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1. URBANISTINĖS SISTEMOS VYSTYMAS
Biržų rajono savivaldybės teritorijos urbanistinio karkaso struktūros modelis pateikiamas
remiantis LR teritorijos bendrojo plano ir LR Seimo patvirtintu šalies gyvenamųjų vietovių
sistemos erdvinės struktūros plėtros modeliu. Išskiriamas urbanistinio karkaso pagrindinių centrų
tinklas, kuris yra svarbus integruojant Biržų rajono savivaldybės teritorijos urbanistinius centrus
į bendrą LR urbanistinį karkasą.
Urbanistinį karkasą sudaro atraminis gyvenamųjų vietovių tinklas – tai esami apskričių,
savivaldybių centrai bei perspektyvoje galimi lokaliniai centrai, kitos gyvenamosios vietovės ir
urbanistinės integracijos ašys, kurios parodo tam tikroje teritorijoje esančius ryšius ir jungtis tarp
urbanistinių centrų.
1.1. Atraminis gyvenamųjų vietovių tinklas
LR teritorijos bendrasis planas šalies urbanistinėje sistemoje apibrėžė ir lokalizavo atraminį
gyvenamųjų vietovių tinklą, kurį sudaro šių hierarchinių lygmenų centrai:
1 lygmuo – tai didieji miestai, atitinkantys metropolinio centro reikalavimus: Vilnius, Kaunas,
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
2 lygmuo – regioniniai centrai, tai esami apskričių centrai ir kiti stambesni miestai, perspektyvoje
galintys būti ar būsimi regionų centrai.
3 lygmuo – pagrindiniai lokaliniai centrai arba galimi perspektyvoje savivaldybių centrai.
Urbanistinio karkaso sistemoje pagal LR teritorijos bendrąjį planą Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje išskiriami du miestai:
Biržų miestas yra 2 lygmens – regioninis centras - C kategorijos, naujai plėtojamas.
Biržų miestas yra rajono savivaldybės centras. Miestas ir dabar iš dalies atlieka regioninių centrų
funkcijas, aktyvindamas atokias periferines pasienio teritorijas, yra prie perspektyvinių
tarptautinės urbanistinės integracijos ašių bei turi galimybes intensyvesnei plėtrai.
Vabalninko miestas yra 3 lygmens – b kategorijos, naujai formuojamas ir plėtojamas mažų
miestų pagrindu, pagrindinis lokalinis aptarnavimo centras arba perspektyvoje galimas
savivaldybės centras.
Biržų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių tinklas pateikiamas jį analizuojant ir papildant
šiai teritorijai svarbia lokalinių centrų struktūra, kurią sudaro 4 lygmens savivaldybės teritorijoje
esančių seniūnijų administracinių centrų tinklas. Šis lygmuo Biržų rajono savivaldybės teritorijos
bendrajame plane išskiriamas į 4a ir 4b lygmenis:
4a lygmuo: seniūnijos centrai, suformuoti miestelio pagrindu: Nemunėlio Radviliškis, Pabiržė,
Papilys.
4b lygmuo: seniūnijos centrai, suformuoti kaimo pagrindu: Pačeriaukštė I, Parovėja.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos atraminį gyvenamųjų vietovių tinklą sudaro:
 Biržai – miestas, savivaldybės centras, Biržų miesto sen. ir Širvėnos sen. centras;
 Vabalninkas – miestas, Vabalninko sen. centras;
 Nemunėlio Radviliškis, Pabiržė, Papilys – miesteliai, atitinkamų seniūnijų centrai;
 Pačeriaukštė I, Parovėja – kaimai, atitinkamų seniūnijų centrai;
 Kupreliškis – miestelis.
