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1. BENDROJI INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ SPECIALŲJĮ PLANĄ 
 

1.1. Pagrindiniai tikslai 
 
Specialiojo plano keitimas atitinka Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo nuostatas t. y. užtikrina Biržų rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą, taip pat savivaldybės gyventojų poreikius 
atitinkančią plėtrą, sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis 
apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų tvarkymo 
paslaugas. 
 
Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
plano keitimas numato patikslinti esamus (pagal poreik į) ir numatyti naujus plėtros plano keitimo 
sprendinius, įvertinus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir jos būklę bei galimą 
urbanizuotų teritorijų infrastruktūros plėtrą.  
 
Plano pavadinimas: Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano keitimas. 
 
Plano organizatorius: Biržų savivaldybės administracijos direktorius, kodas juridinių asmenų 
registre 188642660, Vytauto g. 8, LT-41143 Biržai, Tel. (8 450) 43142, el.p. 
savivaldybe@birzai.lt. Kontaktinis asmuo: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta 
Munikienė; Tel. +370 45042102; +370 68254108, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt 
 
 
Plano rengėjas: UAB CityForm LT,S. Žukausko  g. 4, LT-08224 Vilnius. Kontaktinis asmuo: 
Projekto vadovė Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, Tel.: + 370 698 79972, g.ratkute@cityform.lt. 
 
Rengimo pagrindas: Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019-08-22 sprendimas Nr.T-156 „Dėl 
Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
plano keitimo“; Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-02 įsakymas 
Nr.A-647 „Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. 
 
Planuojama teritorija – Biržų rajono savivaldybės teritorija, plotas – 1476 km² (2,3 proc. 
Lietuvos ploto). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.pav. Biržų rajono savivaldybės teritorija 
Duomenų šaltinis: Vikipedija 
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Planavimo tikslai 

 Nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo teritorijas; 

 nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros kryptis; 

 nurodyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, 
siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės 
reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų 
tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai 
apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai 
tvarkyti nuotekas. 
 

Planavimo uždaviniai  Numatyti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei 
paviršinių) sistemų plėtrai reikalingas teritorijas; 

 numatyti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei 
paviršinių) tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų 
teritorijų apsaugos zonas; 

 numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės 
poreikiams; 

 numatyti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei 
paviršinių) tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus 
servitutus; 

 nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 
 numatyti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei 

paviršinių) tvarkymo infrastruktūros statinių vietas; 
 atlikti gruntinio vandens lygio ir svyravimo tyrimus aktualiose 

teritorijose; 
 parengti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei paviršinių) 

tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį 
pagrindimą; 

 vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 
2004m. rugpjūč io 18 d. nutarimu Nr.967 „Dėl Planų ir 
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, atlikti strateginį pasekmių 
aplinkai vertinimą (toliau -SPAV); 

 parengti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei paviršinių) 
tvarkymo infrastruktūros vystymo koncepciją. 
 

  
Planavimo sąlygos: 
 

 AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019-09-04 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 
REG116061; 

 AB „ORLEN Lietuva“, 2020-06-10 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG143432; 
 Telia Lietuva, 2019-09-05 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG116251; 
 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-09-06 teritorijų 

planavimo sąlygos Nr. REG116330; 
 LITGRID AB, 2019-09-11 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG116678; 
 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019-

09-11 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG116712; 
 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019-09-11 teritorijų 

planavimo sąlygos Nr. REG116773; 
 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-09-13 

teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG116929; 
 Aplinkos apsaugos agentūros 2019-09-13 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 

REG117010; 
 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2019-09-16 teritorijų 

planavimo sąlygos Nr. REG117137; 
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 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
2019-09-16 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG117183; 

 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos 2019-09-17 
teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG117279; 

 Biržų rajono savivaldybės administracijos 2019-09-17 teritorijų planavimo sąlygos 
Nr.REG117338; 

 AB „Amber Grid“ 2019-09-18 teritorijų planavimo sąlygos Nr.REG117375; 
 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra 2019-09-18 teritorijų planavimo 

sąlygos Nr.REG117504; 
 Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 2020-03-19 teritorijų planavimo sąlygos 

Nr.REG135314. 
 
Planavimo sąlygų nepateikė: 
 

 UAB „Biržų vandenys“; 
 UAB „LITESKO“ filialas „Biržų šiluma“; 
 Biržų regioninio parko direkcija; 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 

 
1.2. Specialiojo plano keitime vartojamos pagrindinės sąvokos 

Pagal Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, 
priimtą Lietuvos Respublikos Seimo 2006-07-13, dokumento Nr. X-764  (suvestinė redakcija nuo 
2021-01-01): 

Abonentas – fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės 
juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su geriamojo vandens 
tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę geriamojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų 
nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise 
priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise 
priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo 
paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas. 

Aglomeracija – urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esanti viešojo geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija ar jos dalis, kurioje susidaro ar gali susidaryti 2 000 ir 
daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti tarša ir kurioje geriamasis vanduo tiekiamas ar 
numatomas tiekti centralizuota geriamojo vandens tiekimo sistema arba išgaunamas 
individualiai, o susidarančios ar galinčios susidaryti nuotekos surenkamos centralizuotomis 
nuotekų surinkimo sistemomis arba sutvarkomos nuotekų valymo (arba) kaupimo įrenginiais. 

Centralizuotoji geriamojo vandens tiekimo sistema – geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų 
tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma arba naudojama vamzdynų sistema, 
kuria tiekiamas geriamasis vanduo miestams, miesteliams, kaimams. 

Centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema – geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui 
nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma arba naudojama vamzdynų sistema, į kurią 
patenkanč ios nuotekos nukreipiamos į miestų, miestelių, kaimų nuotekų valymo įrenginius. 

Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas – juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta 
tvarka tiekiantis geriamąjį vandenį ir (arba) teikiantis nuotekų tvarkymo paslaugas ir turintis 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. 

