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8. ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIS IR TVARKYMO REGLAMENTAI
Biržų rajono savivaldybės bendrojo plano koncepcijoje buvo numatyti pagrindiniai rajono
teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentavimo principai ir kryptys, pateikta bendroji
teritorinių reglamentų – teritorijų naudojimo, tvarkymo ir priežiūros sąlygų, nustatomų
juridiniais bei planavimo dokumentais, formavimo metodologija. Pateikta metodologija bei
principais vadovautasi ir sprendinių konkretizavimo stadijoje.
Veiklos, susijusios su žemės (teritorijos) naudojimu, reglamentavimas pagal bendrąjį planą
pasireiškia privalomų sąlygų nustatymu bendriesiems, specialiesiems ir detaliesiems planams.
Savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai negali tiesiogiai reglamentuoti žemės
naudojimo ir teritorijos tvarkymo sąlygų, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka turi poveikį
specialiųjų ir detaliųjų planų rengimui.
Detalizuojant bendrojo plano sprendinius, suformuotos teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų
zonos. Žemės naudojimo zonos išskirtos pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį (dalis
konkretizuota pagal žemės naudojimo būdą), suformuotos derinant jų ribas su numatomais
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, plėtotojant urbanistinį ir gamtinį
karkasą.
Teritorijos funkcinio zonavimo pagrindas:
 esamos būklės įvertinimas racionalaus žemės naudojimo ir aplinkosaugos požiūriu;
 dirvožemių tipų, granuliometrinės sudėties ir melioracinės būklės analizė;
 miškotvarkos duomenų analizė;
 urbanistinės plėtros poveikio ir gyvenamosios, visuomeninės, ūkinės paskirties teritorijų
racionalaus išdėstymo poreikis;
 gamtinio karkaso formavimų ypatumų įvertinimas;
 karstinio regiono ypatumų įvertinimas.
Rajono savivaldybės teritorijos funkcinių prioritetų – tvarkymo zonoms nurodoma pagrindinė
(vyraujanti) tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir specialieji tvarkymo, naudojimo bei apsaugos
reglamentai. Konkretūs reglamentai pateikiami pagrindiniame žemės naudojimo, tvarkymo ir
apsaugos reglamentų brėžinyje, detalūs specialieji reglamentai (raidiniais ir skaitiniais ženklais)
pateikiami specializuotuose brėžiniuose.
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TVARKYMO (FUNKCINIO PRIORITETO) ZONŲ REGLAMENTŲ LENTELĖ

Tvarkymo zonos Nr.