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Atraminį gyvenamųjų vietovių tinklą papildo kaimo gyvenamosios vietovės, turinčios apie 100 ir
daugiau gyventojų.
Seniūnijų sklaida rajono teritorijoje planuojamam laikotarpiui yra tinkama, todėl naujų centrų
nenumatoma. Esamuose administraciniuose centruose siūloma gerinti gyvenimo kokybę,
atitinkamai – socialinę, inžinerinę, ekonominę, kultūrinę situaciją, tokiu būdu stiprinant jų kaip
lokalinių centrų statusą. Gyvenamųjų vietovių tinklo plėtojimas ir jų potencialo stiprinimas yra
svarbus socialinės atskirties mažinimo veiksnys atokiose savivaldybės teritorijos dalyse bei
gyvenvietėse.
Nedidėjant miestų gyventojų skaičiui, urbanizuotų teritorijų plėtra vyks ne dėl kiekybinių
gyventojų skaičiaus pokyčių, o daugiau dėl prognozuojamo gyvenimo kokybės gerėjimo.
Atskirais atvejais galimi teritorijų pareikalavimai ir dėl ūkinės gamybinės veiklos plėtros
poreikių. Priklausomai nuo miestų dydžio, jų ūkinės veiklos pobūdžio ir turimų teritorinių
plėtros rezervų Biržų ir Vabalninko miestų plėtra vyks skirtingai.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių tinkle dominuoja Biržų miestas, kaip
pagrindinis savivaldybės administracinis, verslo ir kultūros centras, todėl numatoma jo teritorijų
kokybinė ir galima didesnė miesto teritorinė plėtra. Būtina rengti Biržų miesto bendrąjį planą.
1.2. Urbanistinės integracijos ašys ir jungtys
LR teritorijos bendrojo plano Urbanistinio karkaso sistemoje Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje išskiriamos urbanistinės integracijos ašys:
 2 lygmens regioninės jungtys: Pasvalys – Biržai – Pandėlys – Rokiškis ir Biržai –
Vabalninkas – Kupiškis;
 3 lygmens lokalinė jungtis yra nuo Biržų miesto į Latvijos Respubliką.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatomos šios papildančios skirtingo
lygmens rajono urbanistinės-ūkinės vystymo ašys, tai savivaldybės centro ryšiai su seniūnijų
centrais:
 Biržai-Vabalninkas,
 Biržai-Pabiržė,
 Biržai-Pačeriaukštė I,
 Biržai-Parovėja ir Nemunėlio Radviliškis,
 Biržai-Papilys.
Visų minėtų urbanistinių-ūkinių ašių pagrindu Biržų rajono savivaldybėje seniūnijų centrai
jungiasi su savivaldybės administraciniu centru Biržų miestu.
Svarbią lokalinių vystymo jungčių reikšmę ir integracinius ryšius turi savivaldybės seniūnijų
centrai tarpusavyje jungdamiesi ir sudarydami savivaldybės teritorijoje žiedinį tarpusavio
sąveikos ir vystymo bei galimos plėtros urbanistinį-ūkinį modelį, kurį papildo reikšmingi šio
rajono ryšiai su gretimomis teritorijomis.
Urbanistinio karkaso centrai (atraminis gyvenamųjų vietovių tinklas) ir urbanistinės-ūkinės
integracijos ašys, kaip įvairios veiklos ir gyventojų traukos židiniai veikia ir formuoja teritorijų
raidos pobūdį. Tai svarbi gyvenamųjų vietovių tinklo teritorinės sklaidos ir koncentruojančio
poveikio zonų suderinamumo struktūra.
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1.3. Gyvenamųjų vietovių vystymo kryptys
Konkretizuojant bendrojo plano sprendinius, numatomas gyvenamųjų vietovių sistemos
vystymas ir pagrindiniai tikslai:





