migracinių koridorių ruožai ar jų atkarpos.
Vidinio stabilizavimo arealams, formuojantiems Biržų miesto bendrąją erdvinę koncepciją priskirti:
Vietinės (rajoninės) reikšmės Biržų geosistemų vidinio stabilizavimo arealas.
Ekologinio stabilizavimo teritorijos, kaip miesto bendrosios erdvinės struktūros dalis, nustato svarbiausius
teritorinius gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimo prioritetus, būtinus bendrajai ekologinei pusiausvyrai
palaikyti.
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Nekilnojamasis kultūros paveldas.
Biržų kultūros vertybės koncentruojasi ne tik istoriniame miesto centre, kuris jau seniai turi urbanistikos
paminklo statusą. Dominuoja architektūrinis ir urbanistinis paveldas. Biržų istorinis centras yra vertingas
archeologiniu požiūriu: saugoma senojo miesto vieta.
Centre išlikęs unikalus gynybinis kompleksas – Biržų pilis, gatvėse yra autentiškų senų pastatų, miesto
teritorijoje išsidėstę ir dalis didžiausio Lietuvoje – siaurojo geležinkelio statinių komplekso statiniai ir
įrenginiai.
Archeologijos objektai:
Senojo miesto vieta (unikalus objekto kodas 3219), Jis įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą,
įtrauktas1992-10-09, o 1998 m. objektas paskelbtas paminklu. Teritorijos plotas 1353000 kv.m. Tai iki
XVII a. pabaigos į rytus nuo pilies buvusio miesto teritorija. Kultūrinis sluoksnis saugomas nuo 1972 m.
Senojo miesto teritorija yra labai mažai tyrinėta archeologiniu požiūriu. Centrinė miesto dalis planuojama
ir užstatoma nenagrinėjant ir nepritaikant šiuolaikiniams miesto gyvavimo principams Biržų senojo miesto
struktūrų, kurios galėtų būti išanalizuotos kompleksinių mokslinių tyrimų metu.
Biržų piliavietė (unikalus objekto kodas 1905) įrašyta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 1992-0624, objektas paskelbtas paminklu. Teritorijos plotas 133600 kv.m. Tai italų tipo Biržų bastioninės pilies
XVI-XVII a. vieta. Pilis buvo pastatyta pagal teorinę kvadratinio plano bastioninių pilių sistemą. Ją sudarė
keturi dideli bastionai, vandens griovys, kelias, žemių pylimas. Bastionų ir griovių šlaitai buvo sutvirtinti
mūro kiautu. Pylimų kampuose po žemėmis buvo išmūryti parako rūsiai. Bastionų kakleliuose sumūryti
šeši 2-3 a. kazematai. Pylimų viduryje stovėjo aukšti bokštai. Pilies kiemo rytiniame šone stovėjo
dviaukštis 19,5 m ilgio 11,7 m pločio stačiakampis vartų pastatas.
Pilies kieme buvo keli mūriniai pastatai – arsenalas ir maisto sandėlis. Netoli dabartinių rūmų šiaurės
vakarų fasado atkasti 52,5 m ilgio ir 12 m pločio pastato pamatai, atkasti ir kitų statinių pamatai.
Svarbiausias pilies pastatas – triaukščiai Kristupo Radvilos Perkūno rūmai. Netoli rūmų stovėjo mūrinė
evangelikų reformatų bažnyčia. 1625 m. pilis pulta du kartus. Rūmai buvo smarkiai apgriauti, todėl Biržų
palivarke Radvila pasistatė medinius rūmus.
Antroji Biržų pilis statyta pagal senosios olandų sistemos (pylimai be mūro kiauto) standartus. Ji buvo
daug didesnė, planą sudarė keturi bastionai, juos jungiančios kurtinos ir tiltą dengiantis ravelinas. Pylimai
buvo velėniniai, apjuosti griovių. Gynybinės paskirties pastatai buvo arsenalas, arklidės, 4 parakinės,
keturios dviaukštės kareivinės, kuriose tilpo iki 500 kareivių. Karininkai ir komendantas gyveno namuose,
pastatytuose kieme. Kiemo centre buvo rikiuotės aikštė. Antrosios pilies statyba pradėta 1636 m., buvo
statomi ir nauji rūmai bei kiti pastatai. Statybos užsitęsė. 1704 m.švedai užėmė Biržus, jie išsprogdino
pastatus, liko tik pylimai. Iš rūmų liko tik griuvėsiai su pietų siena. Kitų pastatų liko tik pamatai. Šiuo metų
rūmai, tiltas ir dvi bastionuose esančios parakinės restauruotos, vartų liekanos konservuotos. Geriausiai
išliko pilies gynybiniai pylimai ir griovys.
Urbanistinės vietovės:
Biržų istorinė dalis (unikalus objekto kodas 17073),. 1969 m. objektas buvo įrašytas dar į Lietuvos TSR
kultūros paminklų sąrašą kaip vietinės reikšmės urbanistikos paminklas. Tada, remiantis A.Miškinio
tyrimais, nustatytos vertingos teritorijos ribos, saugotini plano ir tūrinės erdvinės struktūros elementai:
gatvių tinklas, aikštės planas ir tūrinė erdvinė kompozicija, kapitalinio užstatymo fragmentai. Objektas
įregistruotas LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 1993-12-02. Jo atsiradimas datuojamas XV a.
pradžia. m. Struktūros susiformavimo laikotarpis – XVII a. pr.; XVII a. I p.-XX a. pr.
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Vertingosios savybės: planavimo sprendimai – stačiakampis gatvių tinklas, užstatymo fragmentai,
keturkampės aikštės centre plano struktūra, istorinės sklypų ribos, gatvių trasos centre, lygus reljefas,
kultūrinis sluoksnis, išlikę grindiniai, želdiniai ir želdynai šventoriuose, kapinėse, Apaščios ir Agluonos
upių vagos, šlaitai, Širvėnos ežero pietinio kranto linija. Istorinė Biržų dalis susijusi su daugeliu Lietuvos
istorinių asmenybių, svarbiais įvykiais.
Statiniai ir statinių kompleksai:
Biržų pilis (unikalus objekto kodas 10483) Radvilos g. Į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtrauktas
1993-02-01, objektas paskelbtas paminklu. Teritorijos plotas 146354 kv.m Kompleksas pradėtas statyti
XVI a. II pusėje, perstatytas 1637-1669 m, atstatomas, restauruojamas nuo XX a. II pusės. Stilius –
renesanso, ankstyvo baroko. Autoriai – projektavo ir darbams vadovavo: karo inžinierius ir architektas
Georgas Pirkas, bastioninių pilių architektas Amandusas Jostas, karo inžinierius Adamas Freitagas,
architektas Janas Ulrichas, architektas Teofilis Krell-Spinovskis, inžinierius Samuelis Arciševskis,
restauravimo architektas Evaldas Purlys, inžinierius Napoleonas Kitkauskas.
Kompleksą sudaro: rūmai, tiltas, vartų liekanos, trys statiniai. Objektui nustatytas nacionalinis
reikšmingumo lygmuo, vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, inžinerinis, istorinis,
kraštovaizdžio. Taip pat nustatytos vertingosios savybės: teritorijos planavimo sprendimai – plano
struktūra, tūrinės erdvinės kompozicijos fragmentai, kurie susideda iš statinių ir gynybinį žiedą
formuojančių pylimų su fosa ir keturių bastionų kampuose, buvusių statinių liekanos ar vietos – arsenalo,
parakinės, šešių kareivinių, arklidžių, reduto su vartais vietos, stulpai, bastionai, pylimai, grioviai ar jų
liekanos, keliai ar jų dalys, lauko akmenų grindinio fragmentai, želdiniai – ąžuolų eilės, upės, vandens
telkiniai - Širvėnos ežero ir Agluonos upės kranto linijos, formuojančios iškyšulio kontūrą. Vertingas
artimiausios supančios kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Biržų istorinė dalis, Biržų regioninio
parko teritorija su Biržų pilies kultūriniu rezervatu. Su Biržų pilies kompleksu susiję faktai apie svarbias
visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes.
Didžiausias statinys pilies teritorijoje yra rūmai (unikalus objekto kodas 22835), objektas įregistruotas
registre 1997-09-09, paskelbtas paminklu, jam suteiktas nacionalinis reikšmingumo lygmuo. Nustatytos
vertingosios savybės – kompaktinis, stačiakampio plano 2 a. su 3 a. rizalitais, rūsiu ir mansarda tūris,
kapitalinių sienų tinklas, fasadų architektūrinis sprendimas, vidaus įranga, apdaila. Rūmai pastatyti XVI a.
II pusėje, perstatyti 1651-1669 m., 1704 m. sugriauti, atstatyti 1978-1986 m., renesanso, ankstyvojo
baroko stiliaus autoriai architektas Janas Ulrichas, architektas Teofilis Krell-Spinovskis, restauravimo
architektas Evaldas Purlys.
Gynybiniai statiniai (unikalūs objektų kodai 853, 36090, 36091) užpilti žemių sluoksniu raudonų plytų
mūro su akmenų mūro fragmentais, su mūriniais skliautais, pastatyti XVII a. vid. projektuoti karo
inžinieriaus Adamo Freitago, du jų restauruoti 1986 ir 1994 m.
Unikalūs pilies elementai tiltas ir vartų liekanos (unikalūs objektų kodai 22836, 22835).
Astravo dvaro sodyba (unikalus objekto kodas 854) Astravo g, .Į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
įtraukta 1992-05-01, vėliau objektas paskelbtas paminklu. Kompleksą sudaro: rūmai, arklidė, tiltas, sargo
namas, vandens malūnas, vartų stulpai, parkas. Teritorijos plotas 38,77 ha. Nustatytos vertingosios
savybės: pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai – užstatymas (7 dvaro laikotarpio statiniai),
želdynai, vandens telkiniai, Dvaro sodybos vystymesi išskirti šie etapai: pirmasis – XVI a.-XIX a. vid.
Šiame laikotarpyje dvaro sodybą sudarė didelis medinis gyvenamasis namas, sodas, varykla, pirtis,
tvartai, kluonai, svirnai, karčema, malūnas. Pastatai daugumoje buvo mediniai. Antrajame laikotarpyje –
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1841-1862 m. pastatyti mūriniai rūmai, tiltas užtvanka, vandens malūnas. Nuo 1882 m. iki Antrojo
pasaulinio karo pastatyti arklidė, sargo namas, pastatai dvaro palivarke (mokykla, pieninė, karvidė,
gyvenamasis namas, rekonstruota karvidė). Išlikusių pastatų architektūra atspindi XIX a. vidurio Lietuvos
architektūrą – klasicizmas, istorizmas. Sodybos struktūroje išskirtinos 3 funkcinės zonos: reprezentacinė,
gamybinė, gyvenamoji-ūkinė (buv. dvaro sodybos palivarkas), rekreacinė (parkas). Ryškiausias sodybos
akcentas – rūmai (unikalus objekto kodas 10816), objektas įregistruotas registre 1997-09-09, paskelbtas
paminklu. Tai vienas žymiausių Lietuvoje reprezentacinių dvaro rūmų pavyzdys. Juos grafui Jonui
Tiškevičiui suprojektavo architektas Tomas Tišeckis. Spėjama, kad statybas prižiūrėjo žymusis Cezaris
Laurynas Anikinis. Rūmai pasižymi romantinio klasicizmo formomis, jaučiama „Italijos vilų stiliaus“ įtaka.
Nustatytos vertingosios savybės: pailgo sudėtinio plano, susidedančio iš dviejų aukštų pagrindinio
korpuso ir dviejų vienaukščių fligelių rūmų tūris, su dominuojančių trijų tarpsnių belvederiu, fasadų
architektūrinis sprendimas ir kt. Ypač originalus statinys yra raudonų plytų mūro arkinis tiltas-užtvanka.
Kiti statiniai taip pat raudonų plytų, su akmenų mūro fragmentais.
Astravo dvaro palivarko sodyba (unikalus objekto kodas 33496) Astravo g. .Į Nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą įtrauktas 2011-12-07. Kompleksą sudaro: trys namai, kumetynas, ūkinis pastatas,
teritorijos plotas 398069 kv.m. Susiformavo XIX a. antrojoje pusėje. Vertingosios savybės: planavimo
sprendimai – palivarkas išsidėstęs į šiaurės vakarus nuo dvaro sodybos centrinės dalies, išlikęs senasis
išplanavimas. Statiniai istorizmo stiliaus, raudonų plytų mūro. Objektas susijęs su Radvilomis ir
Tiškevičiais.
Biržų evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 36649), Reformatų g.
3, 3A, 5. Objektas įregistruotas LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 2013-01-16. Kompleksą
sudaro bažnyčia, klebonija ir šventoriaus tvora su vartais. Biržų reformatų parapiją įsteigė Mikalojus
Radvila Rudasis, kurio sūnus Kristupas Radvila Perkūnas fundavo evangelikų reformatų bažnyčios
statybą. Ši bažnyčia pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėta 1584 m. 1704 m. bažnyčia sudegė, po
metų iškilo nauja medinė, kuri nugriauta apie 1862 m.. Pagal Rygos architekto Heinricho Šelio projektą