Pagrindinė
(vyraujanti)
tikslinė žemės
naudojimo
paskirtis

Specialieji reglamentai

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
1

Z

Zst; Z3; K(R2); M1, M3; M2; M4; gM1-2; gS2; U8; A

2

Z

Zg; M4; gT2-3; U8; A

3

Z

Zk; M1,M3; gM3; gS2;U8; A

4

Z

Zk; M1,M3; M4g; gM2-3; gS3; gT2-3; U8; A

5

Z

ZIa; Zst ; M1,M3; M4; gM2-3; N2; U8

6

Z

Zg; ZIa; M1,M3;M4g; gM3; gS3; gT3; U8

7

Z

ZIa; M1,M3; M4; M2; gM3; gS1-2; gT2-3; U8; A

8

Z

ZIa; M1,M3; M4; gM2-3; gS3; U8

9

Z

Zk; Zg; M1,M3; gM3; gS3; N2; U8

10

Z

Zk; M1,M3; M4; gM2-3; gS1-3; U8

11

Z

Zk; M4; M1,M3, gM3; gS2; U8

12

Z

ZIg; M1,M3; M4; gM2-3; U8; A

13

Z

ZIg; Zg; M4g; gM3; gS3; U8; A

14

Z

ZIg; M1,M3; M4; gM2; U8

15

Z

ZIg; M1,M3; M4; gM3; gS2; U8

16

Z

ZIa; M1,M3; M4; gM2-3; U8

17

Z

Zg; Zk; M4; gS2-3; U8

18

Z

Zg; M4g; gT2-3; U8

19

Z

ZIg; Zg; M4; M1,M3; gM3; gT3; U8

20

Z

Zg; ZIg; M4g; M1,M3; gM2; gT1-3; U8

21

Z

ZIg; M1,M3; M4; gM2-3; U8

22

Z

Zk; Zst; M1,M3; M4; gM2-3; gS3; U8

23

Z

Zk; U8

24

Z

ZIa; M1,M3; M4; gM2-3; gS3; gT3; N2; U8

25

Z

Zg; M4g; gS3; U8
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MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
1

M

M1,M3; gM3; ZIg; Zst; A

2

M

M1,M3; M2; gM2; K(R1,R2); Zg; Z3; A

3

M

M1,M3; M2; gM2; K(R2); ZIa; Z3; A

4

M

M4; gS2; ZIa; A

5

M

M4; gS2; Zg; A

6

M

M1,M3; M4; M4g; gM1-3; gS1-3; Zg; A

7

M

M1,M3; M4g; gT3; Zk; Zg

8

M

M1,M3; M4; M4g; gM1-3; gS1-3; gT1-2; N2; Zg

9

M

M4g; gT1-2; Zg

10

M

M4; gS2-3; Zg

11

M

M4; gM2; gS2; Zg

12

M

M1,M3; M4; gM2; gS2; Zg

13

M

M4g; gT1; gT3; Zg; Zk

14

M

M4g; gT2-3; Zg

15

M

M1,M3; M4g; gM2; gS2; Zg; Zst

16

M

M4; M4g; gS1-2; Zg; Zst
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Tvarkymo
zonos Nr.

