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4. REKREACINIŲ TERITORIJŲ1 VYSTYMAS
4.1. Rekreacijos2 ir turizmo3 vystymo galimybės
Bendrosios nuostatos
Biržų rajono rekreacinėse teritorijose gali būti įgyvendinama šių rūšių rekreacinė veikla:
1) bendroji rekreacija – tai bendro pobūdžio, jėgas atstatantis (sveikatinantis) žmogaus
poilsis gamtoje, nekeliantis papildomų specialių tikslų;
2) pažintinė rekreacija – tai kelionės bei poilsis gamtinėje ar kultūrinėje aplinkoje norint
pažinti šią aplinką, jos istoriją, prigimtį, savybes, išplėsti kultūros akiratį;
3) sportinė rekreacija – tai aktyvi veikla bei poilsis gamtinėje arba dirbtinėje aplinkoje,
siekiant fizinės kultūros tikslų, skirta fiziniam lavinimuisi;
4) pramoginė rekreacija – tai poilsis gamtoje ar tam tikslui pritaikytoje dirbtinėje aplinkoje,
dalyvaujant įvairaus pobūdžio pramogose;
5) verslinė rekreacija – tai poilsis gamtoje renkant miško gėrybes, medžiojant, žūklaujant;
6) gydomoji rekreacija – tai poilsis kurortinėje aplinkoje norint atstatyti ar pagerinti sveikatą.
Rekreacinių teritorijų diferencijavimas, naudojimas ir kryptys bei tvarkymas priklauso nuo šių
pagrindinių veiksnių: a) gamtinės aplinkos išteklių turtingumo, b) kultūros paveldo turtingumo,
c) esamo rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygio, d) vietos gyventojų ekonominių
galimybių, e) aplinkos sveikumo, f) aplinkos ekologinio atsparumo, g) socialinės aplinkos
saugumo, h) rekreacinio aptarnavimo tradicijų.
Rajone pagrindinius rekreacinės aplinkos išteklius sudaro:
1) gamtinė aplinka, tinkanti poilsiui (vaizdingas gamtovaizdis, miškai, vandens telkiniai, kiti
gamtos ištekliai) bei sveikatos ir darbingumo atstatymui (terapinio pobūdžio gamtinės aplinkos
klimatinės savybės, mineraliniai vandenys ir gydomasis purvas);
2) rekreacijos reikmėms tinkantis kultūros paveldas (vertingą kultūros paveldą turintys
miestai, miesteliai ir kaimų gyvenvietės bei vietovės, kultūros pažinimo požiūriu vertingi
pavieniai objektai bei gyvosios kultūros reiškiniai ir pavyzdžiai);
3) specialiai sukurti rekreacinės infrastruktūros objektai (rekreacijai naudojamos poilsio,
turizmo, sveikatinimo, pramogų paslaugas teikiančios įstaigos, centrai, trasos).
Biržų rajono rekreaciniai ištekliai bei jų savybės formuoja teritorijų bendrąjį rekreacinį
potencialą, kuris gali būti diferencijuotas pagal 4 santykinės vertės kategorijas, kaip: 1) aukštas,
2) vidutinis, 3) gana mažas ir 4) mažas. Šios kategorijos lemia resursiniuose arealuose
numatomos rekreacijos plėtros lygmenis, t.y.:
 galimybę plėtoti daugiausiai nacionalinės svarbos rekreacines sistemas (1-oji, dalinai
2-oji potencialo kategorijos);
 galimybę plėtoti daugiausiai regioninės svarbos rekreacines sistemas (2-oji, dalinai
1-oji potencialo kategorijos);
1

Rekreacinė teritorija - gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir sąlygas žmonių visaverčiam fiziniam
bei dvasiniam poilsiui organizuoti turinti teritorija, kurios ribos, žemės naudojimo būdas ir rekreacinio naudojimo
prioritetas yra nustatomi teritorijų planavimo dokumentais ar teisės aktais.
2
Rekreacija – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas, žmogaus laisvalaikio veikla, kurios
tikslas – poilsiauti, keliauti bei gydytis sanatorijose, kurortuose.
3
Turizmas – 1) kelionės būdu organizuojama rekreacinė veikla; 2) bet koks fizinių asmenų keliavimas po
šalį ar į kitas šalis, pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais, kultūriniais, sveikatingumo, religiniais ar
specialiais tikslais, apsistojant bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus už savo nuolatinės
gyvenamosios vietos ribų ir jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas darbas lankomoje vietovėje.
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galimybę kurti daugiausiai lokalinės svarbos rekreacines sistemas bei pavienius
vietinės svarbos objektus (3- oji, 4-oji ) .