1867 m. pradėta, o 1874 m. užbaigta statyti nauja neogotikinė bažnyčia. Bažnyčia raudonų plytų,
vienanavė, halinė, su varpinės bokštu. XIX a. pabaigoje pastatyta mūrinė klebonija. Tai istorizmo
stilistikos pastatas, puoštas plytinėmis detalėmis. 1949 m. ji nacionalizuota, įrengiant gyvenamuosius
butus. 1992 m. pastatas buvo gražintas Biržų evangelikų reformatų bendruomenei. Klebonijoje gyveno
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, teologas, vertėjas, rašytojas
Povilas Jakubėnas, jo sūnus kompozitorius, pianistas Vladas Jonas Jakubėnas. Šventoriaus tvora lauko
akmenų mūro, ypač originalūs centriniai vartai – raudonų plytų, arkinių konstrukcijų, dekoruoti plytų
detalėmis.
Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 29835), Radvilos g. 5. Į
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą objektas įtrauktas 2004-12-31. Kompleksą sudaro bažnyčia ir
šventoriaus tvora su vartais. Biržų katalikų bažnyčia minima jau apie 1510 m., apie 1515 m. pastatyta
nauja medinė bažnyčia, apie 1586 m. ji nugriauta. 1739-1742 m. pastatyta nauja bažnyčia. Dabartinė
mūrinė bažnyčia pastatyta 1857-1861 m. pagal architekto Lauryno Cezario Anikinio projektą. Statybą
fundavo grafas Jonas Tiškevičius. Bažnyčia istoristinė, turi baroko ir klasicizmo bruožų, dvibokštė.
Pastatų kompleksas (unikalus objekto kodas 22881), Vytauto g., Vilniaus g. Į Nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą objektas įtrauktas 1997-09-09. Kompleksas statytas XX a. pradžioje, jį sudaro buvę
Jansonų rūmai, kuriuose 1908-1914 m. veikė mokykla, 1917-1931 m. - gimnazija, nuo 1931 m. įsikūrė
paštas. Komplekse dominuoja raudonų plytų pašto pastatas. Jo fasadai su „plytų stiliaus“, detalėmis,
pagrindinis fasadas simetrinės kompozicijos, su išryškinta centrine dalimi. Išlikę autentiškų interjero
elementų. Komplekse yra ir tos pačios stilistikos arklidės pastatas.
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Biržų banko statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 22881, Kęstučio g. 10, Į Nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą objektas įtrauktas 2003-09-12. Kompleksas susiformavo 1934 m., autorius architektas
Mykolas Songaila. Kompleksą sudaro bankas, tvora su vartais, ūkinis pastatas. Teritorijos plotas – 3700
kv.m. Didžiausias komplekse – bankas: mūrinis, dviejų aukštų, „L“ raidės plano monumentalus pastatas.
Tai vienas ryškiausių funkcionalizmo pastatų šiaurės Lietuvoje.
Siaurojo geležinkelio kompleksas (unikalus objekto kodas 21898), Stoties g. Į Nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą objektas įtrauktas 1996-03-22. Kompleksas susiformavo XIX a. pab -XX a. trečiajame
penktajame dešimtmečiais. 1898 m. nutiestas 144 km. ruožas Švenčionėliai-Panevėžys. Antrajame etape
siaurasis geležinkelis pritaikytas prie tuometinės Lietuvos ūkio struktūros. 1922 m. Gubernijos-Pasvalio
ruožas pratęstas iki Biržų. Unikalus siaurojo geležinkelio kompleksas turi istorinę, techninę, technologinę,
architektūrinę ir kraštovaizdinę reikšmę. Viso valstybės saugomą kompleksą sudaro 56 objektai. Biržuose
išliko Biržų stoties namas, stotis,, depo pastatas, bagažinė, vandentiekio bokštas, bagažinė. Statyti XX a.
trečiajame-ketvirtajame dešimtmetyje. Dalis pastatų mediniai (stotis, bagažinė), kiti pastatai – raudonų
plytų mūriniai, atstovaujantys jau racionalizmo architektūrai. Ypač tuo pasižymi 2 a. stoties namas, depo
pastatas, vandentiekio bokštas.
Į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtraukti trys pavieniai pastatai - unikalūs objektų kodai 15824
(J.Bielinio g 1), 2152(Kęstučio g. 1), 22801 (S.Dagilio g. 8). Statyti XIX a. pab. XX a. antrajame
dešimtmetyje. Tai autentiški, originalios architektūros mūriniai pastatai.
Memorialiniai objektai, laidojimo vietos:
Biržų miesto senosios žydų kapinės (unikalus objekto kodas 11838), Latvygalos g. palaidoti gausios Biržų
žydų bendruomenės nariai, taip pat karaimai.
Žydų genocido kapinės (unikalus objekto kodas 10818) Pakamponių miškas. Palaidoti Antrojo pasaulinio
karo metų sušaudyti Biržų ir apylinkių žydai.
1941 m. birželio sukilėlių ir sovietinio teroro aukų kapuose palaidoti Kęstučio g. palaidoti 1941 m. sukilimo
dalyviai J.Drevinskas, A.Navakas, J.Rauckis, J.Valunta, sovietinio teroro aukos F.Kairys, Laučkus,
Viksva. Yra knygnešio P.Verkelio, Lietuvos karininko J.Nastopkos, sovietinio teroro aukų - girininkų
A.Balčikonio ir J.Živatkausko kapai.
Kęstučio g. stovi Biržų krašto poeto, vertėjo, aušrininko Stanislovo Dagilio paminklas. Paminklo autorė
Nina Gronskaja, pastatytas 1923 m.
Pilies kieme nuo 1928 m. stovi J.Zikaro sukurtas Jonušo Radvilos paminklas, J.Janonio aikštėje
skulptoriaus K.Bogdano ir architekto V.Brėdikio sukurtas poeto J. Janonio paminklas.
Kultūros paveldo objektų teritorijos ir apsaugos zonos pažymėtos brėžinyje.
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LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre registruotų Biržų miesto kultūros vertybių sąrašas
(sąraše pažymėti kultūros paveldo objektų numeriai, kuriais jie pažymėti planuose ,,Koncepcija.
Funkciniai prioritetai. I variantas; II variantas“, ,,Koncepcija. Erdvinė struktūra. I variantas; II variantas“):
Archeologijos objektai:
A1 – Biržų piliavietė – u.k. 1905
A2 – Biržų senojo miesto vieta – u.k. 3219
A3 – Senkapis su VIII X a. gr.kp. – u.k. 12064
Urbanistinės vietovės:
U1 – Biržų istorinė dalis – u.k. 17073
Statinių kompleksai:
K1 – Astravo dvaro sodyba – u.k. 854 Astravo g.
K1.1 – arklidė – u.k. 22882, Astravo g. 16
K1.2 – rūmai – u.k. 22835 Astravo g. 17
K1.3 – sargo namas – u.k. 25941 Astravo g. 16A
K1.4 – tiltas – u.k. 25942
K1.5 – tiltas užtvanka – u.k 25944
K1.6 – vandens malūnas – u.k. 25945 Astravo g. 12
K1.7 – vartų stulpai – u.k. 25943 Astravo g.
K1.8 – parkas – u.k. 25946
K2 – Astravo dvaro palivarko sodyba – 33496 Astravo g.
K2.1 – pirmas namas – u.k. 33499 Astravo g. 7
K2.2 – antras namas – u.k 33500 Astravo g. 3
K2.3 – kumetynas – u.k. 35691 Astravo g. 9
K2.4 – trečias namas – u.k. 35693 Astravo g. 10
K2.5 – ūkinis pastatas – u.k. 35694 Astravo g.
K3 – Biržų pilis – u.k. 10483 Radvilos g 3
K3.1 – rūmai – u.k. 22835 Radvilos g 3
K3.2 – antras gynybinis statinys – u.k. 36090 Radvilos g 3
K3.3 – pirmas gynybinis statinys – u.k. 853 Radvilos g 3
K3.4 – trečias gynybinis statinys – u.k. 36091
K3.5 – tiltas – u.k. 22836 Radvilos g 3
K3.6 – vartų liekanos – u.k. 22837 Radvilos g 3
K4 – Biržų evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksas – u.k. 36649, Reformatų g.
K4.1 – bažnyčia – u.k. 36650, Reformatų g. 5
K4.2 – klebonija – u.k. 12583, Reformatų g. 3A
K4.3 – šventoriaus tvora su vartais – u.k. 36651 Reformatų g. 5
K5 – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksas – u.k. 29835, Radvilos g. 5
K5.1 – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia – u.k. 1309, Radvilos g. 5
K5.2 - šventoriaus tvora su vartais – u.k. 29836, Radvilos g. 5
K6 – Pastatų kompleksas – u.k. 22881, Vytauto g, Vilniaus g.
K6.1 – namas – u.k. 10484, Vytauto g. 23
K6.2 – arklidė – u.k. 22882, Vytauto g. 12A
K7 – Biržų banko statinių kompleksas – u.k. 27604, Kęstučio g. 10
K7.1 – bankas – u.k. 22434, Kęstučio g. 10
K7.2 – tvora su vartais – u.k. 27605, Kęstučio g. 10
K7.3 – ūkinis pastatas – u.k 27606, Kęstučio g. 10
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K8 – Siaurojo geležinkelio kompleksas
K8.1 – Biržų stoties antras prekių sandėlis - u.k. 32942, Stoties g.
K8.2 - Biržų stoties bagažinė - u.k. 21906, Stoties g. 9
K8.3 - Biržų stoties depo pastatas - u.k. 21904 Stoties g. 9A
K8.4 - Biržų stoties namas - u.k. 32941 Stoties g. 9A
K8.5 – Biržų stoties pirmas prekių sandėlis - u.k. 21903, Stoties g.
K8.6 – Biržų stoties vandens bokštas - u.k. 21905, Stoties g.
K8.7 – Biržų stotis - u.k. 21902, Stoties g. 7
Statiniai:
S1 – pastatas – u.k. 15824, J.Bielinio g. 1
S2 – pastatas – u.k. 2152, Kęstučio g. 1
S3 – pastatas – u.k. 22801, S.Dagilio g. 8
Memorialiniai objektai, laidojimo vietos:
M1 – 1941 m. birželio sukilėlių ir sovietinio teroro aukų kapai – u.k 32394,
Kęstučio g.
M2 – Biržų m. žydų senosios kapinės – u.k. 11838, Latvygalos g.
M3 – Lietuvos karininko savanorio Jono Nastopkos kapas - u.k. 31916, J.Nastopkos g.
M4 – Lietuvos partizanų kapas – u.k. 11839, Švyturio g.
M5 – P.Verkelio kapas – u.k. 2063, Kęstučio g.
M6 – kapinės – u.k. 10818, Pakamponių miškas
M7 - kapinės – u.k. 10817, Vytauto g.
M8 - sovietinio teroro aukų A. Balčikonio ir J.Živatkausko kapas – u.k. 32883
M9 – J. Janonio paminklas – u.k. 20039, J. Janonio a.
M10 – Jonušo Radvilos paminklas – u.k. 7686 pilies kiemas
M11 – S.Dagilio paminklas – u.k. 8786, Kęstučio g.
Biržų miesto bendrojo plano kultūros paveldo dalyje formuluojami kultūros paveldo objektų apsaugos
prioritetai ir kryptys dvidešimties metų laikotarpiui. Koncepcijos gairės remiasi Valstybės ilgalaikės raidos
strategija, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais, Panevėžio apskrities teritorijos
bendrojo plano sprendiniais, Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Biržų miesto bendrojo plano koncepcijoje įtvirtinamos pagrindinės nekilnojamojo kultūros paveldo
saugojimo nuostatos:
miesto struktūros pagrindo išsaugojimas;
prioritetas teikiamas kultūros paveldo objektų autento apsaugai ir palaikymui;
objektų išsaugojimas naudojant pagal paskirtį ir viešąjai pagarbai.
Bendrojo plano koncepcijos pagrindinės kultūros paveldo apsaugos gairės: kultūros paveldo objektų
apsaugos užtikrinimas, paveldo objektų patrauklumo didinimas, paveldo objektų vertybių, dėl kurių šie
objektai įtraukti į kultūros vertybių registrą, autentiškumo išlaikymas, paveldo išsaugojimas ir perdavimas
ateities kartoms.
Visais atvejais pagrindinė koncepcijos nuostata būtų – išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą kaip
neatskiriamą ir integruotą miestovaizdžio elementą. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose bei jų
apsaugos zonose planuojama veikla reglamentuojama kultūros paveldo specialiaisiais planais ir kultūros
paveldą apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
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4. PROBLEMOS SUSIJUSIOS SU APLINKOS APSAUGAI SVARBIOMIS TERITORIJOMIS
4.1. Su bendruoju planu susijusios aplinkos apsaugos problemos
Racionalaus gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos, gamtinio kraštovaizdžio stabilumo, savitumo bei
bioįvairovės išsaugojimo, aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimo siektinumas tiesiogiai įtakoja bendrojo
plano koncepcijos formavimą, teritorijos funkcinių prioritetų, naudojimo ir apsaugos reglamentų
nustatymą, o tuo pačiu sudaro sąlygas išvengti ar bent jau sumažinti su bendrojo plano koncepcijos
realizavimu susijusių aplinkosauginių problemų.
Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos sprendiniai gali tiesiogiai arba netiesiogiai turėti reikšmės
planuojamos teritorijos gamtos būklės charakteristikoms ar jų tendencijoms.
Dalis miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos sprendinių – atskirųjų želdynų, miesto
miškų