išlaikomas ir perspektyvoje plėtojamas rajono teritorijos hierarchinis policentrinis
gyvenamųjų vietovių tinklas, siekiant užsikrinti subalansuotą urbanistinių integraciniųūkinių ašių ir jungčių funkcionavimą;
gyvenamųjų vietovių kiekybinis ir kokybinis vystymas regioninės politikos įgyvendinimo
kontekste turi būti privalomai įtraukiamas į rengiamų savivaldybės plėtros planų
įgyvendinimo priemones;
vystyti Biržų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių tinklą, užtikrinant
būtinas sąlygas ir poreikius darniam ir efektyviam šio tinklo vystymui, kartu su visos LR
urbanistine sistema;
mažinti atotrūkį tarp silpnų gyvenamųjų vietovių tinklo grandžių, ypač atkreipiant dėmesį
į gyvenvietes, esančias atokesnėse nuo pagrindinių jungčių vietovėse ir siekti racionalaus,
motyvuoto ir tikslingo gyventojų koncentracijos vietovėse subalansavimo.

Savivaldybės administracinio centro Biržų miesto svarbiausios vystymo kryptys ir funkcijos:










miesto urbanistinės struktūros plėtra ir vystymas, rengiant Biržų miesto bendrąjį planą;
teritorijų pramonės ir sandėliavimo, komercijos veiklai ir plėtrai rezervavimas, jų
inžinerinės infrastruktūros užtikrinimas ir tobulinimas;
teritorijų būsto, tame tarpe socialinio, plėtrai rezervavimas ir inžinerinės infrastruktūros
parengimas;
urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių ir rekreacinių funkcijų bei teritorijų plėtra;
visuomeninės paskirties, švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinės infrastruktūros
vystymas;
susisiekimo ir ryšių užtikrinimas vystant subalansuotą urbanistinių jungčių
funkcionavimą;
lokalinių, seniūnijų centrų plėtros rėmimas didinant administracinius gebėjimus ir
sudarant palankias sąlygas teikiamų funkcijų administravimui;
pagrindinių rajono specifinių gamtinių resursų tikslingas racionalus panaudojimas vystant
gyvenamųjų vietovių ir rekreacinių teritorijų plėtrą;
kaimo gyvenamųjų vietovių integravimas į rekreacinę veiklą ir atitinkamos
infrastruktūros plėtojimas.

Seniūnijų administracinių centrų pagrindinės vystymo kryptys ir funkcijos:







gyvenamųjų vietovių struktūros rėmimas ir plėtra;
seniūnijų centrų socialinės, ekonominės ir inžinerinės infrastruktūros renovacija ir
vystymas;
paslaugų infrastruktūros tinklo plėtojimas;
seniūnijos teritorijoje esančių bendruomenių veiklos rėmimas ir aktyvus gyventojų
įtraukimas į jų veiklą;
seniūnijose esančių stambesnių gyvenamųjų vietovių inžinerinės infrastruktūros
renovacija ir plėtra;
svarbių kultūros paveldo ir saugomų teritorijų apsaugos užtikrinimas ir eksponavimas
viešam pažinimui ir naudojimui;
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Vabalninko seniūnijai būtina imtis papildomų priemonių remiant miesto bendruomenės
iniciatyvas, administracinės veiklos funkcijas atliekančias įmones ir siekti tapti lokaliniu
aptarnavimo centru (perspektyvoje naujos savivaldybės centru);
ryšių su seniūnijos gyvenamosiomis vietovėmis, esančiomis periferinėse savivaldybės
teritorijose, gerinimas.

Konkretizuojant bendrojo plano sprendinius, numatomas gyvenamųjų vietovių sistemos
vystymas ir pagrindiniai tikslai:





išlaikomas ir perspektyvoje plėtojamas rajono teritorijos hierarchinis policentrinis
gyvenamųjų vietovių tinklas, siekiant užtikrinti subalansuotą urbanistinių integraciniųūkinių ašių ir jungčių funkcionavimą;
gyvenamųjų vietovių kiekybinis ir kokybinis vystymas regioninės politikos įgyvendinimo
kontekste turi būti privalomai įtraukiamas į rengiamų savivaldybės plėtros planų
įgyvendinimo priemones;
vystyti Biržų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių tinklą, užtikrinant
būtinas sąlygas ir poreikius darniam ir efektyviam šio tinklo vystymui, kartu su visos LR
urbanistine sistema;
mažinti atotrūkį tarp silpnų gyvenamųjų vietovių tinklo grandžių, ypač atkreipiant dėmesį
į gyvenvietes, esančias atokesnėse nuo pagrindinių jungčių vietovėse ir siekti racionalaus,
motyvuoto ir tikslingo gyventojų koncentracijos vietovėse subalansavimo.

