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3. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VYSTYMO FUNKCINIAI
PRIORITETAI
3.1. Biržų rajono savivaldybė Panevėžio apskrities kontekste
Biržų raj. savivaldybės funkcinis zonavimas atliktas remiantis Panevėžio apskrities generalinio
plano pateikta funkcinio makrozonavimo sistema, pagal kurią buvo atliktas ir Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrasis (generalinis planas) patvirtintas LR Seime. Biržų rajono
savivaldybės bendrajame plane ši funkcinio makrozonavimo sistema detalizuota, išskiriant
smulkesnius vienetus - funkcinių prioritetų porajonius, apimančius gana nedideles teritorijas
pasižyminčias panašiomis ūkinėmis ir apsauginėmis funkcijomis.
Biržų rajono sav. patenka į ŠIAURĖS IR VIDURIO LIETUVOS sritį, kuri apima dideles
lyguminio pobūdžio teritorijas šalies šiaurėje ir viduryje iš esmės sutampančias su derlingąja
Vidurio Lietuvos žemuma. Čia dominuoja intensyvus žemės ir miškų ūkis. Tiek esamame
naudojime, tiek ateities prioritetuose dominuoja intensyvus žemės ir miškų ūkis, taip pat
urbanizacija. Tai vienintelė neginčijamo gamybinių interesų prioriteto sritis šalyje. Su
nedidelėmis teritorijomis, kuriose veikla ribojama – tai karsto zona, gamtinio karkaso
geoekologinės takoskyros, Natura 2000 teritorijos, valstybinių parkų ir draustinių teritorijos.
Tose teritorijose numatoma tausojanti arba ekologinė žemės ūkio veikla.
Pagal Panevėžio apskrities generalinį planą Biržų raj. sav. buvo išskirti 5 funkcinių prioritetų
rajonai, kurių suvestinė pateikiama 3.1. lentelėje.
3.1. lentelė. Funkcinių prioritetų rajonai Biržų raj. sav. pagal Panevėžio apskrities generalinį
planą
Funkcinių prioritetų rajonai

Funkcinio zonavimo indeksai

1. Joniškio – Vaškų
2. Biržų – Pasvalio karsto zona
3. Panevėžio - Kupiškio
4. Būginių – Suvainiškio
5. Pandėlio – Vabalininko

žm/ Ž
mrc/MŽ
Urc/ MŽ
Mc/ MŽ
ŽM/ ŽM

Pirmasis indeksų kompleksas – perspektyvinis naudojimas, antrasis – esamas naudojimas.
Teritorijų naudojimo indeksai:
Ž; ž – žemės ūkis (intensyvus ir tausojantis);
M; m – miškų ūkis (intensyvus ir tausojantis);
R; r – rekreacija (intensyvi ir ekstensyvi);
C; c – konservacija (instituciškai ir įstatymiškai organizuota);
U; u- urbanizacija (aglomeruota ir dispersiška)
Rajono savivaldybės bendrajame plane funkcinio prioriteto rajonų ribos pakoreguotos. Detalizuoti
- funkcinių prioritetų porajoniai, apimantys, gana nedideles teritorijas, pasižyminčias
panašiomis ūkinėmis ir apsauginėmis funkcijomis.
Panevėžio apskrities generaliniame plane buvo išskirtos funkcinių prioritetų vietovės, kurios apima
nedideles teritorijas, kuriose yra arba numatoma koncentruoti nacionalinio arba regiono lygmens
tam tikros rūšies funkcinę veiklą bei objektus. Tokiais objektais gali būti poilsio ir turizmo centrai
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ar rekreacinės infrastruktūros kompleksai, naudingųjų iškasenų kasybos plotai, gynybinių interesų
ar urbanistinės plėtros vietovės, atskiri valstybiniai rezervatai ar draustiniai. Panevėžio apskrityje
tokių vietovių buvo numatyta nedaug – keletas esamų ar potencialių rekreacinių zonų su poilsio ar
turizmo bazių kompleksais paežerėse bei paupiuose, taip pat keletas potencialių kasybai
naudingųjų iškasenų telkinių ir viena gynybinių interesų vietovė.
Panevėžio apskrities generaliniame plane suformuotos savivaldybės lygmens regioninės politikos
kryptys. Savivaldybės bendrajame plane išskyrėme daugiau vietovių, nes atsirado savivaldybės
lygmens vietovės.
3.2. Funkcinių prioritetų konkretizavimas rajono savivaldybėje
Biržų rajono bendrojo plano lygmuo ir mastelis įgalino patikslinti ir labiau detalizuoti Panevėžio
apskrities generalinio plano teiktus teritorijos naudojimo funkcinius prioritetus ir jų lokalizavimą
šioje rajono savivaldybėje.
Pirmiausiai, išlaikant principinį teritorijos dalinimą į funkcines sritis, Biržų rajono savivaldybė
patenka į vieną sritį ŠIAURĖS IR VIDURIO LIETUVOS.
Teko kiek patikslinti ir funkcinių prioritetų rajonų ribas: Joniškio - Vaškų, Biržų - Pasvalio karsto
zonos, Panevėžio – Kupiškio, Būginių – Suvainiškio, Pandėlio – Vabalininko (žiūrėti funkcinio
zonavimo brėžinyje).
Biržų rajono savivaldybės teritorijos funkcinio naudojimo koncepcijai detalizuoti papildomai buvo
išskirti kai kurie funkciniai porajoniai, patikslinantys naudojimo prioritetų kompleksų teritorinį
lokalizavimą regione. Rajono savivaldybėje išskirta (5) funkciniai rajonai ir (14 ) porajonių. Jų
indeksų suvestinė pateikiama 3.2. lentelėje.
3.2. lentelė. Funkcinių prioritetų rajonai ir porajoniai Biržų rajono savivaldybėje.
Funkcinių prioritetų rajonai

Funkcinių prioritetų
porajoniai

Joniškio – Vaškų
Germaniškio- Smilgių
Biržų – Pasvalio karsto zona
Pasvaliečių - Šukionių
Biržų regioninio parko
Biržų m
Panevėžio - Kupiškio
Žaliosios girios
Būginių – Suvainiškio
Biržų girios
Nemunėlio - Apasčios
Nemunėlio
Pandėlio – Vabalininko
Parovėjų
Papilio
Anglininkų - Nausėdžių
Vabalininko
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Funkcinio zonavimo
indeksai
žm
žm
mrc
mž(e)
CRm
ur
Urc
cmr
Mc
cMm
cmr
rmž
ŽM
Žm
ŽM
Žm
ŽM
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Meiliūnų - Elnorių
Purvių - Butniūnų

