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7.1
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!(10.10

!(10.11

!(10.5

!(10.7

!(10.3

!(10.11

!(10.11

!(3.5

!(1.23

!(3.3
!(1.11
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Biržų girios biosferos poligonas
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9.1 Biržų regioninis parkas

Guodž iai / Du

Martišiūnai / Ž

Sem eniškių plotas / S

Šilai / D

Tuitai / D

Deg im ai / D

P ariškiai / D

Deikiškiai / D

Jog audž ių šilas / D

Juozeliškiai - I / D

Šilas (Birž ų rajonas) / D

Medž v alakiai / D

Vėliškėnai II / S/Ž

P ab erž iai II / Ž

Kub iliai / Ž

Kučgalis / S

Garšvai / S

Skultiškiai / Ž

P arov ėja / Ž

Veleniškiai / Ž

Varniūnai / Ž

Purvai - Butniūnai / D

Žoliš kiai / D

Guod žiai / D

Paąžuolė / Ž

Dukurniai / Ž

V e le niš kiai / Ž

Kve d ariš kis / Ž

/  

V ėliš kėnai II / S/Ž

Daniūnai / M

Pab e ržiai II / Ž

V inkš niniai (I sklyp as) / D

V inkš niniai (III sklyp as) / D

L ikėnai / D

V inkš niniai (II sklyp as) / D

Birž ų k.

Ančiškių k.

Užušilių k.

Šukionių k.

Kirdonių k.

Medeikių k.

Kirkilų k.

Natiškių k.

Sv ilių k.

Ilgalaukių k.

Kuprių k.2

Drąseikių k.

Jasiškių k.

Dukurnių k.

Vinkšninių k.

Zizonių k.

Braškių k.

Lebeniškių k.

Sm ilg ių k.

Sv idž ių k.

Daum ėnų k.

Čy pėnų k.

Gulb inų k.

Guodž ių k.

Juodž ionių k.

P ariškių k.

Štakirių k.

Bajoriškių k.

Geidž iūnų k.

Toliūnų k.

Kilučių k.

Kub ilių k.

P ag irių k.

P apilio k.

Mieg onių k.

Gajūnų k.

Gaiž iūnų k.

Kučgalio k.

Mockūnų k.

Medž v alakių k.

Iškonių k.

Strazdž ių k.

Kratiškių k.

Klausučių k.

Legailių k.

Tauniūnų k.

P ab erž ių k.

Leitiškių k.

Lapiškių k.

Linkiškių k.

Einorių k.

Kočėnų k.

Latvelių k.

Dirv onakių k.

Deikiškių k.

Sm aliečių k.

Mieleišių k.

Jagaudž ių k.

P alaim os k.

Stačkūnų k.

Gum b elių k.

Užug ulb inės k.

Būg inių k.

Galv okų k.

Sliž ių k.

Butniūnų k.1

Latv y g alos k.

Dum b liūnų k.

Kadarų k.

Ky liškių k.

Kutelių k.

Čeniškių k.

Daudž g irių k.

Satkūnų k.

Nec iūnų k.

Mieliūnų k.

P arov ėjos k.1

Apaščios k.

Valiuliškių k.

Užub alių k.

Remeikių k.

Jokniūnų k.

Daukniškių k.

Skam arakų k.

Šiekštininkų k.

Ang lininkų k.

Inkūnų k.

Nac iūnų k.

Zaprutiškių k.

Sping učių k.

Bartkūnų k.

Šlepščių k.

Sodeliškių k.

Rinkuškių k.

P leirių k.

Kašeliškių k.

Ripeikių k.

Kuprių k.1

Bob ėnų k.

Ub iškių k.

Nausėdž ių k.1

Baib okų k.

Daunorių k.

Kvedariškio k.

Šalnių k.

Marm akiškių k.

Egerdiškio k.

Totorkalnio k.

Kazlų k.

Linaičių k.

Rov iškių k.

P urv ų I k.

P aežerių k.

Gataučių k.

Lukiškio k.

Zastaučių k.

Čepukų k.

Veleniškių k.

Spalv iškių k.1

Kurklių k.

Liepalotų k.

Jonelių k.

