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ĮVADAS
Biržų
miesto bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumentas rengiamas Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos nustatymo stadijoje,
vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu ,,Planų ir
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ (Žin., 2004, Nr. 130- 4650).
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas nustato galimas
reikšmingas bendrojo plano įgyvendinimo pasekmes Biržų miesto teritorijai, bei išskiria teritorijas,
kurios gali patirti reikšmingą koncepcijos sprendinių realizavimo poveikį, nagrinėtinus aplinkos
komponentus bei naudotinus prognozavimo ir vertinimo metodus. Pagrindiniai Biržų miesto
bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento tikslai yra:
nustatyti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau - SPAV ataskaitos)
turinį, joje nagrinėtinus klausimus, pateiktinos informacijos apimtį ir išsamumą;
nustatyti, kokie aplinkos komponentai turės būti išsamiai aprašyti vertinimo ataskaitoje;
nustatyti, kokios pasekmės gali būti reikšmingos ir todėl bus vertinamos rengiant ataskaitą;
užtikrinti, kad galimos reikšmingos pasekmės aplinkai SPAV ataskaitoje bus nagrinėjamos
išsamiai ir kad SPAV ataskaitoje bus pateikta tinkama pasekmių aplinkai informacija, kuri
padės priimti argumentuotą sprendimą dėl plano koncepcijos tinkamiausios alternatyvos
pasirinkimo;
alternatyvų lyginimui parinkti tinkamus aplinkos indikatorius ir numatyti naudotinus
pasekmių aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriais ketinama naudotis atliekant
vertinimą.
SPAV apimties nustatymo dokumentas susideda iš:
SPAV apimties nustatymo dokumento rengimo;
Konsultavimosi su vertinimo subjektais bei visuomene.
Rengiant Biržų miesto bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą vertinimo proceso
dalyviai yra:
Plano organizatorius – Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius;
SPAV subjektai:
- LR Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas;
- Panevėžio visuomenės sveikatos centras;
- Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis
padalinys;
- Biržų rajono savivaldybės administracija.
Visuomenė.
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1. PAGRINDINĖS MIESTO VYSTYMO KONCEPCIJOS NUOSTATOS
1.1. MIESTO TERITORIJOS VYSTYMO PAGRINDINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Planavimo dokumentas - miesto bendrasis planas - rengiamas teritorijų kompleksinio planavimo
dokumento teritorijos erdvinio vystymo politikai, teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams bei
svarbiausioms tvarkymo priemonėms nustatyti.
Biržų miesto bendrojo plano rengimo tikslai:
išlaikyti planuojamoje teritorijoje socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą;
formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką stengiantis sukurti
geresnes ir visavertes gyvenimo sąlygas;
formuoti gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros bei kitų veiklos sričių plėtojimo politiką;
saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes,
taip pat ir rekreacijos išteklius;
formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai
palaikyti arba atkurti;
rezervuoti (nustatyti) teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių
plėtrai;
suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės
interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje;
