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Teritorijos funkciniai prioritetai M1: 100 000
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ĮVADAS
Darbas parengtas vadovaujantis Biržų raj. sav. tarybos 2005 02 28 sprendimu Nr. T-63 „Dėl
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo“, plano darbų programa (patvirtinta
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 03 08 įsakymu Nr.A-144),
planavimo sąlygomis bei Lietuvos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir kitais
norminiais dokumentais, reglamentuojančiais planavimą, taip pat 2006 11 21 paslaugų pirkimo
sutartimi Nr. SS-176.
Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į
teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė
koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai (Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymas Nr. I-1120, priimtas LR Seimo 1995 m. gruodžio 12 d. ir nauja jo redakcija
nuo 2004 m. gegužės 1 d.).
Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrasis planas derina valstybės, regionų, vietos interesus
teritorijos atžvilgiu, numato tvarią ir subalansuotą šalies teritorijos tvarkymo perspektyvinę
koncepciją bei svarbiausių teritorijos raidos krypčių nuostatas. Patvirtintas šalies teritorijos
bendrasis planas yra pagrindinis planavimo dokumentas, reguliuojantis šalies teritorijos vystymo,
naudojimo ir tvarkymo ilgalaikę strategiją ir numatantis šalies regionų vystymo perspektyvą.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas LR Seimo 2002 10 29 nutarimu
Nr. IX-11549 (Žin., 2002, Nr. 110-4852), nurodo bendriausias planavimo sąlygas žemesnio
lygmens bendriesiems planams, o pastarieji detalizuoja ir sukonkretina aukštesnio lygmens
bendrųjų planų sprendinius.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepcija rengiama remiantis LR teritorijos
bendruoju planu, Panevėžio apskrities generaliniu planu, savivaldybės teritorijų parengtais
planais, strateginiais regiono plėtros planais ir kitais dokumentais.
Bendojo teritorijų planavimo procesą sudaro:
 parengiamasis;
 teritorijų planavimo rengimo (esamos būklės analizės stadija; koncepcijos rengimo
stadija, (parengiamas strateginių pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumentas, atliekamas sprendinių strateginių pasekmių aplinkai vertinimas - SPAV);
sprendinių konkretizavimo stadija);
 sprendinių pasekmių vertinimo;
 baigiamasis.
Koncepcijos rengimo metu nustatoma:
 teritorinės planinės ir erdvinės struktūros vystymosi principai;
 teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai;
 teritorijos tvarkymo, reglamentavimo, naudojimo ir apsaugos principai.
Rajono teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui (2007-2027
m) ir tvirtinama savivaldybės taryboje.
Koncepcijos rengimo metu pateikti du koncepcijos variantai – Tolygios plėtros (susisiekimo
sistemos aspektu pateikti du variantai – su vakariniu aplinkkeliu ir be vakarinio aplinkkelio) ir
esamos padėties Status Quo. Rengimo metu nustatyti: teritorinės planinės ir erdvinės struktūros
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vystymosi principai; teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai; teritorijos tvarkymo,
reglamentavimo, naudojimo ir apsaugos principai.
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr.967 (Žin., 2004, Nr.130-4650), koncepcijos
rengimo stadijos metu buvo parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties
nustatymo dokumentas ir atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Vertinimo metu
konsultuotasi su tam tikromis valstybės ir savivaldybės institucijomis, visuomene. Rengiant
bendrojo plano sprendinius, atsižvelgta į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų
rezultatus.
Rajono teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcija parengta 20 metų laikotarpiui (2007-2027
m). Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdyje 2007 12 27 sprendimu Nr.T-277 „Dėl Biržų
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano vystymo koncepcijos patvirtinimo“
patvirtinta Tolygios plėtros (I variantas) bendroji erdvinė koncepcija (susisiekimo plėtra
be vakarinio aplinkkelio).

Pateikta medžiaga suskirstyta į 4 skyrius, iliustruotais grafikais ir schemomis.
Grafinę dalį sudaro (pagrindiniai brėžiniai):
 Teritorijos vystymo erdvinė struktūra ( I varijantas- Tolygios plėtros)
M1:100 000
 Teritorijos vystymo erdvinė struktūra ( II varijantas –Status quo)
M1:100 000
 Teritorijos funkciniai prioritetai M1: 100 000.
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1.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VYSTYMO PRIELAIDOS IR
TIKSLAI

1.1. Biržų rajono savivaldybės teritorijos charakteristika
Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių klasifikacija įteisinta Lietuvos Respublikos
teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu Nr. 1-588 priimtu 1994m. liepos 19d. ir jo
papildymais.
Pagal šį įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorija skirstoma į administracinius vienetus, kurie
susideda iš gyvenamųjų vietovių. Lietuvos Respublikos administracinis vienetas yra teritorijos
dalis, kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savivaldybės
institucijos. Kiekvienas teritorijos administracinis vienetas turi savo ribas, centrą ir pavadinimą.
Apskritys sudarytos iš savivaldybių, savivaldybės iš gyvenamųjų vietovių.
Visos Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietovės turi savo pavadinimą, kodą, gyvenamosios
vietovės tipą bei kitus administracinės vietovės duomenis pagal Lietuvos Respublikos
gyvenamųjų vietovių registrą.
1.1.1. Biržų rajono savivaldybės teritorijos padėtis šalies ir apskrities teritorinių ryšių
sistemoje
Biržų rajono savivaldybė yra Panevėžio apskrityje (žiūr. 1.1. pav.). Savivaldybės teritorija
ribojasi su Latvijos Respublika. Biržų rajono savivaldybėje yra 8 seniūnijos: Nemunėlio
Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio, Parovėjos, Širvėnos, Vabalninko ir Biržų miesto
seniūnija. Vakaruose savivaldybė ribojasi su Pasvalio, iš pietų – Panevėžio rajono savivaldybe,
pietryčiuose – Kupiškio ir rytuose – Rokiškio rajonais.
Savivaldybės geografinė padėtis nėra pati optimaliausia susisiekimui su kitais Lietuvos regionais
ir Lietuvos sostine – Vilniumi. Biržų rajonas yra labiausia į šiaurę nutolusi Panevėžio apskrities
savivaldybė, kuri yra pasienio zonoje su Latvijos Respublika. Rajono centras – Biržų miestas,
įsikūręs svarbiausių kelių sankirtoje, turi patogias susisiekimo galimybes su apskrities centru
Panevėžio miestu ir šis ryšys yra labai svarbus savivaldybės teritorijoje. Artimiausi didesni
miestai yra Panevėžys (66 km), Šiauliai (100 km), Kaunas (177 km), Vilnius (202 km) ir
Klaipėda ( 257 km).
Svarbią reikšmę Biržų rajono teritorinių ryšių tinklui turi krašto keliai. Vakarų kryptimi kelias
Nr. 125 Biržai-Pabiržė įsijungia į magistralę „Via Baltica“, kuri jungia su apskrities centru
Panevėžio miestu bei Pasvaliu. Krašto keliai Nr. 124 jungia su Kupiškiu, 123 – su Rokiškiu, 190
– per Germaniškį jungia su Latvijos Respublika (žiūr. 1.2. pav.). Minėti pagrindiniai keliai
susikerta Biržų miesto vakarinėje dalyje. Biržų rajono savivaldybės teritorijos nekerta
magistralinės reikšmės keliai.
Savivaldybėje susiformavęs žvaigždinis kelių tinklas t.y. nuo pagrindinio rajono centro – Biržų
miesto į visas puses. Biržų rajonui svarbus yra kelias į pasienio teritorijas. Savivaldybės teritorija
yra LR pasienio regionas, todėl perspektyvinis regiono vystymo modelis yra aktualus šio regiono
ekonominės bei investicinės aplinkos vystymui.
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1.1.2. Biržų rajono savivaldybės teritorijos padėtis urbanistinių centrų sistemoje
Biržų rajono savivaldybėje yra du miestai: Biržai ir Vabalninkas. Šie miestai yra seniūnijų
centrai, o Biržų miestas yra ir savivaldybės administracinis centras. Kiti seniūnijų
administraciniai centrai yra rajono kaimiškosiose gyvenamosiose vietovėse. Trys iš jų yra
miesteliuose: Nemunėlio Radviliškyje, Pabiržėje ir Papilyje ir du – kaimuose: Pačeriaukštėje I ir
Parovėjoje.
Biržų rajonas yra susijęs infrastruktūriniais, socialiniais ir ekonominiais ryšiais su kitais
apskrities ir šalies urbanistiniais centrais, todėl savivaldybės teritorijos naudojimą ir apsaugą
įtakoja stambūs urbanistiniai ir infrastruktūros objektai, esantys už rajono ribų. Tai pirmiausia
pasakytina apie apskrities centrą Panevėžio miestą ir šalies sostinę Vilnių. Vilniaus regiono
probleminis arealas įtakoja Biržų rajono savivaldybę, kaip Panevėžio apskrities dalį, dėl savo
ekscentrinės padėties šalies teritorijos atžvilgiu.
Tam tikrą įtaką, ypač tolimesnėje ateityje, Biržų savivaldybės raidai gali turėti artimiausi
urbanistiniai centrai ir už šalies sienos (Latvija). Pažymėtina, kad stambių urbanistinių centrų ir
darinių artumas gali turėti įtakos Biržų rajono demografinei situacijai ir investiciniam
patrauklumui, ypač jei bus įgyvendinama Panevėžio – Šiaulių dvimiesčio urbanizuoto ruožo
idėja, siūloma Panevėžio apskrities generaliniame plane.
1.1.3. Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančios saugomos teritorijos ir objektai
Biržų rajono savivaldybės teritorijos plotas 147,6 tūkst. ha (trečiasis pagal dydį Panevėžio
apskrities savivaldybių tarpe), iš kurių 64,4 % užima žemės ūkio naudmenos, 26,3 % - miškai,
2,1 % - vandenys, 3,3% - užstatytos teritorijos ir keliai, 3,8 % - kitos naudmenos. Tai vienas iš
didžiausių rajonų Panevėžio apskrityje (trečiasis pagal dydį), išsiskiriantis didelės vertės
gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio kompleksais bei objektais. Pačių vertingiausių
kraštovaizdžio kompleksų bei objektų išsaugojimui skirtos valstybės saugomos teritorijos
(konservacinės apsaugos prioriteto ir kompleksinės) dabartiniu metu užima 31795 ha, t.y. 21,5%
teritorijos ploto. Rodiklis yra gerokai didesnis už vidutinį šalyje (15,3%) ir atspindi neblogą
saugomų teritorijų tinklo išvystymą savivaldybės teritorijoje.
Biržų rajono savivaldybėje konservacinės apsaugos prioriteto teritorijas atstovauja 4
valstybiniai draustiniai.
Tai: tipiškų bei unikalių reljefo kompleksų apsaugai skirtas
geomorfologinis – Guodžių; retoms bei nykstančioms laukinių augalų ir grybų rūšims bei jų
bendrijoms saugoti skirti botaniniai – Biržų girios, Latvelių; žemės gelmių struktūrų, tipiškų
sluoksnių atodangų, uolienų ar fosilijų kompleksams saugoti skirtas geologinis – Nemunėlio
Apaščios. Konservacinės apsaugos prioriteto saugomų teritorijų grupė rajone nėra skaitlinga,
teritoriškai užima 1020 ha (tik 0,7% rajono teritorijos ploto ir 3,2% rajono ribose esančių
saugomų teritorijų ploto).
Nemažą dalį, apie 41% valstybės saugomų teritorijų ploto ir 8,9% rajono teritorijos ploto užima
kompleksinė saugoma teritorija - Biržų regioninis parkas, kuris į rajono ribas patenka beveik
visu savo plotu (13088 ha iš 14030 ha). 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.
UAB „Urbanistika“, 2007
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Kompleksinių saugomų teritorijų grupei priklauso 2004 m. įsteigti Biržų girios ir Žaliosios girios
(pastarasis į rajono teritoriją patenka itin maža dalimi - 4,6 ha) biosferos poligonai. Biosferos
poligonų paskirtis: būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei specializuotos
biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000
dalimi, kurioje stebimi, kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai.
Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų grupė negausi - 5 objektai, visi jie paskelbti
gamtos paminklais. Pilnas ypač saugomų teritorijų sąrašas, jų plotai ir apsaugos tikslai
pateikiami: 1.1.lentelėje. Valstybinės saugomos teritorijos Biržų rajone pateiktos 1.2. lentelėje.
Biržų rajone iki šiol nėra įsteigtų vietinio lygmens - savivaldybės saugomų draustinių.
Visos aukščiau pristatytos valstybės saugomos teritorijos yra svarbios kraštovaizdžio struktūrinės
įvairovės išsaugojimo kontekste.
Itin svarbus racionalios kraštotvarkos ir kraštovaizdžio apsaugos instrumentas yra gamtinis
karkasas; juridiškai įteisintas Aplinkos apsaugos ir Saugomų teritorijų įstatymuose. Tai bendra
kraštotvarkos ekologinio kompensavimo zonų sistema, jungianti visas gamtinio pobūdžio
saugomas ir kitas ekologiškai svarbias bei pakankamai natūralias teritorijas, garantuojančias
ekologinį kraštovaizdžio stabilumą.
Gamtinio karkaso apsaugos kontekste Biržų rajono savivaldybės teritorijoje svarbūs:
 regioninės svarbos Mūšos - Nemunėlio geoekologinės takoskyros ruožas;
 regioninės svarbos Nemunėlio migracinio koridoriaus ruožas;
 regioninės svarbos Biržų girios geosistemų vidinio stabilizavimo arealas.
Biologinės įvairovės išsaugojimo kontekste Biržų rajono savivaldybės teritorijoje yra svarbus
Natura 2000 teritorijų tinklas, susidedantis iš buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų.
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos:
 Biržų girios biosferos poligonas;
 Nemunėlio upės apsaugos zonos dalis;
 Žaliosios girios biosferos poligonas.
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos:
 Biržų giria;
 Daudžgirių miškas;
 Gipso karsto ežerai ir jų apyežerės;
 Karvės ola;
 Nemunėlio ir Apaščios upių slėniai.
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1.1. lentelė. Valstybės saugomos teritorijos Biržų rajono savivaldybėje
Eil.
Plotas,
Nr. Pavadinimas ha /dalis
rajone
1. Biržų

14030/
13088

Savivaldybė

Paskirtis

R e g i o n i n i a i p a r k a i
Biržų, Pasvalio Išsaugoti Lietuvos karstinio regiono etaloninius
kraštovaizdžio kompleksus, gamtinę ekosistemą bei kultūros
rajonų
paveldo vertybes.

G e o m o r f o l o g i n i a i d r a u s t i n i a i
481
Biržų rajono Išsaugoti reljefą pailgų moreninių kalvų, atskirtų tokios pat

2. Guodžių

pailgos formos slėnių, būdingą Mūšos – Nemunėlio
moreninei lygumai.

3. Biržų girios
4. Latvelių

144
100

Botaniniai d r a u s t i n i a i
Biržų rajono Išsaugoti būdingas Biržų girios augalų bendrijas
Biržų rajono Išsaugoti Vakarų Aukštaitijos miško augalijos kompleksą su

5.

295

Geologiniai d r a u s t i n i a i
Biržų rajono Išsaugoti viršutinio devono periodo dolomito ir mergelio

6. Biržų girios

17683

Biosferos poligonai
Biržų rajono Būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei

7. Žaliosios
girios

14172/
4,6

Nemunėlio Apaščios

retų rūšių augalų augavietėmis

atodangas Nemunėlio ir Apaščios upių atkarpose

specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos
sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalimi,
kurioje stebimi, kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių
sistemų pokyčiai. Išsaugoti Biržų girios ekosistemą, ypač
siekiant išlaikyti juodoji gandro, jerubės, gervės, uralinės
pelėdos, žvirblinės pelėdos ir pilkosios meletos populiacijas
teritorijoje.
Panevėžio, Biržų Būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei
specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos
rajonų
sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalimi,
kurioje stebimi, kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių
sistemų pokyčiai. Išsaugoti Žaliosios girios ekosistemą, ypač
siekiant išlaikyti juodojo gandro, vapsvaėdžio, žvirblinės
pelėdos populiacijas teritorijoje.