žM
M(n)

Planuojamai perspektyvai rajono savivaldybės teritorija suskirstyta pagal prioritetinius žemės
naudojimo interesus, skatinant plėtoti kiekvienam porajoniui nustatytą rekomenduojamą veiklą.
Veiklos sričių tarpusavio proporcijos priklauso nuo kiekvieno porajonio detalesnių specifinių
charakteristikų. Rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane pagal vyraujančias funkcijas
išskirta 12 polifunkcinių porajonių tipų, kurie apjungti į 7 funkcinių prioritetų kompleksus pagal
vyraujančias funkcijas ir lokalizuoti brėžinyje išskiriant pagal spalvą (žiūrėti brėžinyje
„Teritorijos funkciniai prioritetai“).

IIa CRm;
IIIa cMm; IIIb cmr;
IV a rmž;
Va mž(e); Vb žm;
VIa Žm; VIb žM; VIc ŽM;
VIIa ur;
VIIIa M[n].
Indeksų paaiškinimai:
Ž; ž(e); ž – žemės ūkis (intensyvus; tausojantis karsto zonoje ir tausojantis):







intensyvus žemės ūkis numatomas vidutiniškai našių ir našių žemių rajonuose, ne karsto
zonoje. Žemės ūkio gamybos specializavimas vyks atsižvelgiant į dirvožemių savybes,
produkcijos perdirbimo įmonių išdėstymą ir ekonomines sąlygas. Žemės ūkio naudmenų
plotas didinamas nepažeidžiant ekologiškai pagrįstų proporcijų. Atliekami melioracijos
sistemų renovacijos, rūkščių dirvų kalkinimo ir kiti žemės gerinimo darbai. Žemės ūkio
naudmenos tręšiamos pagal optimalias normas.
.
tausojantis žemės ūkis karsto zonoje. Tai teritorijos, kuriose turi būti vystomas ekologinis
ūkininkavimas, atitinkantis karstiniam regionui nustatytą pasėlių struktūrą, nustatytų
trąšų ir chemikalų normas (specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos). Tai
teritorijos ekologiniams ūkiams kurti, turint tikslą ribotai ūkininkauti antropogeniniam
poveikiui jautriose teritorijose (Biržų - Pasvalio karsto zonos rajonas). Pagal žemėtvarkos
projektus šiose teritorijose numatoma apsodinti mišku nenaudojamos žemės ūkio
naudmenų plotus, norint padidinti kraštovaizdžio biologinę įvairovę.
tausojantis žemės ūkis. Numatomas teritorijose, kur žemdirbystė ribojama šių
reikalavimų: saugoti dirvožemius nuo vandens ir vėjo erozijos, saugoti požeminius
vandenis, saugoti paviršinius vandenis nuo užterštumo, laikytis nustatytų veiklos
reglamentų saugomose teritorijose, ekotinklo teritorijose. Tai teritorijos, turint tikslą
ribotai ūkininkauti antropogeniniam poveikiui jautriose teritorijose. Biržų rajono
savivaldybėje jautresnės gamtinio karkaso teritorijos geoekologinės takoskyros. Pagal
žemėtvarkos projektus šiose teritorijose numatoma apsodinti mišku nenaudojamos žemės
ir žemos ūkinės vertės žemės ūkio naudmenų plotus, norint padidinti kraštovaizdžio
biologinę įvairovę.
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M; m – miškų ūkis (intensyvus ir tausojantis):


intensyvi miškų ūkio veikla numatoma arealuose, kur vyrauja eksploataciniai (IV grupės)
miškų plotai, nepatenkantys į jautriausias gamtines teritorijas;



tausojanti miškų ūkio veikla jautriausiose gamtiniu požiūriu teritorijose.
R; r – rekreacija ( intensyvi ir ekstensyvi):



intensyvi rekreacija – tai poilsio organizavimas žemei suteikiant kitą, rekreacinę paskirtį,
turint tikslą įrengti ilgalaikio poilsio įstaigų (viešbučių, poilsio namų, kempingų ir kt.),
gamtinę aplinką pritaikant intensyviam lankytojų srautui, įrengiant pėsčiųjų, dviratininkų
ar žirginio turizmo takų, poilsio bei apžvalgos aikštelių sistemą, pagal specialius
reikalavimus tvarkant miškus (įrengiant parkus bei miško parkus), vandens telkinių
pakrantes, kitus gamtinius kompleksus, kuriant reikalingą rekreacinės infrastruktūros
sistemą. Intensyvi rekreacija numatoma Likėnuose ir kitose Biržų regioninio parko
funkcinio zonavimo numatytose rekreacinėse zonose.



ekstensyvi rekreacija numatyta, palei Nemunėlio upę, kai kuriose Biržų regioninio parko
vietose, nesudarant didelių rekreacinių kompleksų, kuriant minimalią rekreacinės
infrastruktūros sistemą.
C; c – konservacija (instituciškai ir įstatymiškai organizuota):



instituciškai organizuota konservacija numatoma Biržų regioniniame parke, čia
prioritetas teiktinas ekosistemas saugančiai konservacinei veiklai, ribojančiai ūkinės
veiklos intensyvumą.



įstatymiškai organizuota konservacija numatoma Natura 2000 teritorijose, draustiniuose,
kuriose prioritetas teiktinas ekosistemas saugančiai konservacinei veiklai, ribojančiai
ūkinės veiklos intensyvumą numatytose teritorijose, kurios yra išimtos iš ūkinės veiklos.
Papildomus ūkinės veiklos prioritetus sudaro reglamentuojama (tausojanti) žemės ūkio ir
miškų ūkio veikla arba rekreacinė veikla.
u – dispersiška urbanizacija:



dispersiška urbanizacija numatoma prie Biržų miesto už Biržų regioninio parko ribos.
n – naudingų iškasenų gavyba:



durpių gavyba Purvų – Butniūnų telkinyje.

Teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai remiasi lėtai besikeičiančiomis teritorijų fizinėmis
savybėmis, todėl teritorijų esamo naudojimo pobūdis (foninis naudojimas) yra pakankamai
inertiškas ir per 20 metų keisis lėtai ir tik esant kryptingai veiklai.
Apibendrinant išskirtų polifunkcinių porajonių svarbiausius prioritetus, juos tipizuojame pagal
konservacijos, miškų ūkio, žemės ūkio, rekreacijos bei urbanizacijos prioritetų junginių
ypatumus į 7 tipus su papildomais potipiais (žiūrėti brėžinyje „Teritorijos funkciniai
prioritetai“).
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3.3. Funkcinių prioritetų kompleksai
Buvo nustatyti šie polifunkcinių prioritetų kompleksų tipai:
1. Instituciškai organizuota konservacija, intensyvi rekreacija ir tausojantis miškų ūkis.
2. Įstatymiškai organizuota konservacija, įvairaus pobūdžio miškų ūkis ir ekstensyvi
rekreacija.
3. Ekstensyvi rekreacija, tausojantis žemės ir miškų ūkis.
4. Ekologinis žemės ūkis karsto zonoje ir tausojantis žemės ūkis bei tausojantis miškų ūkis.
5. Įvairaus pobūdžio žemės ir miškų ūkis.
6. Dispersiška urbanizacija ir ekstensyvi reakracija.
7. Intensyvus miškų ūkis ir naudingųjų iškasenų gavyba.
Kaip Biržų rajono savivaldybės teritorijoje pasiskirstę funkcinių prioritetų kompleksai žiūrėti
3.3. lentelę.
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3.2.2 lentelė. Funkcinių prioritetų kompleksai Biržų raj. seniūnijose
Funkcinių
prioritetų
kompleksai

Iš viso
raj. sav.
%

IIa
CRm

12,2

Biržų m.

%
42,8

Nemunėlio
Radviliškio
%

Pabiržės

%
82,6

Pačeriaukštės

%
19,9

Papilio

Parovėjos

%

%
8,9

17,7

38,9

Širvėnos

%
21,3

Vabalininko

%

(Instituciškai organizuota
konservacija, intensyvi
rekreacija ir tausojantis
miškų ūkis)

IIIa-b
cm(M)r

19,3

54,6

1,0

8,0

18,0

25,1

6,5

(Įstatymiškai organizuota
konservacija, įvairaus
pobūdžio miškų ūkis ir
ekstensyvi rekreacija)

IVa
rmž

0,2

(Ekstensyvi rekreacija,
tausojantis žemės ir
miškų ūkis)

Va-b
mž (e)ž

17,4

80,1

24,3

15,2

50,4

72,0

(Ekologinis žemės ūkis
karsto zonoje ir tausojantis
žemės ūkis bei tausojantis
miškų ūkis)

VIa-d
Ž(ž)M(m)

47,1

1,6

12,3

82,3

51,1

(Įvairaus pobūdžio žemės
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ir miškų ūkis)

VIIa
ur

1,7

55,6

4,0

(Dispersiška urbanizacija
ir ekstensyvi reakracija)

VIIIa
M[n]

0,7

6,3

(Intensyvus miškų ūkis ir
naudingųjų iškasenų
gavyba)

Iš viso:
100
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CRm (instituciškai organizuota konservacija, intensyvi rekreacija ir tausojantis miškų
ūkis).
Šis funkcinių prioritetų kompleksas Biržų raj. sav. užima 12,2 % teritorijos. Didžiausią plotą šios
teritorijos užima Biržų m. 42,8 % ir Pabiržės seniūnijoje 82,6 % teritorijos. Šis kompleksas
apima Biržų regioninį parką ir gretimas teritorijas, čia prioritetas teiktinas ekosistemas
saugančiai konservacinei veiklai, ribojančiai ūkinės veiklos intensyvumą. Biržų regioniniame
parke numatoma vystyti ir intensyvią rekreaciją regioninio parko numatytose rekreacinio
vystymo funkcinėse zonose ir Likėnuose.
cm(M)r (įstatymiškai organizuota konservacija, įvairaus pobūdžio miškų ūkis ir ekstensyvi
rekreacija).
Įstatymiškai organizuota konservacija ir įvairaus pobūdžio miškų ūkis suprantama intensyvus ir
tausojantis miškų ūkis. Šis funkcinių prioritetų kompleksas apima Biržų girios biosferos
poligoną ir paukščių apsaugai svarbias teritorijas: Žaliiąją girią ir Nemunėlio upės slėnį. Šis
funkcinių prioritetų kompleksas Biržų raj. sav. užima 19,3% teritorijos ir vyrauja Nemunėlio
Radviliškio seniūnijoje kur užima – 54,6% teritorijos ir Parovėjos seniūnijoje - 38,9 %
teritorijos ploto (žiūrėti 3.3. lentelę).
rmž (ekstensyvi rekreacija, tausojantis žemės ir miškų ūkis).
Šis funkcinių prioritetų kompleksas išskirtas prie Nemunėlio upės, kur numatoma vystyti
ekstensyvę reakraciją nesudarant didelių rekreacinių kompleksų, kuriant minimalią rekreacinės
infrastruktūros sistemą, bei tausojant žemės ir miškų ūkį. Jis užims 1,1% rajono sav. teritorijos.