skatinti investicijas socialiniam ekonominiam vystymui.
Biržų miesto bendrojo plano rengimo uždaviniai:
suformuoti Biržų miesto teritorijų vystymo koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo,
naudojimo ir apsaugos prioritetus bei atlikti teritorijų funkcinį zonavimą;
tobulinti istoriškai susiklosčiusią miesto urbanistinę struktūrą bei tūrinę erdvinę kompoziciją;
numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo
naudojimo želdynų sistemą;
plėtoti inžinierinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą
infrastruktūrą;
nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių
teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus;
numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio
tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo
objektų išsaugojimą;
rezervuoti teritorijas komunikacijų trasų ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų
statybai;
nustatyti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir/ar pobūdį;
įteisinti miesto teritorijų tvarkymo reglamentus.
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1.2. BIRŽŲ
MIESTO BENDROJO PLANO SĄSAJA SU KITAIS PLANAIS IR
PROGRAMOMIS
Biržų miesto bendrojo plano koncepcija iki 2033 metų rengiama įvertinant ir atsižvelgiant į jo
sąsajas su šalyje, Panevėžio apskrityje ir Biržų rajono savivaldybėje parengtomis strategijomis,
programomis ir planais:
Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr.113-5029);
Nacionalinė darnaus vystymo strategija (Žin., 2003, Nr.89-4029);
Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin., 2002, Nr. 104-4621);
Lietuvos respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių planas (Žin., 2005,
Nr. 103-3808; Žin., 2007, Nr. 114-4646; Žin. 2008, Nr. 13-439; Žin., 2009, Nr. 80-3343);
Nacionalinės integralios paveldosaugos strategijos metmenys (Žin., 2004, Nr. 175-6516);
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategija,
patvirtinta LR Vyriausybės 2008m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr.832;
Nacionalinis energetikos strategijos įgyvendinimo planas, patvirtintas LR vyriausybės 2007
-12 -27 nutarimu Nr. 1442;
2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėros
programa;
Lietuvos Respublikos dvarų paveldo išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą
koncepcija (Žin., 2002, Nr. 96-4240);
Dvarų paveldo išsaugojimo programa (Žin., 2003, Nr. 38-1740);
Ilgalaikė dvarų paveldo objektų – istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbų programa
(2005-01-10 KVAD prie LR LM direktoriaus įsakymas Nr. Į-09);
LR Vyriausybės nutarimas ,,Dėl priemonių Šiaurės Lietuvos karstinio regiono gyvenamai
aplinkai ir ekologinei būklei pagerinti“ (Ž., 2006 m., Nr.64-2364);
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (Žin., 2002, Nr.110-4852);
Panevėžio apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas (patvirtintas LR Vyriausybės
2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1531);
Biržų rajono teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Biržų raj. tarybos 2008 06 30
sprendimu Nr.T-156);
Biržų miesto bendrasis planas (patvirtintas Biržų raj. tarybos 2002 11 25 sprendimu
Nr.114);
Panevėžio regiono plėtros planas 2007-2013 m.
Biržų rajono plėtros iki 2015 strateginiu planu (patvirtintas Biržų rajono savivaldybės
tarybos 2005 01 25 sprendimu Nr. T-1);
Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Biržų mieste specialusis planas (reg. Nr.
