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5. ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ TERITORIJOS
5.1. Žemės ūkio teritorijos
Planuojamos veiklos prioritetai
Prioritetinė žemės naudotojų veikla rajono teritorijoje išlieka žemės ūkis ir miškų ūkis. Kitai
veiklai žemės plotus numatoma panaudoti esant poreikiui plėsti užstatymui reikalingus plotus,
eksploatuoti naudingąsias iškasenas, saugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus bei
objektus. Šioms veiklos sritims reikalingų žemės plotų tarpusavio proporcijų dinamika žiūrėti
5.1.1. lentelėje.
5.1.1. lentelė. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pokyčiai
Pagrindinė tikslinė žemės
naudojimo paskirtis

2002 01 01

Metai

2007 01 01

Pokyčiai
vid. per
metus

Prognozė
2017 metais

Pokyčiai per
10 metų (%)

Žemės ūkio
Miškų ūkio
Vandens ūkio
Konservacinė
Kita
Laisvas valstybinis fondas
Iš viso

70,1
25,2
1,2
3,5
100

68,3
27,0
1,2*
3,5
100

-0,36
+0,36
–
x

66,5
28,5
1,2
3,8
100

-1,8
+1,5
+ 0,3
x

*Pastaba: priskirtos tik valstybinėje žemėje esančios upės, ežerai ir tvenkiniai

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu Biržų rajone numatomi žemės plotai: žemės
ūkio paskirties žemės – 98 tūkst. ha, miškų ūkio paskirties žemės – apie 42 tūkst. ha, vandens
ūkio paskirties žemės –1,7 tūkst. ha, konservacinės paskirties žemės – 0,1 tūkst. ha, kitos
paskirties žemės – apie 5,8 tūkst. ha. Žemės ūkio naudmenų plotas (išskyrus sodininkų bendrijų
sodus ir kitą nedeklaruojamą žemę) sudarys 88 tūkst. ha (sumažės 7% .), iš jų žemės ūkio
paskirties žemėje - 86 tūkst. ha. Miškų plotas rajone sudarys 41 tūkst. ha (miškingumas padidės
nuo 26,3% iki 27,8 %).
Žemės ūkio paskirties žemės išsaugojimas aktualesnis seniūnijose, kuriose yra našesnės žemės ir
intensyvesnė žemės ūkio gamyba. Vidutinis žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumo balas
seniūnijose: Nemunėlio-Radviliškio – 47,5; Pabiržės – 50,7; Pačeriaukštės – 54,6; Papilio –
44,0; Parovėjos – 45,6; Širvėnos – 47,4; Vabalninko – 46,7.
Žemės ūkio paskirties žemė mažėjimas ir miškų ūkio paskirties žemės didėjimas planuojamas
daugiausia dėl miško įveisimo žemės ūkio naudmenose, gavus leidimą, taip pat dėl apleistų
žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų savaiminio apaugimo mišku. Kitos paskirties žemės
plotų didėjimas numatytas Biržų miesto, Vabalninko miesto bei perspektyvių vietinės reikšmės
centrų plėtros, ūkinės – komercinės paskirties pastatų statybos ir naudingųjų iškasenų telkinių
eksploatavimo.
Bendrojo plano brėžiniuose pažymėtos kitos paskirties naudojimui skirtos teritorijos turi
teritorijų, rezervuojamų visuomenės poreikiams, statusą. Įgyvendinant bendrojo plano
sprendinius, šioms teritorijoms turi būti rengiami specialieji planai (esant reikalui) ir detalieji
planai arba statinių techniniai projektai (visais atvejais). Po to žemė, numatyta valstybinės
reikšmės automobilių kelių, kitų statinių ar valstybinės svarbos objektų statybai gali būti paimta
visuomenės poreikiams iš savininkų ir panaudota suplanuotiems tikslams įgyvendinti.
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Žemės ūkio teritorijų zonavimas
Bendrajame plane, planuojant detalesnį teritorijos tvarkymą, siekiama geresnio žemės gamtinių
ir ūkinių, taip pat natūralių savybių panaudojimo kraštovaizdžio apsaugos pagrindais. Teritorijos
funkcinio zonavimo pagrindas:
 esamos būklės įvertinimas racionalaus žemės naudojimo ir aplinkosaugos
požiūriu;
 dirvožemių tipų, granuliometrinės sudėties ir melioracinės būklės analizė;
 miškotvarkos duomenų analizė;
 urbanistinės plėtros poveikio ir gyvenamosios, visuomeninės, ūkinės paskirties
statinių racionalaus išdėstymo poreikis;
 gamtinio karkaso formavimo ypatumų įvertinimas.
Agrarinių teritorijų naudojimo brėžinyje pažymėtos numatomos vystyti urbanizuotos teritorijos,
kuriose daugiausia vyks pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pokyčiai. Tai –miestų
urbanistinės plėtros teritorijos ir perspektyvios kaimo gyvenamosios vietovės (brėžinyje šios
teritorijos pažymėtos indeksu Zu). Šiose teritorijose veiklos prioritetas teikiamas urbanistinei
plėtrai. Teritorijos tvarkymo reglamentavimas: bet kokia ilgalaikių statinių statyba šiose
vietovėse turi būti pagrįsta bendrųjų planų , specialiųjų arba detaliųjų planų sprendiniais.
Likusi agrarinė teritorija suskirstyta į šias žemės naudojimo ir žemės ūkio specializacijos zonas:


I zona – Biržų regioninis parkas. Zonoje žemės naudojimą ir ūkinę veiklą reglamentuoja
Biržų regioninio parko nuostatai, šio parko planavimo schema ir tvarkymo planai. Pastatų
statyba ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas galimas tik
vadovaujantis Biržų regioninio parko planavimo dokumentais.
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu I- ZBrp).



II zona - Saugomos teritorijos. Šiai zonai priskirti valstybiniai draustiniai ir Natura 2000
teritorijos. Žemės naudojimą ir ūkinę veiklą šiose teritorijose reglamentuoja draustinių
nuostatai bei teisės aktai, nustatantys paukščių ir gamtos buveinių apsaugai svarbių
teritorijų naudojimo sąlygas. Zonos pagrindinės funkcijos – vertingų gamtinių kompleksų
ir objektų apsauga ir tausojantis naudojimas. Joje numatomas statybų ribojimas bei
atitinkamas tvarkymo režimas pagal specialiojo (gamtosauginio) planavimo dokumentus
bei kitus ūkinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Šių teritorijų žemės ūkio
naudmenose galima ekstensyvi žemės ūkio veikla.
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu II-Zst).



III zona – tausojamojo ūkininkavimo zona. Zona apima karstiniam rajonui priskirtus
plotus, neįeinančius į I zoną. Teritorijoje turi būti vystoma žemės ūkio veikla, atitinkanti
geros ūkininkavimo praktikos reikalavimus ir užtikrinanti karstiniam rajonui nustatytus
reikalavimus pasėlių struktūrai bei trąšų ir chemikalų naudojimui.
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu III-Zk).