Rekreacijos ir turizmo vystymo galimybių vertinimas
Biržų rajone pagal aukščiau išvardintus veiksnius, pirmiausiai rekreaciniu požiūriu ypač svarbų
gamtinės bei kultūrinės aplinkos turtingumą, išskirti 7 rekreaciniai resursiniai arealai:
1. Biržų, 2. Nemunėlio - Rovėjos, 3. Pačeriaukštės, 4. Vabalninko – Krinčino, 5. Antašavos –
Kupreliškio (dalis Biržų rajone), 6. Pandėlio - Skapiškio (dalis Biržų rajone), 7. Čedasų –
Juodupės (dalis Biržų rajone). Rekreacinius resursinius arealus žiūrėti brėžinyje -,,Gamtos ir
kultūros paveldo teritorijos bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas“.
Nustatytų Biržų rajono rekreacinių resursinių arealų potencialo svarbiausi ypatumai, lemiantys jų
realaus rekreacinio naudojimo perspektyvą bei galimybes, teikiami 4.1.1 lentelėje.
4.1.1. lentelė. Biržų rajono rekreacinių resursinių arealų potencialo pobūdis

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resursinio arealo
pavadinimas
Biržų
Nemunėlio – Rovėjos
Pačeriaukštės
Vabalninko – Krinčino
Antašavos -Kupreliškio
Pandėlio - Skapiškio
Čedasų - Juodupės

Gamtinės
aplinkos
išteklių
turtingumas
A
B
C
C
C
C
C

Kultūros
paveldo
turtingumas

Rekreacinės
aplinkos
sveikumas

Rekreacinės
aplinkos
atsparumas

A
C
A
A
A
C
C

B
B
B
B
B
B
B

B
B
C
C
B
C
B

INDEKSŲ REIKŠMĖS:
Gamtinės aplinkos rekreacinių išteklių turtingumas:
- turtingi (didelis rekreacijai tinkamų akvatorijų ir miškų plotų kiekis, didelis vietovių vaizdingumas) – A;
- vidutiniškai turtingi (vidutiniškas rekreacijai tinkamų miškų plotų ir akvatorijų kiekis, vidutinis
vietovių vaizdingumas) – B;
- neturtingi (rekreacijai tinkamų miškų ir akvatorijų stoka, vietovių vaizdingumas nedidelis) – C.
Kultūrinės aplinkos turtingumas:
- turtingi (gausu pripažintų nacionaliniu mastu kultūros paminklų ir vertybių sankaupų arba yra išlikę
labai raiškūs etnokultūriniai bruožai bei ženklai, arba yra daug labai reikšmingų valstybės istorijos
faktų ir juos liudijantis labai vertingas paveldas) – A;
- vidutiniškai turtingi (yra pavienių reikšmingų nacionaliniu mastu kultūros paminklų, taip pat kultūros
vertybių sankaupų, yra išlikę kultūrinį identitetą liudijančių etnokultūrinių bruožų, yra pavienių
reikšmingų istorinių faktų ir juos liudijančių paminklų) - B;
- neturtingi (yra nedaug dispersiškai išsidėsčiusių kultūros vertybių, nykstantys etnokultūriniai
bruožai, išlikę pavieniai istoriniai faktai) - C.
Rekreacinės aplinkos sveikumas:
- geras (nėra išreikštos taršos, sausa) – A;
- vidutiniškas (yra silpnos oro ar vandenų taršos židinių, nemažai drėgnų vietų) – B;
- prastas (yra stiprios oro ar vandenų taršos židinių, gausu drėgnų vietų) – C.
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Rekreacinės aplinkos ekologinis atsparumas:
- didelis (tinkama intensyviam masiniam rekreaciniam naudojimui) – A;
- vidutiniškas (tinkama vidutinio intensyvumo masiniam rekreaciniam naudojimui) - B;
- mažas (tinkama nedidelio intensyvumo masiniam rekreaciniam naudojimui) – C.

Nustatyti Biržų rajono rekreacinių resursinių arealų vystymo galimybių ypatumai teikiami 4.1.2
lentelėje.
4.1.2. lentelė. Biržų rajono rekreacinių resursinių arealų vystymo galimybės

Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resursinio
arealo
pavadinimas

Rekreacinio
potencialo
kategorija

Biržų
Nemunėlio
–
Rovėjos
Pačeriaukštės
Vabalninko –
Krinčino
Antašavos
Kupreliškio
PandėlioSkapiškio
ČedasųJuodupės

