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9. TERITORIJŲ REZERVAVIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS
9.1. Teritorijų rezervavimas susisiekimo sistemos plėtrai
Biržų rajono savivaldybės bendrojo plano susisiekimo sistemos plėtros sprendinių įgyvendinimui
numatomas teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams. Šių teritorijų rezervavimas susijęs su
žemės juostos naujiems keliams tiesti suformavimu arba esamų kelių reikšmės padidinimu.
Abiem atvejais reikalinga reikia numatyti ne tik kelio juostą, bet ir kelio apsaugos zoną ir kelio
sanitarinę apsaugos zoną pagal jas reglamentuojančius dokumentus: Lietuvos Respublikos kelių
įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ ir statybos techninį reglamentą STR 2.06.03 „Automobilių
keliai“.
9.1.1. lentelė. Teritorijų rezervavimas susisiekimo sistemos plėtros sprendinių įgyvendinimui
Eil.
Nr.

Sprendinys

1.

Pietinio Biržų miesto
aplinkkelio įrengimas
Vabalninko aplinkkelio
įrengimas*
Rajoninės reikšmės kelio
3101 krašto reikšmės kelio
suteikimas ir modernizavimas

2.
3.

Orientacinis
ilgis, km

Kelio
juostos
plotis, m

Kelio
apsaugos
zonos plotis,
m

Kelio
sanitarinės
apsaugos zonos
plotis, m

9,9

22

50

50

1,2

22

50

50

10,4

22

50

50

Pastabos:
 Kelio juosta – žemės juosta kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias;
 Kelio apsaugos zona – abipus kelio nustatyto pločio žemės juosta, kurioje ribojama ūkinė
veikla;
 Sanitarinė apsaugos zona - aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių esantis
žemės plotas, kuriame galioja Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytos
specialiosios sąlygos;
 Kelio apsaugos zona ir kelio sanitarinė apsaugos zona skaičiuojama nuo kelio briaunų į
abi puses lentelėje nurodytu atstumu;
 Vabalninko miesto apvažiavimas numatomas kaip sprendinio „3101 kelio Pasvalys –
Vabalninkas krašto reikšmės suteikimo ir modernizavimo“ dalis;
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9.2. Teritorijų rezervavimas numatomiems techninės infrastruktūros objektams
Biržų rajono bendrajame plane inžinerinės infrastruktūros sprendiniams įgyvendinti numatomas
teritorijų rezervavimas.
Teritorijų rezervavimas vandentiekio infrastruktūrai:
 naujų vandenviečių įrengimui Gulbinuose, Klausučiuose, Čypėnuose, Satkūnuose,
Parovėjoje, Užušiliuose ir Pagervėje;
 vandens gerinimo įrenginių statybai Nemunėlio Radviliškyje, Germaniškyje,
Pučiakalnėje, Suoste, Kirdonyse, Gulbinuose, Pačeriaukštėje, Pasvaliečiuose, Smilgiuose,
Juostaviečiuose, Kvetkuose, Papilyje, Kučgalyse, Kupreliškyje, Skrebiškiuose,
Satkūnuose, Einoriuose, Medeikiuose, Parovėjoje, Užušiliuose, Drąseikiuose, Pagervėje,
Obelaukiuose, Kilučiuose, Kratiškiuose, Anglininkuose, Geidžiūnuose, Nausėdžiuose,
Klausučiuose, Vabalninke, Ramongaliuose, Šukionyse, Mieliūnuose, Ančiškiuose,
Čypėnuose ir Gaižiūnuose. Pagal galimybes vietą vandens gerinimo įrenginiams parinkti
esamų vandenviečių teritorijose.
Teritorijų rezervavimas vandenvalos infrastruktūrai:
 esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimui Biržuose, Nemunėlio Radviliškyje,
Germaniškyje, Kvetkuose, Kučgalyse, Kupreliškyje, Skrebiškiuose, Medeikiuose,
Kratiškiuose, Ramongaliuose, Mieliūnuose ir Ančiškiuose;
 naujų nuotekų valymo įrenginių statybai Pučiakalnėje, Suoste, Pabiržėje, Gulbinuose,
Pasvaliečiuose, Juostaviečiuose, Papilyje, Satkūnuose, Einoriuose, Parovėjoje,
Užušiliuose, Drąseikiuose, Pagervėje, Obelaukiuose, Anglininkuose, Geidžiūnuose,
Nausėdžiuose, Klausučiuose, Vabalninke, Čypėnuose ir Gaižiūnuose.
Teritorijų rezervavimas atliekų tvarkymui:
 didžiųjų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelėms Biržų kaime ir Vabalninke;
 biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelei Biržų kaime;
 atliekų perkrovimo stočiai Biržų kaime.
Teritorijų rezervavimas dujų tiekimui:
 numatant užstatymą magistralinio dujotiekio zonose reikia įvertinti, kad visi esami
magistraliniai dujotiekiai Biržų rajone yra suprojektuoti ir pastatyti pagal pirmos vietovės
klasės reikalavimus. Teritorijoms 200 m atstumu nuo tokių dujotiekių taikomi
apribojimai gyvenamajai statybai;
 numatant užstatymą magistralinio dujotiekio zonose reikia įvertinti dujų skirstymo stočių
sanitarines apsaugos zonas. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklėse (Žin., 2004, Nr.134-4878 ) numatyta SAZ dydis 500 metrų. SAZ dydžio keitimas
galimas atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
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