IV zona – gamtinio karkaso zona. Ji apima į II ir III zonas neįeinantį Mūšos – Nemunėlio
geoekologinių takoskyrų ruožą ir Nemunėlio migracinių koridorių ruožą. Atsižvelgiant į
specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, šioje zonoje pagrindine veikla laikytinas
tausojamasis ir ekologinis ūkininkavimas. Valstybės rėmimo priemonėmis turėtų būti
skatinama pieno – mėsos galvijininkystės specializacija. Dalis nepatogių naudoti žemės
ūkiui plotų rekomenduojama apsodinti mišku.
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu IV-Zg).
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V zona - Intensyvaus žemės ūkio su prioritetine augalininkystės specializacija zona. Jai
priskirta vakarinė ir centrinė Biržų rajono teritorijos dalys. Vyrauja nusausintos aukštos
ūkinės vertės ariamos žemės (vidutinis našumo balas zonoje – 46-52). Dėl vertingų
dirvožemių ir nerūgščių dirvų ši teritorija tinkamiausia naudoti pagal tradiciškai vystomą
ūkių specializaciją. Tai – dirvai reiklių žemės ūkio augalų auginimas pardavimui
(kviečiai, miežiai, cukriniai runkeliai, linai, rapsai). bei javų auginimas pašariniams
grūdams. Pagalbinės gamybos šakos (kiaulininkystė, pienininkystė ir kt.) gali būti
vystomos tik dėl sėjomainose būtinų auginti neprekinių žemės ūkio pasėlių ir ūkiuose
išauginamų pašarų pagrindu.
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu V-ZIa).



VI zona - . Intensyvaus žemės ūkio su prioritetine gyvulininkystės specializacija zona. Į
zoną įeina rytinė rajono teritorijos dalis Papilio – Parovėjos ir Nemunėlio Radviliškio
seniūnijose. Zonoje vyrauja karbonatingieji ir paprastieji sekliai glėjiški išplautžemiai,
taip pat – sekliai glėjiški rudžemiai; įvairesnės reljefo formos, pažemėjimuose ir įlomėse
daugiau pievų ir ganyklų. Vidutinis žemės našumo balas – 44-47. Rekomenduojamos
ūkininkavimo sistemos susietos su geresniu dirvožemių panaudojimu: laikant pievas ir
ganyklas bei auginant daugiametes žoles; dalis augalininkystės produkcijos turi būti
skirta pieno – mėsos galvijininkystei bei kiaulininkystei vystyti. Specializuotos
augalininkystės šakos – rapsų, linų, kviečių auginimas.
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu VI-ZIg).

Visose zonose yra išskirti pozoniai – išskiriant žemės plotus, įeinančius į karstinį rajoną,
nustatytą vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis. Karstiniame rajone statybos
galimos vadovaujantis Aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1 – 596
patvirtintu Statybos techniniu reglamentu. Kita veikla reglamentuojama atsižvelgiant į skirtingas
karstinio pastovumo teritorijas. Tai – 1) labai nepastovūs ir nepastovūs plotai, kur gali atsirasti
daugiau kaip 0,1 įgriuvų kv. km per metus; 2) nepakankamo pastovumo plotai, kur gali atsirasti
0,05 - 0,1 įgriuvų kv. km per metus; 3) sumažėjusio pastovumo plotai, kur gali atsirasti mažiau
kaip 0,05 įgriuvų kv. km per metus. Šiuose pozoniuose žemės ūkio veikla turi būti vystoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343
patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIV skyriumi („Karstinis regionas“).
Atsižvelgiant į privalomus pasėlių struktūros reikalavimus, prioritetinė ūkių specializacija
nepastoviuose ir nepakankamo pastovumo plotuose turėtų būti žolinių pašarų auginimas,
pienininkystė, mėsinė bei veislinė galvijininkystė ir avininkystė; rekomenduotina skatinti
ekologinį ūkininkavimą.
Žemės ūkio paskirties žemėje galima statyti pastatus atitinkančius žemės naudotojo veiklą:
nerengiant detaliojo plano gyvenamųjų sodybų ir žemės ūkio veiklai reikalingų ūkinių pastatų
statyba galima parinktose ūkininko sodybai vietose. Jos gali būti parenkamos teisės aktų
nustatyta tvarka privačios žemės sklypuose, priklausančiuose ūkininko ūkį įregistravusiems ir
realiai ūkininkaujantiems asmenims.
Plėtojant kitą ūkinę veiklą III, IV, V ir VI zonose pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
iš žemės ūkio į kitą paskirtį gali būti keičiama:



kompaktiškai užstatytose perspektyviose gyvenamosiose vietovėse;
esamose sodybose, suformavus namų valdų žemės sklypus, taip pat naujiems žemės
sklypams prie esamų sodybų - pagal detalųjį planą suformuotuose žemės sklypuose.
Jeigu, išduodant planavimo sąlygas, nustatomas poreikis turėti specialųjį planą
inžinerinės infrastruktūros objektų ir komunikacijų išdėstymui, prieš rengiant detalųjį
planą turi būti parengtas specialusis planas. Specialieji planai nereikalingi, jeigu detalusis
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planas rengiamas žemės sklype, esančiame prie gero kelio ir elektros linijos, arba ribojasi
su esamos namų valdos žemės sklypu;


žemės sklypuose, suformuotuose prie esamų ūkinės-komercinės paskirties pastatų (pagal
detalųjį planą) arba naujų ūkinės-komercinės ne žemės ūkio paskirties pastatų statybai –
vietose, kur tai numato specialieji planai ir jų pagrindu parengti detalieji planai;



urbanistinės integracijos ašių ruožuose – iki 500 – 1000 m atstumu nuo valstybinių kelių
Biržai – Pabiržė – Pasvalys – Panevėžys (išskyrus teritorijas, kur tai riboja Biržų
regioninio parko planavimo schema), Biržai – Papilys – Pandėlys – Rokiškis, Biržai –
Vabalninkas – Kupiškis ir Biržai – Ryga. Šiuose ruožuose vystomas intensyvus žemės
ūkis, tačiau, esant poreikiui, gali būti rengiami specialieji planai inžinerinės
infrastruktūros objektų išdėstymui ir, jų pagrindu, - detalieji planai, numatantys žemės
sklypų formavimą pramoninės ir ūkinės-komercinės paskirties statiniams, taip pat
(išlaikant reikiamus sanitarinius atstumus) - ir gyvenamiesiems namams. Specialieji
planai nereikalingi, jeigu detalusis planas rengiamas žemės sklype, esančiame prie gero
kelio ir elektros linijos arba ribojasi su esamos namų valdos žemės sklypu.

