BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 7 skyrius: Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas

7. SOCIALINĖS - KULTŪRINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

UAB „Urbanistika“, 2007

95

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 7 skyrius: Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas

7. SOCIALINĖS - KULTŪRINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS
7.1. Socialinė infrastruktūra
Socialinės raidos prognozės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programoje1 ir jos įgyvendinimo
priemonėse numatoma įgyvendinant valstybės strateginius tikslus, Lietuvoje sukurti stabilios
išorinio saugumo, ekonominio pakilimo ir kultūros savitumo išsaugojimo garantijas. Tolesnis
šalies ekonominio augimo tikslas – sutelkti jėgas svarbiausioms socialinėms problemoms spręsti:
žmonių užimtumui didinti, skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti, gerovei kelti.Ypač daug
dėmesio bus skiriama investicijoms į žmogų: švietimo, kultūros, mokslo ir sveikatos apsaugos
sistemoms, bus spartinama šalies mokslo ir technologijų pažanga, informacijos ir žinių
visuomenės plėtra.
Švietimo ir mokslo infrastruktūros vystymas






Toliau optimizuoti mokyklų tinklą, tobulinti jų valdymą, didinti valdymo decentralizavimą. Užtikrinti
bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo suartėjimą.
Renovuoti mokyklas, atnaujinti mokymo priemones.
Tobulinti neformalųjį švietimą ir vaikų užimtumą, didinti neformaliojo švietimo prieinamumą,
pasiekti, kad daugelis vaikų lankytų po pamokų užsiėmimus pagal savo pomėgius. Tam naudoti
mokyklų sales, kabinetus, finansuoti vaikų po pamokinio užimtumo vadovus.
Tobulinti mokymo profiliavimą ir palaipsniui pakeisti jį moksleivio mokymosi turinio
individualizavimu. Kelti profesinio orientavimo lygį bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose ir
gimnazijose.
Didinti investicijas į mokslą, kol bus pasiektas ES valstybių vidurkis, sudaryti palankias sąlygas
privačiam verslui investuoti į mokslą, naujų technologijų kūrimą ir studijas.

Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane švietimo įstaigos pertvarkomos remiantis
Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos bendruoju planu, kuris buvo
patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T – 114.
Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos bendrasis planas apima 2004 -2012 m. laikotarpį. Pagrindinis
tikslas:
Garantuoti aukštesnę ugdymo kokybę visose švietimo įstaigose, užtikrinti lygias mokymosi
galimybes ir efektyvų išteklių panaudojimą.
Biržų rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų teritorijose ir Vabalninko mieste švietimo
įstaigų tinklas pakankamas, tačiau neoptimalus. Papildomo ugdymo įstaigos Vlado Jakubėno
muzikos mokykla, Sporto mokykla, Jaunimo mokykla esančios Biržų mieste pilnai patenkina
rajono gyventojų poreikius. Per planuojamą laikotarpį (2007-2017) vyks švietimo įstaigų
sujungimas ar prijungimas, visos mokyklos ar atskirų klasių perkėlimas, galimas švietimo
įstaigos likvidavimas.
Siūloma:
1. Mokyklas, kuriose ryškiai mažėja vaikų skaičius, reorganizuoti į didesnių mokyklų
skyrius, organizuojant vaikų vežiojimą į artimiausias mokyklas.
2. Steigti modernius daugiafunkcinius centrus, pritaikant atsilaisvinusias patalpas vaikų ir
suaugusių neformaliam švietimui, kultūrinei vietos bendruomenių veiklai.
3. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimiškose vietovėse.

1
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Švietimo įstaigų tinklas pateiktas 7.1.1. lentelėje ir brėžinyje „Gyvenamųjų vietovių ir socialinės
- kultūrinės infrastruktūros vystymas“.
7.1.1. lentelė. Švietimo įstaigų tinklas
Seniūnijos
pavadinimas

Įstaigos pavadinimas

Siūloma perspektyva

Biržų miesto „Saulės“ gimnazija

Bus siūloma Biržų miesto teritorijos

Biržų miesto „ Aušros‘‘ vidurinė m-la

bendrajame plane

Biržų miesto „ Atžalyno“vidurinė m-la
Biržų miesto Kaštonų pagrindinė
Biržų miesto mokykla darželis „Ąžuoliukas“
Biržų miesto mokykla darželis „Vyturėlis“
Lopšelis darželis „Genys“
Biržų miestas