Perspektyvinės Rekreacinės
plėtros
infrastruktūros
lygmuo
išvystymo
lygis

Vietos Aptarnavimo
gyventojų
tradicijos
ekonominės
galimybės

Vystytinos
rekreacijos
rūšys

I
II

R3
R2

B
B

B
C

A
B

tkgps
tgv

IV
IV

R1
R1

C
C

C
C

C
C

gt
gt

III

R1

C

C

C

gt

IV

R1

C

C

C

gt

III

R1

C

C

C

tgv

INDEKSŲ REIKŠMĖS:
Rekreacinio arealo potencialas:
I - aukštas, II - vidutinis, III - gana mažas ir IV - mažas.
Rekreacijos perspektyvinės plėtros lygmuo:
R3 – aukštas (galimybė plėtoti nacionalinės reikšmės rekreacinę infrastruktūrą);
R2 – vidutinis (galimybė plėtoti regioninės reikšmės rekreacinę infrastruktūrą);
R1 – žemas (galimybė formuoti lokalinės reikšmės rekreacinę infrastruktūrą).
Vystytinos rekreacijos rūšys:
g – poilsis gamtoje; t – pažintinė rekreacija; s – sportinė rekreacija; p – pramoginė rekreacija,
v – verslinė rekreacija; k – gydomoji rekreacija;
(prioritetinės specializacijos kryptys paryškinamos pusjuodžiu šriftu).
Esamas rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygis:
- aukštas (suformuota kokybiška infrastruktūra) - A;
- vidutinis (tobulintina infrastruktūra) - B;
- žemas (neišvystyta infrastruktūra) – C.
Vietos gyventojų ekonominės galimybės:
- didelės (vietos gyventojai ekonominiu atžvilgiu patys pajėgūs plėtoti rekreacinę veiklą ir kurti
bei tobulinti rekreacinę infrastruktūrą be paramos iš šalies) - A;
- vidutiniškos (vietos gyventojų ekonominis pajėgumas plėtoti rekreacinę veiklą vidutiniškas: jie
gali kurti rekreacinę infrastruktūrą esant papildančiai galimybes išorinei paramai) - B;
- nedidelės (vietos gyventojai nepajėgūs patys plėtoti rekreacinę veiklą, reikalingas visas
ekonominis palaikymas iš šalies) - C.
UAB „Urbanistika“, 2007

49

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 4 skyrius: Rekreacinių teritorijų vystymas

Rekreacinio aptarnavimo tradicijos:
- raiškios (gyvuoja būdingi papročiai ir vietinės tradicijos) - A;
- vidutiniško raiškumo (tradicijos ir papročiai iš dalies prarasti, tačiau gali būti dirbtinai atkurti) - B;
- neraiškios (tradicijos ir papročiai nuskurdinti arba neišryškėję) – C.

Pagal apibendrintas rekreacijos ir turizmo teritorinės plėtros galimybes rajono rekreaciniai
resursiniai arealai priskirti šioms rekreacinio potencialo kategorijoms (žiūrėti brėžinyje –
,, Gamtos ir kultūros paveldo teritorijos bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas“).





aukšto potencialo kategorijai (I) – Biržų arealas, sudarantis galimybes formuoti
nacionalinės svarbos rekreacines teritorines sistemas bei kompleksus;
vidutinio potencialo kategorijai (II) – Nemunėlio –Rovėjos arealas, sudarantis
galimybes formuoti rajoninės ir regioninės reikšmės rekreacines teritorines sistemas
bei kompleksus;
gana mažo potencialo kategorijai (III) - Antašavos - Kupreliškio, Čedasų –
Juodupės arealai, sudarantys galimybes kurti pavienius rajoninės ir vietinės svarbos
rekreacinius objektus;
mažo potencialo kategorijai (IV) – Pačeriaukštės, Vabalninko-Krinčino, PandėlioSkapiškio arealai, sudarantys galimybes kurti daugiausiai tik pavienius vietinės
rekreacinės svarbos objektus.

4.2. Rekreacinių teritorijų sistema
Bendrosios nuostatos
Rekreaciniu teritorijų sistemą sudaro planavimo dokumentuose nustatomi ar moksliniais tyrimais
išaiškinami rekreaciniu geografiniu (resursiniu ir funkciniu) vientisumu bei rekreacinio
naudojimo prioritetu pasižymintys skirtingų erdvinių lygmenų arealai bei vietovės. Lietuvos
sąlygomis šią sistemą sudaro: 1) rekreacinės vietovės, tarp jų rekreacinio funkcinio prioriteto
zonos, rekreacijos aptarnavimo centrai, rekreaciniai sklypai, 2) rekreaciniai rajonai ir 3)
rekreacinės sritys (regionai). Rekreacinio naudojimo prioriteto raiška stiprėja einant link
smulkesnių pakopų teritorinių vienetų.
Rekreacinę vietovę (tarp jų rekreacinio funkcinio prioriteto zoną), rekreacijos aptarnavimo
centrą sudaro poilsiui, turizmui ar gydymui naudojamas arba numatomas naudoti atitinkamų
gamtinės, kultūrinės bei socialinės aplinkos išteklių ir rekreacinės infrastruktūros lokalinis
teritorinis kompleksas (žemės sklypų grupė), kuriam planavimo dokumentuose yra nustatomas
rekreacinio naudojimo prioritetas. Rekreacinėje vietovėje, atsižvelgiant į planavimo lygmenį,
žemės sklypų pagrindinę tikslinę paskirtį, teritorijų tvarkymo reglamento ar naudojimo ir
tvarkymo režimo ypatumus, skiriamos viena ar keletas atskirų tvarkymo zonų. Be to,
rekreacinėms vietovėms priskiriamos ir kurortinės vietovės, kurios šalyje teisiškai skirstomos į
kurortus1 ir kurortines teritorijas2.