Bendrojo plano sprendiniai dėl žemės tikslingiausio panaudojimo turi būti įrašomi išduodant
planavimo sąlygas šių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimui. Rengiant kaimo plėtros
žemėtvarkos projektus, nurodytose zonose tikslinga išskirti pozonius, kurie detaliau įvertitų
vietovių sąlygas ir dirvožemius; atitinkamai turėtų būti konkretizuojamos ir pagrindinių augalų
rūšys bei specializuotų gamybos šakų deriniai.
Zonose esančiose gamtinio karkaso teritorijose rekomenduojamas detalesnis žemės naudojimo
reglamentavimas, susijęs su kraštovaizdžio natūralumo apsauga (išlaikymu, saugojimu,
palaikymu, stiprinimu, kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų grąžinimu ir gausinimu)
gali būti realizuojamas pagal saugomų teritorijų planavimo dokumentus arba kaimo plėtros
žemėtvarkos projektus. Rengiami dokumentai turėtų įvertinti:


rekomenduojamą ekologinę įvairovę užtikrinančių žemės naudmenų sudėtį. Jeigu
ekologinė įvairovė nepakankama, leistinas didesnis esamos padėties keitimas: miškų ir
laukų bei vandens telkinių apsauginių želdinių įveisimas, tvenkinių įrengimas,
daugiamečių žolynų užimtų plotų išdėstymo įvairovės didinimas;



rekomenduojama žemdirbystės sistemas. Gamtinio karkaso teritorijose rekomenduojama
vystyti tik tausojamąjį arba ekologinį ūkininkavimą.

Žemės ūkio plėtra
Bendrojo plano sprendiniai sudaro sąlygas žemės ūkio vystymui. Tai:


Nustatytos žemės ūkio paskirties žemės perspektyvinės ribos. Šiais bendrojo plano
sprendiniais (Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys) privalo vadovautis kitų,
žemesnio lygmens teritorijų planavimo, dokumentų rengėjai.



Numatomas orientacinis žemės plotas žemės ūkio veiklai: 98 tūkst. ha žemės ūkio
paskirties žemės plotas, iš jo žemės ūkio naudmenos - apie 86 tūkst. ha (2006 m.
deklaruota 78,7 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų; iš likusių apleistų 13,8 tūkst. ha žemės
ūkio naudmenų 7,3 tūkst. ha bus grąžinta žemės ūkio veiklai, įsavinant melioracinėmis
priemonėmis, 6 tūkst. ha bus apsodinta mišku arba savaime apaugs miškais, medžių ir
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krūmų augalija bei pavirs pelkėmis, o apie 0,5 tūkst. ha bus panaudota ne žemės ūkio ir
miškų ūkio veiklai).


Nustatytos rekomenduojamos žemės ūkio veiklos zonos (funkcinės zonos), atsižvelgiant į
geriausių dirvožemių savybių panaudojimą, žemės ūkio gamybos efektyvumą ir gamtos
išteklių apsaugą.

Rekomenduojama intensyvios žemės ūkio veiklos zonose plėtoti prekinę žemės ūkio gamybą ir
siekti ūkio dydžio ne mažesnio nei numatyta žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr.3D-269 patvirtintose rekomendacijose. Rekomenduojami minimalūs racionalios žemėvaldos
plotai tam tikros specializacijos ūkiams: tradicinio ūkininkavimo mišrios augalininkystės–
gyvulininkystės specializacijos ūkiuose – 40 ha žemės ūkio naudmenų, kiaulininkystės
specializacijos arba vien augalininkystės specializacijos ūkiuose – 100 ha žemės ūkio naudmenų.
Rekomenduojamą žemės naudojimą tikslinga skatinti valstybės paramos priemonėmis, jas
diferencijuojant taip, kad prioritetas teikti paramą taikytinas veiklai, atitinkančiai zonos
ypatumams (jeigu to nedraudžia ES reglamentai ir direktyvos). Prioritetinės valstybės paramos
priemonės turėtų būti:


geros ūkinės vertės žemėse (daugiausia – V-ZIa ir VI-ZIg zonose) – investicijos į žemės
ūkio valdas, jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, standartų laikymasis, pusiau natūrinių
restruktūrizuojamų ūkių rėmimas;



ekologiškai jautriose žemėse (daugiausia – III-Zk ir IV- Zg zonose) – žemės ūkio ir
artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, kaimo turizmo ir amatų skatinimas,
žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku;



žemėse, įeinančiose į saugomų teritorijų ribas (daugiausia – I-ZBrp ir II-Zst zonose),
priklausomai nuo jų naudojimo intensyvumo: ekologinio ūkininkavimo programa,
kraštovaizdžio tvarkymo programa, vietovės su aplinkosaugos apribojimais, standartų
laikymasis (Nitratų direktyva).

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui žemės ūkio paskirties žemėje reikalinga rengti kaimo
plėtros žemėtvarkos projektus (jų atmainą – atskirų seniūnijų kompleksinius žemės ūkio ir
kaimo plėtros projektus) ir žemės konsolidacijos projektus. Pagrindiniai šių žemėtvarkos
teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, turintys ilgalaikes pasekmes ir būtini spręsti
įvertinant svarbiausius žemės ūkio gamybos plėtrą bei kaimo kraštovaizdžio formavimą
įtakojančius veiksnius:








vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas;
stambiųjų ūkių centrų išdėstymas bei gamybos apimčių juose nustatymas;
sausinimo sistemų remonto ar rekonstrukcijos poreikio nustatymas;
miško želdinių detalesnio išdėstymo ir jų funkcijų nustatymas;
žemės ūkio naudmenų laukų masyvų, tinkamų naudoti tam tikroms augalų grupėms,
formavimas;
žemės gerinimo priemonių suplanavimas;
natūralių kraštovaizdžių, dirvožemio ir vandens apsaugos priemonių suplanavimas.

UAB „Urbanistika“, 2007

63

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 5 skyrius: Žemės ūkio ir miškų teritorijos

Žemės naudojimo reguliavimas
Žmogaus ūkinės ir kitos veiklos, susijusios su žemės (teritorijos) naudojimu, reglamentavimas
pagal bendrąjį planą pasireiškia privalomų sąlygų nustatymu specialiesiems ir detaliesiems
planams. Išduodamas planavimo sąlygas, bendrojo plano organizatorius (savivaldybės taryba
arba savivaldybės administracijos direktorius) gali nustatyti sąlygas derinti teritorijų planavimo
dokumentą su bendrojo plano sprendiniais, užfiksuotais savivaldybės tarybos nutarime dėl
bendrojo plano patvirtinimo. Be to, turi būti vadovaujamasi įstatymų ir Vyriausybės nutarimų
nuostatomis. Svarbiausios iš jų:


Teritorija gyvenamosios ir kitos paskirties objektų statybai (urbanizuotų teritorijų plėtrai,
naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimui, tvenkinių įrengimui, pramonės ir ūkinių
objektų statybai) gali būti parinkta ir projektuojama tik vadovaujantis bendrojo plano
sprendiniais.



