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6.1. SUSISIEKIMO SISTEMA
Raidos tendencijos
Susisiekimo infrastruktūros išvystymo lygis labai stipriai įtakoja šalies ar regiono konkurencinį
pajėgumą tarptautinėse ar nacionalinėse rinkose, todėl sėkmingas jos vystymas turi įgyti
prioritetinį statusą. Susisiekimo infrastruktūra privalo užtikrinti gyventojų mobilumą ir krovinių
pervežimą bei turi atitikti mobilumo, pasiekiamumo, saugaus eismo ir aplinkosaugos
reikalavimus. Ekonomikos augimas, gamybos sistemos pokyčiai (nuo sandėlių pereinama prie
operatyviai atnaujinamų atsargų gamybos sistemos) bei sparčiai augantis individualių lengvųjų
automobilių parkas yra pagrindiniai faktoriai didinantys transporto infrastruktūros plėtros
poreikį.
Vienas iš svarbiausių faktorių, lemiančių susisiekimo sistemos darbą, yra automobilizacijos
lygis, kuris stipriai įtakoja infrastruktūros plėtrą bei kelionės būdo pasirinkimą. Per pastaruosius
15 metų (1990 – 2005) lengvųjų automobilių Lietuvoje padidėjo beveik 3 kartus, nuo 0,49 mln.
iki 1,46 mln. Tai yra sparčiausias lengvųjų automobilių parko augimas visoje Europos Sąjungoje
[12]. Automobilizacijos lygis, kuris Biržų rajone yra šiek tiek mažesnis nei Lietuvos Respublikos
vidurkis ir toliau didės, tačiau ne taip sparčiai. Remiantis Vakarų Europos patirtimi ir
tendencijomis matyti, kad automobilizacijos lygio prisotinimo riba yra apie 500 – 600 aut./1000
gyv. Artėjant prie šios ribos automobilizacijos lygio augimo tempai tolygiai mažėja.
Perspektyvoje 2017 m. prognozuojamas automobilizacijos lygis 460 aut./1000 gyv., o 2027 m.
500 aut./1000 gyv.
Ūkio ministerija nuosaikaus ekonomikos augimo scenarijumi prognozuoja, kad iki 2010 metų
vidutinis metinis BVP didėjimas bus 4,7 %, o po 2010 metų apie 3 % per metus. Augant
ekonomikai ir gyvenimo kokybės lygiui didės ir gyventojų mobilumas, tiek bendras, tiek ir
transportinis. Gyventojų ir prekių mobilumo užtikrinimas yra ne tik esminis ūkio konkurencijos
elementas, bet ir svarbi gyventojų teisė. Europos Sąjungos mastu prognozuojama, kad 20 metų
laikotarpiu prekių mobilumas išaugs 50 %, o keleivių mobilumas – 35 %. Taip pat
prognozuojama, kad individualaus automobilio naudojimas išaugs 36 % [2, 13].
Analogiškas prognozes pateikia ir Transporto ir kelių tyrimo institutas Lietuvos automobilių
keliuose. Jis prognozuoja, kad eismo intensyvumas Lietuvos magistraliniuose keliuose išaugs 2
kartus, o krašto keliuose – 1,5 karto. Per tą patį laikotarpį prognozuojamas 1,6 karto didesnis
transporto priemonių panaudojimo lygis (nuvažiuotų km. skaičius per metus) [5].
Visi minėti rodikliai rodo, kad susisiekimo infrastruktūros poreikis augs tiek kiekybiniu tiek ir
kokybiniu aspektais. Be to ekonominė integracija lygiagrečiai skatina ir transporto tinklų
integraciją, kuri įgavo naują greitį Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Lietuvai įstojus į Šengeno
erdvę šis procesas dar labiau paspartės.
Susisiekimo infrastruktūros vystymo sprendinių prielaidos
Susisiekimo infrastruktūros plėtros sprendiniai priimti įvertinus esamosios būklės analizę bei jos
vystymosi tendencijas ir kituose bendrojo plano skyriuose priimtus sprendinius. Priimant
sprendinius taip pat buvo įvertinti įvairūs teritorijų planavimo, strateginiai bei kiti Lietuvos ir
Europos sąjungos dokumentai:
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas;
 Ilgalaikė (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija;
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Europos Sąjungos transporto politiką iki 2010 metų (White Paper: European transport
policy for 2010);
Panevėžio apskrities bendrasis planas;
Panevėžio regiono strateginis planas;
Biržų miesto bendrasis planas;
Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginis planas;
kiti Lietuvos Respublikos ir ES dokumentai.