Ram ong alių k.

Gikonių k.

Dom iniškio k.

Slim aniškių k.

Mikalių k.

Žvag uičių k.

Gav ėnų k.

P alaidž ios k.

Gaigalų k.

Miliškių k.

Griniūnų k.

Čečiškių k.

Nausėdž ių k.2

Krikščių k.

Savučių k.

Rindaug ų k.

Triškų k.

Vabalninko m .

Varniūnų k.

Juodeišių k.

Žvejotg alos k.

Valkiškių k.

Kirb ulių k.

Zeliškių k.

Kuc iūnų k.

Sem eniškių k.

Mažutiškių k.

Judiškio k.

Tab okinės k.

Strėliškių k.

Mikeliškių k.

P eikštenių k.

Eiskudž ių k.

Virškupėnų k.

Jokūb iškių k.2

P iev nikų k.

Jonav os k.

Skreb iškio k.

Šniukščių k.

P učiakalnės k.

Vaitkūnų k.

Gudelių k.

Berčiūnėlių k.

Krauklių k.

Degesių k.

P arupės k.

Likėnų k.

Juostav iečių k.

Lauž ų k.

Karklinų k.

Kuldūnų k.

Skratiškių k.

Bliūdž ių k.

Kupreliškio m stl.

Medinių k.

Trišakių k.

Griauž ių k.1

Brig iškių k.

Kateliškių k.

Ageniškio k.

Bikšių k.

Nemunėlio Radv iliškio k.

Saug inų k.

P adaičių k.

Diem edž ių k.

Šim peliškių k.

Morkūnų k.

P rūdelio k.

P aringuž ių k.

Gav ėniškio k.

Vely kionių k.

Čy piškio k.

P utrių k.

Obelaukių k.

Grum šlių k.

Darž ų k.

Rim g ailių k.

Graž iškių k.

Ruoliškio k.

Skultiškių k.

Butniūnų k.2

Suosto k.

Vijoliškio k.

P auperių k.

Gric iūnų k.

P aškučių k.
Kraštų k.

Garšv ių k.

Totorių k.

Gačionių k.

Liekniškio k.

Sebentiškio k.

Jasiuliškių k.

Misiškių k.

Mantag ailiškio k.

P urleškių k.

P arov ėjos k.2

Dainiūnų k.1

Sm altiškių k.2

Šliž elių k.

Laužadiškio k.

Lapakritos k.

Jackonių k.

Kiršonių k.

Dev y nb alsių k.

Kiauliškių k.

Martišiūnų k.

Medikių k.

Skiltuv ų k.

Andrišonių k.

Karališkių k.

Sv irplėnų k.

Vileišiškių k.

Ločių k.

Kirdonėlių k.

Vėliškėnų k.

Melėnų k.

Ty linav os k.

Nemunėlio k.

Jusiag irio k.

Už nemunio v s.

P ūtelių k.

Mic kūnų k.

Olšy nės k.

Kaunių k.

Aulių k.

Butautų k.

Berž inės k.

P ag ojų k.

P eleniškių k.1

P likių k.

Narv y diškių k.

P ag erv ės k.

P itiškio k.

P advariečių k.1

Drab ūnų k.

Lam okų k.

Variakojiškių k.

Valantiškio k.

Kuprėnų k.

Valentų k.

Dilių k.2

Sm ilg elių k.

Muoriškių k.

P adegesių k.

Dvarg alių k.

Antupės k.

Germ aniškio k.

Jaunučių k.

P ag av ėnių k.

Ločerų k.

Gerkiškių k.

Rig m antiškių k.

Lam okėlių k.

Muim eliškių k.

Galintiškio k.

Deikiškėlių k.

Šlėg eriškio k.

Jokūb iškio k.

Juodelių k.

Upeliškio k.

Žv irb lių k.

Kojeliškių k.

Ožkiniškio k.

Sung ailių k.

Naujikų k.2

Bėčiūnų k.

Gervelėnų k.

Bary škių k.

Šilų k.

Runikių k.

Benosiškio k.

Zakrių k.

Skreb iškių k.1

Šidliškių k.

Vanag y nės k.