Geriamojo vandens tiekimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdoma veikla, 
apimanti technines, organizacines ir ekonomines priemones, reikalingas geriamajam vandeniui 
išgauti, ruošti, pristatyti ir parduoti abonentams ir (arba) vartotojams. 
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Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra – statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas 
(vandens ėmimo, gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, geriamojo vandens ir 
nuotekų apskaitos prietaisai, jų plombos ir kiti objektai) geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, 
laikyti, tiekti ir geriamojo vandens apskaitai tvarkyti. Ši sąvoka neapima vartotojams ir 
abonentams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo 
vandens tiekimo infrastruktūros. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
planas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį 
ir uždavinius nustatomos aglomeracijos, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
teritorijos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros kryptys, nurodomos šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapai (eiga, 
eiliškumas) ir finansavimo šaltiniai. 

Gyventojų ekvivalentas – sutartinis vienetas taršos nuotekomis šaltinio dydžiui išreikšti. Vienas 
gyventojų ekvivalentas reiškia taršos šaltinį, kuriame per parą susidaranč iose nuotekose 
esantiems organiniams teršalams biologiškai suskaidyti deguonies poreikis (BDS5) yra 60 gramų. 

Individualusis geriamojo vandens išgavimas ir naudojimas – teisės aktų nustatyta tvarka 
geriamojo vandens ėmimas iš požeminio vandens telkinių nuosavybės teise ar kitaip valdomais 
ir (arba) naudojamais įrenginiais ir naudojimas asmeninėms, šeimos, namų ūkio reikmėms arba 
ūkinei komercinei veiklai vykdyti. Individualiai išgautas geriamasis vanduo negali būti skiriamas 
viešosioms geriamojo vandens tiekimo paslaugoms teikti. 

Individualusis nuotekų tvarkymas – teisės aktų nustatyta tvarka namų ūkio nuotekų arba 
nuotekų, susidarančių vykdant ūkinę komercinę veiklą, išleidimas į nuosavybės teise ar kitaip 
valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų kaupimo ar valymo įrenginius, nuotekų valymas, 
išleidimas į aplinką, valant nuotekas susidariusių atliekų (dumblo), sukauptų nuotekų perdavimas 
arba geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, arba nuotekų transportavimo paslaugas 
teikianč iam asmeniui arba nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginius prižiūrinč iam asmeniui. 

Nuotekos – buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas vanduo, taip pat kritulių ir kitoks (nuo 
teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir panašiai, išskyrus vandenį iš žaliųjų plotų, 
kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenų) vanduo, kurį 
asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išleidžia į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais ar kitaip 
arba atiduoda tvarkyti. 

Nuotekų tvarkymas – teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas nuotekų surinkimas, laikymas, 
transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir (arba) valant susidariusių 
atliekų (dumblo) tvarkymas. 

Nuotekų tvarkymo infrastruktūra – statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros 
komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai 
tvarkyti. Ši sąvoka neapima vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip 
valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros. 

Nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginiai – įrenginiai, kuriais valomos ir (arba) kuriuose 
kaupiamos nuotekos. 

Taršos šaltinis – aplinką teršiantis infrastruktūros objektas. 

Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės 
aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise 
priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų 
išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie 
geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanč ios ar kitaip 
valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros. 

Viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas – valstybės ar savivaldybės 
(savivaldybių) kontroliuojama įmonė. 
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Viešasis geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas – geriamojo vandens 
tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijoje ir (arba) viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
regione. 

Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija (toliau – viešojo geriamojo 
vandens tiekimo teritorija) – šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtas plotas, 
kuriame savivaldybės institucijos privalo organizuoti ir užtikrinti viešąjį geriamojo vandens 
tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją 
įtraukiama savivaldybės teritorija, atitinkanti nors vieną iš šių kriterijų:  

1) geriamuoju vandeniu aprūpinama ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugos teikiamos ne mažiau 
kaip 50 asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą šioje vietovėje;  
2) yra savivaldybei arba savivaldybės valdomai įmonei priklausanti naudoti tinkama geriamojo 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra;  
3) teritorijų planavimo dokumentuose nustatytos urbanizuotos ir (arba) urbanizuojamos 
teritorijos.  
 
Pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-
05-17 įsakymu Nr.D1-236 (suvestinė redakcija nuo 2019-11-01): 

Nuotekos – organizuotai (naudojant nuotekų surinkimo/šalinimo sistemas) šalinamas buityje, 
ūkinėje ar gamybinėje veikloje panaudotas užterštas vanduo. Prie nuotekų priskiriamas ir kitas į 
nuotakyną ar kitus nuotekų tvarkymo sistemos elementus patenkantis vanduo (infiltracinis, 
kritulių, naudojamas nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimui ar pan.). Nuotakynas (nuotekų 
surinkimo sistema) – vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema nuotekoms surinkti 
ir transportuoti (nuotekų surinkimas mobiliosiomis cisternomis nepriskiriamas prie nuotekų 
surinkimo nuotakynu).  

Nuotekų tvarkymas – veikla, susidedanti iš visų ar dalies šių priemonių: nuotekų surinkimas, 
kaupimas, transportavimas, valymas ir išleidimas bei valymo metu susidarančių atliekų (smėlio, 
šlamo, dumblo ir t. t.) pirminis tvarkymas.  

Atskiroji nuotekų tvarkymo sistema – ne daugiau kaip dviejų gyvenamųjų namų ar kitų objektų 
nuotekoms tvarkyti skirta sistema, iš kurios nuotekos išleidžiamos į aplinką arba kaupiamos ir 
periodiškai išvežamos mobiliosiomis priemonėmis.  

Grupinė nuotekų tvarkymo sistema – grupės (daugiau kaip dviejų) objektų nuotekoms tvarkyti 
skirta sistema, iš kurios nuotekos išleidžiamos į aplinką arba kaupiamos ir periodiškai išvežamos 
mobiliosiomis priemonėmis. 

1.3. Specialiojo plano sąsaja su teisės aktais, programomis ir kitais teritorijų 
planavimo dokumentais 
 

Rengiant „Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros plano keitimą“, buvo išanalizuoti ir įvertinti planuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijų 
planavimo ir strateginiai dokumentai. 
 