mž(e)ž (ekologinis žemės ūkis karsto zonoje ir tausojantis žemės ūkis bei tausojantis miškų
ūkis)
Ekologinis žemės ūkis karsto zonoje. Šis ūkininkavimas numatomas karsto zonoje. Čia
rekomenduojamas ūkininkavimas turi atitikti karstiniam regionui nustatytą pasėlių struktūrą,
nustatytų trąšų ir chemikalų normas (pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas). Atsižvelgiant
į tai, šioje zonoje turėtų būti plėtojama pienininkystė ir mėsinė galvijininkystė, taip pat –
ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamyba. Tausojantis žemės ūkis numatomas teritorijose,
kur žemdirbystė ribojama šių reikalavimų: saugoti dirvožemius nuo vandens ir vėjo erozijos,
saugoti požeminius vandenis, saugoti paviršinius vandenis nuo užterštumo. Didžiausius plotus
šie funkciniai prioritetai užima
Pačeriaukštės seniūnijoje 80,1 %, o visoje Biržų rajono
savivaldybėje – 18,0% teritorijos.
Ž(ž)M(m) (Įvairaus pobūdžio žemės ir miškų ūkis)
Įvairaus pobūdžio intensyvus ir tausojantis žemės ir miškų ūkis. Tausojantis žemės ūkis
numatomas teritorijose, kur žemdirbystė ribojama šių reikalavimų: saugoti dirvožemius nuo
vandens ir vėjo erozijos, saugoti požeminius vandenis, saugoti paviršinius vandenis nuo
užterštumo.
Teritorijose, kuriose nėra ankščiau išvardintų apribojimų, numatomas intensyvus žemės ūkis.
Tose teritorijose žemės ūkio gamybos specializavimas vyks atsižvelgiant į dirvožemių savybes,
produkcijos perdirbimo įmonių išdėstymą ir ekonomines sąlygas. Šiame funkcinių prioritetų
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komplekse tausojanti miškų ūkio veikla numatoma nedideliuose apsauginiuose miškeliuose
plytinčiuose dirbamuose laukuose. Intensyvi miškų ūkio veikla numatoma arealuose, kur vyrauja
eksploataciniai (IV grupės) miškų plotai, nepatenkantys į jautriausias gamtinio karkaso
teritorijas. Didžiausius plotus šie funkciniai prioritetai užima Papilio seniūnijoje 82,3%,
Vabalininko seniūnijoje 72% teritorijos ploto, o Biržų rajono savivaldybėje – 47,1 % teritorijos
ploto.
ur (dispersiška urbanizacija ir ekstensyvi rekreacija).
Apima Biržų miesto plėtrą už Biržų regioninio parko ribos. Šis teritorinis kompleksas Biržų raj.
savivaldybės teritorijoje sudaro – 1,7 % teritorijos ploto. Jis apima Biržų m. ir sudaro 55,6%
miesto teritorijos ploto.
M[n](Intensyvus miškų ūkis ir naudingųjų iškasenų gavyba).
Kasyba numatoma Purvių – Butniūnų durpių telkinyje. Šis funkcinių prioritetų kompleksas
rajono savivaldybėje užima 0,7 % teritorijos, Vabalininko seniūnijoje 6,3 % teritorijos ploto.
Biržų raj. sav. bendrajame plane išskyrėme ir funkcinių prioritetų vietoves.
Tai naudingųjų iškasenų plotai, poilsio ir turizmo centrai ar rekreacinės infrastruktūros
kompleksai, įvairios ypač saugomos teritorijos, bei urbanistinės plėtros potencialios zonos.
Funkcinių prioritetų vietovės išskiriamos pagal įvairius vyraujančius teritorijų naudojimo ir
tvarkymo principus. Tai paprastai teritorijos, kuriose koncentruojasi tam tikra konkreti veikla.
Pagal šios veiklos pobūdį rajono teritorijoje galima lokalizuoti šių interesų grupių funkcinių
prioritetų vietoves (žiūrėti brėžinyje “Teritorijos funkciniai prioritetai“):