1.2. lentelė. Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai Biržų rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pavadinimas

Vietovė, saugoma teritorija

Geologiniai objektai
Pabiržės sen., Kirdonėlių k., Biržų regioninis parkas,
Tatulos kraštovaizdžio draustinis
Karvės ola (smegduobė)
Širvėnos sen., Karajimiškio k., Biržų regioninis parkas,
Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis
Tabokinės atodanga
Nemunėlio Radviliškio sen., Tabokinės k., Nemunėlio –
Apaščios valstybinis geologinis draustinis
Velniapilio uola (atodanga)
Nemunėlio Radviliškio sen., Padvariečių k.
Ievos duobė* (smegduobė)
Širvėnos sen., Karajimiškio k., Biržų regioninis parkas,
Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis
Lapės ola* (smegduobė)
Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis
Hidrogeologiniai objektai
Smardonės šaltinis
Pabiržės mst., Biržų regioninis parkas
Jaronio duobė (smegduobė)

*Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007m. birželio 21 d. įsakymu Nr.D1-352 (Žin., 2007,
Nr. 75-2992) paskelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai.
UAB „Urbanistika“, 2007
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Kultūros vertybės yra sudėtinė sukaupto Lietuvos Respublikos nacionalinio turto dalis, todėl
svarbu tinkamai naudoti kultūros paveldo objektus visuomenės poreikiams, sieti juos su
valstybės ekonomine, socialine ir kultūrine plėtote.
1.2. lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai Biržų rajono savivaldybėje
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

Kiekis

Paskelbti valstybės saugomais
Archeologija /A
Įvykių vietos/I
Mitologija /M
Statiniai /S
Statinių kompleksai /G
Urbanistikos objektai /UV
Laidojimo vietos/ L
Monumentai/ D

9
8
6
3
16
9
3

Įrašyti į Registrą Kultūros paveldo objektai
Archeologija/A
Archeologija/A
Architektūra
Architektūra
Istorija
Istorija
Urbanistika
Urbanistika
Dailė
Dailė

11
16
2
2
14
1
13
41

Naujai išaiškinamų objektų sąrašas

21

Laikinosios apskaitos objektai

Pastabos

104

*Biržų rajono nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašas bus pateikiamas sprendinių
konkretizavimo stadijoje.
Kultūros paveldo objektai savivaldybės teritorijoje nėra pasiskirstę tolygiai. Didžiausi kultūros
paveldo objektų sankaupos arealai– Biržų, Pabiržės bei Vabalninko.
Teritorijų planavimui svarbiausias kultūros paveldo objektas savivaldybėje, ryškiausiai
atstovaujantis šio rajono kultūros paveldą Lietuvoje ir užsienyje – Biržų tvirtovė.
Kaip žymesnį kompleksą galima paminėti Astravo buvusio dvaro sodybą. Kitų dvarų sodybų
išlikę fragmentai, daugelis statinių yra blogos būklės. Dvarų sodybų liekanų daugiausia yra
vakarinėje savivaldybės teritorijos dalyje.
Savivaldybės teritorija nepasižymi archeologinio paveldo gausa. Visoje savivaldybės teritorijoje
yra gausu neveikiančių kapinių.
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1.1.4. Rajono svarbiausi techninės infrastruktūros objektai
Susisiekimas
Biržų rajono savivaldybėje yra 36 valstybinės reikšmės keliai, iš kurių 5 krašto ir 31 rajoniniai.
Šių kelių bendras ilgis - 456 km. Rajono centras - Biržų miestas įsikūręs svarbiausių kelių
sankirtoje. Vakarų kryptimi vedantis 125 kelias „Biržai-Raubonys“ įsijungia į magistralę „Via
Baltica“ realizuodamas ryšį su apskrities centru Panevėžiu. Taip pat šis kelias veda į arčiausiai
esantį rajono centrą – Pasvalį. Kiti krašto keliai užtikrina susisiekimą pietinių rajonų centrais:
124 kelias su Kupiškiu ir 123 kelias su Rokiškiu. 190 krašto kelias per Germaniškio pasienio
kontrolės punktą užtikrina susisiekimą su Latvijos Respublika.
Biržų rajono savivaldybės administracinėse ribose yra 21 km siaurojo geležinkelio linijų, iš kurių
16,1 km atšaka Panevėžys – Biržai ir 4,9 km atšaka nuo Guodžių kaimo iki Guodžių – Purvų
durpyno. Pastaroji atkarpa buvo privatizuota ir išardyta. Šiuo metu likusi tik sankasa. Atkarpa
Panevėžys – Biržai šiuo metu nėra eksploatuojama. Jos infrastruktūros būklė yra labai bloga.
Energetikos objektai
Biržų rajonas įeina į bendrą Lietuvos elektros energijos tiekimo tinklą. Rajono teritoriją
pietvakarių-šiaurės rytų kryptimi kerta 330 kV elektros perdavimo linija. Ji yra
bendranacionalinės reikšmės, nors ir nėra tiesiogiai susieta su rajono energetika. Biržų rajono
elektros energijos tinklas yra maitinamas nuo 110 kV linijos, kertančios savivaldybės teritoriją
vakarų-rytų kryptimi. Ties Stačkūnų kaimu šios linijos išsišakoja. Nuo jų elektros energija 35 kV
linijomis perduodama į kitas rajono dalis. Bendras elektros energijos perdavimo tinklas sudaro
virš 200 km. Rajono poreikius tenkina 6 transformatorinės pastotės.
Biržų rajoną gamtinės dujos pasiekia magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga atšaka.
Rajoną pasiekia Ø273 mm magistralė. Šalia Utenos yra įrengta 50 tūkst. m³/p dujų skirstymo
stotis, nuo kurios plėtojamas skirstomasis vamzdynas, aprūpinantis vartotojus.
Reikšmingiausi rajone centralizuotos šilumos gamybos objektas yra dvi Biržų katilinės. Šios
11,9 MW ir 18,4 MW galios katilinės tiekia šiluminę energiją tik Biržų miestui.
Rajono teritoriją kerta bendranacionalinės reikšmės naftotiekis, kuris tiekė žaliavą Mažeikių
naftos perdavimo įmonei. Šiai dienai šis naftotiekis nėra eksploatuojamas.
Ekoinžinerinės infrastruktūros objektai
Biržų rajone nėra išskirtinai didelių vandenviečių. Reikšmingiausios jų skirtos Biržų miesto
poreikiams tenkinti.
Biržų rajone centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai yra rajono centre ir dar septyniolikoje
gyvenviečių. Didžiausia nuotekų surinkimo sistema yra Biržuose. Biržų NVĮ apvaloma didžioji
rajone surenkamų nuotekų dalis.
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Ūkinės infrastruktūros objektai
Svarbiausi ūkinės infrastruktūros objektai, turintys nacionalinę arba tarptautinę reikšmę yra
stambiausios Biržų miesto ir viso rajono įmonės, gaminančios ir teikiančios produkciją šalies
viduje ir eksportui. Jos žymiu mastu formuoja rajono ekonominį ir socialinį įvaizdį ir tarsi sudaro
rajono ūkinės sistemos atraminius taškus.
Biržų rajone vyrauja šios pramonės šakos: maisto produktų ir gėrimų, tekstilės bei medienos
gaminių gamyba. Biržų rajone taip pat veikia 9 bendrai su užsienio kapitalu įsteigtos įmonės.
Didžiausios įmonės Biržų rajone yra (Duomenų šaltiniai: Biržų rajono savivaldybė,
http://www.biržai.lt/;“Verslo žinių” priedas “Didžiausi Lietuvoje”):

,,Agaras“, UAB – mėsos ir jos produktų gamyba;
,,Siūlas“, AB – tekstilės gaminių gamyba;
Čygo - Kalkio TŪB ,,Rinkuškiai“ – alaus gamyba;
Švedijos UAB ,,Swedlit AB Baltija“ – plastmasinių, metalo ir stiklo detalių
paruošimas ir surinkimas;
 ,,Tyla“, UAB – medienos gaminių gamyba;
 Biržų duona, UAB – duonos ir pyrago gaminių gamyba.





Rajonas išsiskiria alaus daryklų gausa. Čia veikia 6 alaus gamybos įmonės. Viena didžiausių
alaus daryklų yra TŪB „Rinkuškiai“, kuri savo produkciją eksportuoja ir į užsienio rinkas
(Suomiją, Lenkiją).
Pilnesnis gamybinių objektų sąrašas ir duomenys apie pramonės teritorijas bus pateiktas
sprendinių konkretizavimo stadijoje.
1.2. Biržų rajono savivaldybės teritorijos vystymo tikslų sistema
1.2.1. Biržų rajono plėtros iki 2015 m. strateginio plano kontekstas
Rajonų (savivaldybių) bendrieji planai, kaip ir visų lygmenų bendrieji planai, rengiami
koordinuojant juos su toms pačioms teritorijoms parengtais ar rengiamais strateginiais planais.
Kaip strateginiai plėtros planai, taip ir teritorijų vystymo planai suformuoja plėtros (vystymo)
prioritetus ir tikslus, kurių visuma sudaro tikslų sistemą, koreliuojančią su numatyta rajono
plėtros planuose ir ją papildančią. Panevėžio apskritis ir Biržų rajono savivaldybė turi parengtus
plėtros planus, kuriuose suformuluoti plėtros prioritetai, tikslai.
Pagrindiniai strateginio planavimo bei teritorijos vystymo koncepcijos dokumentai, nustatantys
svarbiausias vystymo gaires regionui ir Biržų rajono savivaldybės teritorijai yra:
 Panevėžio regiono plėtros planas 2004 – 2006 m.;
 Biržų rajono plėtros strateginis planas iki 2015 m.;
 Panevėžio miesto plėtros 2004-2013 m. strateginis planas (aktualus apskrities
administracinio centro vystymo kontekste);
 Biržų miesto bendrasis planas, 2002;
 kiti aktualūs, susiję dokumentai.
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Strateginiame plane suformuluoti tikslai gali tarnauti tik savotišku socialiniu-ekonominiu
kontekstu nustatant atitinkamas teritorijos vystymo gaires. Kadangi rajonų teritorijų bendrieji
planai konkretizuoja ir detalizuoja Panevėžio apskrities teritorijos bei LR teritorijos bendrojo
(generalinio) plano erdvinę koncepciją ir kitus sprendinius, todėl rajono teritorijos vystymo
tikslai ir jų sistema, pirmiausiai, remiasi šiame plane suformuluotais ir rajono teritorijoms
adaptuotais bendraisiais teritorijų vystymo tikslais.
Skirtingai nuo strateginio plėtros plano, bendrasis rajono savivaldybės teritorijos planas siekia
teigiamų rezultatų optimaliai panaudojant, tvarkant ir saugant teritorijas bei subalansuojant
įvairias veiklos sritis t.y. bendrasis planas numato ir parengia teritorijas strateginio plėtros plano
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
Biržų rajono plėtros iki 2015 m. strateginis planas (patvirtintas Biržų rajono savivaldybės
tarybos 2005m. sausio 25 d. sprendimu Nr.T-1) nusako pagrindines Biržų rajono ekonomines,
socialines, švietimo, kultūros, aplinkos apsaugos vystymo kryptis (žiūr.1.4. lentelė).
BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS VIZIJABiržų rajonas įdomus, jaukus ir svetingas šiaurės Lietuvos kraštas.
1.4. lentelė
1 PRIORITETAS: RAJONO EKONOMINĖ PLĖTRA
Tikslas 1.1
Tikslas 1.2
Tikslas 1.3

Formuoti patrauklaus rajono įvaizdį.
Kurti palankią aplinką smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai.
Skatinti modernaus žemės ūkio plėtrą.

2 PRIORITETAS: NAUJOVĖMS IMLIOS IR PILIETIŠKOS VISUOMENĖS
FORMAVIMAS
Tikslas 2.1

Ugdyti išprususią visuomenę.

Tikslas 2.2

Sukurti sveiką, žmonių poreikius atitinkančią aplinką.

Tikslas 2.3

Skatinti rajono visuomenės dalyvavimą sprendžiant socialines problemas.

3. PRIORITETAS: GYVENIMIŠKOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS NUOLAT
BESIKEIČIANTIEMS GYVENTOJŲ POREIKIAMS.
Tikslas 3.1

Kurti efektyvią susisiekimo sistemą.

Tikslas 3.2

Plėtoti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą.

Tikslas 3.3

Mažinti gyvenamosios aplinkos taršą.

Tikslas 1.3

Skatinti modernaus žemės ūkio plėtrą.
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1.2.2. Biržų rajono savivaldybės teritorijos vystymo bendrieji strateginiai tikslai
Savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatoma bendrųjų ir specialiųjų teritorijos vystymo
tikslų sistema sudaryta, numatant nuosekliai įgyvendinti darnaus vystymosi politiką,
užtikrinančią sveiką aplinką, tinkamą gamtos ir intelektualinių išteklių naudojimą, nuosaikų, bet
stabilų ekonomikos augimą, visuotinę visuomenės gerovę, patikimas socialines garantijas. Tai
tiesiogiai įtakoja Biržų rajono savivaldybės teritorinės erdvinės perspektyvinės koncepcijos
formavimą, teritorijos funkcinių prioritetų nustatymą, naudojimo ir apsaugos reglamentų bei
regioninės politikos formavimą.
Pagrindinis savivaldybės teritorijos bendrojo plano principas ir tikslas yra savivaldybės
teritorijos darnaus vystymosi kelio užtikrinimas (1.3. pav.). Pasirinktam pagrindiniam
strateginiam principui realizuoti būtina laikytis šių principinių tvarkymo nuostatų:






savivaldybės socialinės – ekonominės ir ekologinės politikos kryptys turi būti tarpusavyje
suderintos ir neprieštaringos;
savivaldybės teritorijos aplinkos kokybė yra visos savivaldybės gyventojų turtas ir turi
būti išsaugota dėl savo prigimtinės vertės;
savivaldybės teritorijos išteklių naudojimas turi atitikti bendriesiems perspektyviniams
visuomenės poreikiams, būti subalansuotas funkciniu atžvilgiu ir garantuoti taršos
gamtinėje aplinkoje mažinimą;
savivaldybė privalo aktyviai prisidėti prie subalansuoto ir tvaraus vystymosi koncepcijos
įgyvendinimo rajono lygiu;
savivaldybės savitumo išsaugojimas ir plėtojimas turi remtis įvairiais teritoriniais
veiksniais: geopolitiniais, ekonominiais, gamtine bei kultūrine įvairove ir kt.