Gyvenamųjų vietovių vystymo kryptys diferencijuojamos priklausomai nuo gyvenamosios
vietovės statuso, dydžio, socialinio – ekonominio potencialo ir pagrindinių funkcijų bei
teritorinės padėties urbanistinio vystymo ašių atžvilgiu.
1.4. Gyvenamųjų vietovių galimos teritorinės plėtros kryptys
Biržų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosios vietovės užstatytos gana ekstensyviai ir
daugeliu atveju vietovės turi pakankamai neišnaudotų vidinių teritorinių rezervų teritorinei
plėtrai. Būsto paklausa priklausys nuo prognozuojamo gyvenimo kokybės gerėjimo sąlygų labiau
nei dėl galimų gyventojų skaičiaus pokyčių. Skirtingi konkrečių gyvenamųjų teritorijų vystymo
poreikiai priklausys nuo kiekvienos vietovės ypatumų (dydžio, administracinio statuso, gamtinės
ir kultūrinės aplinkos).
Rajono savivaldybė yra specifinėje LR teritorijos dalyje dėl esamų jos teritorijoje gamtinių
sąlygų, kas teikia tam tikrus griežtus apribojimus urbanistinei plėtrai. Tačiau kraštas yra ir
dėkingas savo padėties unikalumui bei gali pakankamai gerai naudoti teikiamas galimybes
vystant rekreaciją ir turizmą.
Biržų rajono savivaldybė, kurios dalis teritorijų ribojasi su Latvijos Respublika, turėtų plačiau
vystyti tarpsieninį bendradarbiavimą, ypač abiem šalims prisijungus prie Šengeno sutarties.
Teritorijų planavimo srityje būtų svarbu bendradarbiauti ir koordinuoti veiklą įvairių planų ir
programų rengime - aplinkosaugos, infrastruktūros ir turizmo vystymo srityse.
Biržų miesto bendrasis planas buvo patvirtintas 2002m. Miesto plėtra nagrinėjama miesto
teritorijos bendrajame plane, įvertinant gretimų gyvenamųjų vietovių, kelių tinklo bei gamtiniourbanistinio karkaso teikiamas galimybes ir apribojimus. Vabalninko miesto bendrasis planas
(išplanavimo projektas) sudarytas 1984m. Šiame plane buvo numatyta pakankamai teritorijų
miesto plėtrai ir tik nežymi dalis šių teritorijų yra užstatyta.
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Kiekvienu atskiru atveju miestų teritorinę plėtrą ir statybų išdėstymą įtakoja miesto specifika ir
gamtinės aplinkos vertingumas bei unikalumas. Būtina rengti miestų, visų pirma Biržų ir
Vabalninko bei stambesnių gyvenamųjų vietovių teritorijų, formuojančių atraminį gyvenamųjų
vietovių tinklą, bendruosius planus.
Gyvenamųjų vietovių tinkle išsiskiria miesteliai ir stambesnės kaimo gyvenvietės, vykdančios
vietinio aptarnavimo ar administracines funkcijas. Šios gyvenvietės - seniūnijų administraciniai
centrai, sudaro atskirą gyvenamųjų vietovių tinklo sluoksnį, nagrinėjamą savivaldybės teritorijos
bendrajame plane ir turi didesnes teritorinės plėtros perspektyvas.
Nemunėlio Radviliškio miestelis – seniūnijos administracinis centras yra Biržų rajono
savivaldybės šiaurinėje dalyje, pasienyje su Latvijos Respublika. Tai daugiausiai gyventojų
turintis (apie 700 gyv.) miestelis. Miesto teritorijos plėtra susijusi su būsto statybos poreikiais ir
paslaugų infrastruktūros vystymu. Miestelis turi pakankamai teritorinių rezervų savo ribose.
Didžioji miestelio teritorija yra užstatyta, tačiau dalis jo teritorijos į rytus bei pietus turėtų
vystytis, plečiant sodybinį užstatymą, į vakarus – rekreacines teritorijas. Miestelio teritorija yra
