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Biržų k.

Kilučių k.

Paežerių k.

Rinkuškių k.

Ruoliškio k.

Skratiškių k.

Klausučių k.

Šlepščių k.

Stačkū nų k.

Dirvonakių k.

Valantiškio k.

Liesiškio k.

Kvietkelių k.

Varniū nų k.

Lyglaukių k.

Ožkiniškio k.

Drąseikių k.
Drąseikių k.

Buožiškio k.

Ežerėlių k.

Griaužių k.1
Šimpeliškių k.

Paskratiškių k.

Smaltiškių k.1
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9.1 Biržų regioninis park as
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Stad ija

TP S G. Mineik ienė
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Biržų m iesto aglom eracija
M 1:10 000

TP S 0075 TP S G. Brėsk y s

Biržų rajono savivald y bės ad m inistrac ija

Brėžiny s
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TP S 0105

INŽ A. Derenčiūtė
GIS M. Urbonavičiūtė

BIRŽŲ RAJONO S AVIVALDYBĖ S  TERITORIJOS
VANDENS  TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO

INFRAS TRUKTŪROS  PLĖ TROS
PLANO KEITIMAS

Širvėnos ežeras

Kilučių ežeras

Ruoliškio ežeras

Kęstučio g.
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Respublikos g.

Kilučių g.
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BIRŽŲ RAJONO S AVIVALDYBĖ S  TERITORIJOS
VANDENS  TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO

INFRAS TRUKTŪROS  PLĖ TROS
PLANO KEITIMAS

BENDRŲJŲ S PRENDINIŲ FORMAVIMAS
BIRŽŲ MIES TO AGLOMERACIJA M 1:10 000
BIRŽŲ MIES TO AGLOMERACIJOS  S CHEMA M 1:30 000

[

Seniūnijų ribos

Kitų g y venam ųjų vietovių ribos

S UTARTINIAI ŽYMĖ JIMAI

!BS Geotopas

Biržų reg ioninis park as

Biržų m iesto ad m inistrac inė riba

ES AMOS  ADMINIS TRACINĖ S  RIBOS

ES AMOS  S AUGOMOS  TERITORIJOS

KITI ŽYMĖ JIMAI

Nek ilnojam ojo k ultūros paveld o objek tas

Draustinio riba ir Nr. ek splik ac ijoje

Buveinių apsaug ai svarbios teritorijos riba
ir Nr. ek splik ac ijoje P auk ščių apsaug ai svarbios teritorijos riba

ir Nr. ek splik ac ijoje

Orinė elek tros linija 35 kV ir jos apsaug os zona

Orinė elek tros linija 110 kV ir jos apsaug os zona

Orinė elek tros linija 330 k V ir jos apsaug os zona

Geležink elis

Krašto k elias

Rajoninis kelias

Vietinis k elias, g atvė

Upė, kanalas
Valsty binės reik šm ės m išk ai P elk ė

Vandens telk iny s

Esam i draustiniai

Esam os Natura 2000 teritorijos

Duomenų šaltinis Nr. 1, 6

Esam i nek ilnojam ojo k ultūros paveldo objek tai ir teritorijos

ES AMA S US IS IEKIMO INFRAS TRUKTŪRA

INŽINERINĖ  INFRAS TRUKTŪRA

Duomenų šaltinis Nr. 3, 4

Duomenų šaltinis Nr. 1

Duomenų šaltinis Nr. 1, 5, 8

Duomenų šaltinis Nr. 1, 2. 5

Miškai ir m išk ing os teritorijos

Esam i gam tos paveldo objek tai
Botaninis g am tos paveld o objek tas
ir Nr. ek plik ac ijoje

Nek ilnojam ojo k ultūros paveld o teritorija

Mag istralinis kelias

5.1.

Esam a vand envietė

1-oji juosta

2-oji juosta

3-ioji juosta (A sek torius)

3-ioji juosta (B sek torius)

3-ioji juosta 50 m  juosta

Vandenviečių apsaug os zona:

Nek ilnojam ojo k ultūros paveld o 
objek tų apsaug os zona

Esam a buitinių nuotek ų valy k la

Esam i regioniniai park ai

Biržų m iesto ag lom erac ija ir jos rajono Nr.

? ?

Esam a elek tros tiek im o infrastruk tūra

Esam a ir planuojam a vandens tiek im o ir nuotek ų tvark ym o infrastruk tūra
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P lanuojam os vandens tiek im o ir nuotek ų tvark y m o teritorijos:

Mišk ų pog rupiai

Geolog inis g am tos paveld o objek tas
ir Nr. ek plik ac ijoje

7.1.
!?S

6.1. Hid rog eolog inis g am tos paveld o objek tas
ir Nr. ek plik ac ijoje!S

§

Kiti esam i saugom i objek tai

P astatai

!V

!V

!N

!N

Esam i buitinių nuotek ų tink lai

P lanuojam i buitinių nuotek ų tink lai
Esam i lietaus nuotek ų tink lai

P lanuojam i lietaus nuotek ų tink lai
Esam i vandens tiek im o tink lai
P lanuojam i vandens tiek im o tink lai

Buitinių nuotek ų valy k los:

P lanuojam a buitinių nuotek ų valy k la

Žiny binė buitinių nuotek ų valy k la

Vandenvietės:

Žiny binė vandenvietė

P lanuojam a vand envietė

Duomenų šaltinis Nr. 5

Vandens tiek im o, buitinių ir lietaus nuotek ų esam i ir planuojam i tink lai:

!(1.1.

!Z!Z

Esam i slėg iniai buitinių nuotek ų tink laiS

Buitinių nuotek ų valy k los sanitarinė apsaug os zona
Buitinių nuotek ų valy k los teritorija ir apsaug os zona:

35 kV elek tros transform atorių pastotė"T

Snieg o ir liūčių potvy nių riba 10 proc.

Snieg o ir liūčių potvy nių riba 1 proc .

Snieg o ir liūčių potvy nių riba 0,1 proc.

ES AMOS  POTVYNIŲ GRĖ S MĖ S  TERITORIJOS
Duomenų šaltinis Nr. 7

Duomenų šaltiniai: 
1. Georeferencinio pagrind o kad astro erd vinių d uomenų rinkinys, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪ M; 
2. Miškų kad astro d uomenys, Valstybinė miškų tarnyba;
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kad astro
d uomenys, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
4. Kultū ros vertybių registro d uomenys, Kultū ros paveld o d epartamentas prie Kultū ros ministerijos;
5. Žemės gelmių registro d uomenys, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
6. Ad resų registras, VĮ „Registrų centras“
7. Potvynių grėsmės žemėlapis, Aplinkos Apsaugos agentū ra
8. Lietuvos Respublikos teritorijos specialiųjų žemės naud ojimo sąlygų d uomenų bazė, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪ M; 

®q
Aerod rom o apsaug os zona

Aerod rom as

Urbanizuotos teritorijos

Vandeny s

Miškai

Biržų m iesto ag lom erac ija ir jos rajono Nr.

Duomenų šaltinis Nr. 1
S UTARTINIAI ŽYMĖ JIMAI

Šviesolaid inio ry šio linija
Esam a ryšių infrastruk tūra

RAIN elek troninių ry šių linija

Šiaurės Lietuvos k arstinio reg iono riba
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