Žemės ūkio paskirties žemėje esančios žemės ūkio naudmenos ir žemė su veikiančiais
melioracijos įrenginiais, turi būti saugoma nuo jų ploto sumažėjimo, vadovaujantis
Žemės įstatymo 22 straipsnio nuostata: ,,Ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas
didesnis už vidutinį šalyje taip pat žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos
sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų jų plotas, išskyrus ekologiškai
nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, ir nepablogėtų dirvožemio savybės“.
Gamtinio karkaso teritorijos pažymėtos žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje, tačiau
kurios iš jų yra ekologiškai nuskurdintos, gali būti nustatyta tik pagal Aplinkos
ministerijos parengtus teisės aktus, atitinkamais skaičiavimais įrodžius, jog šiose
teritorijose miškų ir kitų natūralių biocenozių plotas neužtikrina vietovės ekologinio
stabilumo.

Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla ribojama vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 22
straipsnio 6 dalies nuostatomis: ,,Gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės paskirties
teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimai ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio
ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal
teritorijų planavimo dokumentus“.
Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklas turi atitikti bendrojo plano sprendinius – jo brėžiniuose
suprojektuotą valstybinių ir vietinės reikšmės kelių išdėstymą.
Rekomendacijos kraštovaizdžio tvarkymui, nepažeidžiant gamtinio karkaso formavimo principų,
pateiktos Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės apsaugos brėžinyje. Rajono teritorijoje galimas
statybas pagal Bendrojo plano sprendinius apibrėžia Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai, o
kraštovaizdžio tvarkymo reglamentų brėžinys yra tik rekomendacinio pobūdžio, reikalingas
rengiant planavimo sąlygas melioracijos darbams, miško želdinių išdėstymui, statinių išdėstymo
tankumui ir kt.
Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų brėžinyje nustatytose funkcinėse zonose
reglamentuojama veikla pateikta 5.1.2. lentelėje.
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5.1.2. lentelė. Žemės naudojimo funkciniai prioritetai ir veiklos reglamentavimas
Teritorijos
reglamentų
indeksas

V-ZIa,
VI-ZIg

Trumpa reglamentuojamos
teritorijos charakteristika

Intensyvi žemės ūkio veikla
teritorijose su geros ir labai geros
ūkinės vertės dirvožemiais

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

Skatinama augalininkystės, gyvulininkystės
bei mišrios specializacijos ūkiai, derinantys
gyvulių
auginimą
su
prekinės
augalininkystės produkcijos gamyba.

Ūkininkavimas teritorijose su
ekologiškai jautriais dirvožemiais:
I-ZBrp

-

Biržų regioniniame parke

II-Zst

-

saugomose teritorijose

III-Zk

-

karstiniame regione
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Veiklą reglamentuoja saugomų teritorijų
nuostatai,
teisės
aktai,
planavimo
dokumentai ir reglamentai.
Visose zonose yra išskirti pozoniai –
išskiriant žemės plotus, įeinančius į karstinį
rajoną, nustatytą vadovaujantis Lietuvos
geologijos
tarnybos
duomenimis.
Karstiniame rajone statybos galimos
vadovaujantis Aplinkos ministro 2004 m.
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1 – 596
patvirtintu Statybos techniniu reglamentu.
Kita veikla reglamentuojama atsižvelgiant į
skirtingas karstinio pastovumo teritorijas.
Tai – 1) labai nepastovūs ir nepastovūs
plotai, kur gali atsirasti daugiau kaip 0,1
įgriuvų kv. km per metus; 2) nepakankamo
pastovumo plotai, kur gali atsirasti 0,05 0,1 įgriuvų kv. km per metus; 3)
sumažėjusio pastovumo plotai, kur gali
atsirasti mažiau kaip 0,05 įgriuvų kv. km per
metus. Šiuose pozoniuose žemės ūkio veikla
turi būti vystoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės
12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų
XXIV
skyriumi
(„Karstinis
regionas“). Atsižvelgiant į privalomus
pasėlių struktūros reikalavimus, prioritetinė
ūkių
specializacija
nepastoviuose
ir
nepakankamo pastovumo plotuose turėtų
būti žolinių pašarų auginimas, pienininkystė,
mėsinė bei veislinė galvijininkystė ir
avininkystė;
rekomenduotina
skatinti
ekologinį ūkininkavimą.
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IV-Zg

-

gamtinio karkaso
teritorijose

Zu

Perspektyvių gyvenamų vietovių
urbanistinės plėtros teritorijos

Z3

Rekreacinio naudojimo žemės
sklypai

Skatinamas tausojamasis bei ekologinis
ūkininkavimas,
teikiant
prioritetą
galvijininkystės specializacijai.
Naudotina žemės ūkio arba miškų ūkio
veiklai, tačiau leidžiama gyvenamoji, ūkinė,
komercinė ir rekreacinė statyba, pakeitus
pagrindinę tikslinę žemės naudojimo
paskirtį į kitą paskirtį įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka.
Žemės ūkio paskirties žemės sklypai,
naudojami
statinių
kaimo
turizmo
paslaugoms
teikti,
statybai
ar
rekonstrukcijai.

Rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus gamtinio karkaso teritorijose, privalo būti atliktas
sprendinių pasekmių poveikio aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimas.
Rengiant specialiuosius planus kaimo vietovėje, privalo būti pažymėtos žemės ūkio gamybinių
pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Jose, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis
Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (1992 05 12 nutarimas Nr. 343),
draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, o esamos sodybos ar
visuomeniniai pastatai gali būti rekonstruojami tik įvertinus neigiamą veiklos poveikį sveikatai ir
šiose zonose gyvenantiems asmenims sutikus. Sanitarinės apsaugos zonos dydis (metrais): prie
kiaulių fermų – 500 m; prie karvių, kitų galvijų, arklių ir paukščių fermų – 300 m.
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5.2. MIŠKŲ ŪKIO TERITORIJOS
Rajono savivaldybės miškų potencialo teritoriniai ypatumai
Biržų rajono savivaldybės teritorija, pagal numatytas Lietuvos Respublikos bendrajame plane
strategines miškininkystės plėtros zonas bei pozones, patenka į vieną miškų plėtros zoną –
Vidurio Lietuvos mišrių lapuočių – spygliuočių miškų zoną ir vieną pozonį – Vakarų
Aukštaitijos našių mišrių lapuočių – eglės miškų pozonį. Didieji miškų masyvai yra Biržų raj.
sav. šiaurės rytiniame pakraštyje. Pozonyje vyrauja ūkiniai miškai – 81% visų miškų ploto, tuo
tarpu rezervatiniai ir specialios paskirties miškai sudaro tik 9%. Miško augaviečių našumas
artimas šalies vidutiniam – 5,8 m3/ha. Miško naudojimas gali būti kiek didesnis už šalies vidurkį
- 4,9–5,2 m3/ha likvidinės medienos per metus. Nors pozonio žemės yra vienos tinkamiausių
žemdirbystei, tačiau didelė Biržų raj. sav. dalis patenka į karstinį regioną. Miškų plotus reiktų
padidinti bent minimaliai – 2%. Pozonyje svarbiausios yra kietųjų lapuočių – ąžuolo, uosio
augavietės. Jų atkūrimui reikėtų skirti daugiausiai dėmesio. Palaikant ar net didinant eglynų
plotus miškuose, didesnį dėmesį reiktų skirti labai vertingos beržo medienos auginimui.
Lietuvos miškingumo didinimo programoje numatyta pirmiausia želdytini plotai, kuriuose miško
želdiniai atliktų priešerozines ar defliacines funkcijas, toliau – biologinės įvairovės išsaugojimo, gamtinio
karkaso kompensacijos ir laukų apsaugos (geoekologines) funkcijas atliekantys plotai, taip pat plotai,
esantys ūkinės veiklos poveikiams jautriose zonose. Pagal mažiau palankių ūkininkauti vietovių sąrašą,
patvirtintą 2004-05-03 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D – 278, pakeitimas (Žin., 2004, Nr.78-2735),
Biržų rajono savivaldybės 5 seniūnijų teritorijos priklauso prie mažiau palankių ūkininkauti vietovių.
Kliūtis ūkininkavimui sukelia intensyvaus karsto reiškiniai Pabiržės, Pačeriaukštės, Parovėjos, Širvenos
ir Nemunėlio Radviliškio seniūnijose. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d.
nutarimą Nr.549 “Dėl priemonių šiaurės Lietuvos karstinio regiono gyvenamajai aplinkai ir ekologinei
būklei pagerinti” intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje leidžiama įveisti mišką
neatsižvelgiant į žemės našumą.