ir rekreacinių sklypų želdinių vystymas bei jų įjungimas į žaliųjų plotų sistemą,
užtikrinant teritorinį vientisumą ir funkcinį tęstinumą bei inžinerinės infrastruktūros vystymo
sprendiniai tiesiogiai ir nedviprasmiškai
nukreipti į gamtinės aplinkos būklės gerinimą,
ekologinės pusiausvyros stiprinimą.
Dalis koncepcijos sprendinių nukreipti kitomis kryptimis, bet dalis iš to sekančių veiksmų turėtų
turėti ir „antrinį“ poveikį, tarpe to – poveikį planuojamos bei aplinkinių Biržų miesto teritorijų
aplinkos būklei. Būtent tokiu būdu koncepcijos sprendiniai gali veikti bendrą energijos
suvartojimą, oro, grunto ir vandens taršą, rekreacijos resursus, o per visa tai - gyventojų
sveikatą.
Kai kurie ne į gamtos apsaugą nukreipti koncepcijos sprendiniai tiesiogiai turi įtakos natūralių
gamtinių teritorijų plotui, o taip pat – kraštovaizdžiui.
Reikia pažymėti, kad bendrojo plano koncepcijos sprendinių įgyvendinimas teigiamai įtakotų ir padėtų
spręsti esamas aplinkosaugines problemas, susijusias su reikiamo gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo
užtikrinimu ir nepakankamai išvystyta inžinerine infrastruktūra.
Biržų mieste vandentiekio ir nuotekų (tame tarpe lietaus nuotekų) sistema išvystyta nepakankamai, o
esamų tinklų būklė nepatenkinama. Bendrojo plano koncepcijoje numatoma vandentiekio ir nuotekų tinklų
statyba bei rekonstrukcija, kas sąlygos aplinkos ekologinės būklės pagerėjimą.
Planuojamos teritorijos atveju kraštovaizdis vertingas ne tik gamtiniu (karstinio regiono kraštovaizdis), bet
ir kultūriniu požiūriu. Biržai - istoriniu ir architektūriniu požiūriu įdomus miestas. Tikslu garantuoti gamtinių
ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, biologinę
įvairovę ir genetinį fondą, gamtos išteklių atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams
tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos paveldo ir kultūros paveldo vertybių
apsaugą šiame krašte yra įsteigta kompleksinė saugoma teritorija – Biržų regioninis parkas. Į šio
regioninio parko ribas patenka dalis (43%) Biržų miesto teritorijos.
Gamtinė aplinka yra svarbus gyvenamosios vietovės patrauklumą stiprinantis faktorius. Ji pasitarnauja
jos, kaip socialinės – ekologinės sistemos stabilumui, nes ne tik formuoja sveikatingesnę aplinką, labiau
patenkina įvairesnės gyvensenos poreikius, bet ir didina rekreacinę vertę, skatina įvairių turizmo formų
vystymąsi. Savo ruožtu gamtinės aplinkos ypatumai gyvenamosios vietovės planavimą ir tvarkymą daro
sudėtingesnį, sprendžiant plėtotės klausimus reikalauja pakankamą dėmesį skirti ekologiškai stabilios
aplinkos bei pilnaverčio kultūrinio kraštovaizdžio formavimui.
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Žemiau pateikiamos pagrindines gamtosaugos kryptis - gamtinių išteklių racionalaus naudojimo ir
apsaugos, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, aplinkos kokybės apsaugos atstovaujančios
specialiųjų tikslų grupės, kurios numatomos Biržų miesto vystymo koncepcijos stadijoje. Specialieji tikslai
nustatomi įvertinant šiaurės Lietuvos karstinio regiono specifinius ypatumus, siekiant sumažinti
karstiniame regione vykstančių procesų neigiamą poveikį gyvenamajai aplinkai ir siekiant bendrosios
ekologinės būklės pagerinimo:
Išvengti hidrografinio tinklo elementų struktūros keitimo – saugoti natūralius hidrografinio
tinklo elementus, siekti, kad vandens telkinių pakrantėse vykdoma veikla neprieštarautų
paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoms keliamiems reikalavimams.
Užtikrinti reikiamą Biržų regioninio parko teritorijų apsaugą – priimti miesto teritorijos vystymo
sprendinius, neprieštaraujančius regioninio parko nuostatoms, apsaugos reglamentui,
specialiojo tvarkymo plano sprendiniams, bendriesiems buveinių ar paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatoms.
Užtikrinti esamų gamtinių rekreacinių išteklių – žaliųjų plotų, raiškaus kraštovaizdžio zonų
išsaugojimą bei racionalų naudojimą. Numatyti gamtinės rekreacinės aplinkos ypatumus
atitinkantį ekstensyvų ar intensyvų naudojimą, rekreacinės infrastruktūros plėtojimą.
Formuoti racionalią, ekologiškai pagrįstą miesto teritorijos žemėnaudos struktūrą, galinčią
užtikrinti kraštovaizdžio stabilumą - teritoriškai subalansuoti kultūrinio kraštovaizdžio
formavimą, racionaliai teritoriškai išdėstant gyvenamosios, gamybinės, rekreacinės ir kitos
paskirties teritorijas, išlaikant esamą bei didinant natūralių ar pusiau natūralių teritorijų plotą,
užtikrinant reikiamą gamtinio karkaso teritorijų – ekologinio kompensavimo zonų sistemos
sukūrimą, organizuojant pilnavertę žaliųjų plotų sistemą.
Išvengti gamtinio kraštovaizdžio natūralios struktūros darkymo ir degradavimo patikimo
geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose – išsaugoti nuo urbanizavimo santykinai
natūralaus kraštovaizdžio teritorijas, nustatant joms ekologinį pilnavertiškumą užtikrinantį
tvarkymo režimą.
Išsaugoti ir tikslingai naudoti, eksponuoti kraštovaizdžio kultūrinį paveldą, gerinti jo aplinkos
kokybę ir estetinį vaizdą;
Išsaugoti ir gausinti natūralaus bei subnatūralaus kraštovaizdžio teritorijas - saugoti ir plėsti
žaliuosius plotus (želdynus) urbanizuotose teritorijose nuosekliai įgyvendinant „Želdynų
apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos” nuostatas; užtikrinti vandens telkinių pakrančių,
raiškių reljefo formų, hidrografinio tinklo elementų natūralumo apsaugą, tuo pačiu išsaugant
urbanizuotų teritorijų kraštovaizdžio vaizdingumą.
Sumažinti paviršinių vandenų teršimą - vykdant nuotekų (buitinių, paviršinių, gamybinių)
surinkimo tinklų ir valymo įrenginių modernizavimą bei vystymą, optimizuojant jų
eksploatavimą, plečiant vietinio valymo technologijų taikymą.
Užtikrinti gėlo požeminio vandens išteklių apsaugą ir naudojimą. Gyventojus, vartojančius
šachtinių šulinių vandenį, aprūpinti geros kokybės geriamu vandeniu iš gilesnių vandeningų
horizontų (plečiant geriamojo vandens viešojo tiekimo tinklą).
Gerinti aplinkos oro higieninę būklę - formuoti apsauginės paskirties želdynus ūkinių objektų
sanitarinės apsaugos zonose, transporto srautų judėjimo koridoriuose ir kt., tobulinti miesto
susisiekimo sistemą.
Racionalaus gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos, gamtinio kraštovaizdžio stabilumo, savitumo bei
bioįvairovės išsaugojimo, aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimo siektinumas tiesiogiai įtakoja miesto
vystymo koncepcijos formavimą, teritorijos funkcinių prioritetų, naudojimo ir apsaugos reglamentų
nustatymą, o tuo pačiu sudaro sąlygas išvengti ar bent jau sumažinti su bendrojo plano koncepcijos
realizavimu susijusių aplinkosauginių problemų.
UAB „Urbanistika“, U - 1134
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4.2. Problemos susijusios su aplinkos apsaugai svarbiomis teritorijomis
Biržų mieste ir gretimose teritorijose, kaip jau buvo minėta SPAV ataskaitos teksto skyriuje 3, aplinkos
apsaugai svarbias saugomas teritorijas atstovauja: kompleksinė saugoma teritorija - Biržų regioninis
parkas, gamtinio karkaso teritorijos bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės.
Biržų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijoje - brėžiniuose ,,Koncepcija. Funkciniai prioritetai. I
variantas; II variantas“, ,,Koncepcija. Erdvinė struktūra. I variantas; II variantas“ perspektyvai siūlomi
teritorijos vystymo tipai bei prioritetinio žemės naudojimo funkcinės zonos yra išskiriamos atsižvelgiant į
vertybinius kraštovaizdžio ypatumus bei laikantis patvirtinto Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų plano
(Žin., 2009, Nr.146-6501). Prioritetinio žemės naudojimo zonos ir teritorijos vystymo tipai pateikiami
einant nuo intensyviausiai įsavinamų ir vystymo intensyvinimo (antropogenizuotų) ekosistemų zonų link
mažiausiai keistinų natūralių ar dalinai pakeistų ekosistemų zonų, kurias šiuo atveju atstovauja Biržų
regioninio parko konservacinio prioriteto, apsauginio prioriteto ir rekreacinio prioriteto zonos. Koncepcijos
variantuose perspektyviniam šių zonų vystymui kitų alternatyvų nenumatoma.
Reikia pažymėti, kad miesto teritorijos bendrasis planas nustato principines teritorijų vystymo gaires bei
reglamentavimo ypatumus, todėl aplinkosauginių problemų sprendimas kompleksinėje saugomoje
teritorijoje - Biržų regioninio parke (dalyje patenkančioje į miesto ribas) ateityje didele dalimi priklausys ne
tik nuo šio teritorinio planavimo dokumento, bet ir nuo valstybės tarnautojų, žemės ir miško savininkų bei
visuomenės požiūrio į gamtines vertybes ir jų išsaugojimo būtinumą.
Laikantis gamtinio karkaso nuostatų reikalavimų (Žin., 2010, Nr. 87- 4619) planuojamos teritorijos ribose
esančiose gamtinio karkaso teritorijose išskiriamos žaliųjų erdvių vystymo zonos. Tolimesnis šių teritorijų
(žaliųjų plotų) ribų tikslinimas, kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipus išreiškiančios
gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptys bus nustatomos sprendinių konkretizavimo stadijoje. Reikia
pažymėti, kad kai kuriose Biržų miesto ribose esančiose Apaščios (tame tarpe Širvėnos ež.) ir Agluonos
migracinių koridorių atkarpose gamtinio karkaso nuostatų reikalavimų bei pilnaverčių žaliųjų jungčių
suformavimas yra komplikuotas dėl jau suformuoto užstatymo.
Planuojamose Biržų miesto ribose yra gausu registruotų kultūros paveldo vertybių. Teikiamuose Biržų
miesto bendrojo plano koncepcijos variantuose numatoma išsaugoti objektus ir jų teritorijas, kad jų vertės
būtų palaikomos autentiškos, tinkamai atskleidžiamos visuomenei, kad miesto gamtos ir kultūros paveldo
pilnatvė būtų perduota ateities kartoms.
Apibendrinant galima teigti, kad Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos sprendiniai nėra susiję su
tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu aplinkos apsaugai svarbioms teritorijoms, todėl nesąlygos
aplinkosauginių problemų.
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5. TARPTAUTINIU, EUROPOS BENDRIJOS IR NACIONALINIU LYGMENIU NUSTATYTI
APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI
Pagrindiniai Europos Sąjungos tikslai aplinkosaugos srityje yra išsaugoti, saugoti ir gerinti aplinkos
apsaugos kokybę, saugoti žmonių sveikatą, apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius. Minėti
Europos Sąjungos tikslai atsispindi ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos politikoje.
Rengiamo Biržų miesto bendrojo plano koncepcijoje nustatytų konceptualių sprendinių - teritorijų
naudojimo funkcinių prioritetų, reglamentavimo principų ir kitų sprendinių tikslai glaudžiai siejasi su
aukštesnio lygmens (regioninio, nacionalinio, Europos bendrijos bei tarptautinio) aplinkosaugos tikslais ir
jiems neprieštarauja. Žemiau pateikiami tarptautiniu, Europos Bendrijos arba nacionaliniu lygmeniu
nustatyti pagrindiniai aplinkos apsaugos tikslai, į kuriuos privalu atsižvelgti rengiant Biržų miesto teritorijos
bendrąjį planą.
5.1. lentelė. Tarptautiniu, Europos Bendrijos ir nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkos apsaugos tikslai.
Dokumento