Mikalaitiškių k.

Bob ėnėlių k.

Mažuikių k.

Žirg eliškių k.

Ciplintiškio k.

Balandiškių k.

Diliav os k.

Berž inių k.

Straugalių k.

Ežerėlių k.

Brukų k.

P ag ojės k.

P akriaušės v s.

Tam ošiūnų II k.

Jav eniškių k.

Gailių k.

Sim anių k.

Ly g laukių k.

P apilio m stl.

Guž ų k.

Zasiškių k.

Eim iniškių k.

Kem ėnų k.

Špy g ių k.

Kerpiškių k.

Dag iškio k.

Lukėnų k.

Gerkių v s.

Bėnupės k.

P ardam b ių v s.

Žiliškių k.

Meldiškių k.

Strelniekų v s.

Mig doliškių k.

Rim šių k.

Kuosakių k.

Mitlanų k.

Užulieknio k.

P alsupės k.

P eleniškių k.2

P erkūniškio k.

Rum b ų v s.

Lujėnų II k.

Rov iškėlių k.

Mikalav os k.

Vaig inų k.

Naujikų k.1

Tarosiškių k.

Dž iug iškių k.

Briedž ių k.

P urv iškių I k.

Šlekiškių k.

Sandariškių k.

Jokūb onių k.

Sidab riškių k.

Geniškių k.

Ratninkų k.

Dreiv iškių k.

Likėnėlių k.

Lujėnų I k.

Berniškių k.

Aleknų k.

P utrinės k.

Starklizdž io k.

Mikališkio v s.

Bokiškių k.

P uodž iūniškių k.

Griauzdž ių k.
Spalv iškių k.2

Aspariškių k.

Trib uliškių k.

Varteliškių k.

Juljanav os k.

Liepų k.

Šakiškio k.

Bitniškių k.

Žiūriškio v s.

Naradav os k.

P urv ų II k.

Šeškinės k.

P ajukniškio k.

Sm ilg iškio k.

Kv iriškio k.

Steponiškio k.

Kraniškio k.

Balzieriškio k.

Dilių k.1

Nariškių k.

Ilgab radų v s.

P lepikių k.

P advariečių k.2

Jackonėlių k.

Dub riškio k.

Ruškiškių k.

P ab irž ės m stl.

Jukniškių k.2

Nastopiškio k.

Iv aniškio v s.

Dačiūnų k.

Šilėnų k.

Grub iškio v s.

Zab iškių k.

Bruzgulių k.

Jukniškių k.1

Laum ekių k.

P ačeriaukštės II k.

Igaunių v s.

P aąžuolės v s.

Ažub alių k.

P atatuliečių k.2

Franc iškio k.

Mediniškių I k.

Starkonių k.

Roksalės k.

Glūdiškio v s.

Muim elio k.

Rodiškių v s.

Karajim iškio k.

Garjonių k.

Bartasiškio k.

Daskapio v s.

Skaistb alio k.

Tam ošiūnų I k.

Liesiškio k.

Severiškio k.

P ag aičiškių k.

P askratiškių k.

Vieščiūnų k.

Dvarž iškio k.

P urv iškių II k.

P ag erv ėlės k.

P ladiškio v s.

Kalpokų k.

Didž iosios P anem unės k.

Griauzdės k.

Šniūriškio v s.

Medinų II k.

Akm eniškio v s.

Apušy nės k.

P avariškio v s.

P uog eliškių k.

Voriškio k.

Čiž iškio k.

Graž ūsių k.

Šilag alos k.

Kukulių k.

Grub iškio k.

Gudiškio k.

Gineičių k.

Akm eniškio k.

Akm enės I k.

Kac im iškio k.

P akalniečių k.

P akarklių k.

Izdoniškio k.

Aukštuolių k.

Mūrinės k.

Griauž ių k.2

Žalg irio k.

Medinų I k.

Strazdiškio v s.

Gatav inos v s.

Žaliosios k.

Juozeliškių I k.

P atatuliečių k.1

Maž osios P anem unės v s.

P adagų k.

Kv ietkelių k.

Odm eniškio k.

Kalpokiškio v s.

Varnupio k.