1

Kurortas – įstatymo suteikiamas statusas gyvenamajai vietovei, kurioje yra moksliškai ištirtų ir pripažintų
gydomaisiais gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinių vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus klimatas,
rekreacinių želdinių, vandens telkinių) ir išplėtota speciali infrastruktūra šiems veiksniams naudoti gydymui,
profilaktikai ir poilsiui bei turizmui.
2
Kurortinė teritorija - LR Vyriausybės suteikiamas statusas gyvenamai vietovei ar jos daliai, kurioje yra bent
vienas iš šių gamtinių išteklių, galinčių turėti gydomųjų savybių (mineraliniai vandenys, gydomosios durpės/purvas,
rekreaciniai želdiniai ir vandens telkiniai, sveikatai palankus mikroklimatas ir speciali infrastruktūra naudoti šiuos
išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms. Kurortinė teritorija taip pat turi pasižymėti vaizdingu
kraštovaizdžiu ir turėti sutvarkytą (tinkamą) rekreacinę aplinką.

UAB „Urbanistika“, 2007

50

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 4 skyrius: Rekreacinių teritorijų vystymas

Rekreacinį rajoną sudaro gamtinės aplinkos ir kultūros paveldo ištekliais pasižymintis ir
funkciniu rekreacinio naudojimo bei rekreacinės infrastruktūros vientisumu išsiskiriantis
vidutinio dydžio arealas, apjungiantis grupę gretimų rekreacinių vietovių.
Rekreacinę sritį (regioną) sudaro dislokacinį ir organizacinį bendrumą bei išreikštą rekreacinį
vystymo profilį turintis stambus koncentruotų rekreacinių išteklių arealas, apjungiantis keletą
išaiškintų ar nustatytų rekreacinių rajonų.
Rengiant Biržų rajono bendrąjį planą, buvo analizuoti Panevėžio apskrities generalinis planas,
Biržų rajono strateginis planas, Biržų regioninio parko specialusis planas, taip pat Biržų turizmo
informacijos centro Internete bei specialiuose leidiniuose teikiama informacinė medžiaga. Vis
tik būtina pabrėžti, kad Biržų rajono bendrasis planas nėra minėtų dokumentų rekreacinės
informacijos suvestinė, o pateikia apibendrintą principinį rekreacijos bei turizmo vystymo rajone
erdvinį modelį, akcentuojantį rekreacinių teritorijų regioninės sistemos ir svarbiausių
rekreacinės infrastruktūros objektų lokalizavimą.
Rekreacinių teritorijų sistemos struktūra
Aukščiausio taksonominio rango rekreacinė teritorija, nustatyta Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje - Upytės rekreacinės srities (pastaroji apima beveik visą vakarinę Panevėžio
apskrities teritoriją) dalis. Iš Upytės rekreacinę sritį sudarančių trijų, funkciniais ryšiais
apibrėžtas rekreacines sistemas formuojančių rekreaciniai rajonų, vienas skiriamas Biržų
rajone. Tai Biržų rekreacinis rajonas, apjungiantis Biržų, Biržų regioninio parko ir Biržų girios
rekreacinių resursinių arealų (1, 2) išteklius bei infrastruktūrą (žiūrėti brėžinyje - Gamtos ir
kultūros paveldo teritorijos bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas).
Likusioje Biržų rajono dalyje skiriami rekreaciniai resursiniai arealai (3-7) dėl gana mažo ir
mažo rekreacinio potencialo neformuoja aukštesnio taksonominio rango rekreacinių rajonų.
Kurortinės teritorijos perspektyva Biržų rajone sietina su Likėnų galimybėmis siekti
kurortinės teritorijos statuso. Likėnų gyvenvietė, iš esmės atitikdama LR Vyriausybės 2006 m.
patvirtintus reikalavimus gamtiniams ištekliams (Žin., 2006, Nr. 42-1514), turėtų tikslingai kurti
jiems naudoti reikalingą specialią kurortinio (sanatorinio) gydymo, turizmo bei poilsio
infrastruktūrą ir daugiau dėmesio skirti rekreacinės aplinkos tvarkymui. Perspektyvinės Likėnų
kurortinės teritorijos ribos teikiamos 4.2.1 pav.
Biržų rajono teritorijoje numatoma 12 rekreacinio funkcinio prioriteto zonų, pasižyminčių
rekreaciniais ištekliais ir rekreacinės plėtros galimybėmis, kurias tikslinga panaudoti poilsiui bei
pramoginei ar sportinei rekreacijai gamtinėje aplinkoje organizuoti. Dar 4 rekreacinės zonos,
remiantis Biržų regioninio parko funkcinių zonų ir ribų planu, yra Biržų regioniniame parke
(žiūrėti brėžinyje - ,,Gamtos ir kultūros paveldo teritorijos bei rekreacijos ir turizmo
plėtojimas“). Didžioji dalis rekreacinio funkcinio prioriteto zonų priklauso prie perspektyvinių
rekreacinių teritorijų, kitos gi, yra dalinai įsavintos arba pradedamos įsisavinti.
Svarbiausioms rajoninę, kai kuriais atvejais regioninę svarbą turinčioms perspektyvinėms poilsio
vietovėms priskirtinos šios Biržų rajono rekreacinio funkcinio prioriteto zonos:
 Nemunėlio slėnio (Nemunėlio –Radviliškio ir nedidele dalimi Pačeriaukštės sen.),
 Papilio (Papilio sen.).
Didžiosios dalies poilsiui gamtoje galimų panaudoti vietovių perspektyva priklauso nuo jų
rekreacinės aplinkos kokybės esminio pagerinimo. Paprastai tai sietina su dabartiniu metu
nuplikintų vandens telkinių pakrančių želdinimu bei miškingo užnugario formavimu, vandens
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telkinių (tvenkinių, karjerų,
infrastruktūros sukūrimu.