Biržų rajono sav. ne miško žemėje miško įveisimas numatomas pirmiausia – gamtinio karkaso
teritorijose ir rekreacinėse teritorijose, po to – nusausintose apleistose ir dirvonuojančiose
žemėse su mažos ūkinės vertės dirvožemiais. Regiono bendrąją erdvinę koncepciją
formuojančioms svarbiausioms tokioms ekologinio stabilizavimo teritorijoms, turinčioms
kompensuoti urbanistinio - ūkinio vystymo poveikį, paprastai priskiriamos geoekologinės
takoskyros bei labiausiai išreikšti migraciniai koridoriai.
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje pirmoje eilėje miškų plotus siūlome padidint:
 Regioninę svarbą turinčiame Mūšos – Nemunėlio geoekologinės takoskyros ruože
Kirdonių – Kirkilų – Parupės ir Kirkilų – Klausučių – Meilūnų – Einorių atkarpose;
 naujai projektuojamose rekreacinio naudojimo teritorijose.
Numatomi naujai įveisti miškai pagal savo funkcijas priskirtini tai zonai ar miškų grupei, kuriai
priskirti greta esantys miškai. Rekomenduotina, kad pirmaeilis miško sodinimas būtų
planuojamas formuojant priešeroziniuose miškuose, laukų apsauginiuose miškuose ir vandens
telkinių apsaugos zonų miškuose, gamtinio karkaso ir reakracinio naudojimo teritorijose.
Siekiama įgyvendinti Lietuvos miškų ūkio politikos įgyvendinimo strategiją ir padidinti šalies
miškingumą 3% bei pagerinti šalies ekonominį tvarumą ir užtikrinti miškų panaudojimą
bendrojoje kaimo plėtroje (pajamos, darbo vietos, socialinis ir ekonominis stabilumas), taip pat
ekonomiškai racionalų dirvonuojančių ir menkaverčių žemių panaudojimą, atsižvelgiant į
aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio formavimo, kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo plėtros ir
kitus veiksnius.
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Biržų rajono savivaldybėje 2007-2020m laikotarpyje numatyta želdinti mišku apie 347 ha žemės
ūkiui ir kitiems tikslams naudotų žemių, t. y kasmet miškas turi būti įveisiamas 25 ha plote
(Žin.2003, Nr.1-10). Numatomas miškų įveisimas žemės ūkio paskirties žemėje leis padidinti
ekosistemų apsaugos (draustinių, priešerozinių), apsauginių miškų (draustinių, valstybinių parkų
apsaugos zonų, laukų apsauginių, vandens telkinių apsaugos zonų) miškų plotus.
Biržų raj. sav. miškų išdėstymo žemėtvarkos schema numato įveisti mišką 9584 ha plote.
Esamas savivaldybės teritorijos miškingumas 25,8%, įveisus naujai suprojektuotus miškus,
teritorijos miškingumas padidėtų 6,5 % ir būtų 32,3%.
5.2.1. lentelė. Plotų miškui įveisti suvestinė (pagal miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą)
Eil. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Kadastro vietovė

Kadastro vietovės plotas,
ha

Miškų įveisiamas plotas,
ha

Anciškiai
Anglininkai
Biržai mst.
Butniūnai
Būginiai
Geidžiūnai
Germaniškis
Juostaviečiai
Kirdonys
Kupreliškis
Kučgalys
Kvetkai
Latveliai
Medeikiai
Meilūnai
Mieliūnai
Nemunėlio Radviliškis
Nemunėlis
Obelaukiai
Pabiržė
Papilys
Parovėja
Pasvaliečiai
Pačeriaukštė
Pučiakalnė
Ramongaliai
Rinkuškiai
Satkūnai
Skrebiškiai
Spalviškiai
Šilai
Šukionys
Tamošiūnai
Totoriai
Užušiliai
Vabalninkas mst.
Virškupėnai
Zaprutiškiai
Viso Biržų rajono:

4422
3845
1783
5733
2424
4676
4906
3659
5348
3164
4436
5104
1979
4987
5276
3653
4718
3133
4464
3441
4696
3441
4637
3812
4387
4310
5564
4308
5758
3160
2641
3622
2890
317
4964
386
4924
2655
147625

675
286
419
139
197
284
51
222
413
607
18
292
165
228
654
371
258
416
167
11
567
845
399
296
877
5
113
137
22
333
6
111
9584
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Įvertinus visus faktorius, prognozuojame kad Biržų raj. sav. miškingumas projektuojamo
laikotarpio pabaigoje bus 28,5%.
2007m pradžioje 36,3% miškų ūkio paskirties žemės Biržų rajono savivaldybėje valdo: privatūs miškų
savininkai, Nacionalinių parkų valdomos žemės nėra, 63,7% visų rajono savivaldybės miškų valstybiniai.
Žemės reformos metu dalis žemės ūkio veiklai grąžinamoje žemėje įsiterpusių miškų priskiriami žemės
ūkio paskirties žemei (šiuo metu miškai privačioje žemės ūkio paskirties žemėje rajono savivaldybės
teritorijoje sudaro – 1315,1 ha, o miškų ūkio urėdijų žemėje esančių žemės ūkio naudmenų plotas yra
660,5 ha, šie plotai gali būti priskiriami žemės ūkio paskirties žemei. Atsižvelgiant į žemės reformos
įstatymu sudarytas sąlygas miškų privatizavimui, taip pat į galimybes žemės ūkiui netinkamas naudoti
žemes apsodinti mišku iki žemės reformos pabaigos išliks privačių miškų didėjimo tendencijos.
Proporcija, kai vyrauja valstybinės reikšmės miškai, o privataus ūkininkavimo miškai sudaro 30 - 40% iš
esmės atitinka dabartinės ir ateities kartų Lietuvos žmonių poreikius. Tokia nuostata įtvirtinta „Miškų
įstatyme“, šiuo metu keisti nusistovėjusią privačių miško valdų ir valstybinės reikšmės miškų proporciją
nėra nei teorinių, nei praktinių – politinių prielaidų.