Tikslai

pavadinimas
LR ratifikuota ES

Skatinti biologinės įvairovės palaikymą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, kultūrinius ir

Tarybos direktyva dėl

regioninius reikalavimus.

natūralių buveinių ir
laukinės faunos ir
floros apsaugos
(92/43EEB, 1992 05
21)
LR ratifikuota

Skatinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą bei planavimą ir organizuoti Europos

Europos

bendradarbiavimą kraštovaizdžio klausimais (3 str.):

kraštovaizdžio

Įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį, jų bendro

konvencija (Žin.,

kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindimą (5a str.);
integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į savo teritorijų ir miestų planavimo politiką bei
savo kultūros, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į kiekvieną kitą
politikos sritį, galinčią turėti poveikio kraštovaizdžiui (5d str);
Nustatytus kraštovaizdžius įvertinti atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir
atitinkamos gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą jiems priskiriamą ypatingą
vertę (6cb str.)

2002, Nr. 104-4621).

LR ratifikuota

Priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti tinkamą vaidmenį

Pasaulio kultūros ir

bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į bendras planavimo programas (5a

gamtos paveldo

str.):

globos konvencija
(Žin., 1997, Nr. 19411)

Nacionalinė darnaus
vystymosi strategija
(Žin., 2003, Nr. 894029)
Valstybės ilgalaikė
raidos strategija (Žin.,
2002, Nr. IX-1187)
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Vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas
priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir
gamtos paveldui (5c str.);
Imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių
priemonių, būtinų šio paveldo identifikavimui, globai, išsaugojimui, prezentavimui ir
reabilitavimui (5d str.).
Pagrindinių ūkio šakų (transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio, būsto,
turizmo) poveikio aplinkai mažinimas;
Efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas;
Pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas;
Geresnė biologinės įvairovės apsauga;
Geresnė kraštovaizdžio apsauga ir racionalus tvarkymas;
Įgyvendinti tvariosios plėtros principą;
sudaryti prielaidas racionaliam gamtos išteklių naudojimui, apsaugai ir atkūrimui;
atsižvelgiant į Europos Sąjungos normas ir standartus, užtikrinti tinkamą aplinkos
kokybę;
išsaugoti gamtos paveldo vertybes, kraštovaizdžio savitumą ir biologinę įvairovę;
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didinti šalies miškingumą ir miškų aplinkosaugos vertę;
mažinti vandenų taršą buitinėmis ir gamybinėmis nuotekomis;
gerinti geriamojo vandens kokybę;
racionaliai naudoti vandens energetinius išteklius;
skatinti energijos naudojimo veiksmingumą bei atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimą;
mažinti taršą didelių (energetikos) įrenginių;
mažinti poveikį klimato kaitai, ozono sluoksniui, rūgštėjimo eutrofikacijos procesui;
sukurti racionalią atliekų tvarkymo sistemą;
kuo daugiau ir racionaliau panaudoti atliekų medžiaginius ir energetikos išteklius.
LR teritorijos

Svarbiausias bendrojo plano principas yra šalies teritorijos subalansuotos raidos

bendrasis planas

užtikrinimas, sudarant šias strategines visuomenės ir ūkio vystymosi prielaidas (4.1 str.):
Kuo geriau panaudoti turimą šalies teritorijos potencialą;
Nedaryti žalos šalies teritorijos gamtinei bei kultūrinei aplinkai;
Nepažeisti dabartinės ir būsimų kartų teritorinių interesų;
Koordinuoti teritorijos naudojimą ir apsaugą šalies lygiu (kartu atsižvelgiant į visos
Europos pastangas);
Išsaugoti bei stiprinti šalies teritorijos savitumą.
Svarbiausio strateginio principo realizavimui būtinos šios strateginės raidos kryptys (4.2

