
 
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ 

 

Informuojame, kad parengtas Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo 

,,Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A-247 

,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ pakeitimo“ projektas: 

 

,,BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

 

           Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  18 straipsnio  1 dalimi, 

p a k e i č i u Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. 

įsakymo Nr. A-247 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ 2 punktą 

ir jį išdėstau taip: 

,,2. N u s t a t a u, kad Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo 

tikslai: 

2.1. nustatyti Biržų rajono savivaldybės teritorijos prioritetinių plėtros teritorijų inžinerinės ir 

socialinės savivaldybės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; 

2.2. išanalizuoti Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Biržų mieste specialiojo plano, Biržų 

rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-192 ,,Dėl Didžiųjų prekybos 

įmonių išdėstymo Biržų mieste specialiojo plano pripažinimo Biržų rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano keitimo sudedamąja dalimi“, pripažinto Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano keitimo sudedamąja dalimi, sprendinius ir nustatyti jų aktualumą; 

2.3. patikslinti Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius dėl 

pavienių ypatingųjų inžinerinių statinių (30 m ir aukštesni statiniai: elektroninių ryšių infrastruktūra, 

vandentiekio bokštai ir kiti techninio pobūdžio statiniai, išskyrus vėjo jėgaines) statybos.“.  

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos 

administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

Administracijos direktorė                                                      Irutė Varzienė 

ĮSAKYMAS 

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  

2022 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-247 ,,DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO“ PAKEITIMO 
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Biržai 

 

 

 

 

Papildoma informacija teikiama ir pasiūlymai dėl planavimo tikslų priimami Biržų 

rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje: tel. 8 682 54 108 

bei el. paštu loreta.munikiene@birzai.lt iki š. m. rugsėjo 30 d. 

                                                                        Biržų rajono savivaldybės administracija 

mailto:loreta.munikiene@birzai.lt