Miškų teritorijų naudojimo kryptys
Helsinkio tvaraus miškų ūkio ir Lisabonos rezoliucijose nurodytos pagrindinės kryptys
miškotvarkiniam planavimui, iš kurių svarbiausios rajono savivaldybės teritorijos bendrajame
plane:
 miško žemės tikslinės paskirties išlaikymas ir geresnis jos išnaudojimas;
 daugiatikslio miško naudojimo skatinimas, siekiant reikiamo balanso tarp įvairių
visuomenės poreikių;
 ypatingas dėmesys ekologiškai jautrių vietų, retų saugomų, reprazantatyvių ekosistemų,
kertinių buveinių, natūralių medynų su endeminėmis ir nykstančiomis rūšimis
išskyrimas;
 miško apsauginių funkcijų, ypač dirvožemio ir vandens apsaugos plėtojimas;
 projektuojant miško atkūrimo priemones, pirmenybę teikti natūraliam žėlimui, vietinėmis
medžių rūšimis.
Miškų ūkis Biržų rajono savivaldybėje turi būti plėtojamas laikantis pagrindinių Lietuvos miškų
ūkio politikos tikslų, numatytų Lietuvos Respublikos bendrajame plane. Šiems tikslams
priskiriami:
 daugiatikslės ir miško išteklius tausojančios miškų ūkio veiklos užtikrinimas
subalansuojant ekonomines, socialines ir ekologines miškų funkcijas;
 teritorijos miškingumo didinimas;
 biologinės įvairovės miškuose išsaugojimas ir miškų rekreacinio potencialo didinimas;
 pramonės ir gyventojų aprūpinimas mediena;
 miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas;
 racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų
produktyvumo didinimas ir auginamos medienos kokybės gerinimas;
 miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas;
 miško ekosistemų tvarumo užtikrinimas.
Nacionalinės kaimo plėtros 2007 – 2013 metų strategijos pagrindinių krypčių įgyvendinimui
numatytos priemonės, susiję su Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais,
turėtų būti diferencijuojamos priklausomai nuo konkrečių vietovių probleminių situacijų
(socialinės ir bendrosios ekonominės plėtros, žemės ūkio plėtros, gamtosaugos ir kt.).
Pagrindinės numatomos priemonės ir jų taikymo rekomenduojami prioritetai, įgyvendinant Biržų
rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius dėl miškų ūkio plėtros:
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„Apželdinimas mišku“ numatyta mažai palankiose ūkininkauti vietovėse, kuriose vyrauja
nederlingos žemės ūkio naudmenos, dažnai apleistos ir netikslingos sukultūrinti
melioracinėmis ar agrotechninėmis priemonėmis. Rekomenduotina pirmiausia šią
priemonę taikyti žemės savininkams, įveisiantiems mišką gamtinio karkaso teritorijose.



„Parama miško ekologinės ir rekreacinės vertės didinimui bei pažeistų miškų atkūrimui“
taikytina siekiant geriau tvarkyti privačius ir valstybinius miškus, pirmiausia – įeinančius
į rekreacinius arealus, taip pat priskirtus II grupės miškams (ekosistemų apsaugos ir
rekreaciniams) bei III grupės miškams (apsauginiams).



„Miškų aplinkosaugos išmokos“ skirtos visų privačių miškų savininkams, siekiant
išsaugoti kertines miško buveines bei skatinti diegti neplynų miško kirtimų sistemą.
Taikant šią priemonę, rekomenduojama vadovautis specialiųjų teritorijų planavimo
dokumentų – miškotvarkos projektų sprendiniais.



„Parama NATURA 2000 teritorijoms“ skirta biologinės įvairovės išsaugojimui ir
taikytina visoms teritorijoms, priskirtoms NATURA 2000 tinklui miškuose bei žemės
ūkio paskirties žemėje.

Visų nuosavybės formų miškai turi būti tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų
ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą.
Bendrojo plano sprendinių, įgyvendinančių miškų ūkio paskirties žemės ir miškų tvarkymą,
planuojantys dokumentai yra miškų išdėstymo schemos ir vidinės miškotvarkos projektai. Jų
rengimas, tikslinimas ir įgyvendinimas numatomas teisės aktų nustatyta tvarka.
Miško žemės naudojimo perspektyvos atitinka miškotvarkos planavimo dokumentuose iškeltus
uždavinius: miškų plotų padidinimas, daugiatikslio miškų naudojimo skatinimas, miškų
stabilumo išsaugojimas, miško funkcijų, saugant vandenį ir dirvožemį, užtikrinimas, iškirstų
miškų atkūrimas, miškų rūšinės įvairovės išlaikymas.
Miškų teritorijų naudojimo būdai
Miškų ir miško žemės priežiūra bei naudojimas turi būti tvarus, palaikyti biologinę įvairovę,
produktyvumą, gebėjimą atsikurti, gyvybingumą ir jų pajėgumą išpildyti dabar ir ateityje
atitinkamas ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas lokaliniu, nacionaliniu ir globaliniu
lygiais ir nedaryti žalos kitoms ekosistemoms.
Miškų trūksta gamtinio karkaso teritorijose, Nemunėlio – Radviliškio ir Vabalininko miestų
įtakų zonose Daudžgirių, Kratiškių, Geidžiūnų gyvenvietėse bei rekreacinėse zonose prie
Nemunėlio, vandens telkinių apsaugos zonose. Didėjantys rekreacijos, turizmo ir estetiško
natūralaus kraštovaizdžio išsaugojimo poreikiai įpareigoja plėsti miškų plotus rekreacinio
prioriteto arealuose, prie miestų, kai kurių vandens telkinių, kelių, gerinant kultūros vertybių
apsaugą ir naudojimą.
Miškas yra vienas iš svarbiausių kraštovaizdžio komponentų, lemiančių biologinės įvairovės,
tvarių ekosistemų, kraštovaizdžio formavimą ir išsaugojimą. Miškai su itin laidžiais vandeniui
dirvožemiais, taupiu drėgmės naudojimu garantuoja stabilią gruntinių ir požeminių vandenų
mitybą, išsaugo šių vandenų gerą kokybę, reguliuoja upių nuotėkį ir oro sudėtį.
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Miško konservacinės, apsauginės, rekreacinės ir įvairios socialinės - kultūrinės funkcijos
pastaruoju metu dažniausiai vertinamos labiau nei iš jo gaunama mediena. Tačiau ir medienos
poreikiai nuolat didėja.
Biržų raj. sav. miškų teritorijų perspektyviniai naudojimo būdai numatomi atsižvelgiant į:
 gamtinį žemių bei miškų našumą;
 esamą miškingumą ir jo didinimo potencialą;
 miškotvarkos duomenų analizę;
 miškų apsauginę ir rekreacinę svarbą kraštovaizdžio formavimui.
Vyraujantys miškų teritorijų naudojimo būdai Biržų rajono savivaldybėje pateikti 5.2.2.
lentelėje. Biržų rajono savivaldybėje vyraus ūkinių miškų sklypai (gamtiniame karkase). Pagal šį
naudojimo būdą bus naudojama 48,3% miško žemės, o ūkinių miškų sklypai (ne gamtiniame
karkase) užims 30,8% miško žemės ploto.
5.2.2.lentelė. Vyraujantys miškų teritorijų naudojimo būdai Biržų rajono savivaldybėje 20072017m.
Seniūnijos