Pagrindinė
(vyraujanti)
tikslinė žemės
naudojimo
paskirtis

Specialieji reglamentai

KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ
1

K

U2; U3; U6; R1; M2; gM2-3; A

2

K

U3; U6; U7; R2; M2; gM2-3; Zu; A

3

K

U4; R1; M2; A

4

K

U3; U6; U7; M2; gT3; Zu

5

K

U3; U7; M2; Zu

6

K

R2

7

K

U4; U6; M2; gM3

8

K

U4; Zu

9

K

U3; U6; M2; Zu

10

K

U2; U3; U6; M2; gM3; N2; Zu

11

K

U2; U3; U7; M2; Zu

12

K

U4; U6; U7; gM3; Zu

13

K

U4; U7; Zu

14

K

U3; U6; U7; R2; gM3; Zu; M2

15

K

U1; U2; U3; U5; U6; U7; R1; R2; S; M2; gM3; gS2-3; N2; Zu

16

K

R2; M2; gM3

17

K

U4; U6; M2; gM3; Zu

18

K

U4; U6; M2; gM3; Zu

19

K

U2; U3; U6 ;R1; R2; M2; gM3; Zu

20

K

U4; U6; M2; gM3; Zu

21

K

U4; U7; M2; Zu

22

K

U4; U7;M2; gM2-3; gS3; Zu

23

K

U3; U6; U7; M2; Zu

24

K

U4; U6; M2; gM3; Zu

25

K

U4; U6; M2; Zu

26

K

U4; M2; Zu
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27

K

U4; R1; R2; M2; Zu

28

K

U3; U6; Zu

29

K

U4; U6; M2; gT3; Zu

30

K

U2; U3; U6; R2; M2; gM2-3; gT1; Zu

31

K

U4; U6; M2; Zu

32

K

U3; M2; Zu

33

K

U4; U6; U7; M2; Zu

34

K

U3; U6; U7; M2; Zu

35

K

U4; U6; M2; Zu

36

K

U1; U2; U3; U6; M2; gM3; N2; Zu

37

K

U4; M2; Zu

38

K

U4; gM3; Zu

39

K

N1; M1,M3; Mg; gM2; gS3

40

K

N1

41

K

N1; R2

42

K

N1; gM3; Zg

43

K

N1; M4g; gS3

44

K

N1; M1,M3; M4; gM3; gS3

45

K

N1; M4; gS3

46

K

N1; M1,M3; M4; gS3

47

K

N1; M4g

48

K

R2

K*

U5; M2
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8.1. SPECIALIEJI REGLAMENTAI
Žemės ūkio paskirties teritorijos
8.1.1. lentelė. Žemės naudojimo funkciniai prioritetai ir veiklos reglamentavimas
Teritorijos
reglamentų
indeksas
V-ZIa,
VI-ZIg

Trumpa reglamentuojamos
teritorijos charakteristika
Intensyvi žemės ūkio veikla
teritorijose su geros ir labai geros
ūkinės vertės dirvožemiais

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai
Skatinama augalininkystės, gyvulininkystės bei
mišrios specializacijos ūkiai, derinantys gyvulių
auginimą
su
prekinės
augalininkystės
produkcijos gamyba.

Ūkininkavimas
teritorijose
su
ekologiškai jautriais dirvožemiais:
I-ZBrp

-

Biržų regioniniame parke

II-Zst

-

saugomose teritorijose

III-Zk

-

karstiniame regione
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Veiklą reglamentuoja saugomų teritorijų
nuostatai, teisės aktai, planavimo dokumentai ir
reglamentai.
Visose zonose yra išskirti pozoniai – išskiriant
žemės plotus, įeinančius į karstinį rajoną,
nustatytą vadovaujantis Lietuvos geologijos
tarnybos duomenimis. Karstiniame rajone
statybos galimos vadovaujantis Aplinkos
ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1
– 596 patvirtintu Statybos techniniu reglamentu.
Kita veikla reglamentuojama atsižvelgiant į
skirtingas karstinio pastovumo teritorijas. Tai –
1) labai nepastovūs ir nepastovūs plotai, kur gali
atsirasti daugiau kaip 0,1 įgriuvų kv. km per
metus; 2) nepakankamo pastovumo plotai, kur
gali atsirasti 0,05 - 0,1 įgriuvų kv. km per
metus; 3) sumažėjusio pastovumo plotai, kur
gali atsirasti mažiau kaip 0,05 įgriuvų kv. km
per metus. Šiuose pozoniuose žemės ūkio veikla
turi būti vystoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės
ir miško naudojimo sąlygų XXIV skyriumi
(„Karstinis
regionas“).
Atsižvelgiant
į
privalomus pasėlių struktūros reikalavimus,
prioritetinė ūkių specializacija nepastoviuose ir
nepakankamo pastovumo plotuose turėtų būti
žolinių pašarų auginimas, pienininkystė, mėsinė
bei veislinė galvijininkystė ir avininkystė;
rekomenduotina
skatinti
ekologinį
ūkininkavimą.
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IV-Zg

-

gamtinio karkaso teritorijose

Zu

Perspektyvių gyvenamų vietovių
urbanistinės plėtros teritorijos

Z3

Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

Skatinamas tausojamasis bei ekologinis
ūkininkavimas,
teikiant
prioritetą
galvijininkystės specializacijai.
Naudotina žemės ūkio arba miškų ūkio veiklai,
tačiau leidžiama gyvenamoji, ūkinė, komercinė
ir rekreacinė statyba, pakeitus pagrindinę
tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą paskirtį
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Žemės ūkio paskirties žemės sklypai, naudojami
statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti,
statybai ar rekonstrukcijai.