ežerų) pritaikymu

rekreaciniam

naudojimui, rekreacinės

Didelę svarbą Biržų rajono rekreacinėje sistemoje bendrasis planas teikia turizmo ir rekreacinio
aptarnavimo centrų plėtotei (žiūrėti brėžinyje -,,Gamtos ir kultūros paveldo teritorijos bei
rekreacijos ir turizmo plėtojimas“). Svarbiausias rajone turizmo ir rekreacinio aptarnavimo
centras neabejotinai yra Biržų miestas, formuojantis ir ateityje formuosiantis maksimaliai
daugiafunkcinį savo teritorijos išteklių naudojimo pobūdį. Remiantis Panevėžio apskrities
teritorijos generaliniu planu numatomas Biržų, kaip regioninės svarbos turizmo ir rekreacijos
centro vystymas. Kaip prioritetinės išskiriamos sekančios turizmo plėtros kryptys:





gamtinių išteklių pritaikymas kuriant viešojo turizmo infrastruktūrą aktyviam
poilsiui;
kultūrinio ir pažintinio turizmo infrastruktūros plėtra, ypatingą dėmesį skiriant
karstinio regiono pristatymui;
aktyvaus turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtra: dviračių ir pėsčiųjų takų bei
turizmo maršrutų kūrimas, pramogų centrų projektų plėtojimas;
turizmo informacijos infrastruktūros bei aktyvios turizmo informacijos sklaidos,
rinkodaros priemonių gerinimas.