vyrauja ekosistemų
apsaugos ir apsauginių
miškų sklypai
M1 M3
%

Biržų m.
Nemunėlio
Radviliškio
Pabiržės
Pačeriaukštės
Papilio
Parovėjos
Širvėnos
Vabalininko
Iš viso:

vyrauja
rekreacinių miškų
sklypai
M2

vyrauja ūkinių miškų
sklypai (gamtinio
karkaso teritorijose).
M4g

vyrauja - ūkinių
miškų sklypai (ne
gamtinio karkaso
teritorijose). M4

%

%

%

3,9

72,4

0,1
1,5
2,4
1,8
0,1
1,6

30,2
61,5
16,1
54,5
48,3

12,7
19,2
59,9
47,8
21,7
53,8
30,4
30,8

100
11,0
80,8
40,0
20,5
14,4
28,3
15,0
19,3

Suprojektuotas tausojantis ir daugiatikslis miško naudojimas užtikrina teigiamą miškų plotų
didėjimo pakilimą, miško ekosistemų stabilumą, esamą gamtinių ir kultūrinių vertybių
išsaugojimą, biologinės įvairovės palaikymą, ekonominių klausimų sprendimą.
Biržų rajono savivaldybės bendrajame plane numatyti šie pagrindiniai miškų ūkio paskirties
žemės naudojimo būdai (žiūrėti brėžinyje „Miškų ūkio teritorijų vystymas“):
1. M2 – vyrauja rekreacinių miškų sklypai. Šis miškų naudojimo būdas numatytas
projektuojamose rekreacinio prioriteto teritorijose ir rekreaciniuose IIB grupės miškuose
(miško parkų miškuose, kurių paskirtis tenkinti visuomenės rekreacines reikmes,
sudaryti sąlygas, palankias poilsiui, turizmui, pasivaikščiojimui, sportui, kultūrinei ir
kitai veiklai gamtoje, kartu mažinti šios veiklos žalingą poveikį aplinkai ir išsaugoti šių
miškų stabilumą; miestų miškuose, kurių paskirtis tenkinti miesto gyventojų rekreacines,
sanitarijos ir higienos reikmes, sudaryti sąlygas, palankias reakracijai, masiniams
renginiams gamtoje, gryninti miestų orą, gerinti jų estetinį vaizdą, formuoti ir palaikyti
tam tinkamiausius medynus; bei rekreaciniuose miško sklypuose, kurių paskirtis
tenkinti visuomenės poreikius trumpam poilsiavimui gamtoje, pasivaikščiojimas, sportui,
stovyklavimui ir panašiai, pritaikyti miškus šioms funkcijoms atlikti ir kiti miškai
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naudojami gyventojų poilsiui). Šių miškų plotus siūlome didinti palei vandens telkinius ir
projektuojamose rekreacinio naudojimo teritorijose, miestų - miestelių fizinės plėtros
teritorijose. Rekreacinių miškų naudojimo būdas vyraus Nemunėlio – Radviliškio ir
Parovėjos seniūnijų miško žemėse, kur sudarys atitinkamai 3,9 % ir 2,4 % miško žemės.
2. M1, M3 – vyrauja ekosistemų apsaugos ir apsauginių miškų sklypai. Šis miškų
naudojimo būdas numatytas miškuose kur vyrauja ekosistemų apsaugos II A grupės
(draustinių miškai, kurių paskirtis užtikrinti telmologinių, pedologinių, botaninių,
zoologinių, botaninių - zoologinių, miško genetinių draustinių, kraštovaizdžio ir kitų
draustinių dalių, kuriose saugomos biologinės vertybės išsaugojimą, palaikant jų miškus
tokios būklės, kad šią funkciją jie galėtų geriausiai atlikti; saugomų gamtinio
kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškų paskirtis išsaugoti
saugomus gamtinio kraštovaizdžio objektus, saugomas buveines, saugomus gamtos
išteklių sklypus, palaikant jų miškus tokios būklės, kad šią funkciją jie galėtų geriau
atlikti, priešeroziniai miškai, kurių paskirtis apsaugoti dirvožemį nuo vandens ir vėjo
erozijos labiausiai tikėtinos jos atsiradimo vietose. ir kt.,) ir III grupės apsauginiai
miškai (kiti draustiniuose esantys miškai, kurių paskirtis užtikrinti geologinių
geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių draustinių, taip pat kraštovaizdžio draustinių
dali, kur nėra biologinių vertybių apsaugą, palaikant miškus tokios būklės, kad jie galėtų
atlikti šias funkcijas, kartu produkuodami medieną, valstybinių parkų apsauginių zonų
miškų paskirtis sumažinti neigiamą žmogaus veiklos ir infrastruktūros objektų poveikį
valstybinių parkų rezervatų, draustinių, vandenų aplinkai ir produkuoti medieną,
gamyklų sanitarinių zonų miškai, kurių paskirtis gerinti aplinkos sąlygas ją teršiančių
gamyklų poveikio zonose, produkuoti medieną; kelių apsauginės ir estetinės reikšmės
miškų paskirtis išsaugoti estetiniu požiūriu vertingiausius medynus ir pakelių
kraštovaizdį intensyvaus eismo kelių aplinkoje, produkuoti medieną; laukų apsauginiai
miškai, kurių paskirtis sudaryti palankias žemės ūkiui vietines klimato sąlygas, saugoti
laukus nuo vėjo ir vandens erozijos, produkuoti medieną; vandens telkinių apsaugos
zonų miškai, kurių paskirtis palaikyti vandens telkinių lygio režimą, mažinti jo
svyravimus (saugoti nuo potvynių), saugoti vandens telkinius nuo taršos ir produkuoti
medieną ir kt.). Šiuose miškuose užtikrinama ekosistemų apsauga ir biologinės įvairovės
išsaugojimas bei gausinimas. Jie sudarys 19,3% rajono savivaldybės miškų žemės
teritorijos. Ši miškų tvarkymo kryptis vyraus Pabiržės seniūnijoje, kur sudarys 80,8 %
(dėl Biržų regioninio parko, kurio miškus siūlome priskirti M1 ir M3 grupėms) .
3. M4g – ūkinių miškų sklypai (gamtinio karkaso teritorijose). Šis miškų naudojimo
būdas numatytas gamtinio karkaso teritorijose, čia vyraus ūkiniai miškai (IV miškų
grupė), kurių funkcija nepertraukiamai tiekti šalies ūkiui ir gyventojų reikmėms medieną,
laikantis aplinkosaugos reikalavimų ir gamtinio karkaso nuostatų ir nenualinant miškų,
valyti orą, palaikyti gruntinio vandens lygį. Ji užims 48,3% rajono savivaldybės miškų
žemės teritorijų. Ūkinių miškų sklypai (gamtinio karkaso teritorijose) vyraus miškų
žemėse Nemunėlio - Radviliškio seniūnijoje, kur sudarys 72,4%, seniūnijos miško
žemės.
4. M4 - ūkinių miškų sklypai (ne gamtinio karkaso teritorijose). Šis miškų naudojimo
būdas numatoma teritorijose kur vyrauja eksploataciniai (IV grupės) miškų plotai,
nepatenkantys į jautriausias gamtines teritorijas. Šiuose miškuose būtina užtikrinti
racionalų, tolygų ir nepertraukiamą miško išteklių naudojimą bei miškų produktyvumo
didinimą, auginamos medienos kokybės gerinimą, kurių funkcija nepertraukiamai tiekti
šalies ūkiui ir gyventojų reikmėms medieną, laikantis aplinkosaugos reikalavimų ir
nenualinant miškų, valyti orą, palaikyti gruntinio vandens lygį. Jie sudarys 30,8% rajono
UAB „Urbanistika“, 2007