Strateginiai dokumentai: 

 Europos Sąjungos Tarybos 1991 m. gegužės 21 d. Direktyva (91/271/EEB);  
 Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017-02-01 nutarimu Nr. 88 (suvestinė redakcija nuo 2018-10-24);  
 Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2017-05-05. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 (suvestinė redakcija nuo 2020-09-05); 

 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003-09-11  nutarimu Nr.1160 (suvestinė redakcija nuo 2011-04-08);  

 Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015-
04-16 nutarimu Nr. XII-1626 (suvestinė redakcija nuo 2016-06-02); 
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 Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų planas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-01-09 įsakymu Nr. D1-12 
((suvestinė redakcija nuo 2020-10-13); 

 Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012-05-23 nutarimu Nr.569; 

 Biržų rajono strateginis plėtros 2016-2020 m. strateginis planas, patvirtintas 2015 10 09 
Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-234; 

 Biržų rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Biržų 
rajono savivaldybės tarybos 2019-02-14 sprendimu Nr.T-1. 

 
Bendrieji planai: 
 

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154; 

 Rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (www.bendrasisplanas.lt); 
 Panevėžio apskrities bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012-12-12 nutarimu Nr.1531 (suvestinė redakcija nuo 2013-08-01); 
 Biržų rajono bendrojo plano keitimas (rengiamas, baigiamasis etapas, www.tpdris.lt, TPD 

Nr.K-RJ-36-18-240); 
 Biržų miesto bendrasis planas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014-06-

26 sprendimu Nr. T-127; 
 Vabalninko miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės 

tarybos 2020-02-28 sprendimu Nr.T-57; 
 Gyvenamosios vietovės, kuriai siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, bendrasis 

planas (rengiamas, www.tpdris.lt ,TPD Nr.K-VT-36-19-589). 
 
Specialieji planai: 
 

 Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis 
planas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T-189; 

 Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros planas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimu Nr. 
T-145; 

 Biržų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas (atnaujinimas), 
patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr.T-35; 

 Pėsč iųjų–dvirač ių tako įrengimo nuo Valantiškio k. iki Pabiržės mstl. specialusis planas, 
patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012-07-26 sprendimu Nr. T-196;  

 Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo 
žemėtvarkos schemos keitimas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
2018-11-29 Nr. T-238; 

 Biržų ir Rinkuškių aglomeracijos nuotekų ir vandentiekio tinklų specialusis planas, 
patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2006-05-29 sprendimu Nr. T-88; 

 Likėnų mineralinio vandens ir gėlo vandens vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų 
(SAZ) ribų nustatymo specialusis planas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 
2015-10-29 sprendimu Nr. T-246; 

 Astravo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 854, buvęs kodas 
G260K) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-10-29 įsakymu Nr. ĮV-646. 
 

Kiti planai ir programos: 
 

 Biržų girios beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas, patvirtintas 2014-11-12 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1246; 

 Biržų girios drebulės valstybinio genetinio draustinio ribų planas, patvirtintas 2014-11-12 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1246; 

 Biržų girios eglės valstybinio genetinio draustinio ribų planas, patvirtintas 2014-11-12 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1246; 

 Biržų girios juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas, patvirtintas 2014-11-
12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1246; 
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 Biržų rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, patvirtinta 2009-
05-05 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-212; 

 Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų planas, patvirtintas 2009-12-02 Lietuvos 
Respublikos yriausybės nutarimu Nr. 1606; 

 Biržų regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas 2010-01-28 Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-83; 

 Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa, patvirtinta 2015-09-10 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-714. 

 
Teisės aktai: 
 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos 
Seimo 1995-12-12, dokumento Nr.I-1120 (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01); 

 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, priimtas Lietuvos 
Respublikos Seimo 2019-06-06, dokumento Nr.XIII-2166 (suvestinė redakcija nuo 2021-
01-01); 

 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, priimtas 
Lietuvos Respublikos Seimo 2006-07-13, dokumento Nr. X-764 (suvestinė redakcija nuo 
2021-01-01); 

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994-04-
26, dokumento Nr. I-446 (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01);  

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 
1993-11-09, dokumento Nr.I-301 ((suvestinė redakcija nuo 2020-01-01); 

 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas, primtas Lietuvos Respublikos Seimo 
1995-08-02,  dokumento Nr. 63-1582 (suvestinė redakcija nuo 2021-07-01); 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, priimtas 
Lietuvos Respublikos Seimo 1994-12-22, dokumento Nr.I-733 (suvestinė redakcija nuo 
2021-04-01); 

 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos seimo 1997-10-
21, dokumento Nr. VIII-474 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01); 

 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994-11-22, 
dokumento Nr. I-671 (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01); 

 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1997-10-
21, dokumento Nr. VIII-474 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01); 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1995-05-11, 
dokumento Nr. I-891 (suvestinė redakcija nuo 2020-09-01); 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1992-01-21, dokumento Nr.I-2223 
(suvestinė redakcija nuo 2021-01-01); 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996-03-
19, dokumento Nr. I-1240 (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01); 

 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, priimtas Lietuvos 
Respublikos Seimo 2020-05-07, dokumento Nr.XIII-2895; 

 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr.I-1495 pakeitimo 
įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2017-06-27,dokumento Nr. XIII-529; 

 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr.D1-
636 (suvestinė redakcija nuo 2021-02-25); 

 Požeminio vandens vandenvieč ių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-12-14 įsakymu Nr. D1-912 (suvestinė 
redakcija nuo 2018-05-31); 

 LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės 
2002-04-15 nutarimu Nr. 534 (suvestinė redakcija nuo 2021-01-22); 

 Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967(suvestinė redakcija nuo 
2014-12-31); 

 Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-
14 įsakymu Nr. D1-96 (suvestinė redakcija nuo 2017-10-28); 
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 Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2013-12-31 d. įsakymu Nr. D1-1009 (suvestinė redakcija nuo 2018-07-
28); 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 
Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2003-07-21 įsakymu Nr.390 (suvestinė redakcija nuo 2009-04-01); 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės 
nuostatos“ patvirtinimo, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-07-08 
įsakymu Nr. D1-376 (suvestinė redakcija nuo 2015-07-02); 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2011„Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-12-02 įsakymu Nr. D1-933 
(suvestinė redakcija nuo 2021-02-23); 