išsidėsčiusi prie ekstensyvios rekreacijos zonos.
Pabiržės miestelis - seniūnijos administracinis centras yra ties svarbia regioninės reikšmės
urbanistine-ūkine integracijos ašimi, kuri jungia Biržų miestą su Pasvaliu, Panevėžiu. Miestelis
išsidėstęs abiejose krašto kelio pusėse yra gana netolygiai išvystytas šiaurės-pietų kryptimi, o
užstatytos gretimos teritorijos yra į rytinę pusę kitose kaimų vietovėse.
Svarbi šios gyvenamosios vietovės ypatybė – gydomųjų savybių turintys gamtiniai faktoriai:
mineralinis vanduo, gydomasis purvas, palankus mikroklimatas. Čia pat esantys, šiaurinėje
dalyje, Likėnai, kurie kaip kurortas buvo įkurtas dar 1890m. Jis yra unikalioje karstinio regiono
zonoje, Biržų regioninio parko teritorijoje. Tikslinga įteisinti Likėnų kurortinę teritoriją,
parengiant šios teritorijos atitikimo dokumentus bendriesiems, gamtinių išteklių ir specialios
infrastruktūros reikalavimams, būtiniems kurortinės teritorijos statusui įgyti.
Papilio miestelis - seniūnijos administracinis centras yra ties svarbių visų lygių urbanistiniųūkinių integracijos ašių bei rekreacinių ryšių susikirtimu. Miestelio ribos apima dalį neužstatytos
jo teritorijos šiaurės-rytų pusėje, kur plėtrai yra tinkamos teritorijos. Pietų-vakarų pusė yra
ribojama gamtinio karkaso, tačiau krašto kelių sankirtoje didelė teritorija yra užstatyta iki kelio
Biržai-Rokiškis ir galimybių plėtrai šios teritorijos turi. Papilio kaimo užstatytos teritorijos
jungiasi į bendrą užstatytų teritorijų zoną ir yra urbanistinių-ūkinių vystymo ašių poveikio
zonoje.
Pačeriaukštės I kaimas – seniūnijos administracinis centras yra ties lokalinės reikšmės
urbanistinės-ūkinės reikšmės ašimi, kuri jungia Biržų miestą per Biržų k., Pačeriaukštę I k.,
Juostaviečių k., Germaniškio k. Šioje ašyje galimybė vystyti gyvenamųjų vietovių plėtrą yra ties
Pačeriaukštės I k. link Medinių k. ir Grumšlių k., o nuo Juostaviečių k. link Smilgelių k.
Parovėjos kaimas –seniūnijos administracinis centras yra išsidėstęs kelių lokalinių urbanistiniųūkinių jungčių kryžkelėje. Pagrindinis kaimo teritorijų užstatymas yra rytinėje pusėje, galimybes
plėtrai - jungiant gretimas gyvenvietes.
Kupreliškio miestelis – tai vienintelis miestelis (iš Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių
keturių miestelių) neturintis seniūnijos centro statuso. Administracinėse miestelio ribose yra
didelės neužstatytos teritorijos, tačiau jo plėtra turi būti vykdoma įvertinant gamtinio karkaso
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apribojimus. Pietinė miestelio dalis patenka į ekstensyvios rekreacijos zoną. Gyvenvietė yra ties
lokalinės reikšmės urbanistine-ūkine ašimi bei ribojasi su Kupiškio rajono savivaldybe.
Nustatoma tokia Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių pagrindinių gyvenamųjų vietovių
hierarchija žr.1.4.1.lentelėje.
1.4.1.lentelė. Biržų rajono savivaldybės pagrindinių gyvenamųjų vietovių hierarchija
Hierarchijos lygmuo
Pagal LR teritorijos Pagal Biržų rajono
bendrąjį planą
savivaldybės teritorijos
bendrąjį planą
2 lygmens
2C:
regioninis,
2 lygmens regioninis,
C kategorijos,
C kategorijos, naujai
naujai plėtojamas
plėtojamas centras
centras