000362000160);
Biržų ir Rinkuškių aglomeracijos nuotekų ir vandentiekio tinklų SP (reg. Nr.
005362000192);
Biržų rajono savivaldybės kultūros paveldo tinklų schema (patvirtinta LR kultūros ministro
įsakymu 2009 05 05 Nr.ĮV-212);
Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų planas (patvirtintas 2009 12 02 LRV nutarimu
Nr.1606, Žin., 2009, Nr. 146-6501);
Biržų regioninio parko tvarkymo planas (tvirtintu LR aplinkos ministro 2010 01 28 įsakymu
Nr.D1-83, Žin., 2010, Nr. 16-783);
Biržų rajono miškų priskyrimo miškų grupėms planas (Valstybinės miškų tarnybos
duomenys);
Biržų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema (Valstybinės miškų
tarnybos duomenys);
Kiti detalieji ir specialieji planai pagal Biržų rajono savivaldybės teritorijų planavimo
registrą.
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1.3. PLANUOJAMI BIRŽŲ MIESTO TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJOS
VARIANTAI DVIDEŠIMTIES METŲ LAIKOTARPIUI
Pirmas variantas - Miesto plėtra esamose administracinėse ribose
Biržų miesto plėtra numatoma esamose administracinėse ribose. Prioritetas teikiamas vidinės
miesto struktūros tobulinimui, teritorijų modernizavimui, vidinių teritorijų rezervų naudojimui.
Plėtojama susiklosčiusi miesto struktūra. Prioritetas teikiamas miesto centro teritorijos
gyvybingumo, fizinės aplinkos kokybės, ekonominio aktyvumo skatinimui. Saugomos nekilnojamojo
kultūros paveldo teritorijos bei objektai, siekiama jų vertybės požymių išlaikymo ir perdavimo
ateinančioms kartoms. Planuojama esamų gyvenamųjų teritorijų renovacija užbaigiant formuoti
nebaigtas užstatyti urbanistines struktūras, pritraukti aplinkai draugiškas funkcijas gerinant
gyvenimo kokybę. Numatoma žaliųjų plotų sistema.
Susisiekimo sistemoje numatomas esamo gatvių tinklo optimizavimas ir kokybės gerinimas.
Vykdoma minimali gatvių tinklo plėtra, didinant rišlumą ir minimizuojant gyventojų ir verslo kelionių
laiko sąnaudas bei transporto priemonių ridą. Vykdoma intensyvi dviračių takų tinklo plėtra, siekiant
keisti gyventojų susisiekimo įpročius bei formuoti subalansuotą susisiekimo sistemą. Didelis
dėmesys skiriamas viešojo transporto tinklui. Aplinkkelis formuojamas toli už miesto, svarbiausius
kelius integruojant į jį, tačiau tarp aplinkkelio ir miesto teritorijos nevykdant esminės gatvių tinklo
plėtros.
Antras variantas – Optimali miesto plėtra
Vykdomas Biržų miesto urbanistinės ir gamtinės struktūrų optimizavimas. Numatoma Biržų plėtra
integruojant užstatytas ir/ar užstatomas Biržų, Klausučių, Šlepščių, Rinkuškių kaimų teritorijas į
bendrą miesto struktūrą. Dalis naujai prijungiamų prie miesto teritorijų yra Biržų regioniniame
parke. Šių teritorijų vystymo sprendiniai neprieštarauja Biržų regioninio parko tvarkymo
reglamentams ir apribojimams. Taip pat planuojamas aerodromo, neužstatytos teritorijos esančios
miesto šiaurės rytų pusėje bei patenkančios į Biržų regioninį parką atskyrimas nuo miesto
administracinės teritorijos. Plėtojamas miesto centras, kur skatinamas centro gyvybingumas,
fizinės aplinkos kokybės gerinimas, ekonominis aktyvumas. Formuojami miesto lokalūs centrai
(pocentriai) su gyventojų aptarnavimui reikalinga infrastruktūra. Saugomi nekilnojamojo kultūros
paveldo objektai, teritorijos, siekiama jų vertybės požymių išlaikymo ir perdavimo ateinančioms