Kojeliškio v s.

Kuokav iečių k.

P ab erž inės v s.

Latveliškio k.

Lieknagalos v s.

P uteliškių k.

Juozeliškių II k.

Grikienų k.

Mantv y diškio k.

Šniurkiškių k.

Dauguv iečių v s.

Sofijanaukos v s.

Vaiv ady nės v s.

Šm y lav ietės v s.

Šarkinės k.

Bačiškių k.

Sv iesteliškio k.

Neizerg io v s.

Urb oniškio v s.

P undurių k.

Kaušiškių v s.

Upės Sėtos v s.

Genių v s.

Apušoto v s.

Keršių k.

Kaukarag io v s.

Vaskališkių v s.

P am ūriškio k.

Kelm y nės k.

Ruobež ių k.

Akm enės II k.

Gilupio v s.

Gydiškio k.

Dūdoriškių v s.

Šiliškio v s.

Serbentiškių k.

Buož iškio k.

Kaunelių v s.

Daniūnų k.1

Mieliūnėlių k.

P anerečio v s.

Kapinės k.

Verdinės v s.

Sm altiškių k.1

Rindaug iškių k.

Dirv oniškio v s.

Dirv oniškio k.

Dvaroniškio v s.

Varnupio v s.

Beinoro k.

Skriaudupio v s.

Ąžuoly nės v s.

Jurg iniškio v s.

Jokūb iškių k.1
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2425
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3
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3

124
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Ek spl. Nr. Pavadinimas

1.1 Ap aš čos hid rografinis d raustinis
1.2 Ąžuolynės b otaninis-zoologinis d raustinis
1.3 Biržų girios b e ržo ge ne tinis d raustinis
1.4 Biržų girios b otaninis d raustinis
1.5 Biržų girios d re b ulės ge ne tinis d raustinis
1.6 Biržų girios e glės ge ne tinis d raustinis
1.7 Biržų girios juod alksnio ge ne tinis d raustinis
1.8 Buožių ge ologinis d raustinis
1.9 Daud žgirių b otaninis d raustinis
1.1 Daum ėnų ge ologinis d raustinis
1.11 Drase ikių ge ologinis d raustinis
1.12 Guod žių ge om orfologinis d raustinis
1.13 Kird onių b otaninis d raustinis
1.14 Kub iliūnų m iš ko b otaninis-zoologinis d raustinis
1.15 L atve lių b otaninis d raustinis
1.16 Me d om iš kio b otaninis d raustinis
1.17 Ne m unėlio - Ap aš čios ge ologinis d raustinis
1.18 Pad aičių b otaninis d raustinis
1.19 Pad aičių ge ologinis d raustinis
1.2 Pajie š m e nių b otaninis-zoologinis d raustinis
1.21 Prūsagalės ge om orfologinis d raustinis
1.22 Pyve sos hid rografinis d raustinis
1.23 Suvainiš kio te lm ologinis d raustinis
1.24 Žaliosios girios b otaninis - zoologinis d raustinis
1.25 Žaliosios girios p uš ie s ge ne tinis d raustinis
1.26 U p ytės hid rografinis d raustinis
1.27 U žub alių te lm ologinis d raustinis

KONS ERVACINĖS  APS AUGOS  PRIORITETO TERITORIJOS
1. GAMTINIAI DRAUS TINIAI

1.28 V ainiš kio p e d ologinis d raustinis

2.1 Biržų urb anistinis d raustinis

3.1 Širvėnos kraš tovaizd žio d raustinis
3.2 Karajim iš kio kraš tovaizd žio d raustinis
3.3 Kirkilų kraš tovaizd žio d raustinis
3.4 Pam ūš ių kraš tovaizd žio d raustinis
3.5 Tatulos kraš tovaizd žio d raustinis

4.1 Biržų girios b iosfe ros p oligonas
4.2 Žaliosios girios b iosfe ros p oligonas

5.1 Dauguvie čių m aum e d is
5.2 Jurgio Bie linio ąžuolas
5.3 Kaunių ąžuolas
5.4 Mantagailiš kio d varo se p tynkam ie nis uosis
5.5 Mantagailiš kio p uš is
5.6 Ne m unėlio Rad viliš kio lie p a
5.7 Ne m unėlio Rad viliš kio m aum e d is
5.8 Pad aičių m iš ko ąžuolas
5.9 Pad varie čių e glė
5.10 Pasie nio ąžuolas
5.11 Sand ariš kių ąžuolas