(Žin., 2002, IX-1154)

str.):
Gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas plėtojant socialinę ir kultūrinę bei techninę
infrastruktūrą (4.2.1 str.);
šalies ekonominio augimo skatinimas ūkinę veiklą diferencijuojant pagal teritorinio
potencialo ypatumus, taikant funkcinę konversiją bei ekologiškas technologijas
(4.2.2 str.);
aplinkos kokybės užtikrinimas optimizuojant gamtonaudą, plėtojant aplinkosaugą ir
bei išsaugant ir didinant kraštovaizdžio savitumą (4.2.3 str.)
Numatytoms šalies raidos strateginėms kryptims realizuoti numatoma konkretizuotų
bendrųjų strateginių teritorijos raidos tikslų sistema ekologinėje plotmėje (4.3.3 str.):
išlaikyti ir sustiprinti turimą aplinkos sveikumo bei kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės apsaugos, gamtinio karkaso palaikymo sistemą;
šalies ir regionų savitumus formuojančioms gamtinėms ir kultūrinėms aplinkos
vertybėms garantuoti efektyvią apsaugą ir racionalų naudojimą;
užtikrinti tik ekologiškai pagrįstų kraštotvarkos programų realizavimą.
Kiti teritorijos raidos tikslai būtų optimizuoti urbanistinę sistemą, kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės apsaugą, kultūros paveldo, gamybos bei rekreacinių teritorijų naudojimą ir
socialinės-kultūrinės bei techninės infrastruktūros teritorinę plėtrą. Iš jų savo erdvine
orientacija išskirtini šie tikslai:
gamtinio karkaso teritorijų ekologinio visavertiškumo užtikrinimas bei
kraštovaizdžio įvairovės ir vertybių išsaugojimas;
biologinės įvairovės išsaugojimo bei biotos išteklių racionalaus naudojimo
užtikrinimas;
gamtinės rekreacinės aplinkos racionalaus naudojimo bei apsaugos
optimizavimas;
gamtinės aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimas;
litosferos ir hidrosferos išteklių naudojimo bei apsaugos optimizavimas;
subalansuoti šalies transporto sistemos plėtrą maksimaliai panaudojant turimą
įvairių transporto rūšių infrastruktūrą, mažinant transporto poveikį aplinkai (4.4.5.3
str.).
LR saugomų teritorijų
įstatymo Nr. I-301
(Žin., 1993, Nr.631188) aktuali

Išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes),
kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą,
gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam
turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos
ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes) (3 str.).

redakcija
Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo
įstatymas (Žin., 1995,
Nr.107-2391)
UAB „Urbanistika“, U - 1134

išlaikyti valstybės teritorijos socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo
pusiausvyrą (3.1.1 str.);
formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką stengiantis
sukurti geresnes ir visoje valstybės teritorijoje visavertes gyvenimo sąlygas (3.1.2
str.);
saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo
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Lietuvos Respublikos
želdynų įstatymas
(Žin., 2007, Nr. 80-

vertybes, tarp jų ir rekreacijos išteklius (3.1.4 str.);
formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai
palaikyti arba jai atkurti (3.1.5 str.).
nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių
želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio
reguliavimo pagrindus, siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio
stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

3215)
Lietuvos Respublikos

•

Nekilnojamųjų
kultūros vertybių

•

apsaugos įstatymo
pakeitimo įstatymas
(Žin., 2004, Nr.1535571)

•

įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Tarptautinių sutarčių ir
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymų nuostatas nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos srityje;
nustatoyti nekilnojamojo kultūros paveldo, esančioLietuvos Respublikos
teritorijoje, apskaitos, saugojimo ir tvarkybos, šio ir kitų teisės aktų nustatytų
paveldosaugos reikalavimų laikymosi priežiūros, kultūros paveldo objektų
būklės stebėjimo teisinius pagrindus;
saugoti nematerialųjį kultūros paveldą, nustatydamas su juo susijusių vietų ir
kitokių nekilnojamųjų daiktų apsaugą.

Biržų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcija bei pats planas yra tiesiogiai susiję su aukščiau
išvardintais dokumentais. Juose keliami tikslai bei deklaruojami teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai
remiasi šiais dokumentais ir jiems neprieštarauja. Svarbiausias tikslas, kurio siekiama rengiant šį
bendrąjį planą – teritorijos darnioji plėtra. Ji įgyvendinama per urbanistinio ir gamtinio karkasų
subalansavimą, optimalaus hierarchizuoto gyvenamųjų vietovių tinklo vystymą,
gamtinio karkaso
teritorijų tausojantį naudojimą.

UAB „Urbanistika“, U - 1134

2013 m.

BIRŽŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. SPAV ataskaita.

37

6. GALIMOS REIKŠMINGOS PASEKMĖS APLINKAI
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliktas socialinei aplinkai, ekonominei aplinkai, kultūros paveldo teritorijoms ir objektams, teritorijų tvarkymo
politikos realizavimui, susisiekimo sistemai, inžinerinei infrastruktūrai, gamtiniam karkasui ir saugomoms teritorijoms, gamtos ištekliams ir aplinkos
kokybei. Poveikis kitiems aplinkos komponentams yra nepastebimas arba nustatomas detalesnėse planavimo stadijose. Vertinimo skalė:
+
+/0
?

tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės
tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės
tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės
nenumatoma reikšmingų pasekmių
nepakanka informacijos

Pirmas variantas - Miesto plėtra esamose administracinės ribose
Antras variantas – Optimali miesto plėtra
6.1 lentelėje pateikiamas vertinimo argumentavimas

UAB „Urbanistika“ U -1134
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6.1 lentelė. SPAV vertinimas

Dirvožemis

Oras, klimatas

Materialusis turtas

3

Vanduo

2

Visuomenės sveikatingumas

Reikšmingo
poveikio
charakteris

Kultūros paveldas

1

Variantas

Gamtinis karkasas ir
kraštovaizdis

Koncepcijos sprendiniai

Bioįvairovė ir ekotinklas

SPAV vertinimo komponentai

Motyvai, pastabos

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SOCIALINĖ – EKONOMINĖ APLINKA
Demografinių procesų
stabilizavimas ir gyventojų
skaičiaus augimas

1

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
+
+
0
+
+

Gyventojų skaičiaus prognozės Biržų mieste
pateikiamos trimis variantais: pesimistinio,
optimistinio ir labiausiai tikėtino scenarijaus.
Realiojo
atveju

(labiausiai

tikėtino)

numatomas nežymus

scenarijaus
gyventojų

skaičiaus augimas (iki 10949 gyventojų 2033
metais), migracijos saldo bei natūralaus
gyventojų prieaugio rodiklių gerėjimas.
Antruoju variantu Biržų mieste ir jo plėtros

2

zonoje

(prijungiamos

Biržų,

Klausučių,

Šlepečių, Rinkuškių kaimų užstatytos dalys)
realiojo (labiausiai tikėtino) scenarijaus atveju
numatomas gyventojų skaičiaus augimas iki
11954 gyventojų 2033 metais), migracijos
saldo bei natūralaus gyventojų prieaugio
rodiklių gerėjimas.
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1

Gyvenimo kokybės standartų
didinimas ir gyvenamojo fondo
plėtra∗
∗

2

1

2
Socialinės, švietimo, sveikatos,
paslaugų (tame turizmo ir
rekreacijos) infrastruktūros plėtra∗
∗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
+
+
0
+
+

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
+/+/0
+
+

Numatomas gyvenamojo fondo augimas,

trumpalaikis

0

0

0

0

0

0

0

0

Ilgalaikis

0

0

0

+

0

0

0

+

kaupiamasis

0

0

0

+

0

0

0

+

trumpalaikis

0

0

0

0

0

0

0

0

ilgalaikis

0

0

0

+

0

0

0

+

kaupiamasis

0

0

0

+

0

0

0

+

planuojama,
tenkančio

kad

vienam

gyventojui

naudingo gyvenamojo

fondo

rodiklis artės prie didėjančio vidurkio visoje
šalyje ir prie analogiškų Europos Sąjungos
rodiklių.
Socialinės, švietimo, sveikatos ir paslaugų
infrastruktūros
įvertinant

racionali plėtra

gyventojų

numatoma

pasiskirstymą

pagal

amžiaus grupes.

KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS IR OBJEKTAI
Kultūros paveldo objektų autento
apsauga ir palaikymas

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis

0
0
0
0
0

0
+
+
0
+

0
+
+
0
+

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
+
+
0
+

Biržų miesto savitumo raiškos stiprinimui,

kaupiamasis

0

+

+

0

0

0

0

+

kultūros

1-ajame ir 2-ajame koncepcijos variantuose
prioritetas teikiamas kultūros paveldo objektų
naudojimui viešąjai paskirčiai, visuomenės
kultūros, rekreacijos ir turizmo reikmėms,
ir

gamtos

paveldo

integralumui.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TERITORIJŲ TVARKYMO POLITIKOS REALIZAVIMAS
Miesto centrų formavimas
1
2

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
+
+
0
+
+

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
+/+/0
+
+

1-ojo

varianto atveju

vystomas esamas

miesto centras, kuris yra kultūros vertybės –
Biržų regioninio parko Biržų urbanistinio
draustinio dalis. Skatinant miesto centro
gyvybingumą, numatomas funkcinis ir fizinis
neefektyviai išnaudojamų centro teritorijų
pertvarkymas.
2-ojo varianto atveju vystomas ne tik esamas
miesto

centras,

planuojamas

naujų

periferinių centrų kūrimas ir vystymas. Naujų
centrų vystymas sudarytų geresnes sąlygas
miesto gyventojų ir svečių aptarnavimui,
būtų palankus veiksnys skatinant ekonominį
bei socialinį aktyvumą.
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1

2

Miesto urbanistinės struktūros
palaikymas ir vystymas

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis

0
0
0

0
+/+/-

0
+
+

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
+/+/-

1-ojo varianto atveju numatoma kompaktiška
miesto plėtra. Prioritetas teikiamas vidinės
miesto

struktūros

tobulinimui,

teritorijų

modernizavimui, vidinių teritorinių rezervų

1

naudojimui. Toks miesto plėtros modelis
palankus

esamos

urbanistinės

struktūros

susiklosčiusios
palaikymui

ir

vystymui, tačiau yra susijęs su intensyvesniu
antropogeninės veiklos poveikiu aplinkai.

trumpalaikis
Ilgalaikis

0
0

0
+

0
+

0
0

0
0

0
0

0
0

0
+

2-ajame

prioritetas

teikiamas

periferinių

teritorijų įjungimui

į bendrą

kaupiamasis

0

+

+

0

0

0

0

+

urbanistinę

struktūrą,

teritorijos

variante

gyvybingumo

skatinimui.

centro
Šiame

variante

prioritetas teikiamas ne tik esamos Biržų
miesto urbanistinės struktūros tobulinimui,
bet

ir

greta

esančių

užstatytų

Biržų,

Klausučių, Šlepečių, Rikuškių kaimų teritorijų
integravimui į miesto struktūrą.