kartoms. Naujos teritorijos įsisavinamos kompleksiškai, rezervuojami plotai viešosioms erdvėms,
infrastruktūrai. Kuriama žaliųjų plotų sistema, integruojanti esamus želdynus, vandens telkinių
pakrantes. Vystant miesto gatvių tinklą, planuojamos naujos susisiekimo jungtys.
Susisiekimo sistemoje numatomas esamo gatvių tinklo optimizavimas, kokybės gerinimas bei
periferinė gatvių tinklo plėtra tarp miesto ribų ir naujai formuojamo aplinkkelio. Siekiama suformuoti
priemiestinių gatvių tinklo karkasą, kuris būtų kaip pagrindas efektyviam transporto srautų
paskirstymui ir teritorijų urbanizavimui, siekiant minimizuojant gyventojų ir verslo kelionių laiko
sąnaudas bei transporto priemonių ridą. Vykdoma intensyvi dviračių takų tinklo plėtra, siekiant
keisti gyventojų susisiekimo įpročius bei formuoti subalansuotą susisiekimo sistemą. Didelis
dėmesys skiriamas viešojo transporto tinklui.
I-ajame ir II –ajame koncepcijos variantuose miesto erdvinės struktūros svarbiausi sudėtiniai
komponentai yra urbanistinis bei gamtinis karkasai, želdynų, rekreacinių, komercinių bei darbo
vietų teritorijų funkcinės struktūros. Teikiamų alternatyvių bendrosios erdvinės koncepcijos
sprendinių variantų poveikis aplinkai turi būti įvertintas SPAV ataskaitoje.
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2.TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS, APRAŠYMAS
Teritorijoms, kurios gali būti reikšmingai paveiktos įgyvendinant Biržų miesto bendrojo plano
koncepcijos sprendinius, priklauso gamtos ir kultūros paveldo apsaugai svarbios teritorijos bei
objektai. Nagrinėjamose Biržų miesto teritorijos ribose ir artimose apylinkėse saugomų teritorijų
sistemą atstovauja: kompleksinė saugoma teritorija – Biržų regioninis parkas, kultūros paveldo
vertybės, gamtinio karkaso teritorijos.
Kompleksinė saugoma teritorija – Biržų regioninis parkas
Biržų regioninis parkas užima dalį (43%) Biržų miesto teritorijos. Biržų regioninio parko bei parko
funkcinių zonų ribos teikiamos ,,Esama būklė. Žemės naudojimo brėžinys“, „Biržų regioninio parko
ir jo zonų ribų schema (Biržų miesto plote)“.
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.
LR vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu NR. 1606 ,,Dėl Biržų regioninio parko ir jo zonų
ribų plano patvirtinimo“ parko teritorija, pagal gamtos ir kultūros vertybes, jų pobūdį, apsaugos
formas ir naudojimo galimybes yra skirstoma į: konservacinio prioriteto, ekologinės apsaugos
prioriteto, rekreacinio prioriteto, gyvenamojo prioriteto funkcines zonas.
Biržų miesto teritorijoje esančioje regioninio parko dalyje skiriamos konservacinio prioriteto,
ekologinės apsaugos, rekreacinio bei gyvenamojo prioriteto zonos.
Konservacinio prioriteto zoną Biržų mieste ir artimose apylinkėse sudaro:
Biržų urbanistinis draustinis
.
Širvėnos kraštovaizdžio draustinis.
Apaščios hidrografinis draustinis (miesto ribose nedidelė dalis).
Karajimiškių kraštovaizdžio draustinis (į vakarus nuo Biržų miesto ribos).
Ekologinės apsaugos prioriteto zoną Biržų mieste ir artimose apylinkėse sudaro: teritorija šiaurės
rytinėje Biržų miesto teritorijos dalyje; teritorija šiaurinėse ir šiaurės vakarinėse Biržų miesto
apylinkėse.
Rekreacinio prioriteto zoną Biržų mieste sudaro dvi zonos pietinėje Širvėnos ežero pakrantėje;
viena zona šiaurinėje Širvėnos ežero pakrantėje (už miesto ribos).
Gyvenamojo prioriteto zoną Biržų mieste sudaro: užstatytos Biržų miesto teritorijos.