Savivaldybės teritorijos vystymo bendrieji strateginiai tikslai
Nustatytoms savivaldybės vystymo strateginėms kryptims realizuoti numatoma bendrųjų
teritorijos vystymo tikslų sistema. Biržų rajono teritorijos vystymo bendrieji tikslai
konkretizuojami socialinėje, ekonominėje, aplinkosaugos ir erdvinės struktūros vystymo
sistemoje.
Socialinėje plotmėje:
 įgyvendinti teritoriškai diferencijuotą socialinės-kultūrinės infrastruktūros plėtrą;
 suteikti socialinio vystymo galimybes seniūnijoms;
 stiprinti regiono demografinį potencialą bei kultūrinį identitetą;
 įgyvendinti teritoriškai diferencijuotą regioninę demografinę ir socialinę politiką bei
specialias regionines nedarbo mažinimo, kaimų bendruomenių aktyvinimo ir renovacijos,
švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų ir jų prieinamumą
gyventojams programas;
 formuoti ir stiprinti savivaldybės kultūrinį identitetą, remti etnokultūros teritorinę raišką;
 mažinti socialinę atskirtį;
 užtikrinti savivaldybės gyventojams sveiką ir švarią aplinką.
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Ekonominėje plotmėje:
 užtikrinti ilgalaikius žemėnaudos prioritetus ir racionalų žemės naudojimo balansą;
modernizuoti tradicinį žemės ir miškų ūkį, skatinti ekologinę žemdirbystę;
 rajono ūkio plėtrai skatinti išnaudoti tarptautinius ir šalies tranzitinius koridorius,
alternatyvius energijos šaltinius bei racionaliai panaudoti perspektyvių naudingųjų
iškasenų gavybą;
 plėtoti ir modernizuoti savivaldybės kelių infrastruktūrą, integruojant juos į vieningą
apskrities ir šalies sistemą bei gerinti vietinių kelių kokybę;
 modernizuoti tradicinį žemės ir miškų ūkį, jį teritoriškai diferencijuojant bei vykdant
funkcinę konversiją panaudoti poilsio organizavimo kaime potencialą, priemiestinės
ekologinės žemdirbystės perspektyvą, priemiestinio turizmo infrastruktūros ir turizmo
verslo perspektyvą;
 gerinti pramonės ir verslo aplinką;
 skatinti turizmo infrastruktūros vystymą, sporto ir poilsio organizavimą.
Aplinkosauginėje plotmėje:
 išlaikyti ir stiprinti turimą aplinkos sveikumo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei
gamtinio karkaso palaikymo sistemą;
 rajono savivaldybės savitumus formuojančioms gamtinėms ir kultūrinėms aplinkos
vertybėms, garantuoti efektyvią apsaugą ir racionalų naudojimą;
 užtikrinti tik ekologiškai ir ekonomiškai pagrįstų, aplinkosaugai neprieštaraujančių
projektų ir strateginių kraštotvarkos programų realizavimą.
Erdvinės struktūros vystymo plotmėje:
 užtikrinti tikslingą ir harmoningą gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros raidą,
besiremenčią tolygaus aktyvumo centrų išdėstymo darna;
 užtikrinti tikslingą ir harmoningą saugomų teritorijų raidą, jų rišlumo per gamtinį karkasą
erdvinės struktūros vystymą;
 racionaliai paskirstyti teritorijos funkcinio naudojimo prioritetus;
 išsaugoti ir tikslingai naudoti kraštovaizdžio kultūrinį paveldą plėtojant socialinę,
kultūrinę ir techninę infrastruktūrą;
 spręsti regiono problemines situacijas, taikyti aktyvias regioninės politikos priemones
regiono plėtros prioritetų ir tikslų įgyvendinimui;
 išsaugoti bei stiprinti savivaldybės teritorijos savitumą.
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Generalinis principas –
DARNIOS (TVARIOS) RAIDOS KELIO UŽTIKRINIMAS
VISUOMENĖ

TVARUS
ERDVINĖS
STRUKTŪROS

VYSTYMAS

EKONOMIKA

APLINKA

Savivaldybės vystymo strateginės kryptys
GYVENTOJŲ
GYVENIMO
KOKYBĖS
GERINIMAS

plėtojant
socialinę–kultūrinę bei
techninę infrastruktūrą

SAVIVALDYBĖS
EKONOMINIO AUGIMO
SKATINIMAS

APLINKOS
KOKYBĖS
PALAIKYMAS

ūkinę veiklą teritoriškai
diferencijuojant pagal
teritorinio potencialo
ypatumus, taikant funkcinę
konversiją bei pažangias ir
informacines technologijas,
skatinant konkurencingumą.

optimizuojant
gamtonaudą, plėtojant
aplinkosaugą bei
išsaugant vertingą
gamtinę aplinką ir
stiprinant
kraštovaizdžio
savitumą

1.3. pav. Biržų rajono savivaldybės teritorijos vystymo bendrieji tikslai
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1.2.3. Savivaldybės teritorijos vystymo specialieji tikslai
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcija numato teritorijos vystymo
specializuotų tikslų sistemą, atspindinčią skirtingus teritorijos vystymo aspektus. Šią sistemą
formuoja specialiųjų tikslų grupės:






gyvenamųjų vietovių sistemos vystymo;
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, rekreacijos ir turizmo teritorijų vystymo;
kultūros paveldo objektų apsaugos užtikrinimo;
bioprodukcinių (miškingų ir agrarinių) teritorijų vystymo;
techninės infrastruktūros teritorinio vystymo.

Gyvenamųjų vietovių sistemos vystymo specialieji tikslai:






siekti racionalaus ir tikslingo gyventojų koncentracijos tendencijų subalansavimo,
stiprinant silpnąsias gyvenamųjų vietovių tinklo grandis ir urbanistinių jungčių
funkcionavimą;
išsaugoti gyvenamųjų vietovių tinklo savitumą;
užtikrinti palankiausias regioninių ir subregioninių (kaimo–miesto) gyvenamųjų vietovių
tinklo sistemų formavimosi sąlygas;
sudaryti prielaidas savivaldybės gyvenamųjų vietovių tinklo sąveikai su kitų rajonų
urbanistine sistema;
intensyvinti gyvenamųjų vietovių teritorijų planavimą, sudarant tinkamas sąlygas jų
darniam vystymuisi.

Prioritetas:
 esamų gyvenamųjų vietovių tinklo sistemos elementų – regioninio ir rajono lokalių
(seniūnijų) centrų kokybinis vystymas (socialinės, inžinerinės infrastruktūros gerinimas,
susisiekimo sistemos tobulinimas, gyvenimo kokybės kėlimas);
 naujai plėtojamų regioninių, naujai formuojamų ir plėtojamų savivaldybių centrų
vystymas;
 aktyvios valstybinės politikos reikalaujančių urbanistinių-ūkinių centrų ir ašių plėtra ir
rėmimas.
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos tikslai:






formuoti racionalią, ekologiškai pagrįstą rajono žemėnaudos struktūrą, galinčią užtikrinti
kraštovaizdžio stabilumą - teritoriškai subalansuoti kultūrinio kraštovaizdžio formavimą,
racionaliai teritoriškai išdėstant gamybinės, gyvenamosios, rekreacinės, konservacinės ir
kitos paskirties teritorijas; padidinti natūralių ar pusiau natūralių teritorijų plotą,
pirmiausia įgyvendinant neproduktyvių žemių apželdinimo mišku ir kitas ,,Lietuvos
miškingumo didinimo programoje” numatytas priemones; užtikrinti reikiamą gamtinio
karkaso – ekologinio kompensavimo zonų sistemos sukūrimą; organizuoti pilnavertę
gamtinio karkaso želdinių sistemą;
išvengti gamtinio kraštovaizdžio natūralios struktūros darkymo ir degradavimo gamtinio
karkaso teritorijose - kryptingai formuoti gamtinio karkaso sistemos grandžių –
geoekologinių takoskyrų, geosistemų vidinio stabilizavimo arealų, migracijos koridorių
kraštovaizdį; atkurti sudarkytų teritorijų gamtinį pilnavertiškumą;
vengti miškų, vidaus vandenų, pelkių, natūralių pievų, dirvožemių dangos ekosistemų
degradavimo;
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neleisti degraduoti ypač saugomų teritorijų kraštovaizdžio, garantuojant regiono savitumą
formuojančių gamtinių vertybių
efektyvią apsaugą – užtikrinti reikiamą saugomų
teritorijų apsaugos ir naudojimo režimą; įtvirtinti saugomose teritorijose kompleksinį
miško naudojimą stiprinant jo konservacines, rekreacines bei bendrosios ekologinės
apsaugos funkcijas; sureguliuoti neleistinos urbanizacijos procesus; plėtoti moksliškai
pagrįstą pažintinį turizmą ir rekreaciją saugomose teritorijose;
plėsti saugomų teritorijų - valstybinių ir savivaldybių saugomų tinklą ir užtikrinti jo
apsaugą nuo nepageidaujamos technogeninės invazijos;
išsaugoti ir tikslingai naudoti, eksponuoti kraštovaizdžio kultūrinį paveldą, tradicinės
etnokultūros objektus, gerinti aplinkos kokybę ir estetinį vaizdą;
išsaugoti ir gausinti natūralaus bei subnatūralaus kraštovaizdžio teritorijas miestuose ir
miesteliuose - saugoti ir plėsti žaliuosius plotus (želdynus) urbanizuotose teritorijose
nuosekliai įgyvendinant ,,Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos” nuostatas;
užtikrinti slėnių šlaitų, erozinių ir kitų raiškių reljefo formų bei hidrografinio tinklo
natūralumo apsaugą, tuo pačiu išsaugant urbanizuotų teritorijų kraštovaizdžio
vaizdingumą;
užtikrinti Natura 2000 teritorijų apsaugą ir jų integraciją į nacionalinę saugomų teritorijų
sistemą;
vengti gyvūnų dispersijos, paukščių ir žuvų migracijos kelių įprastinės aplinkos keitimo,
palaikyti biotos rūšių ir buveinių įvairovę;
tausoti medžiojamos faunos ir žuvų išteklius ir siekti juos atkurti.

Rekreacinių teritorijų vystymo tikslai:








užtikrinti gamtinių ir kultūrinių rekreacinių išteklių naudojimo ir apsaugos efektyvumą,
plėsti gamtinėje aplinkoje rekreacijai specializuotų teritorijų tinklą ir plėtoti
infrastruktūrą, turizmui skirtų teritorijų, pažintinio-kultūrinio palikimo sistemą;
užtikrinti racionalų gamtinių rekreacinių išteklių naudojimą – reguliuoti turistų ir
lankytojų srautus; plėtoti rekreacinę infrastruktūrą atsižvelgiant į aplinkosaugos
reikalavimus, pritaikyti gamtinius rekreacinius išteklius lankymui, palaikyti ir gerinti jų
kokybę; pažintinį turizmą plėtoti panaudojant turtingą gamtos ir kultūros paveldo
potencialą;
išnaudoti poilsio kaimiškoje aplinkoje (kaimo turizmo) galimybes;
dalyvauti kuriant valstybinę rekreacijos rėmimo sistemą ir užtikrinti jos regioninį
diferencijavimą;
išvengti vaizdingiausių gamtinių vietovių užstatymo - užtikrinti gamtinio ir kultūrinio
kraštovaizdžio estetinio potencialo išsaugojimą, laisvą vertingiausių reginių priėjimą bei
apžvalgą; griežtai kontroliuoti neleistinos urbanizacijos plitimą vaizdingose vietovėse;
sustabdyti agrarinės rekreacinės aplinkos degradavimą – stiprinti tradicinio kaimo
kraštovaizdžio apsaugą ir remti kaimiškųjų teritorijų panaudojimo agroturizmui
tendencijas; apželdinti intensyvios agrarinės veiklos pasekoje nuplikintas vandens
telkinių pakrantes; likviduoti vandens telkinius teršiančius gamybinius objektus arba
pakeisti jų paskirtį; gerinti aplinkos ekologinę būklę ir estetinį rekreacinį potencialą.

Kultūros paveldo objektų teritorijų apsaugos užtikrinimo tikslai:



užtikrinti harmoningą kultūros paveldo teritorijų tvarkymą bendroje darnioje krašto
raidoje, integruojant kultūros ir gamtos paveldo teritorinę apsaugą;
plėtoti saugomų paveldo objektų panaudojimą turizmui vystyti, užtikrinantį
nekilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą;
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išsaugoti ir perduoti ateities kartoms nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes
(paminklus) kaip vienus iš svarbiausių savivaldybės savitumo bei istorinės raidos
požymių;
parengti pasiūlymus kultūros paveldo specialiųjų planų rengimui.

Siekiant išsaugoti savivaldybės kultūros paveldą pagrindinis prioritetas, remiantis Lietuvos
Respublikos teritorijos bendruoju planu, – kultūros paveldo integravimo į krašto gyvenimą
užtikrinimas, tinkamas naudojimas ir priežiūra.
Bioprodukcinių teritorijų specialieji vystymo tikslai:
Bioprodukcinio ūkio teritorijos apima apie 90% rajono savivaldybės teritorijos, kuriose žemė
naudojama žemės ūkio produkcijos gamybai, miškų ūkiui ir kitai veiklai, susijusiai su gamtos
išteklių naudojimu.
Žemės ūkio teritorijų vystymo ir naudojimo tikslai:











skatinti ekologinę žemdirbystę karsto zonoje;
formuoti optimalią bendrosios žemėnaudos struktūrą;
vystyti konkurencingą tradicinį žemės ūkį;
tikslinis bioprodukcinio ūkio specializavimas pagal vietos potencialo ir rinkos poreikių
ypatumus;
skatinti melioracijos sistemų rekonstrukciją;
užtikrinti aplinkos apsaugą ir išsaugoti biologinę įvairovę;
skatinti žemdirbystei netinkamų ir eroduojamų žemių apsodinimą mišku;
skatinti derlingų dirvožemių našumo išsaugojimą bei pagerinimą;
alternatyvios veiklos (kaimo turizmo, miškų sodinimo, žuvininkystės, amatų ir kitų ne
žemės ūkio verslų) skatinimas nepalankių ūkininkavimo sąlygų teritorijose;
žemės ūkio funkcionavimui būtinų infrastruktūros objektų vystymo skatinimas.

Miškų ūkio teritorijų vystymo ir naudojimo tikslai:
Strateginis miškų teritorijų naudojimo tikslas - miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas
vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio vystymo principais.
Kiti tikslai:
 miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas;
 racionalus tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų
produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas;
 miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas;
 miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas;
 biologinės įvairovės išsaugojimas ir gausinimas bei miškų sanitarinės ir priešgaisrinės
apsaugos gerinimas;
 ūkininkavimo saugomų teritorijų miškuose reglamentavimas pagal šių teritorijų tikslus
bei uždavinius;
 apaugusios mišku (medynų) žemės ploto didinimas;
 miško žemės tikslinės paskirties išlaikymas ir geresnis jos išnaudojimas;
 miškingumo plėtra;
 miško apsauginių funkcijų, ypač dirvožemio ir vandens apsaugos plėtojimas;
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projektuojant miško atkūrimo priemones pirmenybę teikti natūraliam žėlimui, vietinėmis
medžių rūšimis.

Techninės infrastruktūros teritorinio vystymo specialieji tikslai:










Susisiekimo:
Biržų rajono transporto tinklą integruoti į Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų Europos
valstybių tinklus techniniu aspektu;
užtikrinti susisiekimo galimybes ir kokybę žemiausiame susisiekimo sistemos lygmenyje,
integruoti seniūnijų gyvenvietes, pramonės bei turizmo objektus į rajono susisiekimo
sistemos tinklą, tokiu būdu sudarant geras galimybes ekonominio, socialinio ir turizmo
sektorių plėtrai;
sukurti ekonomiškai efektyvią transporto sistemą, derinant visų rūšių transporto
vystymąsi, teikti pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančiam transportui;
gerinti eismo saugumą, atskiriant intensyviausią pėsčiųjų ir dviračių eismą nuo
motorizuoto transporto eismo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, bei atliekant
avaringiausių kelių ruožų rekonstrukciją;
mažinti žalingą tranzitinio transporto poveikį miestuose ir gyvenvietėse, plėtojant
tranzitinius transporto koridorius ir apvažiuojamuosius kelius;
skatinti bevariklio transporto priemonių naudojimą, plečiant bei tobulinant jo
infrastruktūrą;
viešojo transporto paslaugų lygį priartinti prie Europos Sąjungos valstybių paslaugų
lygio, atnaujinant transporto priemonių parką, tobulinant maršrutinį tinklą ir jo
funkcionavimo rodiklius, gerinant keleivių aptarnavimo lygį;
pasienio kontrolės punktus pertvarkyti pagal Šengeno teisyno ir tarptautinius saugumo
reikalavimus.

