BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 6 skyrius: Techninės infrastruktūros teritorijos

6. TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOS
6.2. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

UAB „Urbanistika“, 2007

83

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 6 skyrius: Techninės infrastruktūros teritorijos

6.2. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS
6.2.1. Ekoinžinerinė infrastruktūra
Vandentieka
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu,
numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Biržų rajono gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens
tiekėjo tiekiamu vandeniu iki 2014 12 30 (Žin., 2006, Nr.82-3261). Tuo tikslu turi būti plečiami
esami vandentiekio tinklai ir įrengiamos naujos modernios vandens tiekimo sistemos.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatoma, kad visas tiekiamas vanduo
atitiks dabar galiojančią higienos normą HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“. Tuo tikslu turi būti renovuojama dalis eksploatuojamo skirstomojo vamzdyno, bei
statomi nauji vandens gerinimo įrenginiai.
Norint įgyvendinti šiuos siekius, Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane
numatoma:










plėsti esamus Biržų vandentiekio tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas teritorijas,
rekonstruoti esamą vandenvietę, dvi vandenvietes uždaryti, apjungti Biržų miesto,
Biržų kaimo ir Rinkuškių vandentiekio tinklus;
plėsti esamus Nemunėlio Radviliškio vandentiekio tinklus, Parupėje įrengti
vandentiekio tinklus ir prijungti prie Nemunėlio Radviliškio;
plėsti esamus Pabiržės vandentiekio tinklus, Kiršoniuose įrengti vandentiekio tinklus
ir prijungti prie Pabiržės;
plėsti esamus Vabalninko vandentiekio tinklus, Zaprutiškiuose įrengti vandentiekio
tinklus ir prijungti prie Vabalninko;
įrengti naujas vandenvietes ir vandentiekio tinklus Gulbinuose, Daumėnuose,
Klausučiuose, Satkūnuose, Parovėjoje, Užušiliuose ir Pagervėje-Latveliuose (abiem
gyvenvietėm bendrą tinklą);
įrengti bendrą vandenvietę, vandens gerinimo įrenginius ir vandentiekio tinklus
Pagaičiškių, Peleniškių ir Kelmynės kaimams;
rekonstruoti 24-ias lentelėje 6.2.1. nurodytas vandenvietes;
pastatyti 36-is vandens gerinimo įrenginius nurodytose gyvenvietės ir miestuose
(žr.lent. 6.2.1.);
plėsti vandentiekio tinklus, bendra numatoma vandentiekio tinklų plėtra Biržų rajono
teritorijoje siekia 99 km.

6.2.1. lentelė. Vandentiekio plėtra Biržų rajone
Seniūnija
Biržu miesto
sen.
Nemunėlio
Radviliškio sen.

Gyvenvietė
Biržai

Numatoma vandentiekio įrenginių
pertvarka

Rekonstruoti esamą vandenvietę, palaikyti
esamų vandens įrenginių gerą techninį stovį.
Nemunėlio Palaikyti esamos vandenvietės gerą techninį
Radviliškis
stovį, įrengti naujus 150 m³/p našumo vandens
gerinimo įrenginius.
Palaikyti esamos vandenvietės gerą
Germaniškis
techninį stovį, įrengti naujus 100 m³/p našumo
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Pučiakalnė
Suostas
Parupė
Pabiržės sen.

Kirdonys
Naciūnai
Pabiržė
Gulbinai
Daumėnai
Kiršoniai
Likėnai

Pačeriaukštės
sen.

Pačeriaukštė
Pasvaliečiai
Smilgiai
Juostaviečiai

Papilio sen.