Gyvenamoji vietovė
Miestų plėtros teritorija

3 lygmens
pagrindinis lokalinis
centras,
b kategorijos, naujai
formuojamas ir
plėtojamas mažo
miesto pagrindu

3b:
3 lygmens pagrindinis
lokalinis centras,
b kategorijos, naujai
formuojamas ir plėtojamas
mažo miesto pagrindu

Vabalninkas
(Vabalninko mieste yra seniūnijos centras)

4 lygmuo – seniūnijų
administraciniai centrai
4a:
seniūnijos centras,
suformuotas miestelio
pagrindu

Miestelių ir kaimų plėtros teritorija

4b:
seniūnijos centras,
suformuotas kaimo pagrindu
Miestelis

Biržai
(Biržų mieste yra Biržų rajono savivaldybės
centras,
Biržų miesto ir Širvėnos seniūnijų centrai)

Nemunėlio Radviliškis
(Nemunėlio Radviliškio seniūnijos centras)
Pabiržė
(Pabiržės seniūnijos centras)
Papilys
(Papilio seniūnijos centras)
Pačeriaukštė I
(Pačeriaukštės seniūnijos centras)
Parovėja
(Parovėjos seniūnijos centras)
Kupreliškis

Kaimo gyvenamosios vietovės, turinčios institucinių požymių ir apie 100 ir daugiau gyventojų
kaimai: Germaniškis, Suostas, Biržų, Rinkuškiai,
kaimo gyvenamosios
Kratiškiai, Butniūnai, Kilučiai, Obelaukiai,
vietovės, esančios regiono
Klausučiai, Mieliūnai, Meilūnai, Kirdonys,
urbanistinio-ūkinio
integracijos ašių poveikio ir Naciūnai, Kučgalys, Juostaviečiai, Medeikiai
rajono bei lokalinės
reikšmės urbanistinio-ūkinio
vystymo ašių teritorijose
kaimo gyvenamosios
vietovės, esančios tam tikros
atskirties teritorijose nuo
pagrindinių urbanistinio
poveikio ašių
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kaimai: Pučiakalnė, Gulbinai, Smilgiai,
Pasvaliečiai, Kvetkai, Satkūnai, Skrebiškiai,
Einoriai, Kirkilai, Anglininkai, Geidžiūnai,
Nausėdžiai, Daudžgiriai, Pagervė, Užušiliai,
Drąseikiai, Šukionys, Ramongaliai, Čypėnai,
Ančiškiai, Daunoriai, Sviliai
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1.5.Urbanizuotų teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai
Konkretizuojant sprendinius ir remiantis patvirtinta Biržų rajono savivaldybės teritorijos
vystymo koncepcija, siūloma plėtoti ir vystyti rajono gyvenamąsias vietoves pagal šiuos
teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentus.
1.5.1. lentelė. Urbanizuotų teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai
Zonos
indeksas

Zonos
apibūdinimas

Naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai

U1

Miestų plėtros
zona

Rajono savivaldybės teritorijoje esančių miestų urbanistinės plėtros zona,
kurioje numatoma intensyviai urbanizuojamų teritorijų plėtra.
Galimas tikslinės žemės naudojimo paskirčių keitimas į kitą paskirtį ir
kitos paskirties žemės naudojimo būdai vadovaujantis šiai zonai parengtais
bendraisiais, specialiaisiais ar detaliaisiais planais.
Teritorijų užstatymas leidžiamas ir vykdomas išlaikant urbanistinės
struktūros ir miestų intensyvaus (formuojamojo) vystymo kompozicijos
principus.
Privalomos gyvenimo kokybę gerinančios priemonės: formuojama miesto
želdynų sistema, išskiriamos rekreacinės teritorijos, vystoma socialinė ir
inžinerinė infrastruktūra, gerinama susisiekimo sistema.