Biržų rajono rekreacinėje sistemoje kaip rajoninės svarbos turizmo ir rekreacinio aptarnavimo
centrus tikslinga vystyti seniūnijų centrus – Vabalninką, Papilį, Nemunėlio Radviliškį bei
perspektyvinę kurortinę teritoriją Likėnus. Kaip lokalinio lygmens rekreacinio aptarnavimo
centrus perspektyvoje tikslinga vystyti Pučiakalnę (Nemunėlio Radviliškio sen.) ir Kvetkus
(Papilio sen.), esančius vietovėse, pasižyminčiose gamtiniais rekreaciniais ištekliais ir
rekreacinės plėtros galimybėmis.
Pagrindinėmis Biržų rajono turizmo ir rekreacinio aptarnavimo centrų bei rekreacinio funkcinio
prioriteto zonų formavimo bei vystymo kryptimis numatoma laikyti: a) bendrąjį turizmą, b)
pažintinį turizmą, c) poilsį gamtoje/kaime, d) pramoginę ir sportinę rekreaciją, e) kurortinį
(sanatorinį) gydymą. Reikia pažymėti, kad svarbiausi rekreacinio aptarnavimo centrai rajono
teritorinėje sistemoje daugeliu atvejų yra polifunkcinio pobūdžio ir jungia dvi ar daugiau
rekreacinės specializacijos krypčių.
Turizmo ir rekreacinio aptarnavimo centrų bei rekreacinio funkcinio prioriteto zonų teritorinė
sklaida bei specializacijos kryptys teikiamos brėžinyje - ,,Gamtos ir kultūros paveldo teritorijos
bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas“.
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4.3. Rekreacijos ir turizmo infrastruktūros vystymas
Bendrosios nuostatos
Rajono savivaldybės bendrajame plane sprendžiami principiniai svarbiausių rekreacinės
infrastruktūros objektų, pirmiausiai sklypinių ir linijinių, konkretaus lokalizavimo klausimai. Iš
esmės jie gali būti sprendžiami savivaldybės ar jos dalių specialiojo rekreacinio planavimo
dokumentuose.
LR Turizmo įstatymas numato rekreacinės infrastruktūros objektų skirstymą į teikiančius:
1) viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas (viešbučius, motelius, svečių namus),
2) specialaus apgyvendinimo paslaugas (kurortų sanatorijos, kurortų reabilitacijos centrai,
kempingai, turizmo kompleksai, poilsio namai, jaunimo nakvynės namai ir pan.),
3) kaimo turizmo (poilsio kaime) paslaugas,
4) nakvynės ir pusryčių paslaugas,
5) turistinės stovyklos (stovyklavietės) paslaugas (palapinėse ar pastatuose),
6) vandens turizmo paslaugas (laivai, prieplaukos),
7) turizmo informacijos paslaugas (turizmo informacijos centrai).
Be aukščiau minėtų, įstatymu apibrėžtų objektų bei tradicinių pliažų, želdynų ir miško parkų
infrastruktūros kompleksų, sklypinei rekreacinei infrastruktūrai priskirtini ir specializuoti,
pirmiausiai, sportinei bei pramoginei rekreacijai kuriami įvairūs kompleksai ar parkai: sporto
(lauko teniso ir kt.) aikštynai, golfo laukai, hipodromai, pramoginiai restorano-svetainės
kompleksai, SPA kompleksai, hidroparkai ir akvaparkai, skulptūrų parkai, slidinėjimo parkai,
akmenų parkai ir kt., dažnai galintys suformuoti netgi atskiras specializuotas rekreacines
vietoves. Pažintinės rekreacijos vystymo tikslams taip pat aktyviai tarnauja muziejų ar
muziejinių ekspozicijų, taip pat vadinamųjų „teminių kaimų“ (amatų ir pan.) infrastruktūriniai
kompleksai.
Ypatingas dėmesys tenka pažintinio, turizmo plėtrai rajone, nes būtent ši rekreacijos forma
vaidina svarbiausią vaidmenį tiek ugdant gimtojo krašto sampratą bei meilę, tiek reprezentuojant
rajoną regiono, šalies ar net tarptautiniu mastu. Kaip vieną iš svarbiausių pažintinę rekreaciją
organizuoti skatinančių veiksnių Biržų rajone būtina išskirti karstinį kraštovaizdį, kuris yra
unikalus ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu.
Itin svarbi vieta plėtojant pažintinį turizmą tenka Biržų regioniniam parkui, kur yra didžiausia
vertingiausių ir įdomiausios karstinio kraštovaizdžio vietovių ir objektų koncentracija. Biržų
regioninis parkas pagal specialius tvarkymo planus kuria savo vidines detalizuotas rekreacijos ir
turizmo bei jų infrastruktūros vystymo programas. Biržų rajono bendrajame plane perimami tik
svarbiausi regioninę ir rajoninę svarbą turintys šių planų sprendiniai.
Reikia pažymėti, kad pažintinio lankymo aspektu dėmesio vertų, su karstiniais ir kitais
geologiniais procesais susijusių kraštovaizdžio objektų, kurie būtų įdomūs norintiems susipažinti
su Biržų kraštu yra ne tik Biržų regioniniame parke, bet ir kitose rajono vietose (ypač Nemunėlio
Apaščios geologiniame draustinyje). Visa tai įpareigoja rajono bendrajame plane teikti
formuotinų linijinių rekreacinės infrastruktūros objektų - turistinių trasų ir maršrutų – tinklo,
galinčio padėti atskleisti Biržų krašto privalumus, principinį išdėstymą.
Pažintinio turizmo sistemą numatoma plėtoti turint tikslą eksponuoti gamtinius bei kultūrinius
Biržų krašto savitumus, jo kraštovaizdžio vertybes. Turi būti tvarkomi ir eksponuojami pažintinę
vertę turintys gamtiniai bei kultūros paveldo objektai, jų grupės, kompleksai, reiškiniai:
1) būdingi bei unikalūs gamtiniai bei kultūriniai kraštovaizdžio kompleksai ir objektai,
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2) gyvosios etnokultūros bei moderniosios kultūros židiniai, faktai bei reiškiniai,
3) saugomo gamtos ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo būdai.
Rekreacinės sklypinės infrastruktūros vystymas
Sklypinių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimo Biržų rajone tikslingumo klausimus
rekomenduojama spręsti atsižvelgiant į bendrajame plane numatytų vystyti rekreacinių teritorijų
– turizmo ir rekreacinio aptarnavimo centrų, rekreacinio funkcinio prioriteto zonų specifiką.
Perspektyvinėje kurortinės teritorijos vietovėje (Likėnai) bei artimoje aplinkoje tikslingas yra
želdynų, miško parkų, viešbučių, svečių namų, turizmo informacijos centrų, turizmo kompleksų,
motelių, kempingų, jaunimo nakvynės namų, SPA kompleksų, sporto aikštynų ir kitų panašaus
pobūdžio rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas pagal regiono, savivaldybės ar šių teritorijų
strateginiuose, bendruosiuose ir specialiuosiuose, Biržų regioninio parko tvarkymo planuose
numatytą vystymo programą bei išdėstymą.
Esamuose ir numatytuose turizmo ir rekreacinio aptarnavimo centruose bei jų artimojoje
aplinkoje atsižvelgiant į šių centrų svarbą - regioninė, rajoninė, lokalinė bei rajono
savivaldybės teritorijos bendrajame, strateginiame ar specialiuosiuose planuose numatytas
vystymo programas tikslinga yra palaikyti bei kurti turizmo informacijos centrus, turizmo
kompleksus, viešbučius, motelius, restoranus-svetaines, kempingus, jaunimo nakvynės namus ir
kitus panašius rekreacinės infrastruktūros objektus.
Rekreacinio funkcinio prioriteto zonose racionalus yra pliažų, miško parkų, svečių namų,
poilsio namų, poilsio kaime (kaimo turizmo), restoranų-svetainių, kempingų, stovyklaviečių,
sporto aikštelių ar panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas pagal
rajono savivaldybės strateginiuose, bendruosiuose ir specialiuosiuose planuose šioms
teritorijoms numatytą vystymo programą, detalius vietovių planus. Pagal numatomą rekreacijos
pobūdį ir rekreacinės aplinkos formavimo ypatumus rekreacinio funkcinio prioriteto zonos
skirstomos į: 1) intensyvaus pritaikymo (R1), 2) ekstensyvaus pritaikymo (R2).
Intensyvaus pritaikymo (R1) rekreacinio funkcinio prioriteto zonose:
 galima kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, sportinės ir pramoginės rekreacijos
kompleksų ar kitų stacionarių rekreacinių statinių statyba;
 kuriama intensyviam lankymui pritaikyta aplinka, rekreacinė inžinerinė
infrastruktūra;
 rekreaciniais interesais gali būti keičiamas gamtinės aplinkos pobūdis.
Ekstensyvaus pritaikymo (R2) rekreacinio funkcinio prioriteto zonose:





draudžiama statyti poilsio pastatus, išskyrus kaimo turizmo sodybų įrengimą
esamose ar atkuriamose sodybose;
leidžiama įrengti poilsiavietes, turistines stovyklavietes (be stacionarių pastatų),
sustojimo aikšteles ir pliažus (maudykles);
leidžiama formuoti tik minimalią rekreacinę infrastruktūrą, išsaugant gamtinę
aplinką, natūralų kraštovaizdį;
gamtinio karkaso teritorijose prioritetas teikiamas želdynų formavimui, rekreacinių
miškų kūrimui ir formavimui.

Intensyvaus (R1) ir ekstensyvaus (R2) pritaikymo rekreacinio funkcinio prioriteto zonų teritorinė
sklaida, pasiūlymai dėl rekreacinės infrastruktūros objektų: turizmo informacijos centrų,
viešbučių, motelių, svečių namų, kempingų ir kitų specialaus apgyvendinimo objektų, sportinės
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ir pramoginės rekreacijos kompleksų, pliažų (maudyklių), turistinių stovyklaviečių, svarbiausių
apžvalgos aikštelių išdėstymo teikiami brėžinyje ,,Gamtos ir kultūros paveldo teritorijos bei
rekreacijos ir turizmo plėtojimas“.
Biržų rajono bendrasis planas palaiko Biržų rajono savivaldybės plėtros strateginiame plane
numatomas turizmo infrastruktūros ir turistinių paslaugų plėtros įgyvendinimo priemones, taip
pat priemones, susijusias su etninės rajono kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimu.
Palaikytinos Biržų rajone esančio aeroklubo teikiamos skraidymo sportiniais lėktuvais, tame
tarpe apžvalginių skrydžių paslaugos. Tokio pobūdžio sportinės - pramoginės – pažintinės
rekreacijos paslaugų plėtra yra perspektyvi, ne tik Biržų, bet ir viso Šiaurės Lietuvos karstinio
regiono zonoje, tam panaudojant ne tik sportinius lėktuvus, bet ir oro balionus ar kitas skraidymo
priemones.
Dabartiniu metu ypač sparčiai plečiasi poilsio kaime (kaimo turizmo) paslaugos teikimas, didėja
jos paklausa, kasmet vis daugiau kaimo sodybų įsijungia į šios rekreacinės infrastruktūros rūšies
oficialiai sertifikuotą tinklą. Iš esmės, tai kaimo viešbučių su papildomu pramoginiu ar turistiniu
aptarnavimu paslauga, kuriai plėtoti šalyje šiuo metu atidaryta žalia gatvė. Netgi saugomose
teritorijose šios rūšies paslaugos vystymas ribojamas tik esamų ar atkuriamų kaimo sodybų
skaičiumi. Dėl savo specifikos – absoliutus privačios iniciatyvos prioritetas bei minėta
lokalizavimo laisvė – planavimo dokumentuose poilsio kaime plėtra negali būti reguliuojama ar
reglamentuojama, todėl Biržų rajono bendrasis planas teikia tik bendrą principinį palaikymą šio
tipo rekreacinės infrastruktūros plėtojimui rajone, pirmiausiai numatytose poilsio vietovėse
(brėžinyje ,,Gamtos ir kultūros paveldo teritorijos bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas“
teikiama esamų ir šiuo metu kuriamų kaimo turizmo sodybų teritorinė lokalizacija).
Rekreacinės linijinės infrastruktūros vystymas
Biržų rajono bendrasis planas prioritetą teikia kryptingam Biržų krašto pažinimui tarnaujančios
automobilių, dviračių ir vandens turizmo trasų sistemos formavimui.
Turizmo trasų sistemos pagrindą sudaro sekantys Biržų kraštą pristatantys autoturizmo bei
dviračių turizmo trasų žiedai ar jų atkarpos (žiūrėti brėžinyje ,,Gamtos ir kultūros paveldo
teritorijos bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas“):
1) Autoturizmo trasa „Biržų krašto žiedas“ – tai Panevėžio apskrities generaliniame
plane rekomenduotos regioninės autoturizmo trasos ,,Panevėžio regiono žiedas“ dalis,
apjungianti rajono turizmo ir rekreacinio vystymo centrus ir leidžianti susipažinti su gamtos ir
kultūros paveldo vertybėmis išsiskiriančiomis Biržų krašto teritorijomis. Biržų rajone ši trasa
praeina maršrutu: Biržai - Kirkilai – Juostaviečiai – Germaniškis – Nemunėlio Radviliškis –
Pučiakalnė – Kvetkai – Papilys – Kučgalys – Kupreliškis – Vabalninkas – Biržai. Taip pat
numatomos bendrąjį trasos žiedą atskiruose segmentuose pagal keliaujančiųjų pasirinkimą