 Statybos techninis reglamentas STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. 
Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-03-31 
įsakymu Nr.D1-156;  

 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-
05-17 įsakymu Nr.D1-236 (suvestinė redakcija nuo 2019-11-01); 

 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakranč ių apsaugos juostų nustatymo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001–11–07 įsakymu 
Nr.540 (suvestinė redakcija nuo 2019-12-18); 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. Dl-193 (suvestinė redakcija nuo 2019-11-01); 

 Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255; 

 Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendriosios taisyklės BT 
ITK 09, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
generalinio direktoriaus 2009-10-27 įsakymu Nr. V-329 (suvestinė redakcija nuo 2018-
02-14); 

 Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-01-09 
įsakymu Nr. Dl-11/3-3 (suvestinė redakcija nuo 2014-12-19); 

 Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-995/1-312; 

 Normatyviniai statinio saugos dokumentai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2007-02-22 įsakymu Nr.1-16 
(suvestinė redakcija nuo 2016-05-01); 

 Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr.1-213 (suvestinė redakcija nuo 2020-11-25); 

 Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“ , patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-07-23 
įsakymu Nr. V-455 (suvestinė redakcija nuo 2020-05-14); 

 Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 ( suvestinė redakcija 
nuo 2018-11-10). 
 

Kiti teisės aktai bei galiojantys planavimo dokumentai. 
 

1.4. Biržų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros raidos kryptys – aktualių 
dokumentų nuostatos 
 

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų 
rengimo taisyklių 43 punktu: 
 
Rengiant, keičiant ir (ar) koreguojant planą, plano sprendiniai derinami su atitinkamo lygmens 
kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniais. Rengiant, keič iant ir (ar) koreguojant 
planą, atsižvelgiama į: 

 Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 2017-02-01 nutarimu Nr. 88 (suvestinė redakcija nuo 2018-10-24);  
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 Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2017-05-05. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 (suvestinė redakcija nuo 2020-09-05); 

 Biržų rajono plėtros 2016-2020 metų strateginį planą, patvirtintą Biržų rajono 
savivaldybės tarybos 2015-10-09 sprendimu Nr.T-234; 

 Biržų rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Biržų 
rajono savivaldybės tarybos 2019-02-14 sprendimu Nr.T-1. 

 
Biržų rajono plėtros 2016-2020 metų strateginį planas, kurio įgyvendinimo laikotarpis iki 2020, 
yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji Biržų 
rajono savivaldybės plėtros strategija: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės 
strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapai.  
 

III PRIORITETAS. RAJONO INFRASTRUKTŪROS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS 
GERINIMAS 
3.2. Tikslas. Modernios inžinerinio aprūpinimo sistemos vystymas 
3.2.1. Uždavinys. Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir paviršinių bei buitinių nuotekų 
šalinimo infrastruktūrą 

 
Rengiant Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros  plėtros plano keitimo koncepciją, vertinamos teritorijų planavimo dokumentais 
numatytos plėtros teritorijos: 

 Biržų miesto bendrasis planas ( (www.tpdr.lt; TPD Nr. T00072888, 2014-09-03): 

 
 

1.2. pav. Biržų miesto bendrasis planas. Sprendiniai. Pagrindinis brėžinys 
Duomenų šaltinis: www.tpdr.lt 
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 Vabalninko miesto teritorijos bendrasis planas (www.tpdris.lt, TPD  Nr.K-VT-36-17-54): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.pav. Vabalninko miesto teritorijos bendrasis planas. Funkcinės zonos. 
Duomenų šaltinis: www.tpdris.lt 

 
 Biržų rajono bendrojo plano keitimas (rengiamas, baigiamasis etapas, www.tpdris.lt, TPD  

Nr.K-RJ-36-18-240): 

 

 
1.4. pav. Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Pagrindinis brėžinys, 2021. 

Duomenų šaltinis: www.tpdris.lt 
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2. KONCEPCIJA 

Pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų reikalavimus, savivaldybių institucijos turi 
siekti, kad pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, 
visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį 
ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu 
ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.  
 
Pagrindiniai  siektini viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio būklės gerinimo tikslai 
suskirstyti į šias grupes, numatant: 
 

 užtikrinti, kad esami abonentai (vartotojai) gautų reikalavimus atitinkančios kokybės, 
saugų geriamąj į vandenį; 

 užtikrinti, kad esamomis nuotekų surinkimo sistemomis surenkamos nuotekos būtų 
tvarkomos pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus; 

 sudaryti sąlygas kiek galima didesniam skaičiui naujų potencialių vartotojų (t.y. 
gyventojų, kurie šiuo metu negauna centralizuotai tiekiamo vandens ir (ar) nuotekų 
tvarkymo paslaugų) gauti viešąsias vandentvarkos paslaugas. Šio tikslo įgyvendinimas 
yra sudėtingiausias ir daugiausiai kainuojantis, todėl labai svarbu optimaliai išskirti 
teritorijas, kuriose tikslinga vystyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
centralizuotas sistemas; 

 turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai 
tvarkyti nuotekas. 

 
Siekiant įgyvendinti minėto įstatymo nuostatas ir užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą, taip pat visuomenės poreikius atitinkanč ią plėtrą, 
sudarant sąlygas gyventojams ir kitiems potencialiems abonentams priimtinomis sąlygomis 
apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų tvarkymo 
paslaugas, o tuo pačiu pagerinti rajono aplinkos būklę ir higienines gyvenimo sąlygas bei 
sudaryti sąlygas ekonominei plėtrai, būtina vystyti reikalavimus atitinkančią vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ne tik didžiosiose gyvenamosiose vietovėse (aglomeracijose, 
turinčiose daugiau kaip 2000 GE), bet ir mažose gyvenamosiose vietovėse.  
 
Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo plane kiekvienai viešojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijai nustatytos infrastruktūros plėtros kryptys ir vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo būdas, nustatyti prioritetai/etapai ir finansavimas. 
 