svarbiausios urbanistinio vystymo (išskiriama 2 lygmenų urbanistinio vystymosi
vietovės);
svarbiausios rekreacinio vystymo (išskiriama 2 lygmenų rekreacinio vystymosi vietovės);
svarbiausios galimų kasybos interesų (tai eksploatuojamų durpynų teritorijos);
valstybiniai draustiniai.
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4. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS NAUDOJIMO IR APSAUGOS
REGLAMENTAVIMAS
4.1. LR teritorijos ir Panevėžio apskrities teritorijos bendrųjų planų nuostatos
LR teritorijos bendrajame (generaliniame) plane numatyta, kad veikla turi būti planuojama ir
organizuojama, sąlygos veiklai nustatomos pagal teritorijai rekomenduotus funkcinius prioritetus
bei kraštovaizdžio vertybinius ir funkcinio potencialo ypatumus, užtikrinant subalansuoto
vystymo principų įgyvendinimą. Lietuvos teritorijoje, pagal susiklosčiusias veiklos sąlygas ir
galimos plėtros savitumus, siejant tai su nustatytais teritorijos vystymo tipais, buvo išskirtos 3
reglamentuojamų arealų grupės:
A. konservaciniu požiūriu vertingiausios teritorijos – visa veikla jose organizuojama
prioritetinį dėmesį skiriant kraštovaizdžio ir gamtinių išteklių apsaugos interesams. Šiose
teritorijose daugiausia apribojimų numatyta intensyviai veiklai – pramonei, intensyviam
žemės bei miškų ūkiui, naudingųjų iškasenų gavybos plėtojimui ir kt.
B. kitos miškingos bei agrarinės teritorijos – prioritetas teikiamas intensyvaus miškų bei
žemės ūkio ir žuvininkystės plėtojimui arba rekomenduojama vystyti tausojančio
bioprodukcinio ūkio kryptis (tausojantį miškų bei žemės ūkį), didinti želdinių plotus
gamtinio karkaso teritorijose, nepakankamo miškingumo arealuose.
C. Intensyviai urbanizuojamos teritorijos - veikla jose mažiausiai ribojama, vystoma
urbanistinių bei inžinerinių ar technologinių kompleksų statyba.
daugiausia ypač saugomų teritorijų
Konservaciniu požiūriu vertingiausiose teritorijose
(rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų, biosferos poligonų, draustinių), ekologiškai ypač
jautrių agrarinių ir miškingų arealų, didžiausias gamtinio karkaso teritorijų tankis. Teisinius
teritorijų naudojimo ir apsaugos pagrindus šiose teritorijose sudaro Saugomų teritorijų įstatymas,
Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, saugomų teritorijų nuostatai, saugomų
teritorijų (nacionalinių ir regioninių parkų, draustinių) planavimo dokumentai ir tvarkymo planai,
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentai. Veiklos vystymas bei
reglamentavimas šiose teritorijose nustatomas pagal natūralių gamtinių sistemų potencialą,
atsparumą antropogeninei veiklai bei kultūrinio kraštovaizdžio regioninių savitumų palaikymą ir
galimą teritorijos naudojimo bei gyvenamųjų vietovių funkcijų konversiją.
Kitose miškingose ir agrarinėse teritorijose, kuriose vyrauja miškai ir žemės ūkio naudmenos,
teisinius reglamentavimo pagrindus sudaro Žemės įstatymas, Miškų įstatymas, Vandens
įstatymas, Melioracijos įstatymas, Turizmo įstatymas, taip pat nustatyta tvarka patvirtinti
bendrieji, specialieji ir detalieji planai. Šiose teritorijose ribojamas miškų ūkio paskirties žemės
keitimas į kitos paskirties žemę (gyvenamąja, pramonės, inžinerinės infrastruktūros,
naudingųjų iškasenų), o prioritetas teikiamas bioprodukcinio ūkio konversijai, rekreacijai arba
intensyvaus miškų ir žemės ūkio plėtrai.
Intensyviai urbanizuotose (urbanizuojamose) teritorijose vyrauja užstatytos teritorijos – miestai
ir kaimo gyvenvietės, kurortai, transporto magistralės ir specializuotos pramonės arealai.
Teisinius reglamentavimo pagrindus intensyviai urbanizuotose teritorijose sudaro Teritorijų
planavimo įstatymas, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Turizmo įstatymas,
nustatyta tvarka patvirtinti bendrieji, specialieji ir detalieji planai bei juose nustatyti reglamentai.
Šiose teritorijose plėtra remiasi intensyvia urbanizuota ir technologizuota žemėnauda,
atsižvelgiant į švarios ir sveikos aplinkos palaikymo bei šiose teritorijose esančių gamtos ir
kultūros paveldo objektų apsaugos reikalavimus.
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LR teritorijos bendrajame (generaliniame) plane buvo akcentuota, kad regioniniai reglamentai
skiriami apibrėžti:
 teritorijų vystymo prioritetus, reikalingus strateginiams atskirų ūkio sričių vystymo
(plėtros) dokumentams rengti;
 rekomenduojamą, ribojamą ar neleidžiamą veiklą, bendrąsias sąlygas ar reikalavimus
žemesniojo lygmens bendriesiems bei ūkio sričių specialiesiems teritorijų planavimo
dokumentams.
Panevėžio apskrities teritorijos generaliniame plane Panevėžio apskričiai buvo nustatyti visų
aukščiau išvardintų grupių reglamentiniai arealai. Didžioji regiono dalis buvo priskirta kitų
miškingų bei agrarinių teritorijų grupei, daugiausiai plėtojamojo ar tausojamojo vystymo.
Konservaciniu požiūriu vertingiausios teritorijos užėmė apie ketvirtadalį regiono ploto,
apimdamos valstybinius regioninius parkus – Biržų, Sartų, Krekenavos, biosferos poligonus –
Žaliosios girios, Biržų girios, Šimonių girios, Taujėnų - Užulėnio miškų ir kt. Skirtingai nei
šalies bendrajame plane, apskrities generaliniame plane atsirado galimybė (stambesnis mastelis)
išskirti urbanizuojamų teritorijų ir rekreacinio naudojimo teritorijų arealus, tačiau pastariesiems
teko palyginti maža apskrities teritorijos dalis.
4.2. Rajono teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentavimo principai ir kryptys
Skirtini penki svarbiausi teritorijų naudojimo ir apsaugos regioninio reglamentavimo principai:
1. Juridinis sąlygotumas - reiškiantis, kad veiklos vystymo regioninis reguliavimas gali
būti taikomas tik kaip teritorijos regioninio naudojimo bei apsaugos politiką nustatantis
instrumentas vyriausybinių bei savivaldos institucijų darbe. Ypač jis svarbus teritorijų
planavimą organizuojančioms bei prižiūrinčioms valdymo institucijoms, taip pat
teritorijų planavimo srityje dirbantiems specialistams. Regioninio reglamentavimo
sistema netaikoma teisiniu fizinio asmens lygmeniu.
2. Reguliavimo integralumas - reiškiantis, kad veiklos vystymo regioninis reglamentavimas
turi užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį tvarų ir subalansuotą vystymą.
3. Kraštovaizdžio optimalumas – reiškiantis, kad turi būti užtikrinama kraštovaizdžio
bendroji ekologinė pusiausvyra, gamtinio karkaso formavimas, teritorijoje esančių
gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;
4. Funkcinė konvergencija – reiškiantis, kad regioninių reglamentų tipai iš esmės perdengia
planavimo dokumentuose nustatomus teritorijos naudojimo tipus. Tokios perdangos
santykinis intensyvumas stiprėja žemesniųjų planavimo lygmenų kryptimi.
5. Hierarchinis konkretizavimas – reiškiantis, kad teritorinio reglamentavimo procesas turi
būti nuosekliai vykdomas visuose planavimo lygmenyse - regionas, rajonas, vietovė bei
jų stadijose – koncepcija, sprendiniai.
Regioninio reglamentavimo patirtis šalyje kol kas yra gana ribota - šalies teritorijos bendrasis
planas, rajonų savivaldybių bendrieji planai (dauguma jų rengimo stadijoje), saugomų teritorijų
tvarkymo planai, todėl išbaigtos ir patvirtintos regioninio reglamentavimo sistemos dar nėra.
Įvertinant sukauptą metodologinę patirtį, teisinę situaciją bei paieškų tendencijas, teikiama
regioninio reglamentavimo sistema, atitinkanti aukščiau pristatytus principus. Bendroji
teritorinių reglamentų, kaip teritorijų naudojimo, tvarkymo ir priežiūros sąlygų, nustatomų
juridiniais bei planavimo dokumentais, formavimo metodologija pateikiama 4.1. pav.
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4.1. pav. Teritorinių reglamentų formavimo metodologijos principinė schema

I. PAGRINDINĖS METODOLOGINĖS NUOSTATOS

1. Reglamentavimo esmė – teritorijos naudojimo ir apsaugos reguliavimas
2. Reglamentavimo tikslas – naudojimo ir apsaugos būdų teisinis įforminimas
3. Reglamentavimą generuojantis veiksnys – viešasis interesas