Miškų ūkio paskirties teritorijos
8.1.2. lentelė. Miškų ūkio paskirties žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai
Teritorijos
reglamentų
indeksas

M1, M3

M2

M4g

M4

Trumpa reglamentuojamos
teritorijos charakteristika

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai

Vyrauja ekosistemų apsaugos ir
apsauginių miškų sklypai

Šis miškų naudojimo būdas numatytas miškuose
kur vyrauja ekosistemų apsaugos II A grupės
(draustinių
miškai;
saugomų
gamtinio
kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos
išteklių sklypų miškai) ir III grupės apsauginiai
miškai (kiti draustiniuose esantys miškai,
valstybinių parkų apsauginių zonų miškai,
gamyklų sanitarinių zonų miškai; kelių
apsauginės ir estetinės reikšmės miškų; laukų
apsauginiai miškai; vandens telkinių apsaugos
zonų miškai). Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas).
Vyrauja rekreacinių miškų
Šis miškų naudojimo būdas numatytas
sklypai
projektuojamose rekreacinio prioriteto teritorijose
ir rekreaciniuose IIB grupės miškuose (miško
parkų miškuose; miestų miškuose bei
rekreaciniuose miško sklypuose). Miškai turi būti
tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas).
Vyrauja - ūkinių miškų sklypai Šis miškų naudojimo būdas numatytas gamtinio
(gamtinio karkaso teritorijose).
karkaso teritorijose. Vyraus ūkiniai miškai (IV
miškų grupė). Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas).
Šis miškų naudojimo būdas numatomas
Vyrauja - ūkinių miškų sklypai
(ne gamtinio karkaso teritorijose). teritorijose kur vyrauja eksploataciniai (IV
grupės) miškų plotai, nepatenkantys į jautriausias
gamtines teritorijas. Šiuose miškuose būtina
užtikrinti racionalų, tolygų ir nepertraukiamą
miško
išteklių
naudojimą
bei
miškų
produktyvumo didinimą, medienos kokybės
gerinimui. Miškai turi būti tvarkomi, naudojami
ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą (Miškų
įstatymas).
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Kitos paskirties teritorijos
Urbanizuotos teritorijos
8.1.3. lentelė. Urbanizuotų teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai
Zonos
indeksas

Zonos
apibūdinimas

Naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai

U1

Miestų plėtros
zona

Rajono savivaldybės teritorijoje esančių miestų urbanistinės plėtros
zona, kurioje numatoma intensyviai urbanizuojamų teritorijų plėtra.
Galimas tikslinės žemės naudojimo paskirčių keitimas į kitą paskirtį
ir kitos paskirties žemės naudojimo būdai vadovaujantis šiai zonai
parengtais bendraisiais, specialiaisiais ar detaliaisiais planais.
Teritorijų užstatymas leidžiamas ir vykdomas išlaikant urbanistinės
struktūros ir miestų intensyvaus (formuojamojo) vystymo
kompozicijos principus.
Privalomos gyvenimo kokybę gerinančios priemonės: formuojama
miesto želdynų sistema, išskiriamos rekreacinės teritorijos, vystoma
socialinė ir inžinerinė infrastruktūra, gerinama susisiekimo sistema.

U2

Miestelių ir
kaimų plėtros
zona

U3

Urbanistinio
vystymo ašių
poveikio zona

Urbanistinės planinės struktūros išsaugojimas ir plėtra, kurioje
plėtojamas kompaktinis vidutinio intensyvumo užstatymas.
Galimas tikslinės žemės naudojimo paskirčių keitimas į kitą paskirtį
ir kitos paskirties žemės naudojimo būdai, vadovaujantis šiai zonai
parengtais bendraisiais, specialiaisiais ar detaliaisiais planais.
Prioritetas teikiamas mažaaukštei gyvenamųjų namų statybai,
smulkaus ir vidutinio verslo įmonių plėtrai, viešųjų erdvių (parkų,
skverų ir kitų želdynų) kūrimui, įvertinus gamtinę aplinką ir norimų
urbanizuoti teritorijų sąryšį su esamu užstatymu.
Prioritetas teikiamas urbanizuotų vietovių formavimui urbanistiniųūkinių ašių aktyvesnio poveikio zonose, paslaugų infrastruktūros ir
administravimo funkcijų stiprinimui.
Galimas tikslinės žemės naudojimo paskirčių keitimas į kitą paskirtį
ir kitos paskirties žemės naudojimo būdai, vadovaujantis šiai zonai
parengtais bendraisiais, specialiaisiais ar detaliaisiais planais.