Nem. Radviliškio
Pabiržės
Pačeriaukštės

Papilio
Parovėjos
Širvėnos
Vabalninko

Lopšelis darželis „Drugelis““
Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

Germaniškio pagrindinė m-la

Germaniškio daugiafunkcinis centras

Pabiržės vidurinė mokykla

Pabiržės pagrindinė mokykla

Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė m-la
Papilio pagrindinė m-la

Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė m-la
Papilio pagrindinė m-la

Kvietkų pagrindinė m-la

Kvietkų daugiafunkcinis centras

Panevėžio
apskrities
administracijos
Kučgalio specialiojo ugdymo centras

Panevėžio apskrities administracijos Kučgalio
specialiojo ugdymo centras

Medeikių pagrindinė m-la

Medeikių pagrindinė m-la

Kratiškių pagrindinė m-la

Kratiškių daugiafunkcinis centras

Vaikų darželis m-la

Vaikų darželis m-la

Vabalninko Balio Sruogos vidurinė m-la

Vabalninko Balio Sruogos vidurinė m-la

Vabalninko vaikų darželis

Vabalninko vaikų darželis - mokykla

Profesinio mokymo mokyklos
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje yra dvi profesinio mokymo mokyklos: Biržų politechnikos
mokykla ir Vabalninko žemės ūkio mokykla.
Vabalninko žemės ūkio mokykloje vyksta pagrindinis, vidurinis ir profesinis mokymas.
Mokykla dalyvauja įvairiose programose, jos moksleiviams suteikiama galimybė stažuotis
užsienyje.
Siūloma:
1.
2.
3.
4.

Tobulinti suaugusiųjų profesinį mokymą.
Plėtoti profesinio mokymo institucijų ir darbdavių bendradarbiavimą.
Steigti viešuosius Interneto prieigos taškus.
Įdiegti ir remti modernų nuotolinį mokymąsi, suteikiant rajono gyventojams siekti
aukštojo mokslo.

UAB „Urbanistika“, 2007

97

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 7 skyrius: Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas

Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infrastruktūros vystymas
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje asmens sveikatos priežiūros įstaigos reformuojamos pagal
Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos strategiją2 ir jos pagrindinius tikslus:








Reformuoti visuomenės sveikatos sistemą, priartinti ją prie bendruomenės. Sukurti bendrą asmens ir
visuomenės sveikatos paslaugų teikimo modelį pirminės sveikatos priežiūros grandyje.
Skatinti steigti ambulatorinius diagnostikos centrus. Siekti, jog daugelis visų sveikatos problemų būtų
išspręsta ambulatoriniu lygiu.
Remti sveikatos stiprinimo ir mokymo plėtrą pirminiu lygiu, pasitelkiant tam visuomenės sveikatos
specialistus, plėsti bendruomenės slaugą.
Ypač daug dėmesio skirti pirminės sveikatos priežiūros infrastruktūros plėtrai kaimo vietovėse
Kiekvienam neįgaliajam garantuoti būtinas specialios pagalbos priemones ir suteikti geresnes bei
įvairesnes jo poreikius atitinkančias socialines paslaugas, geriau pritaikyti jo poreikiams gyvenamąją
aplinką.
Modernizuoti socialinių paslaugų teikimo sistemą ir tobulinti jų finansavimo mechanizmą.
Siekiant sumažinti stacionariose globos įstaigose globojamų vaikų skaičių ir kuo labiau paskatinti jų
globą šeimose bei šeimynose, reformuoti vaikų globos sistemą, gerinti darbą su probleminėmis
šeimomis.

Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas
pakankamas. Esamos ir siūlomos perspektyviniam laikotarpiui asmens sveikatos įstaigos
pateiktos 7.1.2. lentelėje ir brėžinyje „Gyvenamųjų vietovių ir socialinės - kultūrinės
infrastruktūros vystymas“.
Siūloma:
1. Išlaikyti optimalų valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų skaičių.
2. Skatinti privačios praktikos asmens sveikatos priežiūros įstaigų plėtrą.
3. Pastatyti sveikatingumo kompleksą Biržuose.
7.1.2. lentelė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
Seniūnijos pavadinimas