Inžinerinės infrastruktūros:
 vystyti centralizuotą aprūpinimą požeminiu vandeniu, renovuoti vandentiekio tinklus;
 racionaliai išdėstyti valymo įrenginių, atliekų tvarkymo įmones maksimaliai mažinant jų
neigiamą poveikį aplinkai, vystyti ekologinės infrastruktūros objektus;
 siekti uždaryti ir rekultivuoti šiuolaikinių reikalavimų neatitinkančius sąvartynus;
 modernizuoti esamas katilines ir šiluminius tinklus, siekti minimalių nuostolių
paskirstymo tinkluose.
Kitų funkcinių teritorinių struktūrų specialieji vystymo tikslai:




optimaliai išdėstyti ir vystyti bei remti pramonės ir verslo įmones teritoriniu, gamtiniu,
ekonominiu požiūriu;
vystyti sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, švietimo ir kultūros įstaigų teritorinį
tinklą, užtikrinti jo pasiekiamumą gyventojams;
didinti regiono centro vaidmenį mokslo ir pažangių technologijų srityse, stiprinti
aukštesniojo profesinio ir kitų mokymo įstaigų tinklą ir prieinamumą.
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2. BENDROJI ERDVINĖ KONCEPCIJA
2.1. Panevėžio apskrities teritorijos generalinio plano nuostatos
Bendroji šalies teritorijos raidos erdvinė koncepcija nustatyta LR Seimo patvirtintame Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrajame (generaliniame) plane, Panevėžio apskrities teritorijos
generaliniame plane. Šios koncepcijos sudarymo principai remiasi Europos Sąjungoje visuotinai
priimta darnaus (subalansuoto) vystymosi ideologija. Jos apibrėžimas pateiktas LR Vyriausybės
patvirtintoje „Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje“. Pagal šį apibrėžimą 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.
Teritorijų planavime tausojantis ir subalansuotas vystymasis turi užtikrinti racionalų teritorijų
naudojimą, siekiant efektyvaus socialinio-ekonominio vystymosi ir maksimalios gamtinių
išteklių bei kraštovaizdžio ir jo vertybių apsaugos. Šiame kontekste, kaip svarbiausi teritorijos
erdvinės sandaros komponentai, dalyvaujantys bendrosios erdvinės koncepcijos parengime, yra
urbanistinis bei gamtinis karkasai, bioprodukcinio ūkio, rekreacinio naudojimo ir saugomų
teritorijų funkcinės struktūros.
Biržų rajono savivaldybės kontekste išskirtini šie Panevėžio apskrities generaliniame plane
teikiami šio regiono erdvinės struktūros vystymo sprendiniai:
1. Biržų rajono savivaldybės teritorijoje išskiriamos regioninės urbanistinės integracijos
ašys, kurios jungia atskiras regiono dalis ir susieja jas su aukštesnio lygmens urbanistinės
integracijos ašimis:
 ašis Utena – Kupiškis – Biržai –Latvijos siena, sutampanti su krašto keliais 118, 124,
190;
 ašis Biržai – Pandėlys – Rokiškis, sutampanti su krašto keliais 123, 122;
 ašis Biržai – Pasvalys – Joniškėlis – Pakruojis, sutampanti su krašto keliais 125, 150.
2. Biržų miesto, kaip subregiono centro, galinčio vykdyti regioninio centro funkcijas
periferinėse pasienio teritorijose, vystymas.
3. Biržų rajono savivaldybės teritorijoje formuojasi šiaurinė regiono rekreacinio vystymo
žiedo atkarpa (Papilys – Biržai – Likėnai).
4. Savivaldybės teritorijoje lokalizuoti svarbūs Panevėžio apskrities gamtinio karkaso
elementai: regioninės svarbos Mūšos - Nemunėlio geoekologinės takoskyros ruožas,
regioninės svarbos Nemunėlio migracinio koridoriaus ruožas, regioninės svarbos Biržų
girios geosistemų vidinio stabilizavimo arealas.
5. Teritorijos vystymo tipologijos požiūriu savivaldybės teritorijai būdingas bioprodukcinio
naudojimo teritorijų – esamo bioprodukcinio naudojimo intensyvinimo, tausojančio
bioprodukcinio naudojimo vystymo ir ekologinio ūkininkavimo karstiniame rajone
vystymo ir konversijos vystymo tipų, atspindinčių bioprodukcinio ūkio (pirmiausia miškų
ir žemės ūkio) interesus, dominavimą.
Specifinis teritorijos vystymo tipas – ekologinio ūkininkavimo karstiniame rajone
vystymo ir konversijos apima apie trečdalį savivaldybės teritorijos ploto yra susijęs su
karstinių reiškinių paplitimu Biržų rajone ir būtinybe taikyti specialias ūkinę veiklą
reglamentuojančias sąlygas.
6. Savivaldybės centrinėje ir šiaurės rytinėje dalyje koncentruojasi nacionaliniu mastu
svarbios saugomos teritorijos (Biržų regioninis parkas, Biržų girios biosferos poligonas).
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Toliau, tikslinant Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrąją erdvinę struktūrą, atsižvelgiama į
Biržų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, peržiūrimos ir konkretizuojamos Panevėžio
apskrities teritorijos generaliniame plane numatytos teritorijos vystymo kryptys bei jų
lokalizacija. Atliekamas vidinių savivaldybės urbanistinės - ūkinės integracijos ir rekreacinio
vystymo ašių išryškinimas, nustatomos teritorijos naudojimo strategijos ir vystymo tipai.
2.2. Kraštotvarkinės struktūros lokalizavimas
Pagrindinės sąvokos:
Kraštotvarka – teritorijų planavimo priemonėmis įgyvendinamas žmonių veiklos erdvinis organizavimas
ir aplinkos tvarkymas, siekiant suderinti teritorijos naudojimo socialinius, ekonominius ir ekologinius
interesus bei kurti harmoningą kultūrinį kraštovaizdį. Kraštotvarkinės ašys – Teritorijų planavimo
dokumentais nustatoma urbanistinės, infrastruktūrinės, socialinės ar ekologinės integracijos erdvinės
kryptys.
Urbanistinis karkasas – aktyviausios ūkinės bei kultūrinės plėtros centrų ir ašių teritorinė sistema su
labiausiai pertvarkyta gamtine aplinka bei išvystytais techninės inžinerinės infrastruktūros kompleksais.
Gamtinis karkasas- vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę
kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių
teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migracija tarp jų.

2.2.1. Urbanistinių-ūkinių integracijos ašių ir centrų erdvinis organizavimas savivaldybės
teritorijoje
Tarptautiniai urbanistiniai koridoriai formuoja pagrindines teritorijų integracijos ašis, prie jų
kuriasi ir vystosi urbanistiniai centrai, integruodami savivaldybės bei seniūnijų administracinius
centrus, susidaro sąlygos plėtoti aktyvią ūkinę veiklą, gamybą, verslą, vystyti ekonominį ir
socialinį potencialą, skatina gyventojų suinteresuotumą bei sudaro palankias sąlygas teritorijų
urbanistinei plėtrai, naujų urbanistinių-ūkinių centrų kūrimuisi.
Gamtinio karkaso ir gyvenamųjų vietovių sistemos tinklo urbanistinės plėtros ašys tarpusavyje
derinančios regiono savitumo požymius formuoja pagrindines urbanistines integracijos ašis ir
centrus.
Lietuvos teritorinio administracinio vieneto gyvenamųjų vietovių sistema yra neatskiriama
bendros Lietuvos Respublikos sistemos dalis. Todėl rajono urbanistinė sistema gali būti
nagrinėjama tik bendroje šalies teritorijos gyvenamųjų vietovių sistemoje, apskričių bei
nagrinėjamo rajono kontekste.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas yra pagrindinis planavimo
dokumentas, reguliuojantis šalies teritorijos naudojimo ir tvarkymo ilgalaikę strategiją. Jis teikia
šalies gyvenamųjų vietovių atraminės sistemos – urbanistinio karkaso - erdvinės struktūros
plėtros modelį.
Nagrinėjant, atskirų teritorijų (tame tarpe savivaldybių, kaip atskirų plano sudedamųjų dalių)
integracijos kryptis, yra būtina atsižvelgti į pagrindines teritorijų vystymo nuostatas ir detaliau
analizuoti konkrečios teritorinės srities prioritetines bei svarbią lokalinę reikšmę turinčias
urbanistinio karkaso urbanistines-ūkines integracijos ašis ir centrus.
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Biržų savivaldybėje gali būti įgyvendintas teritorinio administracinio valdymo institucijų
koregavimas, sąlygojamas administracinės politikos tobulinimo, demokratiško bei aktyvaus
visuomenės dalyvavimo principų. Urbanistinių integracijos ašių ir urbanistinių-ūkinių centrų
vystymas bei stiprinimas turėtų išlaikyti pagrindinį savivaldybės bei gretimų teritorijų Bendrojo
plano principą – užtikrinti teritorijos tvaraus vystymosi tendencijas ir atitikti pasirinktus
pagrindinius strateginius principus bei nuostatas.
Biržų rajono erdvinė koncepcija derina urbanistinio-ūkinio vystymo ašis ir centrus
susiformavusio ir vystomo gyvenamųjų vietovių tinklo pagrindu. Teritorijos erdvinėje
struktūroje išskiriamas atraminis gyvenamųjų vietovių tinklas ir pagrindiniai centrai (urbanistinis
karkasas), urbanistinės-ūkinės integracijos bei rajono urbanistinio vystymo ašys.
Regioninės urbanistinės ašys - tai vidinės urbanistinės integracijos ašys, kurios papildo
tarptautinės kategorijos urbanistinių ašių tinklą. Jų funkcija yra regioninių ir rajonų centrų
integravimas šalies viduje ir jų prijungimas prie tarptautinių išorinių ryšių.
Šios kategorijos pagrindinės ašys Biržų savivaldybėje yra Biržai-Pabiržė-Pasvalys-Panevėžys,
Biržai-Papilys-Pandėlys-Rokiškis ir Biržai-Vabalninkas-Kupiškis. Ties Pasvaliu, Rokiškiu,
Kupiškiu šios ašys įsijungia į tarptautines urbanistinės integracijos ašis, kurios jungia Panevėžio
miestą su LR teritorinėmis bei gretimomis kaimyninių šalių jungtimis. Biržų rajono
savivaldybėje svarbi urbanistinė-ūkinė integracijos ašis yra Biržai-Ryga, einanti nuo Biržų
miesto į šiaurinę LR teritorijos dalį link pasienio su Latvijos Respublika.
Rajoninės urbanistinės-ūkinės ašys: Biržai-Vabalninkas, Biržai-Pabiržė, Biržai-Pačeriaukštė I,
Biržai-Parovėja ir Nemunėlio Radviliškis, Biržai-Papilys. Trys iš šių rajoninės reikšmės ašių
sutampa su minėtomis regiono urbanistinės-ūkinės integracijos ašimis Biržai-VabalninkasKupiškis-Utena-Vilnius, Biržai-Pabiržė-Pasvalys-Panevėžys ir Biržai-Papilys-Rokiškis.
Lokalinės jungtys Biržų savivaldybėje yra nagrinėjamos pagal Biržų rajono savivaldybės
prioritetinę principinę schemą, kuri išskiria rajonines-lokalines urbanistines-ūkines integracines
ašis šioje teritorijoje.
Šis urbanistinis-ūkinis ašių tinklas atspindi atraminį gyvenamųjų vietovių tinklą lokaliniu lygiu.
Tai savivaldybės administracinio centro ryšiai su seniūnijų centrais ir lokalinės jungtys tarp
seniūnijų administracinių centrų.
Svarbią lokalinių vystymo jungčių reikšmę ir integracinius ryšius turintys savivaldybės seniūnijų
centrai tarpusavyje jungdamiesi ir sudaro savivaldybės teritorijoje žiedinį tarpusavio sąveikos ir
vystymo bei galimos plėtros urbanistinį-ūkinį modelį.
Visų minėtų urbanistinių-ūkinių ašių pagrindu Biržų rajono savivaldybėje seniūnijų centrai
jungiasi su savivaldybės centru Biržų miestu.
Reikšmingi Biržų rajono savivaldybei yra šio rajono ryšiai su gretimomis teritorijomis. Tai
išvedančios jungtys į šalia esančius regionus, tiek LR teritorijoje, tiek ir už jos ribų. Tokios
jungtys sutampa su regioninėmis link Pasvalio, Panevėžio, Vilniaus, Rokiškio ir Rygos.
Urbanistinio karkaso formavimą lemia pagrindinių posistemių – atraminio gyvenviečių tinklo bei
jo integracijos ašių raida, įtakojama tiek galimų geopolitinių situacijų kaitos, tiek šalies vidaus
socialinės-ekonominės būklės, įvairių probleminių arealų neigiamų pasekmių sušvelninimo ir
likvidavimo taktikos.
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Biržų rajono savivaldybėje administracinis centras Biržų miestas bei seniūnijų administraciniai
vienetai yra pagrindiniai urbanistinio-ūkinio vystymo centrai. Jų pagrindu savivaldybės
teritorijoje formuojasi pagrindinės rajoninės ir lokalinės reikšmės urbanistinės-ūkinės
integracijos ašys ir ryšiai.
Miesteliai, kaimai ir vienkiemiai sudaro labiausiai pažeidžiamą gyvenamųjų vietovių tinklą,
todėl yra tikslingas šių vietovių inžinerinės infrastruktūros-pramonės plėtojimas, darbo vietų
kūrimas bei palankios aplinkos kūrimas, atsižvelgiant į vietovės urbanistinio-gamtinio karkaso
privalumus.
Miestų ir kaimiškųjų teritorijų ryšį nustato gyvenamųjų vietovių socialinė, kultūrinė, gamybinė ir
administracinė sąsaja, apibūdinama gyvenamųjų vietovių funkcine hierarchija bei ryšių
sistemingumu.
Regioniniai ir rajonų savivaldybių centrai savo tarpusavio ryšiais formuoja svarbiausias
urbanistinės-ūkinės integracijos ašis, suteikiančias artimiausiai aplinkai tam tikrą ūkinio
aktyvumo potencialo lygį.
Šalies vidinių ir regioninių urbanistinių integracijos ašių tinklas apskrities teritorijoje nėra labai
tankus, tačiau jis apjungia visus pagrindinius lokalinius centrus ir prijungia juos prie aukštesnio
lygmens urbanistinių – ūkinių integracijos ašių.
Visos aukščiau minėtos urbanistinės-ūkinės integracijos ašys sudaro regiono urbanistinį-ūkinį
karkasą, kuris visomis pagrindinėmis kryptimis – kraštotvarkinėmis ašimis - kerta apskrities
teritoriją ir apsprendžia jos funkcionavimą bei svarbiausius ryšius.
Urbanistinių-ūkinių ašių ir centrų vystymosi perspektyva priklauso nuo šalies vidinio potencialo
didėjimo, išorinių tarptautinių transporto ryšių bei gretimų valstybių ekonominės ir geopolitinės
situacijos. Gyvenamųjų namų statybos plėtojimo apimtys perspektyvoje miestuose ir kaimo
gyvenvietėse priklausys nuo bendros ekonominės padėties ir socialinių-demografinių sąlygų. Dėl
esamos šalyje demografinės padėties, būsto plėtra šiuo metu daugiausiai siejama su gyvenamojo
ploto, tenkančio vienam gyventojui, didėjimu.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrajai erdvinei koncepcijai orientuojantis į 20 metų
laikotarpį yra būtina panaudoti visas galimybes skatinti ūkinio aktyvumo didėjimą. Visais
atvejais aukščiau nustatytų urbanistinio-ūkinio aktyvumo ašių vystymasis turi būti skatinamas ir
palaikomas administracinėmis, infrastruktūros gerinimo ir kitomis regioninės politikos
priemonėmis.
Viena iš tokių priemonių galėtų tapti apskrities periferijos aktyvinimas vykdant savivaldybių
tinklo plėtrą ir naujo lokalinio savivaldybės centro – Vabalninko miesto įteisinimas ir vystymas
bei Biržų miesto, kaip regioninio centro funkcijų stiprinimas. Biržų rajono savivaldybėje
Likėnai galėtų siekti kurorto statuso.
Urbanistinio karkaso centrai ir urbanistinės-ūkinės integracijos ašys, kaip įvairios veiklos ir
gyventojų traukos židiniai veikia ir formuoja teritorijų raidos pobūdį. Urbanizuotose teritorijose,
apimančiose konkrečias miestų ir gyvenviečių zonas, transporto magistralių, ūkinės veiklos
plėtra remiasi intensyvia urbanizuota žemėnauda, švarios ir sveikos aplinkos palaikymo
principais, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos reikalavimais.
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Svarbiausios urbanistinio vystymo funkcinės vietovės Biržų rajono savivaldybės teritorijoje
galėtų būti savivaldybėje esamų miestų, pirmiausia Biržų urbanistinis-ūkinis vystymas, kaip
regioninio centro, ir kaip rekreacijos bei turizmo centro plėtojimas, esamų seniūnijų centrų
urbanistinio funkcinio vystymo vietovių stiprinimas ir plėtra, remiant ir didinant urbanistiniųūkinių integracijos ir vystymo ašių ir ryšių, ypač lokalinio teritorinio lygio, reikšmę.
Biržų miesto bendrasis planas buvo patvirtintas 2002m. Jame miesto plotas užėmė 1783,4 ha
plotą, o numatyta prijungti - 121,8 ha.
Individualiai (sodybinei) statybai numatyta – 4,8 ha, daugiaaukštei – 0,9 ha, pramonės ir
sandėliavimo teritorijoms – 37,0 ha, viešo naudojimo žaliesiems plotams numatyta – 74,0 ha.
Daugiabutė statyba jame buvo numatyta Kaštonų mikrorajone. Mažaaukštė (sodybinė) teritorija
išsidėsčiusi rytinėje dalyje esamose miesto ribose, šio tipo užstatymo plėtra numatyta vakarinėje
dalyje. Pramonės ir komunalinių įmonių teritorijos – rytinėje ir šiaurinėje dalyse, esamose miesto
ribose, vykdant teritorijų paskirties konversiją bei pietvakarių dalyje numatant teritorijų plėtrą.
Žaliųjų plotų plėtra – šiaurės vakarinėje dalyje Širvėnos ežero pakrantės zonoje, pietinėje dalyje
prie Agluonos upės ir Kilučių ežero, kur yra ir aerodromo teritorija.
Miesto urbanizacijos zona galėtų būti plečiama, prijungiant gretimas užstatytas bei ruošiamas
užstatyti teritorijas. Naujų teritorijų prijungimo klausimai galėtų būti sprendžiami rengiant
naują Biržų miesto teritorijos bei gretimų seniūnijų planus.
Biržų rajono savivaldybės urbanistinis karkasas ir teritoriniai ryšiai pateikiami Koncepcijoje
nagrinėti remiantis pagrindinėmis regiono integracijos ašimis ir rajono urbanistinėmis-ūkinėmis
vystymo ašimis ir jungtimis.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano teritorijos vystymo Koncepcija nesprendžia
numatomų ar siūlomų naujai steigti savivaldybių bei seniūnijų konkrečių teritorijos
administraciniams vienetams priskiriamų teritorijų ribų.
Vykstant tolesnei teritorinių administracinių vienetų reformai ir stiprinant savivaldybių
vaidmenį, svarstytinas ir naujos savivaldybės steigimas (siūlomas Vabalninkas).
Suteikiant būsimam naujos savivaldybės centrui steigimosi galimybes ir inicijuojant vietos
bendruomenės aktyvumą, administracinės valdymo institucijos taptų labiau prieinamos
visuomenei. Savivaldybės administracinio centro statuso suteikimas aktyvintų visuomenės
dalyvavimą valdymo procesuose, skatintų atsirasti palankioms sąlygoms infrastruktūros, verslo,
ekonomikos vystymuisi.
Konkretūs sprendiniai dėl naujos savivaldybės steigimo yra susietas su visos šalies teritorinės
administracinės reformos vykdymu, tačiau didele dalimi priklauso ir nuo vietos visuomenės
iniciatyvumo ir veiklos.
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Koncepcija numato:


Tolygios plėtros variantą - esamų urbanistinių-ūkinių centrų ir integracijos ašių vystymą
bei perspektyvoje, naujos savivaldybės steigimą rajono pietinėje dalyje, vystant
Vabalninko miestą kaip naujos savivaldybės centrą (2.1.pav.).
o Likėnams siūlomas kurortinės teritorijos statusas.



bendrojo plano koncepcijos alternatyva - Biržų rajono savivaldybės urbanistinio karkaso
ir teritorinių ryšių esamos padėties - Status quo situacijos koncepcija (2.2. pav.).
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KONCEPCIJOS I IR II VARIANTŲ PAGRINDINIAI ASPEKTAI
(Urbanistinis karkasas)
I Variantas

Pagal LR Bendrąjį
planą
(Tolygi plėtra)

II Variantas

Status quo situacijos
koncepcija
(Esama padėtis- Status
quo)

Urbanistinį karkasą formuoja aktyviausios ūkinės plėtros centrų bei ašių aktyvios ir santykinai aktyvios
raidos urbanistiniai-ūkiniai centrai ir integracijos ašys
Esamo Biržų rajono
Perspektyvoje
Biržų rajono
Esamo Biržų rajono
savivaldybės
numatomas naujo
savivaldybės
savivaldybės
urbanistinio karkaso ir
savivaldybės centro
urbanistinio karkaso ir
urbanistinio karkaso ir
teritorinių ryšių
Vabalninko steigimas
teritorinių ryšių esamos teritorinių ryšių
vystymas ir stiprinimas
padėties - Status quo
vystymas ir stiprinimas
situacijos koncepcija
Biržų miestas iš dalies ir dabar atlieka regioninio centro funkcijas ir turi galimybių intensyvesnei plėtrai
Numatomo regiono centro Biržų miesto plėtojimas Esamos padėties - Status quo situacijos koncepcija
Administracinių centrų statuso suteikimo procesas priklauso nuo visuomenės iniciatyvos, būsimo centro
aiškios funkcijos ir patogios padėties susisiekimo ryšių požiūriu ir ekonominių veiksnių
Perspektyvoje numatomo savivaldybės centro
Esamos padėties - Status quo situacijos koncepcija
Vabalninko miesto formavimas ir plėtojimas
Aktyvinant gretimų teritorijų urbanizaciją ir ūkinę-komercinę veiklą išlaikyti teritorijų tvaraus erdvinės
struktūros vystymo principą
Regiono ir rajono urbanistinių-ūkinių integracijos
Regiono ir rajono urbanistinių-ūkinių integracijos
ašių bei jungčių stiprinimas numatant perspektyvinį ašių bei jungčių stiprinimas pagal esamą
urbanistinio erdvinio karkaso modelį
urbanistinio erdvinio karkaso modelį
Plėtojant miestų, administracinių centrų ir kaimo gyvenamųjų vietovių teritorinius ryšius teritorijų raidos
pobūdis palankus pritraukti komercinę-ūkinę veiklą, formuoti kaimiškųjų vietovių socialines, kultūrines,
gamybines ir administracines funkcijas
Savivaldybės teritorijos modelyje svarbus esamų ir Savivaldybės teritorijos modelyje svarbus esamų
numatomų urbanistinių-ūkinių centrų bei ašių
rajoninių, lokalinių urbanistinių-ūkinių centrų bei
aktyvus vystymas
ašių aktyvus vystymas
Galimybės vystyti tarpsieninio bendradarbiavimo projektus, aktyvinti pasienio gyvenamųjų vietovių
integraciją į bendrą ES ir šalies urbanistinį karkasą
Aktyvinti savivaldybės pasienio regionų vystymo
Aktyvinti savivaldybės pasienio regionų vystymo
galimybes per esamas rajono urbanistines-ūkines
galimybes per esamas rajono urbanistines-ūkines
vystymo ašis
vystymo ašis
Gyvenamosios vietovės, kuriose yra gamtinių išteklių, galinčių turėti gydomųjų savybių, ir speciali
infrastruktūra naudoti šiuos išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms, gali turėti kurortinės
teritorijos ar kurorto statusą
Likėnai Lietuvoje žinomi kaip daugiau nei 100
Likėnai Lietuvoje žinomi kaip daugiau nei 100
metų gydymo patirtį turinti natūralius gydomuosius metų gydymo patirtį turinti natūralius gydomuosius
išteklius (mineralinis vanduo ir purvas) išsaugojusi išteklius (mineralinis vanduo ir purvas) išsaugojusi
vietovė. Siūlomas kurortinės teritorijos statusas.
vietovė ir yra vystoma kurortinė teritorija.
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2.2.2. Rekreacinio 1 aktyvumo ašių ir centrų lokalizavimas
Rekreacinių teritorijų diferencijavimas, naudojimas ir kryptys bei tvarkymas priklauso nuo
sekančių pagrindinių veiksnių:
- gamtinės aplinkos išteklių turtingumo (vaizdingas gamtovaizdis, miškai, vandens
telkiniai);
- kultūros paveldo turtingumo (vertingą kultūros paveldą turintys miestai, miesteliai ir
kaimų gyvenvietės bei vietovės);
- esamo rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygio;
- vietos gyventojų ekonominių galimybių; aplinkos sveikumo; rekreacinio aptarnavimo
tradicijų.
LR teritorijos bendrojo (generalinio) plano sudėtyje pagal minėtuosius veiksnius atliktos analizės
išdavoje buvo išskirta 40 rekreacinių resursinių arealų, kurių ribas lemia rekreacinis gamtinės bei
kultūrinės aplinkos turtingumas. Didžioji dalis Biržų rajono savivaldybės teritorijos pateko į
gana mažo ir mažo potencialo rekreacinių arealų (vidutiniškai turtingi ir neturtingi gamtinės
aplinkos rekreaciniais ištekliais bei vidutinio ir mažo kultūrinės aplinkos turtingumo), sudarančių
lokalinės svarbos rekreacines sistemas, ribas. Tik mažesnėje Biržų rajono savivaldybės teritorijos
dalyje buvo nustatytas vidutinio potencialo Biržų – Pasvalio rekreacinis arealas, sudarantis
regioninės reikšmės rekreacinę sistemą.
Panevėžio apskrities teritorijos generalinio plano sprendinių konkretizavimo stadijoje atliktas
rekreacinių resursinių arealų ribų patikslinimas bei detalizavimas, jų potencialo vertinimas ir
vystymo galimybių nustatymas. To išdavoje, Biržų rajono savivaldybės teritorijoje išskirti
keturių tinkamumo kategorijų arealai: nuo mažo (pietinė - pietvakarinė ir šiaurės vakarinė
dalys) ir gana mažo (pietrytinė dalis) iki vidutinio (Biržų giria bei aplinkinės teritorijos) ir aukšto
(Biržų regioninis parkas).
Savivaldybės teritorijos rekreacinio naudojimo ir turizmo vystymo klausimai bus sprendžiami
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių konkretizavimo stadijoje, todėl
bendrojoje erdvinėje koncepcijoje teikiamas tik savivaldybės rekreacinio aktyvumo (esamo ar
perspektyvinio) centrų ir ašių atraminio tinklo, integruojančio teritorijos rekreacinį naudojimą,
išaiškinimas.
Svarbią vietą rekreacijos plėtros teritorinėje sistemoje užima rekreacijos aptarnavimo ir turizmo
centrai. Pagrindinis rekreacinis turistinis centras planuojamame rajone neabejotinai yra Biržų
miestas, formuojantis ir ateityje formuosiantis daugiafunkcinį savo teritorijos išteklių naudojimo
pobūdį. Reikia pažymėti, kad remiantis Panevėžio apskries teritorijos generaliniu planu
akcentuojamas Biržų, kaip regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centro vystymo
aktualumas.
Kaip lokalinius rekreacijos patarnavimo ir turizmo centrus Biržų rajono savivaldybėje tikslinga
vystyti: Vabalninką (pastarasis siūlymas teikiamas Panevėžio apskrities generaliniame plane),
Papilį, Nemunėlio Radviliškį.
1

Rekreacija – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas, žmogaus laisvalaikio veikla, kurios tikslas –
poilsiauti, keliauti bei gydytis sanatorijose, kurortuose. Pažintinis turizmas – turizmo kryptis, orientuojanti į
tikslingą krašto gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių), kraštovaizdžio bei istorijos
pažinimą, taip pat skirtą mokslui ir mokymui.
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Pagal LR teritorijos bendrąjį planą ir jo nuostatas tęsiantį Panevėžio apskrities teritorijos
generalinį planą, gydomosios (sanatorinės) rekreacijos vystymo tikslu yra numatoma išplėsti
kurortinių vietovių tinklą, įtraukiant į jį vietoves, turinčias šiam tikslui didelį gamtinių
kurortologinių išteklių potencialą. Kurorto1 arba kurortinės teritorijos2 perspektyva Biržų
rajono savivaldybėje sietina su Likėnų vietovės galimybėmis siekti šio statuso. Likėnai, iš esmės,
atitikdami LR Vyriausybės 2006 m. patvirtintus reikalavimus gamtiniams ištekliams, turėtų
tikslingai kurti jiems naudoti reikalingą specialią kurortinio (sanatorinio) gydymo, turizmo bei
poilsio infrastruktūrą ir daugiau dėmesio skirti rekreacinės aplinkos tvarkymui.
Ta aplinkybė, kad Biržų rajono savivaldybės teritorijos rekreacinis potencialas nevienodas praktiškai visi, vidutiniu ir aukštu potencialu pasižymintys rekreacinės aplinkos ištekliai telkiasi
centrinėje (Biržų regioninis parkas) ir šiaurės rytinėje (Biržų giria, Nemunėlio upė) dalyse,
sąlygoja būtinybę ieškoti galimybių stiprinti mažiau turtingų rekreaciniais ištekliais savivaldybės
dalių potencialą. Tuo tikslu, išskiriant savivaldybės teritorijos rekreacinio aktyvumo ašių
atraminį tinklą, į jį yra įtraukiamos ne tik esamos rekreaciniu bei pažintiniu turistiniu požiūriu
svarbios vietovės, bet ir tos, kurios perspektyvoje galėtų tokiomis tapti. Reikia pažymėti, kad
nemažai rajono rekreacinio aktyvumo žiedo atkarpų išsiskiria reikšmingų gamtos ir kultūros
vertybių koncentracija bei yra sudėtinės nacionalinių ir regioninių turizmo trasų sistemų dalys.
Savivaldybės teritorijos svarbiausių išorinių rekreacinių ryšių ašys formuojasi Pasvalio –
Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio ir Rygos kryptyse.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos rekreacinės integracijos erdvinė koncepcija, kaip
svarbiausių rajono esamų bei perspektyvinių rekreacinių centrų ir ašių atraminis tinklas
teikiamas bendrosios erdvinės koncepcijos brėžinyje.
2.2.3. Svarbiausių ekologinio stabilizavimo ašių lokalizavimas
Subalansuoto vystymo idėją padedančio realizuoti gamtinio kraštovaizdžio ekologinio
stabilizavimo teritorijų sistemą šalyje nustato LR teritorijos bendrajame plane patvirtintas ir
Panevėžio apskrities generaliniame plane konkretizuotas gamtinio karkaso elementų
lokalizavimas. Gamtinio karkaso paskirtis:
1. Sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį
kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų,
sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;
2. Sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų
migracijai reikalingas teritorijas;