Pagaičiškės,
Peleniškės,
Kelmynė
Kvetkai
Papilys
Papilio
kaimas
Kučgalys
Kupreliškis
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vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 30m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Įrengti naujus vandentiekio tinklus ir
prijungti prie Nemunėlio Radviliškio tinklų.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 100m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę, pastatyti naujus
150m³/p našumo vandens gerinimo įrenginius.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti naujus
30m³/p vandens gerinimo įrenginius, įrengti
vandentiekio tinklus.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti naujus
20m³/p vandens gerinimo įrenginius, įrengti
vandentiekio tinklus.
Įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti
prie Pabiržės vandentiekio
Palaikyti esamos vandenvietės gerą
techninį stovį
Palaikyti esamos vandenvietės gerą
techninį stovį, įrengti naujus 60 m³/p našumo
vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 80m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Palaikyti esamos vandenvietės gerą
techninį stovį, įrengti naujus 50 m³/p našumo
vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti naujus
20m³/p vandens gerinimo įrenginius, įrengti
vandentiekio tinklus.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 80m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 150m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
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Skrebiškiai
Satkūnai
Einoriai
Parovėjos
sen.

Medeikiai
Parovėja
Užušiliai
Drąseikiai
Pagervė
Latveliai

Širvėnos sen.

Biržų kaimas
Rinkuškiai
Obelaukiai
Kilučiai
Kratiškiai
Anglininkai
Geidžiūnai
Nausėdžiai
Klausučiai
Butniūnai
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Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti naujus
30m³/p vandens gerinimo įrenginius, įrengti
vandentiekio tinklus.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 20m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Palaikyti esamos vandenvietės gerą
techninį stovį, įrengti naujus 150 m³/p našumo
vandens gerinimo įrenginius.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti naujus
80m³/p vandens gerinimo įrenginius, įrengti
vandentiekio tinklus.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti naujus
50m³/p vandens gerinimo įrenginius, įrengti
vandentiekio tinklus.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Abiem gyvenvietėm įrengti naują
vandenvietę, pastatyti naujus 20m³/p vandens
gerinimo įrenginius, įrengti vandentiekio
tinklus.
Plėtoti vandentiekio tinklus ir jungti prie
Biržų vandentiekio.
Plėtoti vandentiekio tinklus ir jungti prie
Biržų vandentiekio.
Palaikyti esamos vandenvietės gerą
techninį stovį, įrengti naujus 50 m³/p našumo
vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 100m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 80m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Palaikyti esamos vandenvietės gerą
techninį stovį, įrengti naujus 50 m³/p našumo
vandens gerinimo įrenginius.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti naujus
50m³/p vandens gerinimo įrenginius, įrengti
vandentiekio tinklus.
Įrengti naujus tinklus pietinėje kaimo
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Vabalninko
sen.











dalyje ir prijungti prie Kratiškių vandentiekio
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 500m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Ramongaliai
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Šukionys
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Meilūnai
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, palaikyti vandens gerinimo
įrenginių gerą techninį stovį.
Mieliūnai
Palaikyti esamos vandenvietės gerą
techninį stovį, įrengti naujus 50 m³/p našumo
vandens gerinimo įrenginius.
Ančiškiai
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 50m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Čypėnai
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti naujus
20m³/p vandens gerinimo įrenginius, įrengti
vandentiekio tinklus.
Gaižiūnai
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus 20m³/p
našumo vandens gerinimo įrenginius.
Įrengti naujus tinklus ir prijungti prie
Zaprutiškiai
Vabalninko vandentiekio tinklų.
Vabalninkas
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numatoma, kad visos Biržų rajono vandenvietės bus įrengtos pagal higienos normos
HN 44:2006 „Vandenviečių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“arba jį
pakeisiančio norminio akto reikalavimus. Tuo tikslu bus įregistruotos vandenviečių
apsauginės sanitarinės zonos, o jose ribojama ūkinė veikla;
numatoma likviduoti visus nebenaudojamus gręžinius;
numatoma, kad visi plečiami vandentiekiai bus pritaikyti gaisrų gesinimui: sukurta
žiedinė struktūra, parinkti reikiami vamzdynų diametrai, įrengti priešgaisriniai
hidrantai. Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, pagal priešgaisrinius
reikalavimus turi būti įrengti priešgaisriniai rezervuarai, privažiavimai prie atvirų
vandens telkinių;
numatoma vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą;
numatoma vykdyti tiekiamo vandens kokybės kontrolę ir apie jos rezultatus
sistemingai informuoti vietinės savivaldos organus bei visuomenę;
numatoma vykdyti naudojamų šulinių vandens kokybės stebėseną, išaiškinti zonas su
užterštu gruntiniu vandeniu. Tose zonose įrengti vandens tiekimo sistemas iš gilesnių
horizontų;
iki 2008 06 30 (Žin., 2006, Nr.82-3261) numatoma parengti vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, kuriame numatyti viešojo vandens
tiekimo teritorijas.

Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos visos esamos, numatytos rekonstruoti ir rezervinės
vandenvietės, bei nustatytos jų sanitarinės apsaugos zonos, esami vandens gerinimo įrenginiai.
Numatytos naujai įrengti vandenvietės ir vandens gerinimo įrenginiai vaizduojami tik
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preliminariai. Tikslesnė šių inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma rengiant
specialiuosius ir detaliuosius planus, atlikus reikiamus geologinius tyrimus.
Vandenvala
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu
numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Biržų rajono gyventojų būtų teikiamos nuotekų tvarkymo
paslaugos. Tai turi būti įgyvendinta iki 2014-12-30 (Žin., 2006, Nr.82-3261). Tuo tikslu turi būti
plečiami esami nuotekų surinkimo tinklai ir įrengiamos naujos nuotekų surinkimo sistemos.
Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kokybė turi tenkinti ES „Miestų nuotekų valymo
direktyvą“ 91/271/EEC reikalavimus. Tam, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti, Biržų rajone
turi būti statomi nauji ir rekonstruojami esami nuotekų valymo įrenginiai.
Atsižvelgiant į tai, kad direktyva 91/271/EEC įsigalioja Lietuvai nuo 2010 m., visi sprendiniai
sietini su vandenvala įgauna prioritetinį statusą.
Pertvarkant Biržų rajono vandenvalos ūkį numatoma:













plėsti esamus Biržų nuotekų surinkimo tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas
teritorijas, rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius, didinant jų pajėgumą iki
5000 m³/p, į Biržų miesto NVĮ nukreipti nuotekas iš Biržų kaimo, Rinkuškių ir
Kilučių;
plėsti esamus Nemunėlio Radviliškio nuotekų surinkimo tinklus, rekonstruoti esamus
nuotekų valymo įrenginius iki 200 m³/p, į Nemunėlio Radviliškio NVĮ nukreipti
nuotekas iš Parupės gyvenvietės;
plėsti esamus Pabiržės, Naciūnų nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti naujus 200 m³/p
pajėgumo nuotekų valymo įrenginius, į Pabiržės NVĮ nukreipti nuotekas iš Kiršonių;
plėsti esamus Vabalninko nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti naujus 800 m³/p
pajėgumo nuotekų valymo įrenginius, į Vabalninko NVĮ nukreipti nuotekas iš
Zaprutiškių;
plėsti nuotekų surinkimo tinklus visose gyvenvietėse (numatomi tinklų plėtros mastai
pateikiami 6.2.2. lentelėje);
rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius Germaniškyje, Kvetkuose,
Kučgalyje, Kupreliškyje, Skrebiškiuose, Medeikiuose, Kratiškiuose, Ramongaliuose,
Mieliūnuose ir Ančiškiuose;
pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Papilyje ir Obelaukiuose;
įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus ir pastatyti nuotekų valymo įrenginius
Pučiakalnėje, Suoste, Gulbinuose, Pasvaliečiuose, Juostaviečiuose, Satkūnuose,
Einoriuose, Parovėjoje, Užušiliuose, Drąseikiuose, Pagervėje-Latveliuose,
Anglininkuose, Geidžiūnuose, Nausėdžiuose, Klausučiuose, Čypėnuose ir
Gaižiūnuose;
įrengti bendrus nuotekų surinkimo tinklus ir pastatyti bendrus nuotekų valymo
įrenginius Pagaičiškių, Peleniškių ir Kelmynės kaimams.
Butniūnų kaimo pietinėje dalyje įrengti nuotekų surinkimo tinklus ir nuotekas
nukreipti į Kratiškių NVĮ.
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6.2.2. lentelė. Nuotekų surinkimo sistemų ir valymo įrenginių plėtra Biržų rajone
Seniūnija

Gyvenvietė

Numatoma vandenvalos įrenginių
pertvarka

Biržu miesto
sen.