2

integravimas

yra

prevencinė

Šių teritorijų
priemonė

siekiant išvengti neplaningos urbanizacijos ir
suformuoti vieningą urbanizuotą struktūrą.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0
0
0

0
+
+

0
0
0

0
+
+

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
+
+

1-ajame ir 2-ajame koncepcijos variantuose

1

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis

0
0
0

0
+
+

0
0
0

0
+
+

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
+
+

regioninio parko ir jo zonų ribų plane)

Rekreacinių teritorijų plėtra ∗

numatomas 6 rekreacinių teritorijų funkcinio
prioriteto zonų (tame tarpe numatytų Biržų
plėtojimas.
Rrekreacinių
zonose

teritorijų

funkcinio

prioriteto

skatinama rekreacinio naudojimo

funkcija,

pertvarkant,

renovuojant,

konvertuojant esamas teritorijas ir numatant
naujų

rekreacinių

rekreacinių
kokybiškas

teritorijų

objektų

plėtrą,

įsisavinimą,
siūlančią

sveikatinimo, aktyvaus poilsio,

turizmo ir poilsio paslaugas. 2-jame variante
numatomas didesnis rekreacinių teritorijų
funkcinio prioriteto zonų skaičius sudaro
sąlygas platesnei su rekreacija susijusių

2
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1

2

Pramonės, verslo, infrastruktūros
objektų teritorijų plėtra
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

+/0
0

+/0
0

+/+/+/-

0
+/+/-

1-ajame koncepcijos variante orientuojamasi į
racionalų

esamų

pramonės,

verslo

ir

infrastruktūros teritorijų vystymą

gerinant

aplinkos

vidinius

kokybę,

panaudojant

teritorinius rezervus

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

+/0
0

+/0
0

+/+/+/-

0
+
+

1-ajame koncepcijos variante numatomas
pramonės parko vystyma pietvakarinėje Biržų
miesto

dalyje,

konvertuojant

visas

kitas

mieste esančias pramonės objektų zonas. Jei
pramonės teritorijų modernizavimas
tinkamai

reglamentuojant

veiklą

vyks

(taikant

švarias technologijas, diegiant oro valymo
įrenginius, nustatant sanitarines apsaugos
zonas ir kt.),

tai nesąlygos reikšmingų

neigiamų pasekmių aplinkos orui bei kitiems
aplinkos komponentams. Žaliųjų apsauginių

2

zonų

suformavimas

aplinkoje,

pramonės

aplinkos oro kokybei
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0
0
0

0
0
0

0
+/+/-

0
+/+/-

Susisiekimo
sistemoje
numatomas
esamo gatvių tinklo optimizavimas ir
kokybės gerinimas. Vykdoma minimali
gatvių tinklo plėtra, didinant rišlumą ir
minimizuojant gyventojų ir verslo kelionių
laiko sąnaudas bei transporto priemonių
ridą. Didelis dėmesys skiriamas viešojo
transporto tinklui. Pietinis aplinkkelis
formuojamas toli už miesto, svarbiausius
kelius integruojant į jį, tačiau tarp
aplinkkelio ir miesto teritorijos nevykdant
esminės gatvių tinklo plėtros. Racionaliai

SUSISIEKIMO SISTEMA
trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis

Gatvių tinklo vystymas

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1

naudojant vidinius miesto erdvės resursus
investicijų poreikis į susisiekimo infrastruktūrą
yra mažesnis nei 2-ojo varianto atveju.

2

trumpalaikis

0

0

0

0

0

0

0

0

ilgalaikis

0

0

0

+

0

0

+

+

kaupiamasis

0

0

0

+

0

0

+

+

Susisiekimo
sistemoje
numatomas
esamo gatvių tinklo optimizavimas,
kokybės gerinimas bei periferinė gatvių
tinklo plėtra tarp miesto ribų ir naujai
formuojamo
aplinkkelio.
Siekiama
suformuoti priemiestinių gatvių tinklo
karkasą, kuris būtų kaip pagrindas
efektyviam
transporto
srautų
paskirstymui ir teritorijų urbanizavimui,
siekiant minimizuojant gyventojų ir verslo
kelionių laiko sąnaudas bei transporto
priemonių ridą. 2-asis koncepcijos variantas
sąlygoja

UAB „Urbanistika“ U -1134

didesnį

naujos

2013 m.

susisiekimo

45

BIRŽŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. SPAV ataskaita.

infrastruktūros poreikį dėl didesnės į miesto
urbanistinę struktūrą integruojamų teritorijų
plėtros.
Abiem

variantais

gerinamos

sąlygos, didinamas miesto

susisiekimo
gatvių tinklo

rišlumas, o tuo būdu ir tolygesnis transporto
priemonių

pasiskirstymas

gatvių

tinkle,

lemiantis mažesnę aplinkos taršą automobilių
išmetamosiomis dujomis bei transportiniu
triukšmu. Naujai sukurta infrastruktūra gerins
verslo

sąlygas,

kurs

palankią

aplinką

materialiniam turtui.

Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos
vystymas∗
∗

1

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
+
+
0
+
+

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

Vykdoma intensyvi dviračių takų tinklo plėtra,
siekiant keisti gyventojų susisiekimo įpročius
bei

subalansuotą

susisiekimo

sistemą Užtikrinamas saugus

formuoti

pėsčiųjų ir

dviratininkų eismas, o tai skatintų gyventojus
dažniau rinktis šiuos susisiekimo būdus.
Didinamas miesto patrauklumas turizmo ir
rekreacijos

vystymui.

Teigiamas

poveikis

miesto ekologinei aplinkai, žmonių sveikatai.

2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
Vandentiekos ir vandenvalos
sistemų vystymas ir
modernizavimas∗
∗

1

trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagerinamas

+

+

0

+

+

+

0

+

vandeniu (numatoma, kad iki planuojamo

+

+

0

+

+

+

0

+

periodo pabaigos

0

0

0

0

0

0

0

0

95% gyventojų), vystoma nuotekų surinkimo

+

+

0

+

+

+

0

+

sistema užstatytose ir plėtros teritorijose,

+

+

0

+

+

+

0

+

vykdoma
miesto

gyventojų

senų

vandentiekiu naudosis

tinklų

ekologinė

gyventojų

aprūpinimas

renovacija,

situacija,

aprūpinimas

gerėja

užtikrinamas

geros

kokybės

vandeniu, o tuo pačiu išvengiama neigiamo
poveikio gyventojų sveikatingumui.
1-ojo plėtros variantu atveju reikės mažiau
pakloti vandentiekio bei buitinių nuotekų
surinkimo tinklų, tačiau šia infrastruktūra
galės naudotis mažesnis gyventojų skaičius.
2-ojo plėtros varianto atveju reikės pakloti

2

daug

vandentiekio

bei

buitinių

nuotekų

surinkimo tinklų, tačiau šia infrastruktūra
naudosis didesnis skaičius gyventojų.
Požeminio

vandens

apsaugojimui

nuo

užteršimo, vandentiekio magistraliniai tinklai
bus klojami
nustatytų

griežtai laikantis normomis
atstumų

tarp

magistralių ir kitų tinklų.
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1

Lietaus nuotakyno sistemos
vystymas ir tobulinimas, lokalių
valymo įrenginių prie išleidėjų
įrengimas∗
∗

2

1

2
Centralizuoto šilumos tiekimo
vystymas ∗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis

0
+
+
0
+

0
+
+
0
+

0
0
0
0
0

0
+
+
0
+

0
+
+
0
+

0
+
+
0
+

0
0
0
0
0

0
+
+
0
+

Vystant

lietaus nuotekų surinkimo ūkį

sumažėtų

teršalų

vandens

telkinius

kaupiamasis
trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis

+
0
+
+
0
+
+

+
0
+
+
0
+
+

0
0
0
0
0
0
0

+
0
+
+
0
+
+

+
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0

0
0
+
+
0
+
+

+
0
+
+
0
+
+

neigiamos įtakos gyventojų sveikatingumui.

užtikrinama

Abiejų

bei

paviršinio

ekologinė

variantų

vandens

būtu
telkinių

išvengiama

atveju

šilumos

atvirus

gruntą,

pusiausvyra,

centralizuoto

į

patekimas

svarbiausiu

tiekimo

vystymo

prioritetu numatoma pastatų ir jų šilumos
punktų

renovacija.

tiekimo vystymas

Centralizuoto
sąlygotų

šilumos

mažesnius

sunaudojamo kuro kiekius, mažesnes teršalų
emisijas į aplinką, o ryšium su tuo tikėtinos
teigiamos

pasekmės

gyventojų

sveikatingumui.

Skirstomojo elektros energijos
tiekimo tinklo atnaujinimas

1

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis

0
0
0
0
0
0

0
+/+/0
+
+

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
+
+
0
+
+

Numatomos

naujos

neilgos

atšakos,

jungiančios naujus energetinius objektus į
bendrą tinklą. Numatoma, kad planuojamo
periodo pabaigai didžioji aukštos įtampos
elektros perdavimo tinklo dalis, esanti miesto
teritorijoje, bus sukabeliuota. 2-ojo varianto
atveju orinių linijų būtų sukabeliuota žymiai
daugiau, sumažėtų vizualinė kraštovaizdžio

2

tarša didesniame plote.
Atnaujintas

skirstomasis

elektros

tinklas

užtikrins patikimą ir nepertraukiamą elektros
energijos tiekimą nuo ko priklauso daugelio
miesto inžinerinių įrenginių funkcionavimas
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1

Atliekų surinkimo ir rūšiavimo
sistemos išvystymas∗
∗

2

1

2

3

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0
0
0
0
0
0

0
+
+
0
+
+

0
0
0
0
0
0

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

Šis sprendinys sietinas su ES reikalavimais
dėl atliekų šalinimo. 1-ajame ir 2-ajame
koncepcijos variantuose numatoma plėsti
konteinerinę atliekų surinkimo sistemą. Tai
priimtiniausia atliekų surinkimo sistema, kuri
diegiama visoje šalyje. Biržų miesto buitinės
atliekos

bus

šalinamos

regioniniame

sąvartyne.

KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS VYSTYMAS
Gamtinio karkaso teritorinė
lokalizacija∗
∗

1

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis

0
+
+
0
+

0
+
+
0
+

0
0
0
0
0

0
+
+
0
+

0
+
+
0
+

0
+
+
0
+

0
+
+
0
+

+/+
+
+/+

kaupiamasis

+

+

0

+

+

+

+

+

Išskiriamos

svarbiausios

planuojamoje

teritorijoje esančios metafunkcinės gamtinio
karkaso dalys – teritorijos, formuojančios
miesto ir apylinkių ekologinio stabilizavimo
tinklą, turintį kompensuoti urbanistinio –
ūkinio

vystymo

perspektyva

poveikį.

susijusi

su

Šių

teritorijų

racionaliu

jose

augančių želdinių – žaliųjų plotų išsaugojimu
ir

tvarkymu,

puoselėjimu,

jų

regeneracinio potencialo
rekreacinio

naudojimo

reguliavimu bei nustatyto tvarkymo

2

užtikrinimu.

Teikiamuose

režimo

planuojamos

teritorijos koncepcijos variantuose gamtinio
karkaso lokalizacija nesikeičia.

UAB „Urbanistika“ U -1134

2013 m.

49

BIRŽŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. SPAV ataskaita.