2.1. Aglomeracijų teritorijos nustatymo tvarka 
 

Aglomeracijų ribų nustatymo metodika paremta principais, nustatytais 1991-05-21 Tarybos 
direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 
2 tomas, p. 26) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008-10-22 Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1) (toliau – Direktyva) ir 
detalizuotame Direktyvos aiškinamajame dokumente. 
 
Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų 
rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636 (su vėlesniais 
pakeitimais) 2 priedo „Aglomeracijų ribų nustatymo metodika“ nustatoma aglomeracijų nustatymo 
tvarka: 

1) nustatomos esamos urbanizuotos ir / ar prioritetinės plėtros teritorijos, vadovaujantis 
galiojančiais savivaldybės ir / ar vietovės lygmens bendraisiais planais; 

2) aglomeracijoms priskiriamos teritorijos, kuriose gyvenanč ių žmonių skaič ius – 25 ir 
daugiau/ha (t. y. viename hektare gyvenanč ių žmonių skaičius apskaič iuojamas viename 
hektare esanč ių būstų skaič ių dauginant iš vidutinio savivaldybėje namų ūkio dydžio, 
pagal Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamus duomenis, skelbiamus 
oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt); 

3) teritorijas, kuriose gyvenančių žmonių skaičius 15 - 25 gyv./ha, aglomeracijai priskirti 
pagal infrastruktūros plėtros kainos vienam gyventojui kriterijų;  
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4) 3.3.2.3. teritorijos, kuriose gyventojų tankumas nepakankamas, t. y. jose gyvenanč ių 
žmonių skaičius  mažesnis nei 15 gyv./ha, nepriskirtinos aglomeracijoms; 

5) į aglomeraciją įtraukiamos teritorijos, kuriose jau išvystyta nuotekų surinkimo 
infrastruktūra, įskaitant teritorijas, kurių nuotekų surinkimo infrastruktūra prijungta prie 
aglomeracijos nuotekų surinkimo sistemos; 

6) į aglomeracijos teritoriją gali būti įtrauktos teritorijos, kuriose nuotekos tvarkomos 
individualiai, tač iau negali būti didesnis kaip 2 proc. nuo visų aglomeracijoje susidaranč ių 
nuotekų taršos kiekio ir negali būti didesnis kaip 2000 gyventojų ekvivalento; 

7) kai miesto (aglomeracijos) plėtra vyksta išilgai kelio, jungiančio aglomeraciją ir už jos ribų 
esanč ias teritorijas, dėl šių teritorijų prisikyrimo aglomeracijai taikoma 3000 eurų vieno 
gyventojo prijungimui kriterijus; 

8) kai vertinamoje teritorijoje susidaro mažiau kaip 10 000 gyventojų ekvivalento atitinkanti 
tarša, į vieną aglomeraciją gali būti sujungiamos apgyvendintos teritorijos, viena nuo kitos 
esanč ios ne didesniu kaip 150 m atstumu; 

9) kai vertinamoje teritorijoje susidaro daugiau kaip 10 000 gyventojų ekvivalento atitinkanti 
tarša, į vieną aglomeraciją gali būti sujungiamos apgyvendintos teritorijos, viena nuo kitos 
esanč ios ne didesniu kaip 250 m atstumu; 

10) kai paminėti atstumai tarp teritorijų išorinių ribų yra didesni, urbanizuotos teritorijos gali 
būti laikomos atskiromis aglomeracijomis ir, jei šiose aglomeracijose susidaro daugiau 
kaip 2000 gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša, Direktyvos reikalavimai taikomi kaip 
atskiroms aglomeracijoms. 

 
2.2. Duomenys aglomeracijos nustatymui 
 
 Duomenys aglomeracijos nustatymui: 
 

1) viename hektare gyvenančių žmonių skaič ius apskaič iuojamas viename hektare esančių 
būstų skaičių dauginant iš vidutinio namų ūkio dydžio t.y. 1,7; 

2) teritorijose, kuriose gyventojų skaič ius yra 15-25 gyv./ha, taikomas 3000 eurų vieno 
gyventojo prijungimo kriterijus; 

3) teritorijos, kuriose jau išvystyta nuotekų surinkimo infrastruktūra, įskaitant teritorijas, 
kurių nuotekų surinkimo infrastruktūra prijungta prie aglomeracijos nuotekų surinkimo 
sistemos; 

4) buitinių nuotekų tinklų iš PVC vamzdžių 1 km statybos kaina*: 
 vamzdžių d160-200 mm – 151,74 tūkst. Eur; 
 vamzdžių d315 mm – 173,17 tūkst. Eur; 
 vamzdžių d400 mm – 228, 88 tūkst. Eur. 

 
*Duomenų šaltinis: *Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai 
pagal 2020 m. spalio mėn. kainas (UAB „Sistela“).  

. 
5) bendrosios buitinio vandens vartojimo normos: Biržų m. – 270 l/d.gyv. (III kategorija); 

Likėnai, Vabalninkas (V kategorija) –  190l/d.gyv., likusiose gyvenamosiose teritorijose 
(VI kategorija) – 160 l/d.gyv.**. 
 

Duomenų šaltinis:  Lietuvos Respublikos normos „Vandens vartojimo normos RSN 26-90”. 
 

6) vidutinis Biržų rajono savivaldybės namų ūkio dydis ( savivaldybės nuolatinių gyventojų 
skaičiaus metų pradžioje ir būstų skaič iaus metų pabaigoje santykis) – 1,7 gyventojo. 

 
Duomenų šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas adresu http://osp.stat.gov.lt. 
 
*Nuolatinis gyv. skaič ius 2020 m. pradžioje – Biržų r. sav. – 22 719  (mieste – 11 003; kaime- 11 
716); būstų skaič ius 2019 m. pabaigoje – 13 632. 
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2.3. Aglomeracijų dydžių nustatymas 

Vadovaujantis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų 
rengimo taisyklių 2 priedu, buvo atliktas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų, turinčių išvystytą 
nuotekų surinkimo infrastruktūrą vertinimas, siekiant identifikuoti teritorijas, kuriose susidaro ar 
gali susidaryti 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentą atitinkanti tarša ( žr. 2.1 lentelę). 