6.1 Ie vos d uob ė
6.2 Jaronio d uob ė
6.3 Karvės ola
6.4 Kirš onių akm uo

4. BOTANINIAI GAMTOS  PAVELDO OBJEKTAI

2. KULTŪRINIAI DRAUS TINIAI

3. KOMPLEKS INIAI DRAUS TINIAI

GAMTOS  PAVELDO OBJEKTAI

4. BIOS FEROS  POLIGONAI

6. GEOLOGINIAI GAMTOS  PAVELDO OBJEKTAI

6.5 L ap ės ola
6.6 Muoriš kių atod anga
6.7 Tab okinės atod anga
7. HIDROGEOLOGINIAI GAMTOS  PAVELDO OBJEKTAI
7.1 L ikėnų š altinis
7.2 Salom ėjos š altinis
7.3 Sm ard onės š altinis

8.1 Ančiš kių š altinis
8.2 Biržų d varo š altinis
8.3 Ge ologų d uob ė
8.4 Ie vos d uob ė
8.5 Jaronio karstinė įgriuva
8.6 Juod žionių rie d ulynas
8.7 Karajim iš kis
8.8 Karvės ola
8.9 Kird onių-Tatulos d raustinis
8.10 Kirkilai
8.11 Kirš onių akm uo
8.12 Kle vų d uob ė
8.13 Kruop io akm uo
8.14 Kruop io d uob ė
8.15 Kučgalio š altinis
8.16 L ap ės d uob ė
8.17 L e itiš kiai
8.18 L e itiš kių akm uo
8.19 L ikėnų š altinis
8.20 Muoriš kių atod anga
8.21 Ne m unėlio Rad viliš kis

8. GEOTOPAI

8.22 Putrių akm uo
8.23 Salom ėjos š altinis
8.24 Sm ard onės š altinis
8.25 Tab okinės atod anga
8.26 V e lykų d uob ė

9.1 Biržų re gioninis p arkas

10.1 Ąžuolynės  m iš kas
10.2 Biržų giria
10.3 Buožių kaim o ap ylinkės
10.4 Daud žgirių m iš kas
10.5 Drąse ikių kaim o ap ylinkės
10.6 Gip so karsto e že rai ir jų ap ye že rės
10.7 Karajim iš kio kaim o ap ylinkės
10.8 Mirab e lio m iš kas
10.9 Ne m unėlio vid urup is
10.10 Pad aičių m iš kas
10.11 Pam ūš iai
10.12 Pyve sos up ės slėnis že m iau Rinkūnų
10.13 Skap agirio m iš kas
10.14 Suvainiš kio m iš kas
10.15 Žalioji giria
7. PAUKŠČ IŲ APS AUGAI S VARBIOS  TERITORIJOS
11.1 Ne m unėlio up ės slėnis
11.2 Biržų giria
11.3 Žalioji giria

10. BUVEINIŲ APS AUGAI S VARBIOS  TERITORIJOS
NATURA 2000 TERITORIJOS

KOMPLEKS INĖS  S AUGOMOS  TERITORIJOS
9. VALS TYBINIAI PARKAI

km
0 2 4 6 81

Duom enų šaltiniai: 
1. Georeferenc inio pag rindo kadastro erdv inių duom enų rinkiny s, Nac ionalinė žem ės tarny b a prie ŽŪM; 
2. Miškų kadastro duom eny s, Valsty b inė m iškų tarny b a;
3. Lietuv os Respub likos saug om ų teritorijų valsty b ės kadastro
duom eny s, Valsty b inė saug om ų teritorijų tarny b a prie Aplinkos m inisterijos;
4. Kultūros v erty b ių reg istro duom eny s, Kultūros pav eldo departam entas prie Kultūros m inisterijos;
5. Žem ės gelm ių reg istro duom eny s, Lietuv os g eolog ijos tarny b a prie Aplinkos m inisterijos
6. Adresų reg istras, VĮ „Reg istrų centras“
7. P otv y nių g rėsm ės žem ėlapis, Aplinkos Apsaug os agentūra
8. Lietuv os Respub likos teritorijos spec ialiųjų žem ės naudojim o sąly g ų duom enų b azė, Nac ionalinė žem ės tarny b a prie ŽŪM
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Brėžinys
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Pagrindinis brėžinys
M 1:50 000