Biržų miestas

Nemunėlio Radviliškio
Pabiržės
Pačeriaukštės

Papilio

Parovėjos

2

Medicinos įstaigos pavadinimas
VšĮ Biržų ligoninė
VšĮ Biržų rajono poliklinika
UAB „Šeimos gydytojų centras“
N. Radviliškio ambulatorija
Germaniškio medicinos punktas
Pabiržės ambulatorija
Likėnų reabilitacinė ligoninė
Smilgių medicinos punktas
Pačeriaukštės medicinos punktas
Juostaviečių medicinos punktas
Papilio ambulatorija
Kučgalio medicinos punktas
Kupreliškio medicinos punktas
Kvietkų medicinos punktas
Medeikių medicinos punktas
Parovėjos medicinos punktas
Užušilių medicinos punktas
Parovėjos medicinos punktas Būginių kaime

Žin.,2003, Nr.28 – 1147, nutarimas Nr.335
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Kratiškių medicinos punktas
Obelaukių medicinos punktas
Anglininkų medicinos punktas
Geidžiūnų medicinos punktas
Geidžiūnų medicinos punkto II darbo vieta Nausėdžio km.
Vabalninko ambulatorija
Meiliūnų medicinos punktas
Šukionių medicinos punktas
Vabalninko Balio Sruogos vidurinės m-los medicinos punktas

Širvėnos

Vabalninko

Biržų rajono savivaldybės teritorijoje stacionarių socialinės priežiūros įstaigų tinklas gana
išplėtotas. Esamas ir ateityje didėjantis senyvo amžiaus žmonių skaičius formuoja poreikį
paslaugoms ir slaugai namuose. Senstanti visuomenė, daugėjantis neįgalių asmenų skaičius,
blogėjanti gyventojų sveikatos būklė, nemažas nusikalstamumo lygis lemia socialiai remtinų
žmonių skaičiaus didėjimą, tuo pačiu socialinių paslaugų poreikį.
Siūloma:
1. Skatinti bendruomenių slaugos namų kūrimą.
2. Plėtoti slaugos namuose paslaugas.
3. Steigti socialinių paslaugų centro filialus kaimo vietovėse.
Esamos ir siūlomos socialinių paslaugų įstaigos pateikiamos 7.1.3.lentelėje ir brėžinyje
„Gyvenamųjų vietovių ir socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas“.
7.1.3. lentelė. Socialinių paslaugų įstaigų tinklas
Seniūnijos
pavadinimas

Įstaigos pavadinimas

Siūloma perspektyva

VšĮ šv. Vincento Pauliečio globos namai

Bus siūloma Biržų miesto teritorijos

N.S. Vasiljevų šeimyna

bendrajame plane

Biržų raj. neįgaliųjų
užimtumo centras,

draugijos

dienos

VšĮ Biržų raj. aklųjų ir silpnaregių centras
Biržų miestas

VšĮ Biržų raj. socialinių paslaugų centras
Socialinių paslaugų centras Kirdonių km.

Pabiržės
VšĮ Onos Milienės senelių globos namai

VšĮ Onos Milienės senelių globos namai
Socialinių paslaugų centras

Nem. Radviliškio
Biržų r. Legailių senelių globos namai

Biržų r. Legailių senelių globos namai
Socialinių paslaugų centras

Šeimyniniai L. ir J. Šinkūnų globos namai

Šeimyniniai L. ir J. Šinkūnų globos namai

Pačeriaukštės

Socialinių paslaugų centras

Papilio
Medeikių vaikų globos namai

Medeikių vaikų globos namai

VšĮ „Vaiko užuovėja“

VšĮ „Vaiko užuovėja“

G.ir H. Karitonų šeimyniniai globos namai

G.ir H. Karitonų šeimyniniai globos namai

Parovėjos
Širvėnos
Vabalninko
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7.2. Kultūrinė infrastruktūra
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje pakankamai išplėtotas kultūros įstaigų tinklas siūlomas
papildyti įstaigomis, kurios yra pasiūlytos Biržų rajono plėtros iki 2015 m. strateginiame plane3.
1. Atnaujinti Vabalninko miesto parko lauko estradą, įrengti Papilio, Juostaviečių,
Pačeriaukštės parkuose atviras lauko estradas.
2. Pastatyti pramogų parką.
3. Įkurti Jaunimo parką Srebiškio kaime.
4. Steigti bendruomenės namus bei jaunimo užimtumo centrus.
5. Pritaikyti Butautų dvaro pastatus ir aplinką apgyvendinimui, konferencijoms,
pramogoms.
Esamos ir siūlomos kultūros įstaigos pateiktos 7.2.1. lentelėje ir brėžinyje „Gyvenamųjų
vietovių ir socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas“.
7.2.1. lentelė. Kultūros įstaigos
Seniūnijos
pavadinimas
Biržų miestas