Remiantis 2020 metų duomenimis, buvo perskaič iuota į Biržų miesto NVĮ patenkanč ių nuotekų 
apkrova (gyventojų ekvivalentas) biologiškai degraduojamomis medžiagomis (BDS7) (1g.e.=70g 
BDS7per dieną). 

2.1.lentelė. Biržų rajono gyvenamųjų vietovių dydžių, išreikštų gyventojų ekvivalentais, įvertinimas 
(perskaičiuota vadovaujantis 2020 metų gyv. duomenimis)* 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Nuotekų 
kiekis 

m3/parą 

BDS7 nuotekose prieš valymą Gyventojų 
ekvivalentas 

(GE) 
kg/parą t/metus Mg/l 

1. Biržų miestas  2121 573 209 270 8181 

2. Pačeriaukšė I  35 4,4 1,6 125 63 

3 N.Radviliškis 191 26,7 9,7 140 382 

4. Vabalninkas 258 28,4 10,3 110 405 

5. Kučgalys 34 3,4 1,2 100 49 

6. Likėnai 49 12,5 4,6 255 178 

*Skaičiavimai atlikti visoms nuotekų valykloms, kuriose kasdien apvaloma daugiau nei 20 m3/parą 
nuotekų. Duomenų šaltinis: UAB „Biržų vandenys“ pateikti duomenys. 
 
Vadovaujantis atlikta analize bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, 
Biržų rajone nustatyta viena urbanizuota ir urbanizuojama teritorija, kurioje susidaro 2000 ir 
daugiau gyventojų ekvivalentą atitinkanti tarša. Aglomeracijos teritorijos nustatomos Biržų 
miestui ir jo prieigoms. 

2.4. Biržų miesto aglomeracija 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių 
22.41 punkte nurodoma, kad aglomeracijų ribos nustatomos, vadovaujantis gyventojų tankio ir 
planuojamos miesto plėtros kriterijais, kurie yra detalizuoti Taisyklių 2 priede pateiktoje 
metodikoje. 
 
Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų 
rengimo taisyklių 2 priedu bei atliktais skaič iavimais, Biržų rajono savivaldybėje yra nustatyta 
viena aglomeracija – Biržų miesto aglomeracija, kurioje susidaro ar gali susidaryti 2000 ir 
daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti tarša (žr. 2.1 lentelę). 
 
Biržų miesto aglomeraciją sudaro 9 atskiri rajonai, kuriuose yra išvystyta, vystoma arba 
numatoma vystyti per ateinančius 10 metų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra  
(Biržų m. – 7  rajonų ir  2 priemiestinių kaimų urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos (žr. 
2.2 lentelę)).  
 
Visų rajonų ID yra pažymėti Biržų miesto aglomeracijos brėžinyje M1:10 000 bei 2.1 pav.  
 
Biržų miesto aglomeracijai priskiriamos teritorijos (žr. 2.2 ir 2.3 lenteles): 
 

 teritorijos, kuriose gyvenančių žmonių skaičius 25 ir daugiau/ha ir/arba kuriose jau 
išvystyta nuotekų surinkimo infrastruktūra, įskaitant teritorijas, kurių nuotekų surinkimo 
infrastruktūra prijungta prie aglomeracijos nuotekų surinkimo sistemos; 
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 teritorijos, kuriose gyvenanč ių žmonių skaičius 15-25 gyv./ha (arba mažesnis)* ir 
investicijų suma, tenkanti vienam prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos 
prijungtam gyventojui neviršija 3000 eurų; 

 teritorijos, kuriose gyvenanč ių žmonių skaič ius 15-25 gyv./ha ir investicijų suma, tenkanti 
vienam prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos prijungtam gyventojui viršija 3000 
eurų.  

 
*Sprendimas į aglomeracijos ribas įtraukti mažo gyventojų tankio teritorijas priklausė nuo tokio 
įtraukimo sąnaudų ir naudos. 
 
2.2.lentelė. Į Biržų miesto aglomeraciją įtrauktų rajonų vertinimo kriterijai ir prioritetai 
 
ID. 
Nr. 

 
Rajonas 

Teritorijos 
plotas 

Inžineriniai 
tinklai 

 
Plėtros 
etapas 

 
Pastabos 

(ha) Vand. Nuot. 

1. Devynbalsių g., 
Laužadiškio g. 
rajonas 

34,0 dalinai dalinai I Urbanizuota teritorija - 
pramoniniai, sandėliavimo 
pastatai, gyv. pastatai. 

2. Malūno g. 
rajonas 

31,8 nėra yra I Urbanizuota teritorija - 
mažaaukšč ių gyvenamųjų 
namų kvartalai, 
visuomeniniai ir 
administraciniai pastatai. 

3. Kilučių g. 
rajonas 

115,8 dalinai yra I Urbanizuota teritorija -
mažaaukšč ių gyvenamųjų 
namų kvartalai, 
visuomeniniai ir 
administraciniai pastatai, 
pavieniai daugiabuč iai 
gyvenami pastatai. 

4. Lankų g. 
rajonas 

10,8 nėra dalinai II Urbanizuota teritorija -
mažaaukšč ių gyvenamųjų 
namų kvartalai. 

5. Vytauto g., 
Vilniaus g. 
rajonas 

166,8 yra yra I Pilnai urbanizuota teritorija. 
Centrinė miesto dalis. 

6. Plento g. 
rajonas 

55,7 dalinai dalinai II Urbanizuota teritorija - 
pramoniniai, sandėliavimo 
pastatai, mažaaukšč ių 
gyvenamųjų namų kvartalas. 

7. Naujamiesč io 
rajonas 

180,6 yra yra II Urbanizuota teritorija - 
mažaaukšč iai gyvenamų 
namų kvartalai, 
visuomeniniai pastatai. 

8. Biržų kaimo 
rytinė dalis 

53,8 yra yra I Urbanizuota teritorija -  
mažaaukšč iai gyvenamų 
namų kvartalai, pavieniai 
daugiabuč iai gyv. pastatai. 

