
 
 
 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTR. NR. 6750/0012:33 IR NR. 6750/0012:34), ESANČIŲ 
PASVALIO R. SAV., PASVALIO M., BIRŽŲ G. 22 IR 24, PERTVARKYMO PLANO 

PATVIRTINIMO 
 

2015 m. spalio 5 d.  Nr. DV-576 
Pasvalys 

 
   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 
dalimi, iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusiu Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui rengti, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės 
sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir 
tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“: 
             1. T v i r t i n u UAB „Geodezima“ parengtą žemės sklypų (kadastr. Nr. 6750/0012:33 ir 
Nr. 6750/0012:34), esančių Pasvalio r. sav., Pasvalio m., Biržų g. 22 ir 24, pertvarkymo planą. 
Planavimo organizatorius – Rita Kairytė-Ovčarikienė. 

2. N u s t a t a u: 
2.1. 677 m2 žemės sklypo Nr. 33-1  
Naudojimo paskirtis – kita; 
Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 

            Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
   VI – Elektros linijų apsaugos zonos – 4 m2; 

IX – Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos –  677 m2; 
XXIV – Karstinis regionas (I grupė) – 677 m2; 

            XLIX – Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 
1 m2. 

2.2. 1136 m2 žemės sklypo Nr. 34-1  
Naudojimo paskirtis – kita; 
Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 

            Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
   I – Ryšių linijų apsaugos zonos –  2 m2; 
   VI – Elektros linijų apsaugos zonos – 87 m2; 

IX – Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos –  1136 m2; 
XXIV – Karstinis regionas (I grupė) – 1136 m2; 

            XLIX – Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 
377 m2. 
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