Nustatyta, kad susisiekimo infrastruktūros vystymas ir tobulinimas yra būtinas sėkmingai
rajono ekonominei, socialinei ir turizmo infrastruktūrai plėtoti, todėl šios infrastruktūros plėtra
rajone turėtų būti viena iš prioritetinių.
Nustatyta, kad Biržų rajono transporto sektoriaus potencialas nėra išnaudojamas dėl
infrastruktūros kokybinių trūkumų. Perspektyvoje numatoma šalinti šiuos trūkumus bei
priartinti susisiekimo infrastruktūros lygį prie Europos Sąjungos lygio.
Susisiekimo infrastruktūros vystymo tikslai









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;
Mažinti žalingą tranzitinio transporto poveikį miestuose ir gyvenvietėse,
plėtojant tranzitinius transporto koridorius ir apvažiuojamuosius kelius, gerinti
eismo saugomo sąlygas;
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.
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6.1.2. Susisiekimo sistemos plėtros sprendiniai
Susisiekimo sistemos vystymo sprendinių tikslas yra numatyti svarbiausias infrastruktūros
vystymo kryptis ir principus, remiantis darnios plėtros reikalavimais bei patvirtintomis Lietuvos
ir Europos Sąjungos strategijomis. Numatytos vystymo kryptis ir principai turi būti
detalizuojamas smulkesnio lygmens planavimo dokumentais: specialiaisiais ir detaliaisiais
planais.
Automobilių kelių infrastruktūra
Biržų rajono susisiekimo sistemoje automobilių keliai užimą pačią reikšmingiausią padėtį tiek
keleivių tiek ir krovinių transportavime. Teritorinis kelių tinklo tankumas rajone yra normalus,
todėl pagrindinis dėmesys skiriamas kelių tinklo integracijai ir kokybiniams rodikliams gerinti.
Viena didžiausių rajono susisiekimo problemų yra didelis žvyrkelių skaičius – 52 % valstybinių
kelių ilgio (2005 m.). Valstybinių kelių plėtra Biržų rajone yra numatoma remiantis Lietuvos
Respublikos teritorijos bendruoju planu, Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių
priežiūros ir plėtros programa, Biržų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo ir
plėtros galimybių studija, Biržų miesto bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo
dokumentais. Priimant sprendinius papildomai įvertinama perspektyvinė Biržų rajono
urbanistinio karkaso struktūra: urbanistinio vystymo centrai, urbanistinės integracijos bei
urbanistinio vystymo ašys. Numatomi tokio tipo plėtros darbai: kelių reikšmės keitimas,
aplinkkelių tiesimas, kelių rekonstrukcija, žvyrkelių asfaltavimas. Detalizuoti Biržų rajono
susisiekimo sistemos sprendiniai pateikti 6.1. – 6.3. lentelėse bei inžinerinės infrastruktūros ir
susisiekimo brėžinyje [1, 4, 6].
Automobilių kelių plėtros sprendiniai
1. Remiantis Panevėžio apskrities konceptualiais sprendiniais rajoninės reikšmės keliui
Pasvalys – Vabalninkas (Nr. 3101) numatoma suteikti krašto reikšmės kelio statusą. Šį kelią
numatoma integruoti į 124 krašto reikšmės kelią Kupiškis – Vabalninkas – Biržai, įrengiant
Vabalninko miesto pietinį aplinkkelį esamų kelių ir gatvių pagrindu;
2. Mažinant neigiamą tranzitinio transporto poveikį, gatvių apkrovimą, transportinę taršą bei
avaringumo lygį numatoma nutiesti Biržų miesto pietinį aplinkkelį. Įvertinus tai, kad Biržų
miesto pietinis aplinkkelis nėra numatytas artimiausiuose Lietuvos automobilių kelių
direkcijos planuose bei numatoma, kad jis atsiras tik po planuojamo 10 metų trukmės
sprendinių laikotarpio, pirminiam tranzitinio eismo problemų sprendimui siūloma šį
klausimą spręsti Biržų miesto bendruoju planu, suformuojant naujas apvažiuojamosios
paskirties gatves;
3. Gerinant susisiekimo kokybę numatyta atlikti kai kurių kelių rekonstrukciją bei žvyrkelių
asfaltavimą (žr. 6.1 lentelę);
4. Remiantis Biržų rajono vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos galimybių studija ir
investiciniu projektu numatoma joje ekonomiškai pagrįstų kelių rekonstrukcija;
5. Gerinant visuomeninio transporto aptarnavimo kokybę bei didinant jo konkurencingumą
siūloma atnaujinti visuomeninio transporto priemonių parką, tobulinti visuomeninio
transporto aptarnavimo tinklą;
6. Remiantis 2003 metais pasirašyta Veronos deklaracija bei Valstybinės saugaus eismo
automobilių keliais 2005 – 2010 metų programa reikia plėsti įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus
avaringiausiuose kelių ruožuose, įrengiant juos už kelio juostos ribų. Dviračių takų poreikio
ir plėtros įvertinimas bei pagrindimas turi būti atliekamas specialiaisiais planais [9, 10, 11].
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6.1. lentelė. Automobilių kelių plėtros ir modernizavimo sprendiniai
Eil. Nr.