Kultūros namai
(objektas)
Biržų kultūros centras
Kirdonių kultūros namai

Bibliotekos (objektas)
Biržų raj.savivaldybės viešoji
biblioteka
Biržų SVB Kirdonių filialas

Pabiržės
Biržų SVB Pabiržės filialas
Pasvaliečių kultūros namai
Pačeriaukštės
Pačeriaukštės kultūros namai
Juostaviečių kultūros namai

Papilio

Parovėjos

Nemunėlio
Radviliškio

Papilio kultūros namai
Kvietkų kultūros namai
Kučgalio kultūros namai
Kupreliškio kultūros namai

Biržų SVB Papilio filialas
Biržų SVB Kvetkų filialas
Biržų SVB Kučgalio filialas
Biržų
SVB
Kupreliškio
filialas

Užušilių kultūros namai
Parovėjos kultūros namai

Biržų SVB Užušilių filialas
Biržų SVB Parovėjosfilialas
Biržų SVB Medeikių filialas

N. Radviliškio kultūros namai

Biržų SVB N.Radviliškio
filialas
Biržų SVB Germaniškio
filialas
Biržų
SVB
Pučiakalnės
filialas
Biržų
SVB
Anglininkų
filialas

Germaniškio kultūros namai

Anglininkų kultūros namai

3

Biržų
SVB
Pasvaliečių
filialas
Biržų SVB Pačeriaukštės
filialas
Biržų SVB
Juostaviečių
filialas

Bendruomenių namai

Kirdonių
bendruomenės
namai
Pabiržės
bendruomenės
namai
Gulbinų bendruomenės namai
Pasvaliečių
bendruomenės
namai
Pačeriaukštės bendruomenės
namai
Juostaviečių bendruomenės
namai
Smilgių bendruomenės namai

Kupreliškio
namai

bendruomenės

Suosto bendruomenės namai
Germaniškio
namai
Pučiakalnės
namai
Anglininkų
namai

bendruomenės
bendruomenės
bendruomenės

Biržų rajono savivaldybės taryba 2005 m. sausio 25 d.Nr.T-1
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Širvėnos

Obelaukių kultūros namai
Krakiškių kultūros namai
Nausėdžių kultūros namai

Biržų SVB Kratiškių filialas
Biržų SVB Nausėdžių filialas
Biržų SVB Rinkuškių filialas

Rinkuškių
namai

bendruomenės

Biržų SVB Belaukių filialas
Vabalninko kultūros namai
Vabalninko

Anciškių kultūros namai

Biržų
SVB
Vabalninko
filialas
Biržų SVB Ančiškių filialas

Mieliūnų kultūros namai

Biržų SVB Meilūnų filialas

Ramongalių kultūros namai

Biržų
SVB
Ramongalių
filialas
Biržų SVB Šukionių filialas

Šukionių kultūros namai

Ančiškių
bendruomenės
namai
Mieliūnų bendruomenės
namai
Ramongalių bendruomenės
namai
Šukionių bendruomenės
namai
Gaižiūnų bendruomenės
namai
Lebeniškių bendruomenės
namai
Meilūnų bendruomenės
namai
Svilių bendruomenės namai

Be išvardintų kultūros įstaigų Biržų rajono teritorijoje veikia Vabalninko muziejus ir du
visuomeniniai muziejai: Konstantino Šakenio memorialinis ir muzikų brolių Motiejaus, Broniaus
ir Antano Budriūnų gimtinėje Paberžėje, Biržų mieste veikia Biržų krašto muziejus.
7.3. Sprendinių įgyvendinimo prioritetai
1.
2.
3.
4.

Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimiškose vietovėse.
Išlaikyti optimalų valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų skaičių.
Skatinti bendruomenių slaugos namų kūrimą.
Steigti bendruomenės namus bei jaunimo užimtumo centrus.
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7.4. Kitos paskirties teritorijos
Pramonės ir verslo
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane buvo numatyta pramonės ir verslo zonas
suformuoti Panevėžyje, Biržuose, Rokiškyje. LR teritorijos bendrasis planas numatė, kad
teritorinė pramonės ir verslo restruktūrizacija vyks nepertraukiamai ir didžia dalimi priklausys
nuo to kaip ekonominę regionų plėtrą veiks ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas.
Apskrityje pagrindinis pramonės gamybinis potencialas koncentruojamas perspektyviniame
metropoliniame centre – Panevėžyje ir perspektyviniuose regioniniuose centruose – Biržuose ir
Rokiškyje. Šiuose miestuose sudaromos palankios teritorinės ir infrastruktūrinės sąlygos
gamybai vystyti, rezervuojant tam atitinkamas teritorijas ir išlaikant bei tobulinant jose techninę
infrastruktūrą.
Apskrities teritorijos generalinio ir Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
koncepcijose perspektyvoje siūlomas naujas lokalinis savivaldybės centras Vabalninko miestas,
jame būtinas esamo socialinio – ekonominio potencialo stiprinimas ir renovacija.
Ekonominę plėtrą rajone, turėtų paskatinti 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų paramos lėšų
pritraukimas. Paruoštas ir patvirtintas Biržų rajono savivaldybės strateginis planas, kuris sąlygos
sėkmingesnį savivaldybės teritorijoje esančių verslo įmonių, organizacijų, socialinių ir
ekonominių partnerių dalyvavimą projektuose pagal Bendrąjį programavimo dokumentą, suteiks
didesnes galimybes pasinaudoti ES struktūrinėmis finansinėmis priemonėmis.
Steigti naujų pramonės įmonių Biržų rajono teritorijoje 2007 – 2017 metų laikotarpyje
nenumatoma. Pramonės plėtros teritorijas numato UAB „Tyla“, esanti Kilučių kaime, TŪB
„Rinkuškiai“ ir 2,6 ha pramonės plėtrai numatoma Vabalninko mieste.
Siūloma:
 Rajono savivaldybės teritorijoje esančias gamybines teritorijas, kuriose šiuo metu
nevykdoma gamyba, rezervuoti perspektyviniam laikotarpiui, naujai apdirbamajai
gamybai ar smulkiam ir vidutiniam verslui vystyti.
Komercinės teritorijos
Biržų mieste yra parengtas didžiųjų prekybos centrų specialusis planas. Atsižvelgiant į šio plano
sprendinius, siūloma papildyti specialiojo plano sprendinius Biržų miesto priemiesčio zonoje
(t.y. teritorijoje už miesto administracinės ribos), kurioje siūlomos naujų prekybos centrų
išdėstymo vietos. Vadovaujantis LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymu 2004 05 26
Nr. 4-201/D1-290 „Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.96-3552) priemiesčio zonoje galima specializuotų ir universalių
didžiųjų prekybos įmonių (didžioji prekybos įmonė – tai mažmeninės prekybos objektas, kurio
statinio (statinio komplekso) bendrasis plotas viršija 1000 m2) statyba.
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane Biržų miesto priemiesčio zonoje (t.y.
teritorijoje už miesto administracinės ribos) siūlomų naujų prekybos centrų išdėstymo vietas žr.
schemoje „Biržų priemiesčio zonos didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schema“. Konkreti vieta,
statybos reglamentai turi būti nustatomi rengiant šių teritorijų detaliuosius planus.
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Sprendiniai. 7 skyrius: Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas

Naudingų iškasenų teritorijos
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje statybos paslaugas teikia apie 14 ūkio subjektų. Rajone
mažėja vykdomų statybos darbų apimtys. 7.4.1 lentelėje pateikta naudingų iškasenų gavybos
teritorijos ir jų būklė 2007 m. pradžioje.
7.4.1. lentelė. Naudingų iškasenų gavyba. (Geologijos tarnybos duomenys, 2007)
Eilės Nr.

Pavadinimas

Naudingųjų
iškasenų
rūšis

Geologinis
ištirtumas

Ištekliai, tūkst.m3
Pirminiai

Likutis
2006-01-01

Plotas,
ha

1

Guodžiai

Durpės

Dž

64*

64*

86,5

2

Likėnai

Durpės

Dž

94

75

6,79

3

Purvai-Butniūnai

Durpės

Dž

2645*/78* 2645*/78*

846,4

4

Dukurniai

Žvyras

Dž

647

615

30,2

5

Kvedariškis

Žvyras

Dž

1530

1178

23,2

6

Paąžuolė

Žvyras

Dž

2314

1255

44,4

7

Paberžiai II

Žvyras

Dž

201

201

6,5

8

Skultiškiai

Žvyras

Dž

494

76

6,4

9

Veleniškiai

Žvyras

Dž

1308

723

31,8

10

Vėliškėnai II

Žvyras

Dž

1528

1528

49,5

* - tūkst.t., Dž – detaliai išžvalgyti ištekliai
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