II. TERITORINIO REGLAMENTO NUSTATYMO PROCESAS
Teritorijos vertės kriterijai ir požymiai
APSAUGOS INTERESAI

NAUDOJIMO INTERESAI

Draudžiamų ir ribojamų veikų
nustatymas

Palaikomų ir skatinamų
veikų nustatymas

TEISINIS APIFORMINIMAS

Teritorinis lokalizavimas
IIa
I

III

IIb
Teritoriniai

vienetai

III. PAGRINDINIAI RAIŠKOS BŪDAI:
1. NEGATYVINIS – akcentuojama kas draudžiama
2. POZITYVINIS – akcentuojama kas leidžiama
3. KOMPLEKSINIS - balansas tarp negatyvinių ir pozityvinių nuorodų

IV. TIPINĖ REGLAMENTO STRUKTŪRA
PASKIRTIS,
NAUDOJIMO
BŪDAI/POBŪDŽIAI
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Regioninis reglamentavimas neišvengiamai apima abi rajonų bendrųjų planų rengimo stadijas:



koncepcijos stadijoje formuluojama principinė konceptuali regioninių reglamentų
sistema, savo teritorine lokalizacija konverguojanti su nustatytais teritorijos vystymo
tipais;
sprendinių konkretizavimo stadijoje teritoriniai reglamentai konverguoja su
nustatomomis kraštovaizdžio tvarkymo zonomis, atitinkamai detalizuojant jų turinį bei
lokalizavimą.

Remiantis aukščiau pristatytomis metodologinėmis nuostatomis Biržų rajono svivaldybei
nustatytus teritorijos vystymo tipus (brėžinys - Bendroji erdvinė koncepcija) tikslinga
transformuoti į sekančias konceptualias regioninio reglamentavimo arealų grupes:
A. Konservaciniu požiūriu vertingiausios teritorijos:
A1 - bioprodukcinio konservacinio vystymo ir konversijos (4 vystymo tipas);
A2 - konservacinio-rekreacinio vystymo ir konversijos (5 vystymo tipas).
B. Bioprodukcinio naudojimo teritorijos:
B1 – esamo bioprodukcinio naudojimo intensyvinimo (1 vystymo tipas);
B2 – ekologinio ūkininkavimo karstiniame rajone vystymo ir konversijos (3 vystymo
tipas);
B3 – tausojančio bioprodukcinio naudojimo vystymo (2 vystymo tipas).
C. Rekreacinio vystymo teritorijos.
C – rekreacinio vystymo ir konversijos (6 vystymo tipas).
D. Gavybinio vystymo teritorijos.
D – gavybinis vystymas ir konversija (7 vystymo tipas).
Regioninio reglamentavimo arealų teritorinė lokalizacija pateikiama 4.2. paveiksle.
4.3. Konceptualūs regioniniai reglamentai
A. Konservaciniu požiūriu vertingiausiose teritorijose (A1, A2) taikoma speciali aplinkosauginė
reglamentacija:
 prioritetas teikiamas gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimui bei atkūrimui;
 rekomenduojama ir skatinama veikla, gausinanti ir išryškinanti saugomus objektus bei
atkurianti tradicinės gyvensenos būdą bei amatus, tradicinės architektūros pastatų
(išlaikant etnoarchitektūrai būdingas formas, mastelį bei medžiagas) statyba, kaimo
turizmo plėtra, kultūros paveldo vertybių (pirmiausia statinių) pritaikymas rekreacijai,
transporto magistralių kokybės gerinimas;
 ribojamas sutankintas (aglomeruotas) užstatymas, žemės ūkio veiklos, kuriai reikalingi
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, plėtra, naudingųjų iškasenų
gavyba, karinių objektų statyba;
 neleidžiama veikla, keičianti saugomų urbanistinių ir architektūrinių kompleksų bei kitų
saugomų objektų vertės požymius, istoriškai susiformavusį kraštovaizdį, pramonės
įmonių bei veiklos rūšių, kurioms reikalingi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
(TIPK) leidimai, plėtra ar statyba.
Priklausomai nuo nustatyto vystymo pobūdžio,
teritorijų naudojimo ir apsaugos sąlygos:
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A2. Konservacinio - rekreacinio vystymo ir konversijos arealuose gali būti pertvarkomos,
transformuojamos dabartinio naudojimo kryptys bei prioritetai, tikslu ekologizuoti ūkinę
veiklą, atkuriant bei gausinant gamtos ir kultūros paveldo vertybes:
 papildomas prioritetas teikiamas ekstensyvios (atskirais atvejais ir intensyvios)
rekreacijos bei pažintinio turizmo plėtrai
 plėtojama esama veikla, atitinkanti gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos
interesus – tausojantis miškų ūkis ir rekreacija/pažintinis turizmas, teikiama parama
specialioms socialinėms programoms įgyvendinti;
 intensyvus žemės ūkis pertvarkomas į tausojantį žemės ūkį arba į tausojantį miškų ūkį
(žemės ūkio naudmenos keičiamos į miškų ūkio naudmenas, didinamas miškingumas),
rekreaciją ir kaimo turizmą, vystomi tradiciniai verslai bei tausojanti žuvininkystė,
veiklos konversijai teiktina valstybės parama;
 rekomenduojama didinti miškingumą, plėsti apsauginių ir rekreacinių želdynų sistemą,
vystyti tausojantį miškų ūkį bei tausojančią žuvininkystę;
 ribojamas tradicinės žemdirbystės keitimas intensyviu šaliai nebūdingu ūkiu, miškų ūkio
paskirties žemės keitimas kita (gyvenamąja, pramonės, naudingųjų iškasenų) paskirtimi;
 konservacinio prioriteto statusą turinčiose teritorijose (rezervatuose, draustiniuose)
neleidžiama naujų stacionarių poilsio objektų statyba, miškų ūkio paskirties žemės
keitimas žemės ūkio bei kita (gyvenamąja, pramonės, naudingųjų iškasenų) paskirtimi.
B. Bioprodukcinio naudojimo teritorijose (B1, B2, B3 ) bendruoju atveju:
 prioritetas teikiamas miškų ūkio arba žemės ūkio plėtrai;
 ribojamas miškų ūkio paskirties žemės keitimas kita (gyvenamąja, pramonės, naudingųjų
iškasenų) paskirtimi;
 skatinamas valstybės remiamas agroželdinių sistemos kūrimas gamtinio karkaso
teritorijose, bendro teritorijos miškingumo didinimas;
 šiose teritorijose esančių gyvenviečių raida vyksta laikantis teritorijų planavimo
dokumentuose nustatytų rajono ar vietovės lygmens reglamentų.
Priklausomai nuo nustatyto vystymo pobūdžio, B tipo arealuose taikomos papildomos teritorijų
naudojimo ir apsaugos sąlygos:
B2 ir B3. Ekologinio ūkininkavimo karstiniame rajone vystymo ir konversijos bei tausojančio
bioprodukcinio naudojimo vystymo arealuose dabartinio naudojimo kryptys pertvarkomos
tikslu vystyti veiklą, labiausiai atitinkančią gamtinio – kultūrinio komplekso specifiką ir
pajėgumą:
 žemės ūkio naudmenos keičiamos į miškų ūkio naudmenas bei agroželdinius, pirmiausiai
gamtinio karkaso karstinio rajono teritorijose, intensyvus žemės ūkis transformuojamas į
tausojantį ūkį, sodininkystę arba kaimo turizmą, vystomi namudiniai verslai, ypatingas
dėmesys skiriamas specialių socialinių-ekonominių programų parengimui ir
įgyvendinimui, veiklos konversijai teiktina valstybės parama;
 rekomenduojama vystyti tausojančio pobūdžio žuvininkystę bei medžioklės ūkį;
 ribojama naudingųjų iškasenų gavyba, neleidžiama pramonės įmonių bei veiklos rūšių,
kurioms reikalingi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, plėtra ar
statyba.
C. Rekreacinio vystymo teritorijose bendruoju atveju:
 prioritetas teikiamas intensyvios rekreacijos ir turizmo plėtrai;
 rekomenduojama statyti stacionaraus poilsio objektus, formuoti miško parkus, kurti
želdinių sistemą agrarinėse vandens telkinių pakrantėse, įrengti trumpalaikio poilsio
vietas, stovyklavietes;
UAB „Urbanistika“, 2007
61