72

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 5 skyrius: Žemės ūkio ir miškų teritorijos

savivaldybės teritorijos ir vyraus Pačeriaukštės seniūnijoje kur užims 59,9% seniūnijos
miško žemės.
Saugomų teritorijų miškuose ūkininkavimo reglamentavimas vykdomas atsižvelgiant į Saugomų
teritorijų įstatymą, esamus saugomų teritorijų nuostatus, funkcinį zonavimą, apribojimus
numatytus atitinkamuose ūkinės veiklos reglamentavimo dokumentuose (Specialiose žemės ir
miško naudojimo sąlygose ir kt.).
Miškai tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus. Savivaldybių teritorijų
apželdinimas mišku vykdomas pagal parengtas VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto
savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas. Vyks ir savaiminis apaugimas mišku
žemės ūkio ir kitų teritorijų.
Miškų ūkio teritorijų naudojimo reglamentai
5.2.3. lentelė. Miškų ūkio paskirties žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai
Teritorijos
reglamentų
indeksas

M2

M1, M3

M4g

M4

Trumpa reglamentuojamos
teritorijos charakteristika

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai

Vyrauja rekreacinių miškų
sklypai

Šis miškų naudojimo būdas numatytas
projektuojamose rekreacinio prioriteto teritorijose
ir rekreaciniuose IIB grupės miškuose (miško
parkų miškuose; miestų miškuose bei
rekreaciniuose miško sklypuose). Miškai turi būti
tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas).
Vyrauja ekosistemų apsaugos ir
Šis miškų naudojimo būdas numatytas miškuose
apsauginių miškų sklypai
kur vyrauja ekosistemų apsaugos II A grupės
(draustinių
miškai;
saugomų
gamtinio
kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos
išteklių sklypų miškai) ir III grupės apsauginiai
miškai (kiti draustiniuose esantys miškai,
valstybinių parkų apsauginių zonų miškai,
gamyklų sanitarinių zonų miškai; kelių
apsauginės ir estetinės reikšmės miškų; laukų
apsauginiai miškai; vandens telkinių apsaugos
zonų miškai). Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas).
Vyrauja - ūkinių miškų sklypai Šis miškų naudojimo būdas numatytas gamtinio
karkaso teritorijose. Vyraus ūkiniai miškai (IV
(gamtinio karkaso teritorijose).
miškų grupė). Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas).
Vyrauja - ūkinių miškų sklypai
Šis miškų naudojimo būdas numatomas
(ne gamtinio karkaso teritorijose). teritorijose kur vyrauja eksploataciniai (IV
grupės) miškų plotai, nepatenkantys į jautriausias
gamtines teritorijas. Šiuose miškuose būtina
užtikrinti racionalų, tolygų ir nepertraukiamą
miško
išteklių
naudojimą
bei
miškų
produktyvumo didinimą medienos kokybės
gerinimui. Miškai turi būti tvarkomi, naudojami
ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą (Miškų
įstatymas).
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5.3. Įgyvendinimo prioritetai
Žemės ūkio teritorijų tvarkymo prioritetai:


rajono žemėtvarkos schemos parengimas. Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius
(gyvenamųjų vietovių sistemą, diferencijuotą žemės naudojimą) ir vadovaujantis Žemės
ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymu (2004 09 15, Nr. 3D-518/D1-490)
patvirtintomis žemėtvarkos schemos rengimo taisyklėmis, reikia išspręsti vietinės
reikšmės kelių tinklo sutvarkymą, stambiųjų ūkių centrų išdėstymą.



žemės konsolidacijos projektų rengimas, nustačius poreikį pagal nekompaktišką
stambiųjų ūkių žemės valdų išsidėstymą.



sausinimo sistemų rekonstrukcijos darbai, panaudojant ES ir nacionalinio biudžeto
paramos priemones. Pagal 2006 m. atliktos melioruotų žemių apskaitos duomenis, Biržų
rajone iš 86436 ha drenuotos žemės techniniu ir agrotechniniu požiūriu blogos būklės
plotai sudarė 9509 ha, iš jų siūloma rekonstruoti 7538 ha, remontuoti 1651 ha.



diferencijuota parama žemės ūkio paskirties žemės naudotojų veiklai, skatinant plėtoti
galvijų auginimą ir ekologinį ūkininkavimą teritorijose, įeinančiose į Biržų regioninio
parko, kitų saugomų teritorijų, karstinio rajono ir gamtinio karkaso ribas.

Miškų ūkio teritorijų tvarkymo prioritetai:


miškų ūkio veiklą diferencijuoti pagal nustatytą miškų naudojimo būdą, užtikrinant
optimalesnį miško naudojimą;



sudaryti sąlygas naudoti miško žemę kitiems gyventojų poreikiams tenkinti (medžioklei,
turizmui, šalutiniam miško išteklių naudojimui). Skatinti efektyvų ir racionalų miško
išteklių naudojimą, biologinės įvairovės miškuose išsaugojimą, rekreacinių miškų
potencialo didinimą;



padidinti miško plotus regioninę svarbą turinčiame Mūšos – Nemunėlio geoekologinės
takoskyros ruože Kirdonių – Kirkilų – Parupės ir Kirkilų – Klausučių – Meilūnų –
Einorių atkarpose ir rekreacinėse teritorijose. Remiantis, numatomu teritorinio
žemėnaudų pertvarkymu miškų ūkio paskirties žemės plotuose, teritorijos naudojimą ir
naujų miškų sodinimą spręsti miškotvarkos projektuose. Įveisiant bei ugdant miškus,
užtikrinti poreikius eksportui bei vidaus poreikius medienos ištekliams;



teritorijos, kurių perspektyvinis panaudojimas – miškų ūkio veiklai, turi būti planuojamos
ir tvarkomos skatinant miško įveisimą bei kitas miškotvarkos priemones.
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