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 gyvenamajai 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 (tinkama) rekreacinę aplinką.
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3. Saugoti natūralų kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
4. Didinti šalies miškingumą;
5. Optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą.
Tiek Panevėžio apskrities, tiek Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrąją erdvinę koncepciją
formuojančioms svarbiausioms ekologinio stabilizavimo teritorijoms, turinčioms kompensuoti
urbanistinio - ūkinio vystymo poveikį, priskiriamos:
1. Geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei
jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus,
kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto
paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines geosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą;
2. Migraciniai koridoriai (labiausiai išreikšti) – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos
teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų
apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija.
Geoekologinė takoskyra Biržų rajono savivaldybės teritorijoje yra viena (brėž. Bendroji
erdvinė koncepcija):
 Regioninę svarbą turintis Mūšos – Nemunėlio geoekologinės takoskyros ruožas Kirdonių
– Kirkilų –Parupės ir Kirkilų – Klausučių – Meilūnų – Einorių atkarpose.
Migraciniams koridoriams, formuojantiems Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrąją
erdvinę koncepciją priskirtini ( brėž. Bendroji erdvinė koncepcija):
 Regioninės svarbos Nemunėlio migracinio koridoriaus ruožas - atkarpa rytiniame ir
šiauriniame savivaldybės teritorijos paribyje.
 Svarbesni rajoniniai – Apaščios, Rovėjos, Upytės, Tatulos, Aukštosios Gervės migracinių
koridorių ruožai arba jų atkarpos Biržų rajono savivaldybės teritorijos ribose.
Pažymėtina, kad šiaurės rytinė Biržų rajono savivaldybės teritorijos dalis priklauso regioninės
svarbos vidinio ekologinio stabilizavimo arealui (Biržų giria), kuriame išskiriamas ir stambus
europinės svarbos bioekologinis branduolys - Panevėžio apskrities ekologinio tinklo sudėtinė
dalis. Tai suteikia Biržų rajono savivaldybei ypač didelę ekologinę apsauginę svarbą.
Ekologinio stabilizavimo ašys, kaip rajono bendrosios erdvinės struktūros dalis, nustato
svarbiausius teritorinius gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimo prioritetus, būtinus bendrajai
ekologinei pusiausvyrai palaikyti. Gana sudėtinga šią nuostatą realizuoti ekologinio
stabilizavimo ašių sankirtoje su urbanistinio-ūkinio vystymo ašimis, ypač pastarųjų centrams
patenkant į geoekologinių takoskyrų ar migracinių koridorių teritorijas. Būtent tokioje
kraštotvarkinį konfliktą generuojančioje kontraversinėje situacijoje yra svarbiausias rajono
vystymo centras - Biržų miestas. Vienintelis tokio konflikto sprendimo kelias yra kraštotvarkinio
kompromiso ir konsensuso paieškos, įvertinančios abi interesų grupes.
Gamtinei integracijai labai svarbios ir valstybės saugomos gamtinė teritorijos (draustiniai,
valstybiniai parkai, biosferos poligonai) bei Natura 2000 teritorijos išskiriamos pagal Europos
Sąjungos paukščių (PAST) ir buveinių (BAST) direktyvas. Visos šios teritorijos yra pateikiamos
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos brėžiniuose.
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2.2.4. Teritorijos vystymo tipai
Teritorijos vystymo tipai ir nustatyti jų arealai sudaro tarsi kraštotvarkinį foną, kuriame
realizuojasi ir funkcionuoja atraminės urbanistinio-ūkinio vystymo bei ekologinio
kompensavimo struktūros. Pagal teritorijos vystymo strategijos pobūdį, nustatytą Panevėžio
apskrities teritorijos generalinio plano teritorijos vystymo koncepcijoje, Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje išskiriami septynių teritorijos vystymo tipų arealai (brėž. Bendroji
erdvinė koncepcija):
1. Esamo bioprodukcinio naudojimo intensyvinimo – žymesnių ekologinių ribojimų
nekeliantys lyguminiai arealai rajono centrinėje, šiaurės vakarinėje ir pietinėje
savivaldybės teritorijos dalyse.
2. Tausojančio bioprodukcinio naudojimo vystymo – ekologinių apribojimų
reikalaujantys arealai geoekologinės takoskyros (pietrytinėje dalyje) ir upių paslėnių
zonose (Nemunėlio, Apaščios, Rovėjos, Upytės, Tatulos, Aukštosios Gervės).
3. Ekologinio ūkininkavimo karstiniame rajone vystymo ir konversijos – kompleksinių
ekologinių priemonių taikymo reikalaujantis karstinio rajono arealas vakarinėje
savivaldybės teritorijos dalyje.
4. Bioprodukcinio konservacinio vystymo ir konversijos – Natura 2000 teritorijų
apsaugai svarbus arealas šiaurės rytinėje savivaldybės teritorijos dalyje (Biržų giria,
Nemunėlio upės slėnis).
5. Konservacinio – rekreacinio vystymo ir konversijos – esamos Biržų valstybinio
regioninio parko bei Nemunėlio Apaščios geologinio draustinio ir perspektyvinės
teritorijos.
6. Rekreacinio vystymo ir konversijos – nepakankamai naudojamas mažai miškingo
kraštovaizdžio arealas Nemunėlio paslėnio zonoje.
7. Gavybinio vystymo ir konversijos – eksploatuojami ir perspektyvūs naudingųjų
iškasenų (durpė) telkiniai pietvakarinėje savivaldybės teritorijos dalyje.
Nustatytų rajono teritorijos vystymo tipų teritorinė lokalizacija pateikiama brėžinyje: Bendroji
erdvinė koncepcija ( I ir II variantuose teritorijos vystymo tipų lokalizacija analogiška).
Pirmojo (1) tipo vystymo arealuose rekomenduojama išlaikyti intensyvų bioprodukcinį
naudojimą, ieškant optimalių šių veiklos tipų realizavimo formų bei užtikrinant racionalų ir
efektyvų turimų išteklių naudojimą.
Antrojo (2) ir trečiojo (3) tipų arealų vystymas turi atitikti tausojančio vystymo sampratą,
įpareigojančią adaptuoti esamą naudojimą, laikantis ekologinių teritorijos tvarkymo ir
kraštovaizdžio gamtinių bei kultūrinių vertybių išsaugojimo reikalavimų, siekiant gamybinių
procesų ir bioprodukcinio ūkio ekologizavimo, kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros
užtikrinimo ir siejant tai su būtinu funkcinės konversijos (pertvarkos) plėtojimu, pirmiausiai
bioprodukcinio ūkio santykinės reikšmės mažėjimu bei rekreacinio – turistinio naudojimo
svarbos augimu.
Ketvirtojo (4) ir penktojo (5) vystymo tipų arealų perspektyvinis naudojimas yra siejamas su
būtinu funkcinės konversijos (pertvarkos) plėtojimu, pirmiausiai su intensyvaus bioprodukcinio
ūkio santykinės reikšmės mažėjimu ir rekreacinio-turistinio naudojimo svarbos augimu. Šie
arealai taip pat siejami su ekologinių reikalavimų laikymusi bei kraštovaizdžio gamtinių ir
kultūrinių vertybių išsaugojimu.
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Šeštojo (6) tipo areale rekomenduojama vystyti intensyvų rekreacinį naudojimą, ieškant
optimalių šios veiklos tipų realizavimo formų bei užtikrinant racionalų ir efektyvų turimų
išteklių naudojimą.
Septintojo (7) tipo areale rekomenduojama vystyti intensyvų gavybinį naudojimą, ieškant
optimalių šios veiklos tipo realizavimo formų bei užtikrinant racionalų ir efektyvų turimų
išteklių naudojimą.
Bendrojo plano koncepcijos kartografinis mastelis neleidžia konkretizuoti urbanistinio vystymo
arealų, užimančių pernelyg mažas teritorijas esamuose ir perspektyviniuose savivaldybės
centruose.Urbanistinio vystymo kryptį juose
žymi pats
urbanistinio karkaso centro
lokalizavimas.
Aukščiau išvardintų teritorijos vystymo tipų lokalizavimas Biržų rajono savivaldybės teritorijoje
įgalino išskirti apibendrintas šio rajono vystymo makrozonas (brėž. Bendroji erdvinė
koncepcija):
I – karstinio regiono vystymo ir konversijos strategijos dominavimo - apima karstinio rajono
arealą vakarinėje savivaldybės teritorijos dalyje.
II – plėtojamojo (intensyvaus) vystymo strategijos dominavimo – apima didesnę pusę rajono
savivaldybės teritorijos ploto arealuose centrinėje, rytinėje ir pietinėje jos dalyse.
I-oji makrozona bei antrojo (2), ketvirtojo (4) ir penktojo (5) teritorijų vystymo tipų arealai
yra rajono subalansuoto vystymo užtikrinimo teritorinis garantas, reikalaujantis ypatingo
dėmesio ir nustatytų aplinkosauginių reglamentų laikymosi.
Nustatytų teritorijos vystymo tipų arealų pasiskirstymas rajone pateikiamas 2.1. lentelėje.
Lentelėje pateikti statistiniai duomenys rodo bioprodukcinio naudojimo teritorijų - esamo
bioprodukcinio naudojimo intensyvinimo ir tausojančio bioprodukcinio naudojimo vystymo
tipų, atspindinčių bioprodukcinio ūkio (pirmiausia miškų ir žemės ūkio) interesus, dominavimą
Biržų rajono savivaldybėje, kur jiems tenka apie 47,5% rajono teritorijos ploto. Pirmajam
paminėtam vystymo tipui yra priskirtos lyguminės ir silpnai banguotos derlingais dirvožemiais
pasižyminčios teritorijos Papilio, Vabalninko, Parovėjos, Pačeriaukštės seniūnijose, kurioms
nekeliami žymesni ekologiniai apribojimai. Antrasis bioprodukcinio ūkio vystymo tipas apima
ekologiškai jautrias teritorijas Mūšos – Nemunėlio geoekologinės takoskyros ir upių paslėnių
zonose (Nemunėlio, Apaščios, Rovėjos, Upytės, Tatulos, Aukštosios Gervės) arealuose, kur
vystymas turėtų būti orientuojamas į gamtinę aplinką tausojančias ūkinio naudojimo formas bei
technologijas. Ekologinio ūkininkavimo karstiniame rajone vystymo ir konversijos tipas
skiriamas kompleksinių ekologinių priemonių taikymo reikalaujančiame karstinio rajono areale
vakarinėje savivaldybės teritorijos dalyje, jam tenka apie 22 % rajono savivaldybės teritorijos
ploto.
Nemažos dalies rajono teritorijų perspektyvinis vystymas sietinas su konservacinės apsaugos
plėtojimu, paprastai neatsiejamu nuo funkcinės konversijos procesų. Su konservacinės apsaugos
plėtojimu susijusios teritorijos (vystymo tipai 4 ir 5) rajone užima apie 28% teritorijos ploto.
Konservacinės apsaugos vystymas nustatomas Natura 2000 teritorijoms, draustiniams,
valstybiniam parkui bei kitoms saugomoms bei saugotinoms teritorijoms.
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2.1.lentelė. Teritorijos vystymo tipų arealų pasiskirstymas Biržų rajono savivaldybėje
( brėž. Bendroji erdvinė koncepcija; I ir II variantuose teritorijos vystymo tipų lokalizacija
analogiška)
Teritorijos vystymo tipai

Indeksas
brėžinyje

Plotas, tūkst.
ha

%

Esamo bioprodukcinio naudojimo
intensyvinimo
Tausojančio bioprodukcinio naudojimo
vystymo
Ekologinio ūkininkavimo karstiniame rajone
vystymo ir konversijos
Bioprodukcinio konservacinio vystymo ir
konversijos
Konservacinio – rekreacinio vystymo ir
konversijos
Rekreacinio vystymo ir konversijos
Gavybinio vystymo ir konversijos
Iš viso:

1

52,8

35,8

2

17,3

11,7

3

32,7

22,2

4

23,9

16,2

5

18,3

12,4

6
7

1,2
1,4
147,6

0,8
0,9
100

Nemažos dalies rajono teritorijų perspektyvinis vystymas sietinas su konservacinės apsaugos
plėtojimu, paprastai neatsiejamu nuo funkcinės konversijos procesų. Su konservacinės apsaugos
plėtojimu susijusios teritorijos (vystymo tipai 4 ir 5) rajone užima apie 28% teritorijos ploto.
Konservacinės apsaugos vystymas nustatomas Natura 2000 teritorijoms, draustiniams,
valstybiniam parkui bei kitoms saugomoms bei saugotinoms teritorijoms.
Rekreacinio vystymo plėtojimas, apimantis apie 0,8% teritorijos ploto, taip pat sietinas su
funkcinės konversijos procesais. Šio vystymo teritorijos koncentruojasi rytiniame Biržų rajono
savivaldybės teritorijos dalyje - Nemunėlio paslėnio zonoje. Pažymėtina, kad likusioje rajono
savivaldybės teritorijos dalyje rekreacinis vystymas didesnių perspektyvų neturi.
Gavybinio vystymo ir konversijos plėtojimas, apimantis apie 0,9% savivaldybės teritorijos ploto
sietinas su gavybiniu naudojimu, užtikrinant reikiamą išeksploatuotų telkinių rekultivaciją ir
funkcinę konversiją. Likusioje rajono savivaldybės teritorijos dalyje gavybinis vystymas
didesnių perspektyvų neturi. Be to, bendrojo plano koncepcijos kartografinis mastelis neleidžia
konkretizuoti gavybinio vystymo arealų, užimančių pernelyg mažas teritorijas.
Bendrojo plano koncepcijoje nustatytų perspektyvinių teritorijos vystymo tipų sklaidos ypatumus
lemia rajono teritorijos kraštovaizdžio struktūra, gamtinių išteklių pobūdis, gamtinio karkaso ir
saugomų teritorijų lokalizavimas, esamo žemės naudojimo tradicijos. Nustatytų perspektyvinių
teritorijos vystymo tipų sklaida išreiškia neblogas perspektyvas rajono polifunkcinei raidai,
įgalinančiai kuo pilniau išnaudoti turimą teritorinių išteklių potencialą.
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2.5. Kitų teritorinių struktūrų vystymo koncepcijos nuostatos
Bendrojo plano koncepcijos alternatyvos susisiekimo sistemos atžvilgiu
Tolygios plėtros koncepcijos variante, susisiekimo sistemos atžvilgiu, nagrinėjamos dvi
alternatyvos:
I-a alternatyva - Tolygios plėtros koncepcija, numatanti susisiekimo sistemos plėtrą su
vakariniu aplinkkeliu :
 Biržų miesto pietinio apvažiavimo, numatyto patvirtintame Biržų miesto Bendrajame
plane, sujungsiančio 125 krašto reikšmės kelią į Pasvalį su 123 krašto reikšmės keliu į
Rokiškį) tąsa iki 190 kelio vedančio į Rygą.*
 padidinti 1301 kelio „Pasvalys – Vabalninkas“ reikšmę bei įrengti pietinį Vabalninko
aplinkkelį.
II-a alternatyva - Tolygios plėtros koncepcija, numatanti susisiekimo sistemos plėtrą be
vakarinio aplinkkelio *:
 padidinti 1301 kelio „Pasvalys – Vabalninkas“ reikšmę bei įrengti pietinį Vabalninko
aplinkkelį.
*atsisakyta Biržų miesto siūlomo vakarinio aplinkkelio t.y. pietinio apvažiavimo aplinkkelio
tąsos iki 190 kelio vedančio į Rygą.
II variante - Status quo situacijos koncepcijoje (Esama padėtis) kelių tinklo tankis rajono
teritorijoje yra pakankamas. Svarbiausių kelių tranzitinis eismas aplenkia daugumos miestų ir
miestelių užstatytas teritorijas arba praeina jų paribiu. Didžiausią tranzitinio eismo poveikį
patiria Biržų miestas. Transporto priemonių neigiamam poveikio sumažinimui perspektyvoje
numatoma suformuoti aplinkkelį t.y. Biržų miesto pietinis apvažiavimas, numatytas
patvirtintame Biržų miesto Bendrajame plane, sujungsiantis 125 krašto reikšmės kelią į Pasvalį
su 123 krašto reikšmės keliu į Rokiškį.
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2.5.1.Susisiekimo sistemos vystymo koncepcijos nuostatos
Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos vizijoje numatyta iki
2025 metų Lietuvoje sukurti modernią ir subalansuotą multimodalinę transporto sistemą, kuri
savo techniniais parametrais, sauga ir teikiamų paslaugų kokybe atitiktų kitų ES valstybių
senbuvių lygį. Tokia sistema efektyviai sąveikaudama su kaimyninių šalių transporto
sistemomis, leis verslo sektoriui sėkmingai plėtoti veiklą, o Lietuvos gyventojams patogiai ir su
minimaliomis laiko sąnaudomis susisiekti su svarbiausiais Europos turizmo, kultūros ir verslo
centrais. Lietuvai siekiant būti tranzito ir logistikos valstybe, transporto infrastruktūros
plėtojimas ir modernizavimas yra viena iš prioritetinių ūkio šakų.
Biržų rajono susisiekimo sistemos perspektyvinė koncepcija formuojama esamos susisiekimo
sistemos pagrindu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinius
patvirtintus LR Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr.IX-1154, ilgalaikę (iki 2025 metų)
Lietuvos transporto sistemos strategiją, Europos Sąjungos transporto politiką iki 2010 metų
(White Paper. European transport policy for 2010) bei kitus Lietuvos ir ES dokumentus.
Perspektyvinė rajono susisiekimo sistemos koncepcija remiasi keturiais baziniais susisiekimo
sistemos vystymo principais: pasiekiamumo, mobilumo, saugaus eismo ir aplinkosaugos, t.y.
rajono susisiekimo sistema privalo užtikrinti greitą, patogų, saugų vidaus ir išorės susiekimą,
išvengiant žalingo poveikio aplinkai. Realizuojant šiuos koncepcinius teiginius būtina:
1. Biržų rajono transporto tinklą integruoti į Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų Europos
valstybių tinklus techniniu aspektu;
2. Užtikrinti susisiekimo galimybes ir kokybę žemiausiame susisiekimo sistemos
lygmenyje, integruoti seniūnijų gyvenvietes, pramonės bei turizmo objektus į rajono
susisiekimo sistemos tinklą, tokiu būdu sudarant geras galimybes ekonominio, socialinio
ir turizmo sektorių plėtrai;
3. Sukurti ekonomiškai efektyvią transporto sistemą, derinant visų rūšių transporto
vystymąsi, teikti pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančiam transportui;
4. Gerinti eismo saugumą, atskiriant intensyviausią pėsčiųjų ir dviračių eismą nuo
motorizuoto transporto eismo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, bei atliekant
avaringiausių kelių ruožų rekonstrukciją;
5. Mažinti žalingą tranzitinio transporto poveikį miestuose ir gyvenvietėse, plėtojant
tranzitinius transporto koridorius ir apvažiuojamuosius kelius;
6. Skatinti bevariklio transporto priemonių naudojimą, plečiant bei tobulinant jo
infrastruktūrą;
7. Viešojo transporto paslaugų lygį priartinti prie Europos Sąjungos valstybių paslaugų
lygio, atnaujinant transporto priemonių parką, tobulinant maršrutinį tinklą ir jo
funkcionavimo rodiklius, gerinant keleivių aptarnavimo lygį;
8. Pasienio kontrolės punktus pertvarkyti pagal Šengeno teisyno ir tarptautinius saugumo
reikalavimus.
Kelių transporto plėtra
Perspektyvinis Biržų rajono pagrindinių (krašto reikšmės) kelių tinklas bus sudarytas iš kelių
jungiančių Biržus su Ryga, Pasvaliu, Kupiškiu ir Rokiškiu. Gerinant susisiekimą Panevėžio
apskrities lygmenyje, numatoma užtikrinti geresnį ryšį tarp rajono centrų. Vienas iš sprendinių
apjungti Kupiškio ir Pasvalio miestus krašto reikšmės keliais įpareigoja padidinti 1301 kelio
„Pasvalys – Vabalninkas“ reikšmę bei įrengti pietinį Vabalninko aplinkkelį.
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Biržų rajone kelių tinklas yra pakankamas aptarnauti esamus ir perspektyvinius transporto
srautus, tačiau techniniais rodikliais netenkina šiandieninių poreikių. Todėl ateityje vienas iš
svarbiausių uždavinių išlieka esamų valstybinių kelių modernizavimas, jų infrastruktūros
gerinimas. Esamas kelių tinklas turi būti tobulinamas tokiomis priemonėmis:







Naujų kelių ir aplinkkelių tiesimas;
Kelių rekonstrukcija;
Asfaltinės dangos įrengimas keliuose su žvyro danga;
Kelių dangų atstatymas ir stiprinimas;
Saugaus eismo priemonių įrengimas;
Transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių diegimas.