1

Ekologiškai pagrįstos miesto
teritorijos žemėnaudos struktūros
formavimas∗
∗

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

trumpalaikis
Ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis

0
+/+/0
+

0
+/+/0
+

0
+
+
0
+

+/+/+/0
+

+/+/+/0
+

+/+/+/0
+

0
+/+/0
+

0
+/+/0
+

Teritoriškai subalansuojamas kraštovaizdžio

kaupiamasis

+

+

+

+

+

+

+

+

formavimas,

išdėstomos

kitos paskirties teritorijos, išlaikomas esamas
bei didinamas natūralių ar pusiau natūralių
teritorijų plotas.
1-ojo

2

racionaliai

gyvenamosios, gamybinės, rekreacinės ir

varianto

netiesioginis

atveju

tiesioginis

ir

poveikis gamtiniam karkasui,

gamtinei aplinkai ir jos ištekliams esamose
miesto ribose bus intensyvesnis.

Tarpusavyje besijungiančios žaliųjų
plotų sistemos suformavimas
santykinai natūralų (gamtinį)
kraštovaizdžio pobūdį išsaugojusių
gamtinio karkaso teritorijų
pagrindu∗
∗

1

trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis
trumpalaikis
ilgalaikis
kaupiamasis

0
+
+
0
+
+

2

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

0
+
+
0
+
+

0
+/+/0
+
+

1-ajame ir 2-ajame koncepcijos variantuose,
lokalizuotose gamtinio karkaso teritorijose
(išskyrus esamas užstatytas) ir kitose žaliųjų
plotų

plėtojimui

palankiose

teritorijose

prioritetas teikiamas žaliųjų erdvių – atskirųjų
rekreacinės bei ekologinės ir apsauginės
paskirties

želdynų palaikymui ir vystymui.

Numatomose

urbanizuoti

miesto

plėtros

zonose formuojamos žaliųjų plotų struktūros.
.

∗ - sprendiniai susiję su teigiamu poveikiu visuomenės sveikatingumui.
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6.2 lentelė. Apibendrinimas
Reikšmingo
poveikio
charakteris
trumpalaikis

ilgalaikis

kaupiamasis

trumpalaikis

ilgalaikis

kaupiamasis

trumpalaikis

ilgalaikis

kaupiamasis

trumpalaikis

ilgalaikis

1 variantas

2 variantas

POVEIKIS BIOĮVAIROVEI IR EKOTINKLUI
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
pasekmių
pasekmių
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(4„+“ )
pasekmės(6„+“ )
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(4„+“)
pasekmės(6„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
POVEIKIS GAMTINIAM KARKASUI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
pasekmių
pasekmių
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(8„+“)
pasekmės(11„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(8„+“)
pasekmės(11„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
POVEIKIS KULTŪROS PAVELDUI
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
pasekmių
pasekmių
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(5„+“)
pasekmės(5„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(5„+“)
pasekmės(5„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
POVEIKIS VISUOMENĖS SVEIKATINGUMUI
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
pasekmių
pasekmių
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(10„+“)
pasekmės(12„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
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kaupiamasis

trumpalaikis

ilgalaikis

kaupiamasis

trumpalaikis

ilgalaikis

kaupiamasis

trumpalaikis

ilgalaikis

kaupiamasis

trumpalaikis
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pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(10„+“)
pasekmės(12„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
POVEIKIS VANDENIUI
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
pasekmių
pasekmių
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(5 „+“)
pasekmės(6„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(5„+“)
pasekmės(6„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
POVEIKIS DIRVOŽEMIUI
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
pasekmių
pasekmių
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(5„+“)
pasekmės(6„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės( 5„+“)
pasekmės(6„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
POVEIKIS ORUI IR KLIMATUI
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
pasekmių
pasekmių
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(5„+“)
pasekmės(7„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(5„+“)
pasekmės(7„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
pasekmių
POVEIKIS MATERIALIAM TURTUI
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
Nenumatoma reikšmingų teigiamų
pasekmių
pasekmių
2013 m.
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ilgalaikis

kaupiamasis

Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(10„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(10„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių

Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(18„+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių
Tikėtinos reikšmingos teigiamos
pasekmės(18 „+“)
Nenumatoma reikšmingų neigiamų
pasekmių

Apibendrinimas
Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos dviems variantams atliktas socialinės aplinkos,
ekonominės aplinkos, kultūros paveldo teritorijų ir objektų, teritorijų tvarkymo politikos realizavimo,
susisiekimo sistemos, inžinerinės infrastruktūros, gamtinio karkaso bei kraštovaizdžio tvarkymo ir
naudojimo sprendinių strateginis poveikio aplinkos komponentams - bioįvairovei ir ekotinklui;
gamtiniam karkasui ir kraštovaizdžiui; kultūros paveldui; vandeniui; dirvožemiui; orui, klimatui;
materialiajam turtui, vertinimas.
Apibendrinant galima teigti, kad Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos variantuose 1 –ajame –
miesto plėtra esamose administracinėse ribose ir 2 –ajame - optimali miesto plėtra,
paremtuose tvarios veiklos bei plėtros principais, numatomi sprendiniai didžiąja dalimi reikšmingai
teigiamai įtakos arba neturės reikšmingų neigiamų pasekmių miesto teritorijos kraštovaizdžio
struktūrai, užtikrins gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio vertybių išsaugojimą bei turės teigiamos
įtakos visuomenės sveikatingumui ir materialiajam turtui. Didelį teigiamą poveikį miesto teritorijų
aplinkos būklei turės inžinerinės infrastruktūros – vandentiekos ir vandenvalos sistemų vystymas.
Nustatyta, kad 2 –asis plėtros variantas, numatantis gretimų Biržų, Klausučių, Šlepečių,
Rinkuškių kaimų užstatytų teritorijų integraciją į bendrą Biržų miesto urbanistinę struktūrą, turi
geresnes integralumo, funkcinės struktūros efektyvumo, želdynų ir rekreacijos, investicijų pasiūlos,
plėtros reguliavimo (valdymo) nenutrūkstamas galimybes bei strateginių pasekmių aplinkai poveikio
požiūriu yra pranašesnis už 1–ąjį (miesto plėtra esmose administracinėse ribose) variantą.
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7.
PRIEMONĖS
PLANO
ĮGYVENDINIMO
PASEKMĖMS APLINKAI KOMPENSUOTI

REIKŠMINGOMS

NEIGIAMOMS

Biržų miesto bendrasis planas bus įgyvendinamas ne tiesiogiai, o per žemesnio lygmens planus
- miesto dalių, zonų ir kitų teritorijų detaliuosius bei specialiuosius planus, rengiamus žymiai
stambesniame mastelyje ir labiau konkretizuojamus. Todėl einant sprendinių realizacijos linkme,
kuomet jau tampa aiškios planuojamos veiklos ir jų mastai, turi būti ieškoma galimybių sumažinti
tikėtinas neigiamas pasekmes, numatomos jų išvengti ar sumažinti padedančias priemonės.
Siekiant išvengti galimų reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, visų pirma reikalinga:
•
•

•
•

•

•
•

Iš teikiamų Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos alternatyvų pasirinkti tą, kurios
įgyvendinimas nesukeltų reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai;
Konkretizuojant Biržų miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, vadovautis aprobuota
koncepcija iš esmės nekeičiant joje numatytų teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų bei
bendrųjų reglamentų;
Laikytis reglamentavimo principų ir jų tolimesnio detalizavimo žemesnio lygmens teritorinio
planavimo dokumentuose.
Rengiant miesto dalių ar zonų specialiuosius ir detaliuosius planus vadovautis bendrojo
plano, tiesiogiai ir netiesiogiai su aplinkos kokybe bei jos apsauga susijusiais sprendiniais,
įtvirtinančiais tvaraus vystymosi principus;
Rengti kraštovaizdžio, tame tarpe gamtinio karkaso teritorijų, žaliųjų plotų sistemos narių –
parkų, skverų, žaliųjų jungčių, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų tvarkymo
planus bei eliminuoti neigiamai aplinkos apsaugą įtakojančius juridinius precedentus;
Vykdyti ekologinį švietimą ir didinti miesto gyventojų ekologinį sąmoningumą.
Supažindinti institucijas ir suinteresuotą visuomenę su Biržų miesto bendrojo plano
sprendiniais.
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8. BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS ALTERNATYVOS
Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos variantai remiasi miesto erdvinės struktūros vystymu,
susisiekimo sistemos optimizavimu, rekreacinės infrastruktūros, žaliųjų plotų sistemos vystymu.
Miesto erdvinės struktūros pagrindą sudaro miesto urbanistinė struktūra ir gamtinis karkasas.
Biržų miesto erdvinę struktūrą siekiama vystyti sudarant palankiausias gyvenimo sąlygas ir
optimalų balansą tarp urbanizuotų ir žaliųjų erdvių, išsaugant nuo urbanizacijos santykinai
natūralias gamtinio karkaso teritorijas.
Biržų miesto bendrojo plano SPAV ataskaitoje yra vertinamos dvi koncepcijos alternatyvos:
Pirmas variantas – miesto plėtra esamose administracinėse ribose ir Antras variantas –
optimali miesto plėtra. Abi alternatyvos plačiau pristatomos SPAV ataskaitos teksto skyriuje 1.3.
Bendrojo plano koncepcijos alternatyvos yra parengtos laikantis tvaraus (darnaus) vystymosi
principų: miesto teritorijos vystymo funkcinio prioriteto zonos, urbanistinio vystymo ir žaliųjų erdvių
prioriteto teritorijų tinklas bei kiti sprendiniai yra nustatomi derinant aplinkosauginius, ekonominius,
socialinius ir teritorinės plėtros interesus bei tuo pačiu stengiantis neperžengti leistinų poveikio
aplinkai ribų. Laikantis minėtų principų parengtos alternatyvos nepasižymi esmingesniais
skirtingumais, ką rodo galimų reikšmingų pasekmių aplinkai vertinimo (teksto skyrius 6) rezultatai nei viena alternatyva nesąlygoja reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, tačiau skiriasi tikėtinų
reikšmingų teigiamų pasekmių aplinkai vertinimo aspektu.
1-ojo varianto atveju Biržų miesto plėtra numatoma esamose administracinėse miesto ribose.
Prioritetas teikiamas vidinės miesto struktūros tobulinimui, teritorijų modernizavimui, vidinių
teritorijų rezervų naudojimui. Išskiriama miesto centro teritorija. Prioritetai teikiami miesto centro
gyvybingumo, fizinės aplinkos kokybės, ekonominio aktyvumo ir socialinės integracijos skatinimui.
Planuojamas saugomas miesto istorinis centras, siekiama jo vertybės požymių išlaikymo ir
perdavimo ateinančioms kartoms. Planuojama esamų gyvenamųjų teritorijų renovacija užbaigiant
formuoti nebaigtas užstatyti urbanistines struktūras, pritraukiant aplinkai draugiškas funkcijas,
gerinant gyvenimo kokybę. Miesto teritorijos vystymo prioritetu laikomas želdynų sistemos
formavimas, rekreacinių teritorijų potencialo didinimas.
2-ojo varianto atveju numatoma Biržų miesto teritorinė plėtra, integruojant gretimų Biržų,
Klausučių, Šlepečių, Rikuškių kaimų užstatytas teritorijas į bendrą Biržų miesto urbanistinę
struktūrą. Plėtros teritorijas tikslinga integruoti į miesto struktūrą, kad užtikrinti teritorijų kompleksinį
planavimą ir išvengti stichinės urbanizacijos. Miesto centro teritorijoje skatinamas administravimo,
biurų, kultūrinių, komercinių objektų koncentravimas, tuo didinat centro aktyvumą, jo fizinės būklės
gerinimą. Formuojami lokalūs centrai (pocentriai) su gyventojų aptarnavimui reikalinga
infrastruktūra. Šiame variante siūloma ne tik gyvenamųjų teritorijų renovacija, bet ir nauja plėtra.
Naujos teritorijos įsisavinamos kompleksiškai, rezervuojant plotus rekreacijai, viešosioms erdvėms,
infrastruktūrai.
Tiek pirmajame, tiek antrajame koncepcijos variantuose perspektyvai siūlomos prioritetinio žemės
naudojimo funkcinės zonos yra išskiriamos atsižvelgiant į vertybinius kraštovaizdžio ypatumus ir
laikantis Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų plano (Žin., 2009, Nr.146-6501) bei Biržų regioninio
parko tvarkymo plano (Žin.,2010, Nr.16-783) sprendinių.
Esminis skirtumas tarp 1-ojo ir 2-ojo koncepcijos variantų - užstatomų teritorijų erdvinis mastas ir
intensyvumas, kurie paremti ekonominė ir socialinė raida bei investicijų strategija. Abu teikiami
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koncepcijos variantai sudaro prielaidas gamtinio karkaso teritorijų išsaugojimui, palaikymui ir
vystymui. Ilgalaikės perspektyvos požiūriu, įvertinus plėtros variantus, 2 –asis plėtros variantas,
numatantis gretimų kaimų užstatytų teritorijų integraciją į bendrą urbanistinę struktūrą, turi
geresnes integralumo, funkcinės struktūros efektyvumo, želdynų ir rekreacijos, investicijų pasiūlos,
plėtros reguliavimo (valdymo) nenutrūkstamas galimybes bei strateginių pasekmių aplinkai poveikio
požiūriu yra pranašesnis už 1–ąjį variantą. Tinkamai reglamentuojant 2-ojo koncepcijos varianto
įgyvendinimą, būtų išvengta esmingesnių aplinkosauginių probleminių situacijų.