U2

Miestelių ir
kaimų plėtros
zona

U3

Urbanistinio
vystymo ašių
poveikio zona

Urbanistinės planinės struktūros išsaugojimas ir plėtra, kurioje plėtojamas
kompaktinis vidutinio intensyvumo užstatymas.
Galimas tikslinės žemės naudojimo paskirčių keitimas į kitą paskirtį ir
kitos paskirties žemės naudojimo būdai, vadovaujantis šiai zonai
parengtais bendraisiais, specialiaisiais ar detaliaisiais planais.
Prioritetas teikiamas mažaaukštei gyvenamųjų namų statybai, smulkaus ir
vidutinio verslo įmonių plėtrai, viešųjų erdvių (parkų, skverų ir kitų
želdynų) kūrimui, įvertinus gamtinę aplinką ir norimų urbanizuoti
teritorijų sąryšį su miestu.
Prioritetas teikiamas urbanizuotų vietovių formavimui urbanistinių-ūkinių
ašių aktyvesnio poveikio zonose, paslaugų infrastruktūros ir
administravimo funkcijų stiprinimui.
Galimas tikslinės žemės naudojimo paskirčių keitimas į kitą paskirtį ir
kitos paskirties žemės naudojimo būdai, vadovaujantis šiai zonai
parengtais bendraisiais, specialiaisiais ar detaliaisiais planais.

U4

Kaimų teritorijų
plėtros zonos

Kaimų plėtros zonose siekiama tolygaus, mažo intensyvumo užstatymo.
Teritorijose palaikoma gyvenamoji funkcija. Skatinamas sodybinis
užstatymas, specializuotų ūkių plėtra ir žemės ūkio veikla. Galimas
tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.

U5

Gyvenamųjų
zonų Biržų
regioniniame
parke tvarkymas

Saugomos teritorijos tvarkomos pagal „Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų įstatymą“, specialiojo (aplinkosauginio) planavimo dokumentus
ir teisės aktus, kuriais remiantis įgyvendinamos reikiamos apsaugos ir
tvarkymo priemonės.

U6

Urbanistinio
vystymo zona
gamtiniame
karkase

Prioritetas teikiamas esamų urbanizuotų vietovių išlaikymui ir naujų
vietovių plėtrai vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais ir kitais LR
galiojančiais teisės aktais.
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U7

Urbanistinio
vystymo zona
karstiniame
rajone

Teritorija tvarkoma LR Vyriausybės nutarimais ir kitais LR galiojančiais
teisės aktais (Dėl priemonių Šiaurės Lietuvos karstiniame regione
gyvenamajai aplinkai ir ekologinei būklei pagerinti, Specialiosios žemės ir
miškų naudojimo sąlygos, XXIV skyrius ir kt.).

U8

Užstatymas
žemės ūkio
paskirties
žemėje

Prioritetas teikiamas esamų užstatytų teritorijų žemės ūkio paskirties
žemėje bei žemės ūkio tikslinės paskirties išlaikymui.
Žemės ūkio paskirties žemėje leidžiami naudojimo būdai ir pobūdžiai ir jų
keitimas LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės ūkio
tikslinės paskirties keitimas galimas techninės ir socialinės infrastruktūros
tikslais. Ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų,
ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatai statomi nuosavybės teise
priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype, ne mažesniame kaip 0.5 ha
(Žin., 2008, Nr.10-336).
Teritorijos, esančios gamtiniame karkase vystomos pagal gamtinio karkaso
nuostatus ir kitus LR galiojančius teisės aktus.
Teritorijos, esančios saugomose teritorijose plėtojamos pagal LR saugomų
teritorijų įstatymą, specialiojo (aplinkosauginio) planavimo dokumentus ir
kitus LR galiojančius teisės aktus.