UAB „Urbanistika“

2013 m.

BIRŽŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS

8

Rengimo etapas. SPAV apimties nustatymo dokumentas

Gamtinio karkaso teritorijos
Įgyvendinant ekologinio kompensavimo sistemos koncepciją, 2002 metais gamtinis karkasas
įteisintas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, o rengiant Panevėžio apskrities
teritorijos bendrąjį planą bei Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą lokalizuotas
stambesniame mastelyje. Nustatytą gamtinio karkaso teritorinę sudėti Biržų mieste ir apylinkėse
formuoja:
•
•
•

Regioninės svarbos Mūšos – Nemunėlio
geoekologinės takoskyros ruožas,
praeinantis į vakarus nuo Biržų miesto;
Rajoninę ir vietinę svarbą turintys Apaščios (tame tarpe Širvėnos ež.), Agluonos ir
kitų mažesnių vandentėkmių migracinių koridorių ruožai ar jų atkarpos;
Rajoninės svarbos Biržų geosistemų vidinio stabilizavimo arealas.

Teritorinis gamtinio karkaso sistemos bei apsaugos ir tvarkymo režimų nustatymas bus
sprendžiamas sekančiuose Biržų miesto bendrojo plano etapuose.

Nekilnojamasis kultūros paveldas
Biržų kultūros vertybės koncentruojasi ne tik istoriniame miesto centre, kuris jau seniai turi
urbanistikos paminklo statusą. Dominuoja architektūrinis ir urbanistinis paveldas. Biržų istorinis
centras yra vertingas archeologiniu požiūriu: saugoma senojo miesto vieta.
Centre išlikęs unikalus gynybinis kompleksas – Biržų pilis, gatvėse yra autentiškų senų pastatų,
miesto teritorijoje išsidėstę ir dalis didžiausio Lietuvoje – siaurojo geležinkelio statinių komplekso
statiniai ir įrenginiai.
Kultūros vertybių registre nagrinėjamoje Biržų miesto teritorijoje registruota daugiau nei kelios
dešimtys nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (žiūrėti sąrašą). Visos nekilnojamosios kultūros
paveldo vertybės yra pažymėtos brėžinyje „Esama būklė. Žemės naudojimas“
LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre registruotų Biržų miesto kultūros vertybių
sąrašas (sąraše pažymėti kultūros paveldo objektų numeriai, kuriais jie pažymėti brėžinyje):
Archeologijos objektai:
A1 – Biržų piliavietė – u.k. 1905
A2 – Biržų senojo miesto vieta – u.k. 3219
A3 – Senkapis su VIII X a. gr.kp. – u.k. 12064
Urbanistinės vietovės:
U1 – Biržų istorinė dalis – u.k. 17073
Statinių kompleksai:
K1 – Astravo dvaro sodyba – u.k. 854 Astravo g.
K1.1 – arklidė – u.k. 22882, Astravo g. 16
K1.2 – rūmai – u.k. 22835 Astravo g. 17
K1.3 – sargo namas – u.k. 25941 Astravo g. 16A
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K1.4 – tiltas – u.k. 25942
K1.5 – tiltas užtvanka – u.k 25944
K1.6 – vandens malūnas – u.k. 25945 Astravo g. 12
K1.7 – vartų stulpai – u.k. 25943 Astravo g.
K1.8 – parkas – u.k. 25946
K2 – Astravo dvaro palivarko sodyba – 33496 Astravo g.
K2.1 – pirmas namas – u.k. 33499 Astravo g. 7
K2.2 – antras namas – u.k 33500 Astravo g. 3
K2.3 – kumetynas – u.k. 35691 Astravo g. 9
K2.4 – trečias namas – u.k. 35693 Astravo g. 10
K2.5 – ūkinis pastatas – u.k. 35694 Astravo g.
K3 – Biržų pilis – u.k. 10483 Radvilos g 3
K3.1 – rūmai – u.k. 22835 Radvilos g 3
K3.2 – antras gynybinis statinys – u.k. 36090 Radvilos g 3
K3.3 – pirmas gynybinis statinys – u.k. 853 Radvilos g 3
K3.4 – trečias gynybinis statinys – u.k. 36091
K3.5 – tiltas – u.k. 22836 Radvilos g 3
K3.6 – vartų liekanos – u.k. 22837 Radvilos g 3
K4 – Biržų evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksas – u.k. 36649, Reformatų g.
K4.1 – bažnyčia – u.k. 36650, Reformatų g. 5
K4.2 – klebonija – u.k. 12583, Reformatų g. 3A
K4.3 – šventoriaus tvora su vartais – u.k. 36651 Reformatų g. 5
K5 – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksas – u.k. 29835, Radvilos g. 5
K5.1 – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia – u.k. 1309, Radvilos g. 5
K5.2 - šventoriaus tvora su vartais – u.k. 29836, Radvilos g. 5
K6 – Pastatų kompleksas – u.k. 22881, Vytauto g, Vilniaus g.
K6.1 – namas – u.k. 10484, Vytauto g. 23
K6.2 – arklidė – u.k. 22882, Vytauto g. 12A
K7 – Biržų banko statinių kompleksas – u.k. 27604, Kęstučio g. 10
K7.1 – bankas – u.k. 22434, Kęstučio g. 10
K7.2 – tvora su vartais – u.k. 27605, Kęstučio g. 10
K7.3 – ūkinis pastatas – u.k 27606, Kęstučio g. 10
K8 – Siaurojo geležinkelio kompleksas
K8.1 – Biržų stoties antras prekių sandėlis - u.k. 32942, Stoties g.
K8.2 - Biržų stoties bagažinė - u.k. 21906, Stoties g. 9
K8.3 - Biržų stoties depo pastatas - u.k. 21904 Stoties g. 9A
K8.4 - Biržų stoties namas - u.k. 32941 Stoties g. 9A
K8.5 – Biržų stoties pirmas prekių sandėlis - u.k. 21903, Stoties g.
K8.6 – Biržų stoties vandens bokštas - u.k. 21905, Stoties g.
K8.7 – Biržų stotis - u.k. 21902, Stoties g. 7
Statiniai:
S1 – pastatas – u.k. 15824, J.Bielinio g. 1
S2 – pastatas – u.k. 2152, Kęstučio g. 1
S3 – pastatas – u.k. 22801, S.Dagilio g. 8