Kelių tinklo tankis rajono teritorijoje yra pakankamas, svarbiausių kelių tranzitinis eismas
aplenkia daugumos miestų ir miestelių užstatytas teritorijas arba praeina jų paribiu. Didžiausią
tranzitinio eismo poveikį patiria Biržų miestas. Transporto priemonių neigiamam poveikiui
sumažinimui perspektyvoje numatoma suformuoti aplinkkelį. Biržų miesto pietinis apvažiavimas
numatytas patvirtintame Biržų miesto Bendrajame plane sujungsiantis 125 krašto reikšmės kelią
į Pasvalį su 123 krašto reikšmės keliu į Rokiškį.
I koncepcijos varijante siūloma šio aplinkkelio tąsa iki 190 kelio vedančio į Rygą. Lietuvai
įstojus į Šengeno erdvės zoną Biržų rajono transportiniai ryšiai su Latvijos Respublika sustiprės
todėl prognozuojama, kad išaugs tranzitas šiaurės kryptimi. Dėl šios priežasties siūloma
eliminuoti tranzitinį eismą iš Biržų miesto vakarinės dalies.
Rajoninių ir vietinių kelių tinklas turi tiesioginį poveikį ekonominiam, socialiniam ir turizmo
sektoriams. Siekiant efektyvios šių sektorių plėtotės reikalinga kokybinė kelių plėtra, užtikrinant
patogų traukos objektų pasiekiamumą bei mažesnių gyvenviečių integraciją į regiono socialinę
sferą.
Saugaus eismo gerinimo priemonės
Eismo įvykių statistikos analizė rodo, kad didžioji dauguma įskaitinių eismo įvykių įvyksta dėl
vairuotojų kaltės. Todėl sprendžiant saugumo problemas, dėmesys visų pirma turėtų būti
sutelktas į vairuotojus. Visgi kelių infrastruktūros tobulinimas taip pat gali pagerinti eismo
saugumo situaciją rajone. Prioritetinis dėmesys turėtų būti skiriamas motorizuoto transporto
eismo ir pėsčiųjų bei dviračių eismo atskyrimui judriausiose rajono kelių ruožuose, įrengiant
pėsčiųjų ir dviračių takus, kadangi ši eismo dalyvių grupė sudaro beveik pusę visų žuvusiųjų
keliuose. Ne mažiau svarbu kovoti su avaringais kelių ruožais, todėl perspektyvoje numatoma
atlikti sankryžų bei avaringų ruožų rekonstrukcijas pritaikant jas saugiam eismui.
Visuomeninio transporto plėtra
Automobilizacijos lygio augimas sudarys didelę konkurenciją visuomeniniam transportui tiek
miesto, tiek ir užmiesčio maršrutuose. Visuomeninio transporto konkurencingumą labai riboja
pasenęs transporto priemonių parkas ir nepakankama aptarnavimo kokybė. Lietuvoje
visuomeninis transportas dar praktiškai netaiko koordinuotų vežimų, kuomet yra derinami
miesto, tarpmiestinių ir tarptautinių maršrutų grafikai. Pagrindinis visuomeninio transporto
plėtros tikslas yra gerinti savo pozicijas modernizuojant viešojo transporto priemones, tobulinant
maršrutinį tinklą ir jo funkcionavimo rodiklius, gerinti keleivių aptarnavimo lygį, koordinuoti
maršrutų grafikus.
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Pasienio kontrolės punktų plėtra
Biržų rajono pasienio kontrolės punktai užtikrina susisiekimą su Latvijos Respublika. Lietuvai
įstojus į Šengeno erdvę pasienis su Latvija taps Šengeno erdvės vidine siena. Remiantis 2006 m
gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos nutarimu „Dėl pasienio kontrolės punktų strategijos
patvirtinimo“ pakeitimo bei 1994 m balandžio 26 d. ES vykdomojo komiteto sprendimo „Dėl
pritaikomųjų priemonių eismo kliūtims ir apribojimams pašalinti sienos kirtimo keliais
punktuose prie vidinių sienų“ pasienio kontrolės punktų infrastruktūra turi atitikti tikrinimą
atliekančių valstybės institucijų ir įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, Šengeno teisyno
ir tarptautinius saugumo reikalavimus.
Panaikinant kontrolę prie vidinių sienų tarp Šengeno valstybių, bus šalinamos keliavimą
varžančios kliūtys t.y. anksčiau kontrolei buvę reikalingi įrenginiai, užtikrinant greitą vidinių
sienų kirtimą. Pasienio kontrolės punktų infrastruktūra turės būti sutvarkyta taip, kad prireikus
būtų įmanoma atkurti pasienio tikrinimą prie vidinių Europos Sąjungos sienų. Sienos atkūrimo
galimybei užtikrinti turės būti atliekama techninės kelių infrastruktūros plėtra, kad automobiliai
galėtų apsisukti, jei dėl viešosios tvarkos ar nacionalinio saugumo vidinių sienų kontrolė būtų
laikinai atkurta ir automobiliams būtų neleidžiama įvažiuoti.
2.5.2. Techninės infrastruktūros vystymo koncepcijos nuostatos
Vandens tiekimas
Biržų savivaldybėje sunaudojami požeminio vandens kiekiai niekada nebuvo dideli. Tai
įtakojama tiek mažu gyventojų tankumu, tiek silpnai išvystyta pramone.
Turimi statistiniai duomenys leidžia išanalizuoti 8 paskutinių metų vandens sunaudojimo
dinamiką. 1998 – 2003 m periodu vandens poreikis turėjo mažėjimo tendenciją. Nuo 2004 m
vandens sunaudojimas staiga ženkliai išaugo daugiau nei 100 %. Manoma, kad toks staigus
poreikių šuolis yra statistinio skaičiavimo metodologijos kaitos pasekmė. Tai patvirtina ir
išgaunamo požeminio vandens kiekio stabilumas. Darome išvadą, kad pastarųjų metų vandens
poreikis rajone yra stabilus ir siekia apie 1,4 mln.m³. Vertinant ateities prognozes, atsižvelgiama
į poreikius didinančius ir poreikius mažinančius faktorius. Pagrindinis gėlo vandens poreikį
didinantis faktorius yra bendras savivaldybės ekonominių rodiklių ir BVP augimas. Kaip poreikį
mažinantys faktoriai įvertinti - mažėjantis gyventojų kiekis ir naujų technologijų, leidžiančių
naudoti vandenį ekonomiškesniu režimu, panaudojimas.
Biržų savivaldybės teritorijoje visiems vartotojams – gyventojams, įstaigoms ir pramonės
įmonėms pagal poreikį tiekiamas požeminis vanduo. Rajonui būdinga daug smulkių
vandentiekos sistemų, tačiau skirstomieji tinklai nėra pakankamai išvystyti ir tik 47% gyventojų
yra pasijungę prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Įvertinant gruntinių vandenų užterštumą, tik
centralizuotas vandentiekis gali užtikrinti kokybiško ir higienos normas atitinkančio vandens
tiekimą. Vystantis infrastruktūrai, gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų vandentiekių,
kiekis didės. Kastiniai šuliniai galimai išliks tik kaimo vietovėse, vienkiemiuose, kur gruntinio
vandens tarša neviršys leistinų normų.

UAB „Urbanistika“, 2007

37

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Teritorijos vystymo koncepcija

2.5.1. lentelė. Numatomas centralizuotai tiekiamo vandens prieinamumas gyventojams
Metai

2005

2015

2026

%

48

75

95

Biržų rajone požeminio vandens suvartojimas, tenkantis vienam gyventojui yra vidutinis, tačiau
statistikos departamento pateikiami duomenys iki 2003 m kelia abejonių. Ūkinėms-buitinėms
reikmėms tenka 78 l/d žmogui. Augat pragyvenimo lygiui, tikėtina, kad gyventojų vandens
poreikiai augs, tačiau šis augimas nebus intensyvus. Tikėtina, kad atsiradus investicijoms į
techninę infrastruktūrą, vandentiekio tinklai plėsis, aptarnaudami vis didesnį gyventojų skaičių.
2.5.1. grafikas. Prognozuojamas buitinėms-ūkinėms reikmėms skirto vandens poreikis vienam
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Pramonėje kasmet sunaudojama 500 tūkst.m³ požeminio vandens. Šie poreikiai nuo 2004 m. ėmė
augti ir pasiekė 2000 m. lygį. Esant mažam pramonės įmonių kiekiui, net vienos bendrovės
žymesnė poreikių kaita daro įtaką bendram rezultatui. Galima teigti, kad egzistuoja vandens
poreikio pramonėje didėjimo tendencija. Prognozuoti vandens poreikius šioje srityje yra
ganėtinai komplikuota. Šios prognozės priklausomos nuo bendro savivaldybės ekonominio lygio
augimo ir ūkinės veiklos pobūdžio bei intensyvėjimo.
Nagrinėjami du ūkinės veiklos vystymosi variantai. Optimistinis variantas įvertina intensyvesnį
savivaldybės ekonominio lygio augimą ir aktyvesnę ūkinę veiklą. Pesimistinis variantas įvertina
savivaldybės ekonominio lygio augimą, tačiau ne tokį intensyvų, kaip pirmuoju atveju. Ūkinė
veikla nebus labai aktyvi ir nepasižymės augimu.
2.5.2.grafikas. Prognozuojami pramonės reikmėms skirto vandens kiekiai
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Darant prielaidą, kad gyventojų kiekis savivaldybės teritorijoje kis neženkliai, galime numatyti
požeminio vandens poreikius planuojamam periodui.
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2.5.3.grafikas. Prognozuojamas požeminio vandens poreikis
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Išgaunamo požeminio vandens kokybė yra gera bakteriologiniu atžvilgiu, bet turi padidintą
geležies kiekį. Siekiant, kad tiekiamas vanduo atitiktų Lietuvos higienos normas HN 24:2003
"Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai", išgaunamas požeminis vanduo turi būti
apvalomas nuo padidinto geležies kiekio. Tuo tikslu statomi nauji vandens gerinimo įrenginiai.
Siekiant antrinio užteršimo, keičiami susidėvėję vamzdynai.
Vandentiekos sistemos turi būti selektuojamos pagal prioritetus. Pirmumo eile pagal poreikį renovuojamos sistemos, aptarnaujančios didžiausią vartotojų skaičių. Pagrindiniai resursai, skirti
vandentiekos sistemų plėtotei, bus orientuoti į esamų sistemų kokybinį gerinimą: gręžinių bei
siurblinių atnaujinimą, vandens gerinimo įrenginių statybą, paskirstomojo vamzdyno renovaciją
bei plėtrą.
Kita vandentiekos sistemų plėtros kryptis - jų vystymas, siekiant aprūpinti vandeniu kuo didesnį
koncentruotų gyvenviečių gyventojų kiekį. Tai turi pasireikšti naujų skirstomųjų vamzdynų
statyboje, aprėpiant urbanizuotas teritorijas gyvenvietės viduje, bei prijungiant prie miestų
funkcionuojančių vandentiekos sistemų gretimus kaimus.
Visos Biržų rajono stambesnės gyvenvietės yra nutolusios viena nuo kitos gan dideliais
atstumais, dėl to jos negali sudaryti aglomeracijų. Siekiant kokybišku geriamu vandeniu
aprūpinti kuo didesnį gyventojų skaičių, nėra tikslinga vandentiekių sistemas apjungti. Dėl
nedidelio gyventojų tankumo tikslinga renovuoti esamas vandenvietes, įrengiant jose vandens
gerinimo įrenginius.
Kaimo vietovėse, kur nėra centralizuoto vandentiekio ir nenumatoma naujų vandentiekos
sistemų kūrimas, geriamo vandens kokybės klausimas turi būti sprendžiamas palaipsniui,
pereinant nuo kastinių šulinių prie individualių artezinių gręžinių. Taip bus išvengiama gruntinio
vandens, užteršto nitratais, panaudojimo klausimas. Iki nagrinėjamo periodo pabaigos kastiniai
šuliniai gali išlikti tik zonose, kur gruntinio vandens kokybė tenkins minėtas higienos normas.
Siekiant kontroliuoti tiekiamo vandens kokybę, visoje Biržų savivaldybės teritorijoje būtina
vystyti monitoringo mechanizmus, leidžiančius sistemingai stebėti vandens kokybę visose
vandentiekos sistemose bei eksploatuojamuose kastiniuose šuliniuose. Visuomenė turi būti
informuota apie šios stebėsenos rezultatus.
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Nuotekų surinkimas ir valymas
Vandenų apsauga yra prioritetinė aplinkosaugos sritis Lietuvoje jau daugelį metų. Sektoriaus
svarba yra apibrėžta aplinkosaugos programomis, kurios buvo paruoštos per paskutinius dešimt
metų. ES direktyvos griežtai reglamentuoja išleidžiamų į paviršinius vandenis miestų nuotekų
kokybę. Ne mažiau kaip 80% išleidžiamų nuotekų neturi viršyti DLT (didžiausios leistinos
taršos). Biržų rajone esantys nuotekų valymo įrenginiai tik iš dalies tenkina šiuos reikalavimus.
Pagrindinai rajone yra naudojami biologiniai valymo įrenginiai, bet daliai jų reikalingas
atnaujinimas. Nuotekų surinkimo tinklai yra silpnai išvystyti. Tik 42% gyventojų yra pasijungę
prie nuotekų surinkimo sistemos. Numatoma, kad esant pakankamoms investicijoms, nuotekų
surinkimo tinklai sparčiai vystysis, o gyventojų pasijungusių prie šių tinklų skaičius augs.
2.5.2.lentelė. Numatomas gyventojų prisijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų
Metai
%

2005
42

2015
75

2025
95

Didžiausia dalis nuotekų yra apvalomos naujuose Biržų NVĮ. Dauguma rajone esančių valymo
įrenginių yra moraliai ir fiziškai pasenę. Visus juos reikia rekonstruoti arba pastatyti naujus.
Bendras susidarančių nuotekų kiekis turėtų būti artimas sunaudojamo vandens kiekiui. Darome
prielaidą, kad visas pramonėje panaudotas vanduo bus apvalomas. Įvertinami optimistinis ir
pesimistinis savivaldybės ekonominio lygio augimo variantai.
2.5.4.grafikas. Prognozuojamas pramonėje susidarantis nuotekų kiekis
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Numatoma, kad gyventojų buitinėje-ūkinėje veikloje susidarantys nuotekų kiekiai bus šiek tiek
mažesni nei centralizuojamai tiekiamo vandens sunaudojimas. Tą sąlygos didesni nuotekų
surinkimo sistemos įrengimo kaštai kaimiškose vietovėse. Taip pat reikia įvertinti, kad dalis
vandens bus sunaudota laistymui.
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2.5.5.grafikas. Prognozuojamas buitinėje-ūkinėje veikloje susidarantis nuotekų kiekis žmogui
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Darant prielaidą, kad gyventojų kiekis savivaldybės teritorijoje kis neženkliai, galime numatyti
susidarysiančius nuotekų kiekius planuojamu periodu. Įvertinama, kad esami tinklai bus
rekonstruojami ir bendras infiltracijos lygis neviršys 12%.
2.5.6.grafikas. Prognozuojami bendri surenkamų buitinių nuotekų kiekiai
2400

2150
1800
1650

1900

1950
Optimistinė

1196

1400

Pesimistinė

931

tūkst.m3
900

Faktinė

400
-100
2000 m.