Kelio numeris ir pavadinimas
Įgyvendinimo priemonės
Trasa
Sprendiniai remiantis kitais teritorijų bendraisiais planais
1.
Pietinis Biržų aplinkkelis
Kelio tiesimas
Nauja
2.
3101 Pasvalys – Vabalninkas kelias
Karšto kelio reikšmės suteikimas ir
Esama
kelio modernizavimas
Sprendiniai pagal 2002 – 2015 metų patikslintą Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir
plėtros programą
3.
125 kelio Biržai - Raubonys
Kelio ruožų rekonstrukcija
Esama
4.
1303 kelias Biržai – Pasvaliečiai - Saločiai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
5.
1305 kelias Biržai – Juostaviečiai –
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
Germaniškis – N. Radviliškis
6.
1306 kelio Užubaliai - Pačeriaukštė - Toliūnai Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
7.
1307 kelias Biržai - Parovėja - Prūdelis
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
8.
1308 kelias Biržai – Geidžiūnai – Vabalninkas Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
9.
1311 kelias ruožas Biržai – Užušiliai Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
Latveliai
10.
1317 kelias Biržai - Obelaukiai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
11.
1321 kelias Sviliai - Nausėdžiai - Meiliūnai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
12.
1323 kelias Gerkiškiai - Gulbinai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
13.
2408 kelias Salamiestis - Alizava Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
Kupreliškis - Galantiškisuožas Kupreliškis Galintiškis
Papildomai siūlomi valstybinės reikšmės kelių modernizavimo sprendiniai
14.
1312 Grumšliai - Juostaviečiai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
15.
1316 Kučgalys – Kupreliškis - Lamokai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
16.
3616 Pandėlys – Valiuliškiai - Kučgalys
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
Siūlomi vietinės reikšmės kelių modernizavimo sprendiniai
17.
Vietinis kelias Astravas - Paežeriai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
18.
Vietinis kelias Kirdonys – Spalviškiai –
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
Gulbinai
19.
Vietinis kelias Karajimiškis - Šlepčiai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
20.
Vietinis kelias Kauniai – Karajimiškis
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
21.
Vietinis kelias Rinkuškiai – Astravas
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
22.
Vietinis kelias Liesiškis - Lyglaukiai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
23.
Vietinis kelias Suostas – Purviškiai
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
24.
Vietinis kelias Kirkilai - Jonava
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
25.
Kučgalio kaimo gatvės1)
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
26.
Kirdonių kaimo gatvės1)
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
27.
Pačeraukštės kaimo gatvės1)
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama
28.
Vabalninko miesto apvažiavimai2)
Žvyrkelių asfaltavimas
Esama

1)