UAB „Urbanistika“

2013 m.

10

BIRŽŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS
Rengimo etapas. SPAV apimties nustatymo dokumentas

Memorialiniai objektai, laidojimo vietos:
M1 – 1941 m. birželio sukilėlių ir sovietinio teroro aukų kapai – u.k 32394,
Kęstučio g.
M2 – Biržų m. žydų senosios kapinės – u.k. 11838, Latvygalos g.
M3 – Lietuvos karininko savanorio Jono Nastopkos kapas - u.k. 31916, J.Nastopkos g.
M4 – Lietuvos partizanų kapas – u.k. 11839, Švyturio g.
M5 – P.Verkelio kapas – u.k. 2063, Kęstučio g.
M6 – kapinės – u.k. 10818, Pakamponių miškas
M7 - kapinės – u.k. 10817, Vytauto g.
M8 - sovietinio teroro aukų A. Balčikonio ir J.Živatkausko kapas – u.k. 32883
M9 – J. Janonio paminklas – u.k. 20039, J. Janonio a.
M10 – Jonušo Radvilos paminklas – u.k. 7686 pilies kiemas
M11 – S.Dagilio paminklas – u.k. 8786, Kęstučio g.
Biržų miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos stadijoje nustatomos pagrindinės Biržų miesto
kultūros paveldo apsaugos gairės, kurios užtikrintų kultūros paveldo objektų išsaugojimą, jų
patrauklumo didinimą, pritaikymą miestelio poreikiams ir pažintinio turizmo reikmėms.
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3. APLINKOS KOMPONENTAI, KURIEMS GALI TURĖTI REIKŠMINGOS
ĮTAKOS KONCEPCIJOS SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS
Tiriant urbanizuotos aplinkos kokybės kaitą reikia analizuoti atskirų urbanizuotos aplinkos
komponentų (gamtinio potencialo, atmosferos oro, paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio,
želdinių), taip pat jų kompleksų (visų pirma kraštovaizdžio, saugomų teritorijų, rekreacinių zonų)
būklę. Teoriškai visų šių komponentų kokybės kaita gali paliesti įvairių visuomenės grupių interesus
ir sukelti konfliktų, tačiau paprastai konfliktinės situacijos kyla tikslingai keičiant aplinkos savybes.
Siekiant įvertinti Biržų miesto bendrojo plano koncepcijos alternatyvų galimą poveikį miesto
teritorijos raidai, SPAV ataskaitoje bus nagrinėjami sekantys aplinkos komponentai ir koncepcijos
sprendinių įgyvendinimo pasekmės jų stabilumui bei kokybei:

-

-

Gamtinė aplinka, kraštovaizdis ir kultūros paveldas (galimas poveikis aplinkos oro
kokybei, vandens kokybei bei ištekliams, dirvožemio kokybei bei ištekliams, biologinei
įvairovei ir kraštovaizdžiui, Biržų mieste esančioms kultūros paveldo vertybėms);
Socialinė aplinka (galimas poveikis: gyvenimo sąlygų pokyčiams, socialinės apsaugos
lygiui ir kt.);
Visuomenei ir jos sveikatai:
SPAV ataskaitoje bus pateiktas kompleksinis galimo poveikio visuomenės sveikatai
vertinimas, t.y fiziniai, cheminiai, biologiniai ir kiti veiksniai, jų galimas poveikis
visuomenės sveikatai ir saugumui. Bus numatomos prevencijos ir poveikio mažinimo
priemonės;
SPAV ataskaitoje bus pateiktas planuojamų ir vykdomų ūkinių
veiklų, kurioms
nustatomos sanitarinės apsaugos zonos bendrojo plano apimtyje ir kurioms nustatomos
žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, vertinimas.
Ekonominė aplinka (galimas poveikis: pagrindinių ūkio šakų vystimuisi, investicijų ir
verslo sąlygoms, gyventojų užimtumui ir kt.).