BIRŽŲ RAJONO S AVIVALDYBĖS  TERITORIJOS
VANDENS  TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO

INFRAS TRUKTŪROS  PLĖTROS  PLANO KEITIMAS
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BIRŽŲ RAJONO S AVIVALDYBĖS  TERITORIJOS
VANDENS  TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRAS TRUKTŪROS  PLĖTROS  PLANO KEITIMAS

BENDRŲJŲ S PRENDINIŲ FORMAVIMAS
PAGRINDINIS  BRĖŽINYS  M 1:50 000

Sv irg eliškių k.

Rajono savivald yb ės rib a

Ne kilnojam ojo kultūros p ave ld o ob je ktas Ge otop as

Ge le žinke lis

Kraš to ke lias

Rajoninis ke lias

V ie tinis ke lias, gatvė

U rb anizuotos, užstatytos te ritorijos

Pram onės ir sand ėliavim o te ritorijos

S UTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
ES AMOS  ADMINIS TRACINĖS  RIBOS
Duom enų šaltinis Nr. 1, 6

Esami nekilnojamojo k ultūros paveldo objek tai ir teritorijos

ES AMA S US IS IEKIMO INFRAS TRUKTŪRA

ES AMAS  ŽEMĖS  NAUDOJIMAS
Duom enų šaltinis Nr. 1, 2

Duom enų šaltinis Nr. 1

Miš kai ir m iš kingos te ritorijos

Inžine rinės infrastruktūros te ritorijos

Ne kilnojam ojo kultūros p ave ld o te ritorija

Se niūnijos rib a

Kitos

Mie sto rib a
Gyve nam ųjų vie tovių rib os:

Ne kilnojam ojo kultūros p ave ld o 
ob je ktų ap saugos zona

Že m ės ūkio te ritorijos

Esamos urbanizuotos teritorijos

Esamos neurbanizuotos teritorijos

ES AMOS  S AUGOMOS  TERITORIJOS

Esamos Natura 2000 teritorijos

Duom enų šaltinis Nr. 3, 4
Esami gamtos paveldo objek tai

Botaninis gam tos p ave ld o ob je ktas
ir Nr. e kp likac ijoje
Ge ologinis gam tos p ave ld o ob je ktas
ir Nr. e kp likac ijoje

Esami regioniniai parkai
5.1

6.1

Biosfe ros p oligono rib a ir Nr. e ksp likac ijoje

Draustinio rib a ir Nr. e ksp likac ijoje

Buve inių ap saugai svarb ios te ritorijos rib a
ir Nr. e ksp likac ijoje
Paukš čių ap saugai svarb ios te ritorijos rib a
ir Nr. e ksp likac ijoje

Esami draustiniai

Esami biosferos poligonai

Re gioninio p arko rib a ir Nr. e ksp likac ijoje

? ? ?

? ? ?

!(1.1

i i i

i i i
!(10.1

!(11.1

Biržų rajono savivald yb ės rib a

A1 Magistralinis ke lias
118

1202

Hid rologinis gam tos p ave ld o ob je ktas
ir Nr. e kp likac ijoje

7.1
!S>

V alstyb ės sie nos rib a

!(4.1

P ačeriaukštės I k.

Nemunėlio Radv iliškio m stl.

Skreb iškių k. 2

P asvaliečių k.

!(10.9

1306

Kvetkų k.

!õ?óS

!¼»S

!BS

Meilūnų k.