U4

Kaimų
teritorijų
plėtros zonos

U5

Gyvenamųjų
zonų Biržų
regioniniame
parke
tvarkymas
Urbanistinio
vystymo zona
gamtiniame
karkase

U6
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Kaimų plėtros zonose siekiama tolygaus, mažo intensyvumo
užstatymo. Teritorijose palaikoma gyvenamoji funkcija. Skatinamas
sodybinis užstatymas, specializuotų ūkių plėtra ir žemės ūkio veikla.
Galimas tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Saugomos teritorijos tvarkomos pagal „Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų įstatymą“, specialiojo (aplinkosauginio)
planavimo dokumentus ir teisės aktus, kuriais remiantis
įgyvendinamos reikiamos apsaugos ir tvarkymo priemonės.
Prioritetas teikiamas esamų urbanizuotų vietovių išlaikymui ir naujų
vietovių plėtrai vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais ir kitais
LR galiojančiais teisės aktais.
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U7

Urbanistinio
vystymo zona
karstiniame
rajone

Teritorija tvarkoma LR Vyriausybės nutarimais ir kitais LR
galiojančiais teisės aktais (Dėl priemonių Šiaurės Lietuvos
karstiniame regione gyvenamajai aplinkai ir ekologinei būklei
pagerinti, Specialiosios žemės ir miškų naudojimo sąlygos, XXIV
skyrius ir kt.).

U8

Užstatymas
žemės ūkio
paskirties
žemėje

Prioritetas teikiamas esamų užstatytų teritorijų žemės ūkio paskirties
žemėje bei žemės ūkio tikslinės paskirties išlaikymui.
Žemės ūkio paskirties žemėje leidžiami naudojimo būdai ir
pobūdžiai ir jų keitimas LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka. Žemės ūkio tikslinės paskirties keitimas galimas techninės ir
socialinės infrastruktūros tikslais. Ūkininko sodyba ar pagalbinio
ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo)
pastatai statomi nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio
paskirties sklype, ne mažesniame kaip 0.5 ha (Žin., 2008, Nr.10336).
Teritorijos, esančios gamtiniame karkase vystomos pagal gamtinio
karkaso nuostatus ir kitus LR galiojančius teisės aktus.
Teritorijos, esančios saugomose teritorijose plėtojamos pagal LR
saugomų teritorijų įstatymą, specialiojo (aplinkosauginio)
planavimo dokumentus ir kitus LR galiojančius teisės aktus.

Gyvenamųjų vietovių galimą teritorinę plėtrą žiūrėti „Gyvenamųjų vietovių ir socialinės –
kultūrinės infrastruktūros plėtojimas“, „Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai“
brėžiniuose.
1. Biržų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniai, įtakojantys ar reglamentuojantys veiklą
kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose reglamentuojami paveldosauginiais
specialiaisiais planais, esančiais bendrojo plano sudėtine dalimi.
2. LR Kultūros vertybių registras sistemingai papildomas naujais kultūros paveldo objektais.
Bendrajame plane pateiktas nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašas nėra baigtinis, todėl rengiant
pagal šio bendrojo plano nuostatas kitus teritorijų planavimo dokumentus ar schemas, vadovautis
naujausia LR Kultūros vertybių registro informacija.
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Rekreacinės teritorijos
8.1.4. lentelė. Rekreacinių zonų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai
Zonos
indeksas

Zonos
apibūdinimas

Naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai

R1

Intensyvaus
pritaikymo

Galima kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, sportinės ir
pramoginės rekreacijos kompleksų ar kitų stacionarių rekreacinių
statinių statyba;
Kuriama intensyviam lankymui pritaikyta aplinka, rekreacinė
inžinerinė infrastruktūra;
Rekreaciniais interesais gali būti keičiamas gamtinės aplinkos
pobūdis.