Vienas iš pagrindinių aplinkos komponentų, galintis sukelti reikšmingas pasekmes yra
urbanizuojamos aplinkos teritorinis komponentas, kuris formuoja aktyviausios ūkinės veiklos centrų
ir ašių sistemą, kurioje gamtinė aplinka labiausiai sukultūrinama ir technogenizuojama.
Pasekmių aplinkai reikšmingumo nustatymo kriterijai ir ataskaitos sudėtis bus nustatomi pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtą nutarimą „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 1 ir 2 priedus.
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4. NUMATOMI KONCEPCIJOS
VERTINIMO METODAI

SPRENDINIŲ

PASEKMIŲ

APLINKAI

Biržų miesto bendrojo plano pasekmių vertinimo tikslas – pateikti sprendžiančiosioms institucijoms
plano sprendinių pasekmes ir santykinį (lyginamąjį) vertinimą darnios plėtros dimensijų ir jų balanso
šviesoje, atskleidžiant tiek planuojamą, tiek nenumatytą poveikį, išryškinti galimus prieštaravimus,
abejones keliančias vietas, dokumento optimizavimo galimybes.
Plano pasekmių analizės ir vertinimo metodika yra sąlygota šio dokumento pobūdžio. Miesto
bendrasis planas – tai teritorijos kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame nustatoma
planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai.
Ir viena, ir kita turi tiktai tam tikrą tikimybės laipsnį, kitais žodžiais tariant, planas nukreipia
savivaldybės veiksmus tam tikra linkme, bet nenurodo šių veiksmų apimties tiksliais ir absoliučiais
dydžiais.
Dokumento pasekmių analizė ir vertinimas, atitinkamai dokumento pobūdžiui, iš esmės yra
kokybinis – jis atskleidžia kur, kokiu būdu, kokia kryptimi ir kokiu laipsniu (smarkiai, vidutiniškai,
silpnai) sprendiniai liečia plėtros darną. Plano pasekmės prognozuojamos ir vertinamos kokybinės
pasekmių analizės ir vertinimo metodais. Pasekmių prognozavimas ir vertinimas yra skaidrus –
viešas, prieinamas visiems visuose jo etapuose. Numatomi šie Biržų miesto bendrojo plano
koncepcijos sprendinių vertinimo metodai:
•
•
•

Geografinės informacinės sistemos duomenų ir prognozuojamų sprendinių pasekmių
analizė ir vertinimas;
Ekspertinis vertinimas, kurio metu įvairių sričių ekspertai pateiks išvadas dėl galimų
reikšmingų pasekmių;
Atitinkamos literatūros ir kitų šaltinių apžvalga pasinaudojant analogiškų sprendinių jau
tyrinėtoms pasekmėms vertinti.

SPAV apimties nustatymo dokumentą parengė PDV Dalia Bagdonaitė
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DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES
NUSTATYMO DOKUMENTO (SPAV) PATEIKTOS IŠVADOS
Vertinimo subjektų raštai dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumento (5 raštai):
1) Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2013 06 19 raštas Nr.(4)-V31520(7.15);
2) LR AM Panevėžio regiono Aplinkos apsaugos departamento 2013 06 04 raštas Nr.(5)-V3-1368;
3) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio 2013 06
14 Nr.(9.38-P)2P-353;
4) Panevėžio Visuomenės sveikatos centro 2013 06 10 raštas Nr.S-(7.54.B)-2114;
5) Biržų rajono savivaldybės administracijos 2013 06 05 raštas Nr.SN-905.
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SCHEMOS
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