Trum pinių paaiškinim ai:

VGVNT teritorijos dalis - Viešojo g eriam ojo vandens tiekim o ir nuotekų tvarky m o teritorija

®q
Ae rod rom o ap saugos zona

Ae rod rom as

Magistralinis d ujotie kis ir  jo ap saugos zona
(p o 25 m e trus į ab i p use s nuo vam zd yno aš ie s)

Orinė e le ktros linija 35 kV  ir jos ap saugos zona

Orinė e le ktros linija 110 kV  ir jos ap saugos zona

Orinė e le ktros linija 330 kV  ir jos ap saugos zona

Miš kų p ogrup iai

V alstyb inės re ikš m ės m iš kai

Pe lkė

V and e ns te lkinys

ES AMA IR PLANUOJAMA INŽINERINĖ INFRAS TRUKTŪRA

KITI ŽYMĖJIMAI

Duom enų šaltinis Nr. 1, 5, 8

Duom enų šaltinis Nr. 1, 2

ES AMI NAUDINGŲJŲ IŠKAS ENŲ TELKINIAI
Duom enų šaltinis Nr. 5

Varniūnai / Ž
(Rūšys: Ž - žvyras; D - d olom itas; Du - d urp ės; M - m olis; S - sm ėlis; S/Ž - sm ėlis-žvyras)

Prognozinis p lotasDe taliai iš žvalgytas te lkinys

Pare ngtinai iš žvalgytas te lkinys

 - te lkinio p avad inim as / rūš is

Esam a vand e nvie tė

1-oji juosta

2-oji juosta

3-ioji juosta (A se ktorius)

3-ioji juosta (B se ktorius)

3-ioji juosta

50 m  juosta

Pože m inio vand e ns vand e nvie čių ap saugos zonos:

Esam a nuote kų valykla!N

U p ė, kanalas
Pastatai

Esama ir planuojama vandens tiekimo ir nuotek ų tvark ymo infrastruk tūra

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

II

II

I I

I
II

A

I II A

IIIA

I
II

B

I II B

IIIB

I
II

I II

III

50

5 0

50

!V

35

110

330

Magistralinių d ujotie kių p irm os vie tovės klasės
te ritorija (p o 200 m e trų į ab i p use s nuo vam zd yno
aš ie s ir 200 m e trų atstum u nuo kraš tinių jo taš kų)

!V

"T

"T

Dujų skirstym o stotis 35 kV  e le ktros transform atorių p astotė

110 kV  e le ktros transform atorių p astotė

Esam a žinyb inė nuote kų valykla

Planuojam a nuote kų valykla

Esama dujų tiekimo infrastruk tūra Esama elek tros tiekimo infrastruk tūra

Pasie nio ruožo rib a

Esam a žinyb inė vand e nvie tė

Planuojam a vand e nvie tė

Esama naftos tiekimo infrastruk tūra
Naftotie kis ir jo ap saugos zona
(p o 25 m e trus į ab i p use s nuo vam zd yno aš ie s)

V and e nvie tės: Nuote kų valyklos:

Buitinių nuote kų valyklos sanitarinė ap saugos zona
Buitinių nuote kų valyklos ap saugos zona:

!Z!Z

Num atom a re konstruoti nuote kų valykla!N
!N

Snie go ir liūčių p otvynių rib a 10 p roc.

Snie go ir liūčių p otvynių rib a 1 p roc .

Snie go ir liūčių p otvynių rib a 0,1 p roc.

ES AMOS  POTVYNIŲ GRĖS MĖS  TERITORIJOS
Duom enų šaltinis Nr. 7

Biržų m ie sto aglom e rac ija
V GV NT te ritorijos d alis, kurioje  num atyta c e ntralizuota
vand e ns tie kim o ir/arb a c e ntralizuota nuote kų tvarkym o
infrastruktūra

Infrastruktūros p lėtros kryp tys:

I-a infrastruktūros p lėtros kryp tis:

V GV NT te ritorijos d alis, kuriai taikom a II-a infrastruktūros
p lėtros kryp tis

V GV NT te ritorijos d alis, kuriai taikom a III-ia infrastruktūros
p lėtros kryp tis

'SSD

N

Dj

Švie solaid inio ryš io linija
Esama ryšių infrastruk tūra

R

RAIN e le ktroninių ryš ių linija

Šiaurės L ie tuvos karstinio re giono rib a#