9. Biržų kaimo 
vakarinė dalis 

15,5 nėra nėra I Urbanizuota teritorija - 
mažaaukšč iai gyvenamų 
namų kvartalai,pavieniai 
daugiabuč iai gyv.pastatai. 

 Viso: 664,8   I-II  

 
Biržų miesto aglomeraciją sudaro 9 rajonai, kurių bendras plotas 664,8 ha.  
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2.3.lentelė. Į Biržų miesto aglomeraciją įtrauktų rajonų vertinimo kriterijai ir infrastruktūros 
plėtros etapai 
 

 
 
 

ID. 
Nr. 

 
 
 

Rajonas 

Prognoz
uojamas 
prisijung
siančių 

gyv./būs
tų 

skaičius 

Terito
rijos 

plotas 

Inžinerinia
i tinklų 

(nuotekų) 
įrengimas 

Įrengi
mo 

kaštai 
 

Prognuoz
uojamas 

gyventojų 
skaičius/t

ankis 
 

Vieno 
gyventojo 
prijungimo 

prie 
nuotekų 

tinklų kaina 

Plėtro
s 

etapa
s* 

gyv./vnt. ha yra/nėra 
/ilgis 

tūkst. 
Eur 

gyv./ha Eur 

1. Devynbalsių 
g., 
Laužadiškio 
g. rajonas 

30/18 34,0 Dalinai 
0,34 km 

 

52 50/1,5 1720 I 

2. Malūno g. 
rajonas 

75/44 31,8 Yra 
0,98 km 

 

149 800/25,2 1983 I 

3. Kilučių g. 
rajonas 

241/142 115,8 Yra 
3.1 km 

 

470 2700/23,3 1952 I 

4. Lankų g. 
rajonas 
 

7/4 10,8 Dalinai 
0,13 km 

 

20 30/2,8 2818 II 

5. Vytauto g., 
Vilniaus g. 
rajonas 

274/161 166,8 Yra 
3,7 km 

 

572 3700/22,2 2088 I 

6. Plento g. 
rajonas 

47/28 55,7 Dalinai 
1,06 km 

 

121 60/1,1 2583 II 

7. Naujamiesč io 
rajonas 

88/52 180,6 Yra 
1,3 km 

 

197 3660/20,3 2242 II 

8. Biržų kaimo 
rytinė dalis 

66/39 53,8 Yra 
0,7 km 

 

106 647/12,0 1609 I 

9. Biržų kaimo 
vakarinė dalis 

126/74 15,5 Nėra 
1,7 km 

 

258 126/8,1 2047 I 

 Viso: 954/561 664,8 12,82 1945   I-II 
10. Kilučių k. 264/155 29,5 Nėra 

7,9 km 
 
 
 

1199 297/10 4541 Neįtra
ukiam

a* 

* ID numerius žiūrėti 2.1 pav.; 
*Etapai nustatyti pagal vieno gyventojo prijungimo prie nuotekų tinklų kainą. 
 
I vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo prioritetui priskiriami 6 rajonai 
(417,7 ha). 
II vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo prioritetui priskiriamas 3 rajonai 
(247, ha). 
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2.1. pav. Biržų miesto aglomeracijos rajonai, ID numeriai 
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Biržų miesto aglomeracijoje prisijungusiųjų ir prisijungsianč ių prie centralizuotos nuotekų 
tvarkymo sistemos gyventojų skaič ius nurodytas 2.4 lentelėje. Daroma prielaida, kad gyventojų 
kiekis Biržų m. aglomeracijoje per ateinanč ius 10 m. nesikeis.  
 
2.4. lentelė. Biržų miesto aglomeracijoje, prisijungusių ar prisijungsiančių prie centralizuotos nuotekų 
tvarkymo sistemos, gyventojų skaičius 
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1÷7 Biržų m. 11003  
10761 

 

1012 

 
812 

 
200 

 
954 

 
58 8÷9 Biržų k. 770 

Viso: 11700 
100% 91,4 8,6 6,9 1,7 8,1 0,5 

*Numatomas gyventojų kiekio padaugėjimas urbanistinės plėtros teritorijose. 
 

Numatoma, kad įgyvendinant šį planą, Biržų miesto aglomeracijoje individualus nuotekų 
tvarkymas iki 2023 metų pabaigos išliks 200 gyventojų, kas sudaro 1,7% tikėtino gyventojų 
skaičiaus (centralizuotas tvarkymas sudaro – 98,3%). 
 

Numatoma, kad pilnai įgyvendinus š į planą, Biržų miesto aglomeracijoje individualus nuotekų 
tvarkymas iki 2031 metų pabaigos išliks 58 gyventojų, kas sudaro 0,5% nuo tikėtino gyventojų 
skaičiaus (centralizuotas tvarkymas – 99,5 proc.). 
 

*Aplinkos ministerija vykdo projektą „Preliminari individualių nuotekų tvarkymo sistemų ir 
individualių gręžinių požeminiam vandeniui išgauti inventorizacija ir preliminarių aglomeracijų 
ribų nustatymas“. Projekto rengimo eigoje palygintos preliminarios aglomeracijų ribos ir 
nustatytos ribos šiuo specialiuoju planu. LR Aplinkos ministerijos pateiktos Biržų miesto 
rekomenduojamos aglomeracijos ribos nedidele dalimi nesutampa su planuojamomis ribomis. 
Plėtros plane numatytos ribos patikslinamos pagal urbanizuojamas teritorijas, numatytas Biržų 
rajono teritorijos keitimo plane ir atsižvelgiama į Biržų regioninio parko tvarkymo plano 
sprendinius, t.y. ribos patikslinamos pagal teritorijų planavimo dokumentus, kuriose plėtra 
nenumatoma ar/ir negalima. 

Biržų miesto aglomeracijos palyginimas pateikiamas 2.2 pav. (Biržų m. aglomeracijos riba pagal 
rengiamą planą ir Biržų m. aglomeracijos riba pagal Aplinkos ministerijos vykdomą projektą 
„Preliminari individualių nuotekų tvarkymo sistemų ir individualių gręžinių požeminiam vandeniui 
išgauti inventorizacija ir preliminarių aglomeracijų ribų nustatymas“). 
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2.2. pav. Biržų miesto aglomeracijos palyginimas 
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Biržų miesto aglomeracijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros kiekiai pateikti 2.5 lentelėje. 