R2

Ekstensyvaus
pritaikymo

Draudžiama statyti poilsio pastatus, išskyrus kaimo turizmo sodybų
įrengimą esamose ar atkuriamose sodybose;
Leidžiama įrengti poilsiavietes, turistines stovyklavietes (be
stacionarių pastatų), sustojimo aikšteles ir pliažus (maudykles);
Leidžiama formuoti tik minimalią rekreacinę infrastruktūrą,
išsaugant gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį;
Gamtinio karkaso teritorijose prioritetas teikiamas želdynų
formavimui, rekreacinių miškų kūrimui ir formavimui.

Naudingųjų iškasenų teritorijos
8.1.5. lentelė. Naudingųjų iškasenų teritorijų tvarkymo ir veikos plėtojimo reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas

Zonos apibūdinimas

N1

Naudingųjų iškasenų
gavybos atvirų kasinių
(karjerų)

N2

Požeminių vandens telkinių
(vandenviečių)
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Naudingųjų iškasenų naudojimą reglamentuoja
LR įstatymai, LR Vyriausybės priimti nutarimai
ir Aplinkos ministerijos bei Lietuvos Geologijos
tarnybos norminiai aktai.
Leidimus naudoti iškasenų išteklius juridiniams
asmenims, priklausomai nuo naudingųjų
iškasenų rūšies, išduoda LR Vyriausybė arba
Lietuvos Geologijos tarnyba.
Leidimus naudoti iškasenų ištekliusLietuvos ir
užsienio juridiniams asmenims, priklausomai
nuo išteklių kiekio bei galimo poveikio kitos
valstybės žemės gelmių būklei, išduoda LR
Vyriausybė arba Lietuvos Geologijos tarnyba.
Ūkinė veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos
higienos normos HN 44:2005 „Vandenviečių
sanitarinių apsaugos zonų nyustatymas ir
priežiūra“.
114

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Sprendiniai. 8 skyrius: Žemės naudojimo paskirtis ir tvarkymo reglamentai

Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos
8.1.6. lentelė. Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijų tvarkymo ir veikos plėtojimo
reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas
S

Zonos apibūdinimas

Naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai

Atliekų saugojimo,
rūšiavimo ir utilizavimo
teritorijos

Atliekų saugojimo teritorijos, kuriose vykdomas
neterminuotas atliekų (pavojingų, nepavojingų
arba inertinių) kaupimas, laikymas neribotą laiką
specialiame tam skirtame įrenginyje ar
teritorijoje, siekiant jas naudoti ar šalinti, rūšiuoti
surinktas atliekas pagal medžiagas, siekiant jas
perdirbti ar naudoti.

Teritorijos krašto apsaugos tikslams
8.1.8. lentelė. Valstybės sienos apsaugos tikslų reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas
A

Zonos apibūdinimas

Naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai

Valstybės sienos apsaugai
skirta teritorija – pasienio
ruožas

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl
pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos
zonų ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų
vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo
patvirtinimo“ teritorija priskirta pasienio ruožui.
Bet kokia veikla pasienio ruože turi būti
planuojama ir vykdoma laikantis valstybės
sienos ir jos apsaugos įstatymo, jo poįstatyminių
aktų nuostatais bei vadovaujantis Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimais.
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Konservacinės paskirties žemė
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų žemės sklypai
8.1.9. lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo reglamentai
Spec.
reglamento
indeksas
C2

Zonos apibūdinimas

Naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai

Nekilnojamojo kultūros
paveldo teritorijos

Kultūros paveldo objektų bei vietovių teritorijose
ir apsaugos zonose planuojama veikla
reglamentuojama kultūros paveldo apsaugos
specialiaisiais planais, apsaugos reglamentais ir
apsaugos sutartimis.