leidžiančios sutrumpinti (Briedžiai – Parovėja- Papilys) bei išvedančios atkarpos Pasvalio,
Rokiškio ir Panevėžio kryptyse.
2) Autoturizmo trasa ,,Vidurio Lietuvos parkų žiedas“ – tai regioninės (Šiaulių,
Kauno, Panevėžio apskritys) autoturizmo trasos atkarpa Biržų rajono savivaldybės teritorijoje
maršrutu: (Pasvalys) - Kirkilai – Pabiržė – Biržai - Nemunėlio Radviliškis – PučiakalnėKvetkai – Papilys – Kupreliškis - (Kupiškis).
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3) Autoturizmo trasa ,, Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“ - tai LR teritorijos
bendrajame plane numatyto nacionalinio reprezentacinio kultūrinio autoturizmo maršruto dalis
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje (Pasvalio) – Kirdonių – Pabiržės – Biržų atkarpoje.
4) Dviračių turizmo trasa „Šiaurės Aukštaitijos žiedas“ – regioninės dviračių
turizmo trasos atkarpa, apjuosianti didžiąją Biržų rajono savivaldybės teritorijos dalį maršrutu:
(Pasvalys) - Pabiržė - Biržai – Pačeriaukštė - Germaniškis - Nemunėlio Radviliškis Pučiakalnė - Kvetkai – Papilys – (Rokiškis), leidžianti susipažinti su vaizdingiausiomis bei
gamtos ir kultūros vertybėmis išsiskiriančiomis rajono teritorijomis. Taip pat numatomos, pagal
važiuojančių dviratininkų pasirinkimą, trasos maršrutą leidžiančios sutrumpinti atkarpos
(Briedžiai – Parovėja – Biržai - Vabalninkas - (Kupiškis)). Regioninė dviračių turizmo trasa
„Šiaurės Aukštaitijos žiedas“ yra numatyta kuo mažiau dubliuojant nacionalinių dviračių trasų
tinklą.
5) Per Biržų rajono savivaldybės teritorijos vakarinę dalį pietų – šiaurės kryptimi
yra suplanuota tranzitinės paskirties tarptautinės svarbos dviračių turizmo trasa. Teikiamas toks
šios trasos kelias: (Kupiškis) - Vabalninkas - Biržai – Pačeriaukštė – Germaniškis – (Latvija).
6) Biržų rajono bendrajame plane teikiama Nacionalinių dviračių trasų specialiajame
plane numatytas nacionalinės svarbos dviračių turizmo maršrutas (Pasvalio) – Kirdonių –
Pabiržės – Biržų atkarpoje.
17. Teikiamas automobilių ir dviračių turizmo pagrindinių bei trumpinamųjų trasų tinklas ir
galimos trasų tąsos leidžia papildomai realizuoti po keletą laisvai pasirenkamų vietinio lygmens
pažintinių žiedinių maršrutų.
18. Biržų rajono vandens turizmo sistemos pagrindą sudaro regioninės svarbos Nemunėlio
vandens kelias, visoje Biržų rajono savivaldybės atkarpoje, skirtas ribotam ir reguliuojamam
(dėl šios upės ir jos slėnio ypatingos gamtinės vertės, didelio ekologinio jautrumo, pasienio
ruožo apribojimų) vandens turizmui baidarėmis/kanojomis arba valtimis.
19. Biržų rajono bendrasis planas rekomenduoja į turizmo (pirmiausiai dviračių, vandens),
maršrutus įtraukti toliausiai į šiaurę nutolusio Lietuvos taško - 56° 21'01" (Nemunėlio
Radviliškio sen.) pažintinį lankymą.
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4.4. Įgyvendinimo prioritetai
Formuojant rekreacinių teritorijų sistemą:
1. Pirmaeilis funkciniais ryšiais susietų rekreacinių teritorinių sistemų formavimas Biržų ir
Nemunėlio – Rovėjos rekreaciniuose resursiniuose arealuose.
2. Kurortinės teritorijos statuso Likėnams siekimas.
3. Numatytų naujų turizmo ir rekreacinio aptarnavimo centrų formavimas.
4. Nustatytų rekreacinio funkcinio prioriteto zonų rekreacinės aplinkos kokybės gerinimas,
pritaikymas poilsiui ir naudojimo intensyvinimas.
Vystant rekreacijos ir turizmo infrastruktūrą:
1. Išnaudojant karstinio regiono specifiką vystyti pažintinį turizmą, reprezentuojantį rajoną
regiono, šalies ar net tarptautiniu mastu.
2. Biržų regioninio parko pažintinio turizmo infrastruktūros kūrimas.
3. Numatytų dviračių turizmo trasų ir jų infrastruktūros formavimas.
4. Nemunėlio vandens turizmo trasos pritaikymas naudojimui.
5. Poilsio kaime (kaimo turizmo) plėtojimas numatytose rekreacinio funkcinio prioriteto
zonose.
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