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Teritorijos vystymo koncepcija




ribojama naudingųjų iškasenų gavyba, neleidžiama pramonės įmonių bei veiklos rūšių,
kurioms reikalingi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, plėtra ir
statyba;
ypatingas dėmesys skiriamas specialių poilsio, turizmo bei kurortinio gydymo vystymo
programų parengimui ir įgyvendinimui.

Biržų rajone išskirtai rekreacinio vystymo teritorijai tikslinga vykdyti konversinę tvarkymo
politiką, dabartinio naudojimo kryptis pertvarkant tikslu plėtoti rekreacinį naudojimą bei
turizmą:
 rekomenduojama
žemės ūkio naudmenas keisti į miškų ūkio naudmenas bei
agroželdinius, didinti teritorijos miškingumą;
 gerinamas aplinkos rekreacinis potencialas, plėtojama mėgėjiška žvejyba, vandens
turizmas;
 veiklos konversijai teiktina valstybės parama.
D. Gavybinio vystymo ir konversijos teritorijose:



vystomas intensyvus gavybinis naudojimas, ieškant optimalių šios veiklos realizavimo
formų bei užtikrinant racionalų ir efektyvų turimų išteklių naudojimą;
siekiant sumažinto neigiamą gavybos proceso poveikį aplinkai, operatyviai atliekama
panaudotų plotų rekultivacija.

Nustatytų regioninio reglamentavimo arealų pasiskirstymas Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje pateikiamas 4.1. lentelėje. Teikiami duomenys rodo bioprodukcinio naudojimo
prioriteto teritorijų dominavimą rajono struktūroje, kur joms tenka net 69,7 % teritorjos ploto.
Šio tipo teritorijų tarpe didesnei pusei ploto reikalingas esamo bioprodukcinio naudojimo
intensyvinimą užtikrinantis reglamentas.
Griežčiausio reglamentavimo reikalaujančios konservaciniu požiūriu vertingiausios teritorijos
užima 28,6% rajono ploto, jų tarpe teritorijos, kurioms reikalingas bioprodukcinį konservacinį
vystymą ir konversiją bei konservacinį-rekreacinį vystymą
ir konversiją užtikrinantys
reglamentai užima apylyges dalis (atitinkamai 16,2 % ir 12,4%).
Rekreacinio vystymo teritorijos, reikalaujančios specialaus, rekreacinę plėtrą skatinančio
reglamento, užima labai nedidelę rajono ploto dalį – 0,8%. Reikia turėti omenyje, kad
rekreacinio reglamentavimo elementai yra neatsiejama ir konservaciniu požiūriu vertingiausių
teritorijų (ypač A2 reglamentiniuose arealuose) dalis.
Rajono teritorijos bendrojo plano koncepcijos stadijoje suformuojami tik bendrąjį teritorijos
naudojimo ir apsaugos pobūdį nustatantys reglamentai – pagrindinės gairės teritorijų planavimo
organizatoriams, šį procesą kontroliuojančioms valstybės institucijoms bei teritorijų vystymo
planų rengėjams. Pagrindinis reglamentavimas bus atliekamas sprendinių konkretizavimo
stadijoje, formuojant kraštovaizdžio tvarkymo zonų teritorinę sistemą.
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4.1. lentelė. Regioninio reglamentavimo arealų pasiskirstymas Biržų rajone ( 4.2. pav.)
Reglamentiniai arealai
Konservaciniu požiūriu vertingiausios teritorijos
Bioprodukcinio konservacinio vystymo ir konversijos
Konservacinio – rekreacinio vystymo ir konversijos
Bioprodukcinio naudojimo teritorijos
Esamo bioprodukcinio naudojimo intensyvinimo
Ekologinio ūkininkavimo karstiniame rajone vystymo
Tausojančio bioprodukcinio naudojimo vystymo
Rekreacinio vystymo teritorijos
Gavybinio vystymo teritorijos
Iš viso:
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Indeksas
brėžinyje
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
C
D