1. Biržų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniai, įtakojantys ar reglamentuojantys veiklą
kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose reglamentuojami paveldosauginiais
specialiaisiais planais, esančiais bendrojo plano sudėtine dalimi.
2.LR Kultūros vertybių registras sistemingai papildomas naujais kultūros paveldo objektais.
Bendrajame plane pateiktas nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašas nėra baigtinis, todėl rengiant
pagal šio bendrojo plano nuostatas kitus teritorijų planavimo dokumentus ar schemas, vadovautis
naujausia LR Kultūros vertybių registro informacija.

Gamtinio karkaso teritorijos
Gamtiniame karkase esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos
monitoringo (stebėsenos) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, atkuriamuosiuose ir
genetiniuose sklypuose veiklos apribojimus nustato LR Saugomų teritorijų įstatymas (Žin. 2001,
Nr.108-3902), Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007, Nr. 22 – 858) bei visa eilė kitų, veiklą
saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų. Gamtinio karkaso reglamentas teritoriškai
diferencijuojamas pagal į jo sudėtį patenkančių žemės naudmenų ūkines kategorijas. Gamtinio
karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra,
saugomas natūralus kraštovaizdžio pobūdis, palaikoma ir didinama gamtinė įvairovė, vykdomi
rekultivacijos bei renatūralizacijos darbai. Jam priklausančiose rekreacinės, miškų bei žemės
ūkio paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama
veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria
pažeistas ekosistemas ir yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus. Patvirtintomis
gamtinio karkaso ribomis ir teisės aktų nustatytas veiklos apribojimais privaloma vadovautis
rengiant miškotvarkos, žemėtvarkos projektus bei kitus teritorinio planavimo projektus.
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8.1.10. lentelė. Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymas
Spec.
reglamento
indeksas
T1, M1, S1

Zonos apibūdinimas

Naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai

Pirmasis kraštovaizdžio
natūralumo apsaugos ir
formavimo tipas

Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus
kraštovaizdžio pobūdis.
Prioritetas taikomas racionalaus subalansuoto
miškų ūkio tvarkymui, miškų regeneracinio
potencialo išsaugojimui, rekreacinio naudojimo
reguliavimui bei nustatyto režimo užtikrinimui
šiose zonose įsteigtoms ypač saugomoms
teritorijoms.

T2, M2, S2

Antrasis kraštovaizdžio
natūralumo apsaugos ir
formavimo tipas

Palaikomas ir stiprinamas esamas
kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas.
Prioritetas - esamų funkcijų subalansavimui,
degeneracinių
priemonių
ekologinėms
kompensacinėms gamtinės struktūros galioms
stiprinimui.

T3, M3, S3

Trečiasis kraštovaizdžio
apsaugos ir formavimo tipas

Grąžinami
ir
gausinami
kraštovaizdžio
natūralumą atkuriantys elementai.
Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio formavimo
kryptis yra regeneracinė-restauracinė, susijusi su
sudėtingų
renatūralizacinių
priemonių
įgyvendinimu, ekologinių nuostatų stiprinimu ir
tausojančio šių teritorijų naudojimo vystymu.

Pastabos:
Brėžiniuose dėl smulkaus mastelio (1:50000) nurodytų konkrečių teritorijų, kuriomis nustatyti
specialūs naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai, ribos yra sąlyginės. Kiekvienu atveju,
rengiant planavimo užduotis žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ar vykdant jų
derinimo ir tikrinimo procedūras, siekiant nustatyti pastarųjų dokumentų atitikimą bendrojo
plano sprendiniams, negalima šių ribų laikyti tiksliomis. Bendrojo plano brėžinyje nubrėžtos
teritorijų su skirtingais reglamentais ribos ne tik gali, bet ir turi būti tikslinamos specialiaisiais ar
detaliaisiais planais.
Rekomenduojama, kad BP M1:50 000 pažymėta riba, esant galimybei, būtų keičiama sklypo
ribomis, paliekant sklypo savininkui teisę pasirinkti sklypo priskyrimo vienai ar kitai zonai
(teritorijai) alternatyvą.
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