2005 m

2015 m

2026 m

Siekiant pasirinkti optimalias priemones nuotekų surinkimo ir valymo sistemų vystymui
atskirose urbanizuotose teritorijose, būtina ruošti galimybių studijas ir specialiuosius planus bei
selektuoti nuotekų valymo įrenginius ir surinkimo sistemas pagal prioritetinę svarbą.
Galimos sekančios priemonės nuotekų surinkimo ir valymo sistemų vystymui:
 Esamų nuotekų surinkimo tinklų plėtra;
 Esamų valymo įrenginių renovacija;
 Naujų nuotekų surinkimo tinklų ir valymo įrenginių statyba;
 Esamų nuotekų surinkimo tinklų renovacija.
Dumblas susikaupęs valymo įrenginiuose turės būti panaudojamas. Tai sietina ne tik su atliekų
šalinimo poreikiais, bet ir su nacionalinės energetikos strategijos tikslu, mažinti šalies
priklausomybę nuo kuro importo bei ES direktyvomis, skatinančiomis naudoti atsinaujinančius
bei atliekinius energijos išteklius. Besikaupiantis dumblas naudojamas energetinio miško
auginimui, biodujų gavybai ar šalinamas panaudojant galimai naujas atliekų šalinimo
technologijas.
Teritorijų planavimo požiūriu būtina nustatyti esamų valymo įrenginių sanitarines apsaugos
zonas ir šiuos duomenis kaupti GIS duomenų bazėse. Taip pat būtina numatyti teritorijas naujų
valymo įrenginių statybai bei nuotekų surinkimo tinklų plėtrai.
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Siekiant kontroliuoti nuotekų surinkimą ir valymą, visame Biržų rajone būtina vystyti
monitoringo mechanizmus, leidžiančius sistemingai stebėti išleidžiamų vandenų kokybę ir
kiekius.
Atliekų tvarkymas
Atliekų tvarkymas Lietuvoje yra prioritetinė aplinkos apsaugos sritis, kurios svarba nurodyta
Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550 (Žin., 1996, Nr. 1032347) patvirtintoje Valstybinėje aplinkos apsaugos strategijoje.
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, patvirtintas 2002 m. balandžio 12 d., nusako
tolimesnę atliekų tvarkymo sistemą. Šią sistemą sudaro dvi pagrindinės grandys:



gamybos atliekų tvarkymo sistema, apimanti susidarančias gamybos proceso metu atliekas,
kurių tvarkymas turi būti apibrėžiamas gamtos išteklių naudojimo leidimuose;
savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos, apimančios komunalines atliekas ir kitas
savivaldybių teritorijoje susidariusias atliekas, kurios nepatenka į gamybos atliekų
tvarkymo sistemą.

Visą numatomą atliekų tvarkymo koncepciją galime išreikšti sekančia schema:
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Atliekų tvarkymas

Atliekų vengimas
I - prioritetas

Švaresnės
mažaatliekės
technologijos
gamybos diegimas

Atliekų naudojimas
II - prioritetas

Atliekų perdirbimas

Energijos gavyba iš
atliekų
Ribotas kenksmingų
medžiagų
naudojimas

Gaminti ir naudoti
ilgo naudojimo arba
lengvai perdirbamus
gaminius

Saugus atliekų
šalinimas
III - prioritetas

Nepavojingų atliekų
sąvartynai
Inertinių atliekų sąvartynai

Pavojingų atliekų
saugojimo aikštelės

Energetinio miško
auginimas

Biodebraduojančių
dujų panaudojimas

Atliekų tvarkymo sistema apima atliekų surinkimą, rūšiavimą, senų sąvartynų uždarymą ir
rekultivavimą, naujų, modernių atliekų šalinimo įrenginių statybą, efektyvų atliekų tvarkymo
infrastruktūros eksploatavimą ir administravimą.
Šiuo metu Biržų rajone yra 21 buitinių atliekų sąvartynas. Planuojamu laikotarpiu visi esami
buitinių atliekų sąvartynai turi būti uždaryti ir rekultivuoti. Jų funkciją turės atlikti vienas
regioninis sąvartynas, atitinkantis visus ES direktyvų reikalavimus. Atliekos turi būti
rūšiuojamos, perdirbamos bei naudojamos energetinėms reikmėms. Seniūnijose turi būti įrengti
atliekų priėmimo punktai, konteinerinės atliekų surinkimo aikštelės. Vystant konteinerinę
buitinių atliekų surinkimo sistemą, būtina sudaryti sąlygas gyventojams rūšiuoti atliekas.
Ne visas atliekas įmanoma surinkti konteineriniu būdu. Turės būti numatytos stambiagabaričių
atliekų surinkimo aikštelės, kuriose būtų galimybė šias atliekas išmontuoti ir išrūšiuoti.
Regioniniame sąvartyne nenumatomas biodegraduojančių atliekų šalinimas. Todėl savivaldybės
teritorijoje turi būti numatytos biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelės.
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Pavojingos atliekos bus šalinamos regioninėse pavojingų atliekų saugojimo aikštelėse, į kurias
paklius iš pavojingų atliekų surinkimo punktų bei gamybinių įmonių. Turi būti plėtojamas
pavojingų atliekų surinkimo punktų tinklas.
Minėtų priemonių įgyvendinimui, būtina organizuoti visuomenės informavimo ir švietimo
akcijas, skatinančias gyventojų ekologinį sąmoningumą.
Gamtinių dujų tiekimas
Biržų rajoną gamtinės dujos pasiekia magistralinio dujotiekio Panevėžys-Ryga atšaka. Rajoną
pasiekia Ø 273 mm magistralė. Biržuose yra įrengta 50 tūkst. m³/p dujų skirstymo stotis, nuo
kurios plėtojamas skirstomasis vamzdynas aprūpina vartotojus. Rajone dujofikuotas tik Biržų
miestas ir Rinkuškių, Likėnų, Medeikių kaimai.
Biržų rajonas sunaudoja apie 8 mln. m³ gamtinių dujų kasmet. Bendras dujų sunaudojimas turi
neženklią didėjimo tendenciją. Prognozuoti tolimesnį gamtinių dujų sunaudojimą yra sudėtinga.
Didžiausias suvartojamų dujų dalis tenka Biržų pramonei. Tarp šios pramonės labiausiai
energijai imli yra maisto pramonė, kuriai tenka beveik pusė visų rajone sunaudojamų gamtinių
dujų. Nemažas dujų kiekis tenka energetikai, kur UAB Litesko filialas „Biržų šiluma“ teikia
šildymo paslaugas Biržuose ir Rinkuškiuose. Biržuose nebuvo vystoma energijai imli pramonė.
Iš viso to galime daryti išvadą, kad gamtinių dujų poreikis Biržuose augs labai neženkliai, o
esami DSS pajėgumai tenkins šiuos poreikius.
Gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo tinklų plėtra vykdoma į urbanizuotas teritorijas,
įvertinus ekonominį pagrįstumą. Dujų tinklai planuojami, projektuojami ir klojami įvertinus
gamtinių dujų vartotojų skaičių ir jų perspektyvinius poreikius, statybos darbų sąmatą,
eksploatavimo kaštus, techninius, ekonominius, ekologinius ir finansinius rodiklius bei
atsiperkamumą. Skirstomasis vidutinio ir žemo slėgio vamzdynas bus plėtojamas vadovaujantis
rinkos principais, vartotojams ir dujų tiekimo įmonėms tarpusavyje sutarus.
Centralizuotas šilumos tiekimas
Biržų rajone centralizuotai šiluma tiekiama pačiuose Biržuose ir Vabalninke. Biržuose
gaminama šiluma dviejose rajoninėse katilinėse. Nesant daugiaaukštės statybos plėtros nėra kur
plėsti ir centralizuotos šilumos tinklus. Kitose gyvenvietėse centralizuotų šilumos tiekimo
sistemų nėra ir dėl gyvenviečių dydžio jas kurti netikslinga.
Biržuose dabar fiksuojami dideli šilumos nuostoliai tinkluose. Todėl tolimesnis centralizuotos
šilumos tiekimo sistemos vystymasis turi būti orientuotas į pasenusių šiluminių trasų pakeitimą
naujomis bekanalinėmis.
Biržų Rotušės katilinėje, kūrenamoje gamtinėmis dujomis, nenumatytas rezervinis kuras. Tai
neužtikrina šilumos tiekimo patikimumo. Būtina numatyti rezervinį kurą, pageidautina iš
atsinaujinančių energijos šaltinių. Detalesnės Biržų rajono šiluminių tinklų vystymosi galimybės
yra išnagrinėtos parengtuose specialiuosiuose planuose.
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Elektros energijos tiekimas
Pastaraisiais metais elektros energijos sąnaudos Biržų rajone turi aiškią augimo tendenciją. Šiuo
metu jos siekia virš 50 GWh per metus, o vienam gyventojui elektros energijos metinės sąnaudos
yra apie 1535 KWh. Mažas elektros energijos sunaudojimo lygis yra apsprendžiamas silpnai
išvystyta pramone.
Prognozuojant elektros energijos sunaudojimą ateityje, atsižvelgiama į gyventojų bei pramonės
poreikius, darant prielaidą, kad kitų vartotojų poreikiai vystysis proporcionaliai. Vertinant
ateities prognozes, atsižvelgiama į poreikius didinančius ir poreikius mažinančius faktorius.
Pagrindinis elektros energijos poreikį didinantys faktoriai yra bendras rajono ekonominių
rodiklių ir BVP augimas, pramonės vystymasis. Kaip poreikį mažinantys faktoriai vertinami mažėjantis gyventojų kiekis ir naujų technologijų, leidžiančių naudoti elektros energiją
ekonomiškesniu režimu, panaudojimas.
Energijos poreikių prognozėms nustatyti yra naudojami įvairūs prognozavimo metodai. Vieni jų
kokybinio, kiti – kiekybinio pobūdžio, kurie remiasi statistikos principais. Daugelis iš
prognozavimo metodų yra bazinių metodų variacijos. Įvertinant prognozuojamu laikotarpiu
struktūrinius ir staigius BVP augimo pokyčius, tikslinga naudoti ekonometrinį modelį, kuris
nereikalauja daug statistinių duomenų, apibūdinančių energijos vartojimo dinamiką. Kaip ir
įvertinant vandens poreikius, taip ir elektros energijos poreikiams yra nagrinėjami du ūkinės
veiklos vystymosi variantai: optimistinis ir pesimistinis.
2.5.7.grafikas. Elektros energijos tenkančios vienam gyventojui sunaudojimo prognozė Biržų
rajone
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Atsižvelgiant į urbanizuotų vietovių vystymosi tęstinumą bei elektros energijos poreikių
prognozes, aukštos įtampos perdavimo tinklas daugiau kardinalių permainų nepatirs. Galimos
naujos neilgos atšakos, jungiančios naujus energetinius objektus į bendrą elektros tinklą.
Žymesni pokyčiai turėtų atsirasti skirstomuosiuose tinkluose. Plečiantis urbanizuotoms
teritorijoms atitinkamai plėsis ir 10 kV, 0,4 kV tinklas. Vyks kokybiniai skirstomųjų tinklų
pokyčiai, turi būti atnaujinama jau dabar nusidėvėjusi įranga. Vystysis intelektualieji skirstomieji
tinklai, leidžiantys elektros energijos vartotojui ne tik imti energiją, bet ir grąžinti jos perteklių į
bendrąjį tinklą.
Biržų rajone elektros energijos gamyba nėra išvystyta. Ženkliai plėsti elektros energijos gamybą
rajone nėra potencialių galimybių.
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Telekomunikaciniai tinklai ir ryšiai
Biržų rajone yra gerai išvystytas VĮ „Lietuvos paštas“ skyrių tinklas. Augant telekomunikacinių
ryšių svarbai, tradicinio pašto reikšmė menkėja, tačiau svarbu išsaugoti esamą tinklą. Ypač tai
aktualu kaimiškose vietovėse.
Fiksuoto laidinio ryšio telefoninių stočių tinklas yra gerai išvystytas. Praktiškai visa rajono
teritorija patenka į galimą telefonizacijos lauką. Telefonizacijos abonentų tinklas turi būti
plėtojamas vadovaujantis rinkos principais, vartotojams ir ryšio paslaugų tiekėjams tarpusavyje
sutarus. Pastebėtina, kad pastaraisiais metais laidinio ryšio svarba pastoviai menkėja, o vartotojų
skaičius mažėja.
Mobilaus daugiakanalio ryšio laukas dengia didžiąją dalį Biržų rajono. Ne visur to lauko
stiprumas yra pakankamas. Reikia skatinti tolimesnę mobilaus ryšio bokštų tinklo plėtrą, tuo
gerinant ryšio kokybę bei sudarant sąlygas ryšio operatorių tarpusavio konkurencijai.
Augant internetinio ryšio priemonių svarbai rajone, bus plėtojamas šviesolaidinių kabelių tinklas,
leisiantis plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus
institucijoms.
2.5.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų tvarkymo bei išsaugojimo
nuostatos
Biržų rajono savivaldybėje nėra stambių nacionalinės reikšmės kultūros paveldo vertybių
sankaupų arealų. Didesnė jų koncentracija yra saugomoje teritorijoje – Biržų regioniniame parke.
Savivaldybės teritorijoje yra išlikę daug buvusių dvarų fragmentų, kuriuos atitinkamai
sutvarkius, galima panaudoti kultūriniam turizmui.
Tvarkant rajono savivaldybės nekilnojamąjį kultūros paveldą, privaloma vadovautis kultūros
paveldo apsaugos nuostatomis, suformuluotomis Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje:



išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą etninių regionų savitumą atspindintį kultūros ir istorinį
paveldą,
stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo išsaugojimą.

Pagal Lietuvos bendrojo plano sprendinius, Biržų rajono savivaldybės teritorijos vystymo
nuostatos yra: krašto įvairovės išsaugojimas, kultūros vertybių socialinis panaudojimas,
propagavimas, kultūrinio identiteto išlaikymas.
Pagal šias nuostatas, Biržų rajono savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
koncepcija turi būti realizuojama panaudojant viešajam pažinimui ir moksliniams tyrimams ne
tik krašto gamtos ypatybes (karstinių procesų vietoves ir t.t.), bet ir unikalų gynybinį paveldą,
buvusių dvarų teritorijas. Reikia suderinti priemones išsaugant ir atgaivinant kultūros paveldo
vertybes ir jas panaudoti kultūrinio turizmo ir rekreacijos tikslams, reguliuojant naujų statybų
invaziją, užkertant kelią netinkamam naudojimui.
Pagrindinė koncepcijos nuostata – išsaugoti ir atgaivinti, specifinį Biržų savivaldybės kultūros
paveldą, atkurti sunykusias kultūros vertybes ar jų dalis, sudaryti sąlygas Savivaldybėje vystyti
kultūrinį turizmą ir rekreaciją bei perduoti kultūros paveldą ateities kartoms.
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2.5.4. Pramonės teritorijų vystymas
LR teritorijos bendrasis planas numatė, kad teritorinė pramonės ir verslo restruktūrizacija vyks
nepertraukiamai ir didžia dalimi priklausys nuo to, kaip ekonominę regionų plėtrą veiks ES
struktūrinių fondų lėšų panaudojimas.
Panevėžio apskrities teritorijos generalinio plano sprendiniuose ( 2006 – 2016 m.) pagrindinis
pramonės gamybinis potencialas koncentruojamas perspektyviniame metropoliniame centre –
Panevėžyje ir perspektyviniuose regioniniuose centruose – Biržuose ir Rokiškyje. Šiuose
miestuose sudaromos palankios teritorinės ir infrastruktūrinės sąlygos gamybai vystyti,
rezervuojant tam atitinkamas teritorijas ir išlaikant bei tobulinant jose techninę infrastruktūrą.
Rajone esamas gamybines teritorijas, kuriose šiuo metu nevykdoma gamyba, numatoma
rezervuoti perspektyviniam laikotarpiui, naujai apdirbamajai gamybai ar smulkiam ir vidutiniam
verslui vystyti.
Pagrindinė koncepcijos nuostata – sudaryti palankias teritorines ir infrastruktūrines sąlygas
gamybai vystyti, rezervuojant ir išlaikant tam atitinkamas teritorijas ir tobulinant jose techninę
infrastruktūrą.
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