Plotas,
tūkst. ha
42,2
23,9
18,3
102,8
52,8
32,7
17,3
1,2
1,4
147,6

%
28,6
16,2
12,4
69,7
35,8
22,2
11,7
0,8
0,9
100
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1 priedas
Regioniniame reglamentavime naudotinų sąvokų išaiškinimas
Gamtinių vertybių išsaugojimas ir atkūrimas bei panaudojimas – tai vertingų gamtinio
kraštovaizdžio kompleksų ir objektų išaiškinimas bei jų vertės nustatymas, tinkamo apsaugos ir
naudojimo statuso įteisinimas bei įgyvendinimas, pažeistų, sužalotų gamtinio kraštovaizdžio vertybių
atkūrimas (renatūralizacija), remiantis teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, apsaugos ir
naudojimo programomis.
Kultūros paveldo vertybių išsaugojimas ir atkūrimas bei panaudojimas - tai vertingų kultūros
paveldo kompleksų ir objektų bei kultūrinio kraštovaizdžio išaiškinimas ir jų vertės nustatymas, tinkamo
apsaugos ir naudojimo statuso įteisinimas bei įgyvendinimas, pažeistų, sužalotų kultūros paveldo vertybių
bei kultūrinio kraštovaizdžio atkūrimas (restauracija, remontas, inovacija ir kt.), remiantis teisės aktais,
kultūros paveldo vertybių apsaugos reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, apsaugos ir
naudojimo programomis. Pagal galimybes kultūros paveldo vertybių pritaikymas rekreacijos ar kitiems
poreikiams tenkinti.
Intensyvi rekreacija – tai poilsio organizavimas žemei suteikiant kitą, rekreacinę, paskirtį, turint tikslą
įrengti ilgalaikio poilsio įstaigas (viešbučius, poilsio namus, kempingus ir kt.), gamtinę aplinką pritaikant
intensyviam lankytojų srautui, įrengiant pėsčiųjų,dviratininkų ar žirginio turizmo takų, poilsio bei
apžvalgos aikštelių sistemą, pagal specialius reikalavimus tvarkant miškus (įrengiant parkus bei miško
parkus), vandens telkinių pakrantes, kitus gamtinius kompleksus, kuriant reikalingą rekreacinės
infrastruktūros sistemą.
Ekstensyvi rekreacija – tai poilsio organizavimas žemei nesuteikiant kitos, rekreacinės, paskirties, turint
tikslą sudaryti sąlygas lankytis gamtoje pažintiniais (pažintinio turizmo) ar kitais (grybavimas,
uogavimas ir kt.) tikslais, įrengti trumpalaikio poilsio vietas (poilsio aikštele, pliažus, regyklas ir kt.) be
stovyklavimo, palapinių statymo, įrengiant pažintinius pėsčiųjų, dviratininkų ar žirginio turizmo takus ar
vandens turizmo trasas, pagal specialius reikalavimus tvarkant miškus (kuriant miško parkus), vandens
telkinių pakrantes, kitus gamtinius kompleksus, kuriant minimalią rekreacinės infrastruktūros sistemą.
Kaimo turizmas (poilsis kaime) – tai ramaus individualaus bei šeimyninio poilsio organizavimas
privačiame sektoriuje, daugiausia kaimo sodybose, sudarant sąlygas pabuvoti kaimo aplinkoje, susipažinti
su tradicine gyvensena, gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis.
Tausojanti žuvininkystė – tai žuvininkystė, vystoma natūraliuose vandens telkiniuose nepažeidžiant
ekologiškai pagrįstų normų, atsižvelgiant į kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos interesus.
Intensyvus miškų ūkis – tai ūkininkavimas pagal IV grupės miškų tvarkymo reikalavimus.
Tausojantis miškų ūkis – tai ūkininkavimas pagal II-III grupės miškų tvarkymo reikalavimus. Be plynų
kirtimų arba labai ribotai, tik išskirtiniais atvejais kertant plynais kirtimais.
Intensyvus žemė sūkis – tai valstybės reguliavimo priemonės prekinio tipo ūkių kūrimui ir
modernizavimui. Žemės ūkio gamybos specializavimas atsižvelgiant į dirvožemių savybes, produkcijos
perdirbimo įmonių išsidėstymą ir ekonomines sąlygas. Žemės ūkio naudmenų ploto didinimas
nepažeidžiant ekologiškai pagrįstų proporcijų. Valstybės ir ūkio subjektų lėšomis privalomi atlikti
melioracijos sistemų renovacijos, rūgščių dirvų kalkinimo ir kiti žemės gerinimo darbai. Žemės ūkio
naudmenos tręšiamos pagal optimalias normas.
Tausojantis žemės ūkis – tai valstybės reguliavimo priemonių ekologiniams ūkiams kurti, turint tikslą
ribotai ūkininkauti antropogeniniam poveikiui jautriose teritorijose, sistema. Reglamentuojama pasėlių
struktūra ir leistinų naudoti trąšų bei chemikalų normos. Kompleksinių specialių agrotechninių priemonių
taikymas vėjo ir vandens erozijos veikiamuose plotuose bei karstiniame regione. Žemėtvarkos
projektuose numatomi renatūralizuotini nusausintų pelkių ir krūmynų bei apsodinami mišku
nenaudojamos žemės ir žemos ūkinės vertės žemės ūkio naudmenų plotai, norint padidinti kraštovaizdžio
ir biologinę įvairovę. Valstybės ir ūkinių subjektų lėšomis privalomai atliekami darbai žemės ūkio veiklai
naudojamų plotų dirvožemių našumui išsaugoti.
Sutankintas užstatymas – kompaktiškas gyvenamųjų bei pramonės rajonų užstatymas, kur statiniai
užima daugiau nei 35% sklypų ploto.
Tradicinė architektūra – tai statiniai, kuriems būdingos Lietuvos etnografinių kaimų,dvarų arba vilų
formos, tūriai ir statybinės medžiagos bei užstatymo pobūdis, santykis su gamtine aplinka.
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Pramonės įmonių bei veiklos rūšių, kurioms reikalingi Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) leidimai, sistema sudaryta pagal Europos Sąjungos taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės direktyvą Nr. 96/61EC, 1996.
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BRĖŽINIAI (sumažinti)
Teritorijos vystymo erdvinė struktūra ( I varijantas- Tolygios plėtros) M1:100 000
Teritorijos vystymo erdvinė struktūra ( II varijantas –Status quo) M1:100 000
Teritorijos funkciniai prioritetai M1: 100 000
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