Asfaltuojamų kaimo gatvių detalizacija pateikta Biržų rajono vietinės reikšmės kelių i gatvių
rekonstravimo ir plėtros galimybių studijoje;
2)
Vabalninko miesto apvažiavimų asfaltavimas numatomas kaip sprendinio 3101 kelio Pasvalys
– Vabalninkas krašto reikšmės suteikimo ir modernizavimo dalis;
Pastaba: Automobilių kelių plėtros ir modernizavimo priemonių įgyvendinimas ir jų etapiškumas
gali būti koreguojamas atsižvelgiant į susisiekimo sistemos pokyčius ar infrastruktūrą valdančių
institucijų programų pakeitimus.
Įvertinus esamą padėtį bei perspektyvinius susisiekimo sistemos, gyvenviečių sistemos ir kitų
projekto dalių sprendinius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, 2002
– 2015 metų patikslinta Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros
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programa, kitais teritorijų planavimo dokumentais bei strateginiais planais 6.2. lentelėje
pateikiamas rekomenduojamas kelių rekonstrukcijos ir tiesimo etapiškumas.
6.2. lentelė. Rekomenduojamas automobilių kelių rekonstrukcijos ir tiesimo etapiškumas
Įgyvendinimo metai
Iki 2010
2011-2015 Po 2015
Sprendiniai priimti remiantis kitais teritorijų bendraisiais planais
1.
Pietinis Biržų aplinkkelis
+
2.
3101 Pasvalys – Vabalninkas kelias
+
Sprendiniai pagal 2002 – 2015 metų patikslintą Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros
ir plėtros programą
3.
125 kelio ruožas Biržai - Raubonys
+
+
4.
1303 kelias Biržai – Pasvaliečiai - Saločiai
+
+
5.
1305 kelias Biržai – Juostaviečiai – Germaniškis – N.
+
+
Radviliškis
6.
1306 kelio Užubaliai - Pačeriaukštė - Toliūnai
+
+
7.
1307 kelias Biržai - Parovėja - Prūdelis
+
+
8.
1308 kelias Biržai – Geidžiūnai – Vabalninkas
+
9.
1311 kelias ruožas Biržai – Užušiliai - Latveliai
+
+
10.
1317 kelias Biržai - Obelaukiai
+
11.
1321 kelias Sviliai - Nausėdžiai - Meiliūnai
+
12.
1323 kelias Gerkiškiai - Gulbinai
+
13.
2408 kelias Salamiestis - Alizava - Kupreliškis +
Galantiškisuožas Kupreliškis - Galintiškis
Papildomai siūlomi valstybinės reikšmės kelių modernizavimo sprendiniai
14.
1312 Grumšliai - Juostaviečiai
+
15.
1316 Kučgalys – Kupreliškis - Lamokai
+
16.
3616 Pandėlys – Valiuliškiai - Kučgalys
+
Siūlomi vietinės reikšmės kelių modernizavimo sprendiniai
17.
Vietinis kelias Astravas - Paežeriai
+
18.
Vietinis kelias Kirdonys – Spalviškiai – Gulbinai
+
19.
Vietinis kelias Karajimiškis - Šlepčiai
+
20.
Vietinis kelias Kauniai – Karajimiškis
+
21.
Vietinis kelias Rinkuškiai – Astravas
+
22.
Vietinis kelias Liesiškis - Lyglaukiai
+
23.
Vietinis kelias Suostas – Purviškiai
+
24.
Vietinis kelias Kirkilai - Jonava
+
25.
Kučgalio kaimo gatvės1)
+
26.
Kirdonių kaimo gatvės1)
+
27.
Pačeraukštės kaimo gatvės1)
+
28.
Vabalninko miesto apvažiavimai2)
+

Eil. Nr.