Biržai

Nemunėlio
Radviliškio
sen.

Nemunėlio
Radviliškis

Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius iki 5000 m³/p
pajėgumo
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius iki 200 m³/p
pajėgumo
Didinti vienų esamų NVĮ pajėgumą
iki 150m³/p, kitus NVĮ palaikyti
gerame techniniame stovyje
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Nemunėlio
Radviliškio NVĮ
Palaikyti esamus nuotekų valymo
įrenginius gerame techniniame
stovyje
Pastatyti naujus 200m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 20m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Pabiržės NVĮ
Palaikyti esamus nuotekų valymo
įrenginius gerame techniniame
stovyje
Palaikyti esamus nuotekų valymo
įrenginius gerame techniniame
stovyje
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 1000m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Palaikyti esamus nuotekų valymo
įrenginius gerame techniniame
stovyje
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo

Germaniškis
Pučiakalnė
Suostas
Parupė
Pabiržės sen.

Kirdonys
Naciūnai
Pabiržė
Gulbinai
Daumėnai
Kiršoniai
Likėnai

Pačeriaukštės
sen.

Pačeriaukštė
Pasvaliečiai
Smilgiai
Juostaviečiai
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Papilio sen.

Pagaičiškės,
Peleniškės,
Kelmynė
Kvetkai
Papilys
Papilio kaimas
Kučgalys
Kupreliškis
Skrebiškiai
Satkūnai
Einoriai

Parovėjos
sen.

Medeikiai
Parovėja
Užušiliai
Drąseikiai
Pagervė
Latveliai

Širvėnos sen.

Biržų kaimas
Rinkuškiai
Obelaukiai
Kilučiai
Kratiškiai
Anglininkai
Geidžiūnai
Nausėdžiai
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nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 20m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius
Pastatyti naujus 150m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 20m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 30m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Vystyti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Biržų NVĮ
Vystyti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Biržų NVĮ
Pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Biržų NVĮ
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
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Klausučiai
Butniūnai
Vabalninko
sen.

Vabalninkas
Ramongaliai
Šukionys
Meilūnai
Mieliūnai
Ančiškiai
Čypėnai
Gaižiūnai
Zaprutiškiai






pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 50m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Numatoma įrengti naujus tinklus
pietinėje kaimo dalyje, nuotekas
nukreipti į Kratiškių NVĮ
Pastatyti naujus 800m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius
Palaikyti esamus nuotekų valymo
įrenginius gerame techniniame
stovyje
Palaikyti esamus nuotekų valymo
įrenginius gerame techniniame
stovyje
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius
Rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 20m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
pastatyti naujus 20m³/p našumo
nuotekų valymo įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Vabalninko
NVĮ

2
1,5
7
4
1
2
3
2
2,5
1
2

numatoma vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolę;
numatoma vykdyti gyventojų neprisijungusių prie centralizuotų tinklų nuotekų
išvežimo apskaitą;
numatoma Biržuose ir Vabalninke įrengti lietaus vandens valymo įrenginius;
iki 2008-06-30 (Žin., 2006, Nr.82-3261) numatoma parengti savivaldybės vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, kuriame numatyti
centralizuoto nuotekų surinkimo teritorijas.

Projekto grafinėje dalyje vaizduojami visi esami ir numatomi rekonstruoti nuotekų valymo
įrenginiai. Naujai statomi valymo įrenginiai vaizduojami tik preliminariai. Tikslesnė šių
įrenginių vieta turi būti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.
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Atliekų valdymas
Atsižvelgiant į Biržų rajono socialinių, ekonominių rodiklių prognozes, akivaizdu, kad
susidarantys atliekų kiekiai augs. Numatomas bendras atliekų susidarymo kiekio augimas
skaičiuojamuoju laikotarpiu 30%-40%. Augančių atliekų srautų tvarkymui, Biržų rajono
savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatomi sekantys sprendiniai:














Biržų rajone numatoma uždaryti esamus sąvartynus iki 2011 m. (Žin., 2007, Nr.1225003);
rekultivuoti uždaromus sąvartynus ir atliekomis užterštas teritorijas;
mišrias komunalines ir buitines atliekas šalinti regioniniame sąvartyne;
buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą, plėsti konteinerinių atliekų
surinkimo aikštelių tinklą, iki 2009 metų viešąja komunalinių atliekų tvarkymo
sistema turi naudotis ne mažiau kaip 95 % asmenų, kuriems savivaldybės teritorijoje
priklauso nekilnojamo turto objektai;
biodegraduojančias(žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto.
Biržų kaime šalia esamų nuotekų valymo įrenginių įrengti biodegraduojančių atliekų
kompostavimo aikštelę, numatoma aikštelės talpa 1200 m³/met. ;
Biržų kaime šalia esamų nuotekų valymo įrenginių įrengti atliekų perkrovimo stotį,
numatoma stotyje perkrauti iki 7390 t/met. komunalinių atliekų;
Biržų ir Vabalninkų miestams įrengti didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo
aikšteles, numatoma tose aikštelėse surinkti iki 559 t/met. atliekų;
kitose savivaldybės gyvenvietėse didžiąsias atliekas rinkti apvažiavimo būdu;
sukurti specializuotų buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo tinklą;
išvystyti konteinerinių aikštelių, skirtų atliekų rūšiavimui, tinklą, rūšiuojamoms
atliekoms naudoti specializuotus konteinerius, 800 gyventojų turi tekti ne mažiau
kaip 1 tokia aikštelė;
statybos ir griovimo atliekas nukreipti į Panevėžio įmones, perdirbančias atitinkamas
atliekas;
nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą panaudoti žemės ūkyje ir
energetikoje, o jo perteklių šalinti dumblo kompostavimo aikštelėje, iki 2013 ( pagal
strateginį atliekų tvarkymo planą) pilnai išspręsti dumblo tvarkymą.

Projekto grafinėje dalyje pateikiami numatomi rekultivuoti sąvartynai, numatoma
biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelė, Biržų didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė.
Konteinerinių aikštelių, skirtų atliekų rūšiavimui, ir Vabalninko didžiųjų atliekų surinkimo
aikštelių vietos nurodytos nekonkrečiai, o tik nurodomi miestai ir gyvenvietės kur tokie
infrastruktūros objektai būtini. Šių objektų vieta tikslinama rengiant specialiuosius ir
detaliuosius planus.
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6.2.2. Energetikos infrastruktūra
Elektros energijos tiekimas
Biržų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, sumažėjus gamybos apimtims, sumažėjo ir elektros
energijos panaudojimas. Augantis BVP akivaizdžiai skatins elektros sunaudojimą, tačiau esamas
aukštos įtampos elektros perdavimo tinklas yra pakankamas išlaikyti būsimas apkrovas.
Sprendiniai:
 numatoma išlaikyti esamą 330 kV, 110 kV elektros perdavimo ir 35 kV elektros
skirstymo tinklus, atnaujinant susidėvėjusius įrengimus;
 numatoma modernizuoti esamą elektros energijos skirstomąjį tinklą (10kV-0,4kV),
keičiant susidėvėjusius įrengimus ir optimizuojant transformatorinių galias;
 numatoma plėsti elektros energijos skirstomąjį tinklą, užtikrinant pilną elektros
energijos paslaugos prieinamumą gyventojams ir ūkio subjektams;
 pagal galimybes maksimaliai kabeliuoti elektros energijos paskirstymo tinklus miestų
ir gyvenviečių teritorijose.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos esamos 330 kV, 110 kV elektros perdavimo linijos ir 35
kV skirstomieji tinklai, esamos transformatorinės pastotės. Skirstomasis elektros tinklas 10 kV ir
0,4 kV dėl pasirinkto mastelio M1: 50 000 nėra vaizduojamas. Jo tolimesnis vystymas turi būti
numatytas specialiuoju planu.
Gamtinių dujų tiekimas
Galima plėtra skirstomojo dujotiekio tinklo:
 skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo Pabiržės iki Kirdonių,
 skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo Stačkūnų kaimo iki Parovėjos,
 skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo Karajimiškio kaimo iki Pačeriaukštės,
 skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo Biržų iki Kilučių.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojami esami magistraliniai, skirstomieji ir numatomi skirstomieji
dujotiekiai bei dujų skirstymo stotis. Vaizduojamos dujų skirstymo stoties sanitarinės apsaugos
zonos bei magistralinių dujotiekių vietovės klasės vienetas – teritorijos, kurioje ribojama
gyvenamųjų pastatų statyba.
(Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėse (Žin., 2004, Nr.134-4878)
numatyta SAZ dydis 500 metrų. SAZ dydžio keitimas galimas atlikus poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą.
Centralizuotas šilumos tiekimas
Plečiant dujotiekio tinklą, numatoma rekonstruoti centralizuotos šilumos ūkį, pritaikant jį
gamtinėms dujoms bei siekiant mažesnių šiluminių nuostolių. Siūloma:





rekonstruoti Biržų miesto Kaštonų katilinę;
parengti galimybių studiją kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai Biržų
rajoninėse katilinėse;
rekonstruoti šilumines trasas, panaudojant bekanalius vamzdynus;
rekonstruoti esamus gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, modernizuojant
šildymo sistemas ir gerinant pastatų šilumines charakteristikas.
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Ryšių infrastruktūra
Ryšių, telekomunikacinių sistemų ir ypač internetinio ryšio tinklo plėtra yra svarbus uždavinys
kuriant informacinę ir žinių visuomenę. Šiuolaikinės informacinės technologijos leidžia
efektyviai apdoroti, saugoti ir perduoti informaciją. Tai užtikrina labai spartų jų plitimą į visas
mokslo, gamybos ir privataus gyvenimo sritis. Pasiekti, kad šios ryšio priemonės būtų
prieinamos visiems potencialiems vartotojams - pagrindinis ryšių sistemos vystymo tikslas
perspektyvoje.





Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus
ryšio operatoriams.
Sukurti kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostį tinklą.
Išsaugoti esamą laidinio ryšio kadelių tinklą.
Išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą. Nemažinti pašto skyrių tinklo, mažėjant
gyventojams kaimiškose vietovėse.

Rengiant sprendinius yra atsižvelgta į mobilaus ryšio operatorių planus, Lietuvos plačiajuosčio
ryšio infrastruktūros plėtros strategiją, RAIN projektą.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojami esami ir numatomi mobilaus ryšio bokštai ir stiebai, pašto
skyriai, esamos automatinės telefonų stotys, tarptautiniai, tarpmiestiniai ir jungiamieji ryšio
kabeliai, šviesolaidinės ryšio linijos, plačiajuosčio greitojo internetinio ryšio mazgai.
6.3. Įgyvendinimo prioritetai
Ekoinžinerinė infrastruktūra
Vandentiekos ir nuotekų šalinimo srityje Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane
numatomi šie ilgalaikės perspektyvos prioritetai:
 nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir rekonstrukcija, naujų valymo įrenginių statyba. Tai
prioritetinė veiklos kryptis, sietina su ES „Miestų nuotekų valymo direktyva“
91/271/EEC, kurios vykdymas Lietuvai yra atidėtas iki 2010 m.;
 vartotojams tiekiamo geriamo vandens kokybės gerinimas, siekiant higienos normos
HN 24:2003 atitikimo;
 kompleksinių vandentiekos ir vandenvalos projektų rengimas, ieškant optimalių
problemų sprendimų ir lėšų panaudojimo.
Atliekų šalinimo srityje Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatomi šie
ilgalaikės perspektyvos prioritetai:
 esamų sąvartynų uždarymas bei rekultivavimas;
 pavojingų atliekų surinkimo sistemos iš gyventojų sukūrimas;
 išvystyti konteinerinių aikštelių skirtų atliekų rūšiavimui tinklą.
Energetikos infrastruktūra
Energetikos srityje Biržų rajono bendrajame plane numatomi šie ilgalaikės perspektyvos
prioritetai:
 rekonstruoti šilumines trasas, panaudojant bekanalius vamzdynus;
 renovuoti skirstomąjį elektros tinklą;
 gamtinių dujų vamzdynų tinklo plėtra.
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