Gyvenamųjų vietovių galimą teritorinę plėtrą žiūrėti „Gyvenamųjų vietovių ir socialinės –
kultūrinės infrastruktūros plėtojimas“, „Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai“
brėžiniuose.
1. Biržų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniai, įtakojantys ar reglamentuojantys veiklą
kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose reglamentuojami paveldosauginiais
specialiaisiais planais, esančiais bendrojo plano sudėtine dalimi.
2. LR Kultūros vertybių registras sistemingai papildomas naujais kultūros paveldo objektais.
Bendrajame plane pateiktas nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašas nėra baigtinis, todėl rengiant
pagal šio bendrojo plano nuostatas kitus teritorijų planavimo dokumentus ar schemas, vadovautis
naujausia LR Kultūros vertybių registro informacija.
Brėžiniuose (dėl smulkaus mastelio 1:50000) nurodytų konkrečių teritorijų, kurioms nustatyti
specialūs naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai, ribos yra sąlyginės. Kiekvienu atveju,
rengiant planavimo užduotis žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ar vykdant jų
derinimo ir tikrinimo procedūras, siekiant nustatyti pastarųjų dokumentų atitikimą bendrojo
plano sprendiniams, negalima šių ribų laikyti tiksliomis. Bendrojo plano brėžinyje nubrėžtos
teritorijų su skirtingais reglamentais ribos ne tik gali, bet ir turi būti tikslinamos specialiaisiais ar
detaliaisiais planais.
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1.6. Sprendinių įgyvendinimo prioritetai
Vystant Biržų rajono savivaldybės urbanistinę sistemą numatomi šie prioritetai:
1. Biržų miesto vystymas plėtojant inžinerinę, socialinę ir paslaugų infrastruktūrą, skatinant ir
remiant verslo bei investicijų plėtrą. Biržų miesto kaip regioninio centro, rekreacijos bei
turizmo centro plėtra yra aktuali visos savivaldybės teritorijos vystymuisi. Siūloma rengti
Biržų miesto teritorijos bendrąjį planą.
2. Rengti Vabalninko miesto teritorijos bendrąjį planą. Svarbus Vabalninko miesto, kaip
naujai formuojamo ir plėtojamo lokalinio aptarnavimo centro statuso stiprinimas.
3. Esamų seniūnijų centrų urbanistinio funkcinio vystymo vietovių stiprinimas ir plėtra, remiant
ir didinant urbanistinių-ūkinių integracijos ir vystymo ašių ir ryšių, ypač lokalinio teritorinio
lygio, reikšmę. Rengti kaimo gyvenamųjų vietovių (miestelių ir kaimų) bendruosius ir
detaliuosius planus bei kaimo vietovių žemėtvarkos planus (projektus). Prioritetas teikiamas
Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Papilio, Kupreliškio miestelių teritorijų bendriesiems ir
detaliesiems planams bei didesnėms kaimo gyvenamosioms vietovėms, vykdančioms
administracines funkcijas (seniūnijų centrai) Pačeriaukštė I k., Parovėja k.
4. Būtina siekti Likėnų kurortinės teritorijos statuso, atitinkamai pagal inžinerinių tinklų,
susisiekimo komunikacijų, aplinkos apsaugos, socialinės aplinkos saugumui keliamus
reikalavimus. Likėnai Lietuvoje žinomi kaip daugiau nei 100 metų gydymo patirtį turinti ir
natūralius gydomuosius išteklius išsaugojusi vietovė.
5. Strateginis prioritetas teikiamas silpnųjų urbanistinio karkaso dalių aktyvinimui ir
stiprinimui. Tai ypač aktualu kaimo gyvenamosioms vietovėms, esančioms tam tikros
atskirties teritorijose nuo pagrindinių aktyvesnio urbanistinio poveikio ašių. Svarbus
gyvenamųjų vietovių tinklo palaikymas ir stiprinimas, siekiant tolygaus gyvenamųjų vietovių
tinklo išdėstymo, kitos paskirties žemės intensyvus naudojimas bei urbanizacijos
optimizavimas ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas.
6. Bendrojo plano sprendiniai yra strateginio pobūdžio urbanistinio rajono savivaldybės
formavimo dokumentas ir nustato svarbiausias teritorijos vystymosi kryptis. Numatoma
vystyti urbanizuojamų teritorijų sklaidą kur teikiami prioritetai socialinei ir inžinerinės
infrastruktūros plėtotei.
7. Būsto plėtroje prioritetinis uždavinys yra racionalios teritorinės būsto plėtros programos
principais išnaudoti gyvenamųjų vietovių turimus vidinius rezervus jų administracinėse
ribose. Urbanizuojamų teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai turi būti
detalizuojami atliekant miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių bendruosius, specialiuosius ir
detaliuosius planus.
8. Urbanistinės plėtros vystyme griežtai laikytis Valstybės saugomų teritorijų, Karstinio regiono
bei gamtinio karkaso zonose taikomų reglamentų. Kultūros paveldo teritorijų ir objektų
apsauga, reglamentuota kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais, apsaugos
reglamentais ir apsaugos sutartimis.
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