Kelio numeris ir pavadinimas

Pakelės aptarnavimo infrastruktūra
Pakelės aptarnavimo infrastruktūrą sudaro degalinės, maitinimo įstaigos, kempingai, poilsio
aikštelės ir kiti objektai skirti autotransporto keleivių poreikiams. Jų įrengimas numatomas pagal
patvirtintus specialiuosius ar detaliuosius planus. Įrengiant šiuos objektus būtina vadovautis KTR
1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimais bei užtikrinti, kad jų įrengimas nepablogins eismo
sąlygų bei eismo saugumo.
Degalinių plėtra Biržų rajone numatoma pagal parengtą degalinių išdėstymo schemą. Pagal šią
schemą numatomos 3 perspektyvinės degalinės:
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1. Germaniškio kaime prie 190 krašto reikšmės kelio „Biržai – Germaniškis;
2. Biržų kaime prie 125 krašto reikšmės kelio „Biržai – Raubonys“;
3. Papilio kaime prie 123 krašto reikšmės kelio „Biržai – Pandėlys – Rokiškis“.
Visuomeninis transportas
Visuomeninio transporto sistemos vystymas yra vienas iš subalansuotos transporto sistemos
kūrimo uždavinių. Efektyvi visuomeninio transporto sistema turi ne tik atlikti socialinę funkcinę
užtikrinant žmonių nesinaudojančių individualiomis transporto priemonėmis mobilumą, bet ir
pajėgti konkuruoti su lengvųjų automobilių transportu savo teikiamomis paslaugomis. Pastarąjį
dešimtmetį gyventojų besinaudojančiu visuomeninio transporto paslaugomis gerokai sumažėjo.
Tai lėmė ne tik lengvųjų automobilių parko didėjimas, bet ir senstantis autobusų parkas bei
prastėjanti aptarnavimo kokybė.
Siekiant plėtoti visuomeninį transportą reikia atnaujinti transporto priemonių parką, optimizuoti
maršrutinį tinklą, pagerinti informacinę sistemą, didinti maršrutų skaičių bei mažinti eismo
intervalus varijuojant transporto priemonių talpomis. Šių tikslų įgyvendinimui planuojamu
laikotarpiu reikia atlikti keleivių srautų tyrimus bei parengti visuomeninio transporto maršrutinio
tinklo specialųjį planą.
Pasienio kontrolės punktai
Lietuvos Respublikai 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, taip 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 [7, 8].
Geležinkeliai
Biržų rajone yra išlikusi vienintelė siaurojo geležinkelio atkarpa „Panevėžys – Biržai“. Šios
atkarpos infrastruktūros būklė labai bloga (tiltas per Tatula avarinės būklės, vietomis išardyti
bėgiai), be to poreikio vežti keleivius ar krovinius nėra, todėl jo panaudojimas susisiekimo
reikmėms nenumatomas. Esamas geležinkelis yra įtrauktas į nekilnojamų kultūros vertybių
registrą ir saugomas kaip kultūros paveldas.
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 6 sk.:Techninės infrastruktūros teritorijos

Oro transportas
Biržų rajone yra tik vienas oro transporto infrastruktūros objektas – Biržų aerodromas, kuris turi
du pakilimo – nusileidimo takus. Jo panaudojimo galimybės transportavimo tikslams yra
minimalios. Perspektyvoje galimas jo panaudojimas keleivių susisiekimui, kuomet privatūs
vežėjai gali teikti oro taksi paslaugas. Svarbiausios aerodromo funkcijos ir toliau numatomos
sportinė aviacija bei aviacinis turizmas.
Perspektyvoje numatoma:
1. Parengti aerodromo detalųjį planą;
2. Modernizuoti infrastruktūrą.
6.3. lentelė. Pagrindiniai Biržų aerodromo parametrai:
Eil. Pavadinimas
Nr.
1.
Aerodromo kategorija
2.
Geodezinės koordinatės
(WGS-84 KS)
3.
Kilimo – tūpimo takas
4.
Aerodromo altitudė

Reikšmė
1A
56010‘33“ ŠP
024045‘37“ RI
Gruntas, 600x60 m
58 m

Pastaba: „Inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros“ brėžinyje pateiktos aerodromų apsaugos
zonos. Įvairių objektų patenkančių į šią zoną statybą, rekonstrukciją ir įrengimą reglamentuoja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų“. Objektus, kurie netenkina minėto dokumento reikalavimų, reikia papildomai derinti su
Civilinės aviacijos administracija.
6.1.3. Susisiekimo infrastruktūros vystymo sprendinių prioritetai
Atsižvelgiant į perspektyvinių sprendinių įgyvendino ekonominę kainą bei į jų teikiamą
ekonominę, socialinę, ekologinę naudą numatomi tokie trys svarbiausi sprendinių įgyvendinimo
prioritetai.
1. Automobilių kelių infrastruktūros techninės būklės gerinimas, atliekant kelių
rekonstrukciją ir žvyrkelių asfaltavimą. Šis sprendinys pagerins gyventojų socialinę
integraciją, sudarys palankias sąlygas turizmui plėtoti, sumažins poveikį aplinkai, sudarys
saugesnes eismo sąlygas bei sumažins kelionės laiko sąnaudas.
2. Biržų miesto aplinkkelio tiesimas. Šis sprendinys leis Biržų miestui ir jo gyventojams,
kurie sudaro beveik pusę viso Biržų rajono gyventojų skaičiaus, išvengti neigiamo
tranzitinio transporto eismo poveikio, kuris didina mieste triukšmą, oro taršą, avaringumą
bei gatvių apkrovimą. Įrengus Biržų miesto aplinkkelį mieste pagerės gyvenimo sąlygos.
3. Visuomeninio transporto sistemos gerinimas. Šis sprendinys leis dažniau rajono
gyventojams naudotis visuomeninio transporto paslaugomis, skatins darnią susisiekimo
sistemos plėtrą.
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