9. VERTINIMO, ĮSKAITANT SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA KAUPIANT
REIKIAMĄ INFORMACIJĄ, APRAŠYMAS
Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos sprendinių strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo
ataskaita parengta remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) bei
Biržų miesto teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumentu (UAB ,,Urbanistika“, kompl. Nr. U-1118, 2013 m.). Buvo vertinama Planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 2 priede ,,Privaloma strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo ataskaitos sudėtis“ nurodytais aspektais.
Vertinimo eigoje buvo nagrinėjama ši projektinė medžiaga:
1. Biržų miesto bendrojo plano aiškinamasis raštas:
a) Esamos būklės analizė ir vertinimas (ypač medžiagos dalis susijusi su gamtiniais ištekliais,
gamtiniu kraštovaizdžiu, aplinkos kokybe bei jos apsauga, saugomomis teritorijomis);
b) Miesto vystymo koncepcija.
2. Biržų miesto bendrojo plano brėžiniai:
1 brėžinys – ESAMA BŪKLĖ. "Žemės naudojimas".
2 brėžinys – ESAMA BŪKLĖ. "Inžinerinė infrastruktūra".
3 brėžinys. KONCEPCIJA . Funkciniai prioritetai. I variantas.
4 brėžinys . KONCEPCIJA. Erdvinė struktūra. I variantas.
5 brėžinys. KONCEPCIJA. Funkciniai prioritetai. II variantas.
6 brėžinys. KONCEPCIJA. Erdvinė struktūra. II variantas.
Vertinimo metu iškilę sunkumai:
•

•

•
•

LR Vyriausybės patvirtintas ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašas“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) parengtas įvairių lygmenų teritorijų planavimo
darbams yra nediferencijuotas pagal planavimo rūšis ir lygmenis, kurie metodiškai skiriasi.
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas ir jo priedai
nėra pritaikyti analitiškai vertinti bendruosius planus. Didelėse teritorijose vyksta labai daug
įvairių procesų, turinčių poveikį įvairiems veiksniams, tad būtų tikslinga turėti sustambintus
poveikio aplinkai rodiklius;
Poveikis aplinkai gali būti labai įvairus, atsižvelgiant į prevencines ir kompensacines
priemones, kurios gali būti detalizuojamos žemesniuose planavimo lygmenyse - miesto
dalių ar zonų detaliuosiuose ir specialiuosiuose planuose bei objektų techniniuose
projektuose. Todėl nustatyti apibendrintą poveikį aplinkai miesto bendrajame plane dėl
įvairių faktorių tampa problematiška, o vertinimas tampa deklaratyvus;
Vertinimo sunkumai yra susiję ir su statistinės bei kitos informacijos apie aplinkos būklę
trūkumu;
Trūksta patirties, tiek plano rengėjams, pateikiant reikalingus duomenis, tiek vertintojams,
nustatant plano sprendinių poveikį aplinkai.
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10. NUMATYTŲ TAIKYTI STEBĖSENOS (MONITORINGO) PRIEMONIŲ APRAŠYMAS
Įgyvendinant Biržų miesto teritorijos bendrąjį planą, vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu
Nr. I-1120 (Žin., 2008, Nr. 10-337) ir Apskrities teritorijos bendrojo plano rengimo, savivaldybės
teritorijos bendrojo plano rengimo ir miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklėmis,
patvirtintomis 2007 m. birželio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-354, patvirtintinus
bendrąjį planą, savivaldybės administracijos direktorius ir kitos institucijos privalo vykdyti sprendinių
įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), priežiūrą ir kontrolę. Remiantis minėtais teisės aktais, Biržų
miesto teritorijos bendrojo plano stebėsenos (monitoringo) metu turės būti atliekama:
Rengiama bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, nustatomas investicijų
poreikis;
Analizuojama teritorijų planavimo duomenų banke sukaupta informacija;
Formuojant savivaldybės biudžetą, teikiami pasiūlymai dėl bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo;
Stebimi ekonominio potencialo, ūkinės veiklos, infrastruktūros, nekilnojamojo turto
rinkos raidos pokyčiai;
Nustatyta tvarka vykdoma kultūros paveldo objektų išsaugojimo priežiūra;
Analizuojami urbanistinės plėtros ir inžinerinės infrastruktūros pokyčiai;
Analizuojami sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūros bei jų sąlygų
pokyčiai;
Vykdoma kultūros ir švietimo infrastruktūros duomenų informacijos analizė;
Analizuojamos kitos pagrindinės ekonominės veiklos sąlygos ir aplinkos kokybę
lemiantys faktoriai.
Gamtinės aplinkos būklės ir antropogeninio poveikio jai stebėjimai turi būti vykdomi vadovaujantis
LR Aplinkos monitoringo įstatymu Nr. VIII-529 (Žin., 2006, Nr. 57-2025) ir Valstybine aplinkos
monitoringo 2005-2010 metų programa, patvirtinta 2005 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 130. Pažymėtina, kad Biržų miesto teritorijos bendrojo plano
įgyvendinimo metu, rengiant sprendiniuose numatytus žemesnio lygmens teritorijų planavimo
dokumentus (specialiuosius, detaliuosius planus), taip pat rengiant investicinius, techninius ar
darbo projektus, turės būti atliekami projektų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV),
poveikio aplinkai vertinimas (PAV) bei poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV),
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
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11. SANTRAUKA
Biržų miesto teritorijos bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas
teritorijos vystymo koncepcijos rengimo stadijoje. Šio vertinimo tikslas – įvertinti galimas teigiamas
ir neigiamas pasekmes, galimas įgyvendinus bendrojo plano koncepcijos sprendinius.
Strateginio pasekmių vertinimo dokumentas (toliau – SPAV) parengtas vadovaujantis „Planų ir
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir vėlesniais jo pakeitimais bei Biržų miesto
teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu.
Biržų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijoje nustatyta bendrųjų ir specialiųjų teritorijos
vystymo tikslų sistema, numatanti nuosekliai įgyvendinti LR teritorijos bendrajame plane,
Panevėžio apskrities teritorijos bendrajame plane ir Biržų rajono savivaldybės teritorijos
bendrajame plane nustatytus darnaus vystymo principus, užtikrinančius sveiką aplinką ir tinkamą
gamtinių bei socialinių išteklių naudojimą.
Pirmajame skyriuje aprašyti pagrindiniai Biržų miesto teritorijos bendrojo plano tikslai bei
koncepcijos rengimo stadijoje numatyti tikslai, susiję su socialine, ekonomine bei aplinkosaugine
aplinka. Šiame skyriuje taip pat pateikti dokumentų, susijusių su Biržų miesto teritorijos bendruoju
planu ir į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą,
sąrašas.
Antrajame skyriuje apžvelgta esama Biržų miesto aplinkos - oro, paviršinių ir požeminių vandenų,
gamtinio kraštovaizdžio, miesto žaliųjų plotų būklė bei galimi aplinkos būklės pokyčiai, jeigu
bendrojo plano sprendiniai nebūtų įgyvendinti.
Trečiajame skyriuje pateikiama informacija apie teritorijas (jas atstovauja gamtinės aplinkos ir
kultūros paveldo apsaugai svarbios teritorijos bei objektai), kurias gali paveikti koncepcijos
sprendiniai.
Ketvirtajame skyriuje nagrinėjamos pagrindinės aplinkosauginės problemos ir jų priežastys,
susijusios su Biržų miesto bendruoju planu.
Penktajame skyriuje išskirti tarptautiniu, Europos Bendrijos ir nacionaliniu lygmenimis nustatyti
aplinkosaugos tikslai, susiję su rengiamu Biržų miesto teritorijos bendruoju planu ir į kuriuos šiame
plane reikės atsižvelgti.
Šeštajame skyriuje aprašytos galimos koncepcijos 1 ir 2 varianto sprendinių pasekmės oro
kokybei, vandens kokybei ir ištekliams, dirvožemio kokybei ir ištekliams, biologinei įvairovei bei
gyvūnijos ir augalijos ištekliams, kraštovaizdžiui, visuomenės sveikatai ir saugumui, socialinei ir
ekonominei aplinkai.
Septintajame skyriuje pateiktos galimos priemonės reikšmingoms neigiamoms pasekmėms aplinkai
išvengti, sumažinti ar kompensuoti įgyvendinant bendrąjį planą.
Aštuntajame skyriuje aprašyti Biržų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos variantai.
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Devintajame skyriuje trumpai aprašytas vertinimas bei sunkumai, iškilę rengiant strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą.
Dešimtajame skyriuje pateikta informacija apie monitoringo priemones. Teritorijos, kurios gali būti
reikšmingai paveiktos įgyvendinus ar neįgyvendinus bendrojo plano sprendinius, turi būti stebimos
remiantis Valstybine monitoringo programa.
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