2.5.lentelė. Numatoma Biržų miesto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra 

ID. 

Nr. 

 

Rajonas 

Inžinerinių tinklų plėtra  

Priorite
tas 

Vandentiekis 
(km) 

Nuotekos 
(km) 

1. Devynbalsių g., Laužadiškio g. rajonas 0,56 0,34 I 

2. Malūno g. rajonas 3,26 0,98 I 

3. Kilučių g. rajonas 12,3 3,1 I 

4. Lankų g. rajonas 0,4 0,13 II 

5. Vytauto g., Vilniaus g. rajonas 10 3,77 I 

6. Plento g. rajonas 0,5 0,8 II 

7. Naujamiesč io rajonas 5,0 1,3 II 

8. Biržų kaimo rytinė dalis 1,2 0,7 I 

9. Biržų kaimo vakarinė dalis 1,7 1,7 I 

Viso: 34,92* 12,82* I-II 

*Tikslinama sprendinių konkretizavimo stadijoje. 

Numatoma, kad įgyvendinus šį planą, Biržų miesto aglomeracijoje bus nutiesta 34,9 km 
vandentiekio tinklų ir 12,8 km nuotekų surinkimo tinklų. 
 
2.5. Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos 
 
Pagal LR teisės aktų reikalavimus, savivaldybių institucijos turi siekti, kad pagal geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus visi savivaldybės gyventojai 
gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) 
individualiai tvarkyti nuotekas.  
 
Ne visose Biržų rajono gyvenamosiose vietovėse yra ekonomiškai tikslinga vystyti 
centralizuotojo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sistemas. Siekiant 
įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 punkto 
nuostatas, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose, kuriose nėra 
centralizuotosios geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir 
nenumatoma jų plėtra, gyventojai apsirūpina geriamuoju vandeniu ir tvarko nuotekas 
individualiai.  
 
Kaimiško tipo gyvenamosiose vietovėse, kurios bus priskirtos viešojo geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo teritorijoms, galės būti vystomas centralizuotasis ir individualusis (esami 
individualūs gręžiniai) vandens tiekimas bei centralizuotas ar individualusis nuotekų tvarkymas. 
 
Į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją įtraukiamos 
savivaldybės teritorijos, atitinkančios nors vieną iš šių kriterijų: 

 geriamuoju vandeniu aprūpinama ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugos teikiamos ne 
mažiau kaip 50 asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą šioje vietovėje; 

 yra savivaldybei arba savivaldybės valdomai įmonei priklausanti naudoti tinkama 
geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra; 

 teritorijų planavimo dokumentuose nustatytos urbanizuotos ir (arba) urbanizuojamos 
teritorijos. 
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Ten kur jau yra išvystyta viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, naujai organizuojamas individualus vandens 
išgavimas ir individualus nuotekų tvarkymas negalimas. Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijoje individualus vandens išgavimas ir/ar individualus nuotekų 
tvarkymas galimas tik šiais atvejais:  

 jeigu individualus vandens išgavimas ir (arba) individualus nuotekų šalinimas yra 
numatytas šiame geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
plane;  

 jeigu individualus vandens išgavimas ir (arba) individualus nuotekų šalinimas buvo 
taikomas iki viešojo vandens tiekimo teritorijos nustatymo ir šis individualus vandens 
išgavimas ir (arba) individualus nuotekų šalinimas atitinka LR teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus; 

 kaip laikiną vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sprendimą (kol viešasis vandens 
tiekėjas neįrengs planuojamos infrastruktūros).  

 
Urbanizuotos ir (arba) urbanizuojamos teritorijos, kurios yra nustatytos savivaldybės, vietovės 
lygmens bendruosiuose planuose  įtrauktos į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo teritorijas, tač iau jose nustatytas skirtingas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros tvarkymo būdas – centralizuotas ir (arba) individualus, atitinkantis LR teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus. 

Teritorijose, kuriose iki šio specialiojo plano keitimo rengimo pradžios buvo parengti detalieji 
planai ar kiti projektai bei kuriuose buvo suplanuotas kvartalinis užstatymas, nauji vartotojai gali 
jungtis prie esamos kvartalinės individualios vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros, jeigu: ši infrastruktūra atitinka teisės aktų nustatytus geriamojo vandens ir 
nuotekų tvarkymo reikalavimus; naujų vartotojų sklypai patenka į detaliojo plano galiojimo ribas. 
Tačiau, jeigu išduotose sąlygose ir pasirašytose sutartyse kvartalinei ir individualiai vandens 
išgavimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybai buvo numatyta, kad pastačius 
centralizuotus tinklus, statinius būtina perjungti prie centralizuotų tinklų, šias sąlygas būtina 
vykdyti, t.y. kai šias teritorijas pasieks viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
tinklai, kvartalinė ir individuali vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra turi būti 
naikinama (individualūs gręžiniai tamponuojami, išgriebimo duobės/kvartaliniai ir vietiniai 
nuotekų valymo įrenginiai likviduojami) ir jungiamasi prie viešojo vandens tiekėjo tinklų. 

2.6. Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
alternatyvos 

Rengiamam plėtros planui Koncepcijos alternatyvos nėra teikiamos, kadangi visi sprendimai 
priimti vadovaujantis esamos būklės analize, atliktais ekonominiais skaičiavimais bei poveikiu 
aplinkai ir atsižvelgiant į plėtros perspektyvas, numatytas teritorijų planavimo dokumentuose. 

Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje rengiama koncepcija, kurioje išnagrinėtos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukūros plėtros alternatyvos. Taip pat atliktas 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktüros plėtros alternatyvų ekonominio 
skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimas (parengta Ekonominio skaič iavimo ir aplinkosaugos 
vertinimo ataskaita). Plėtros alternatyvos pagrjstos ekonominiais skaičiavimais ir poveikiu 
aplinkai. Sprendimai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo priimti, 
išnagrinėjus plėtros alternatyvas ir parinkus ekonomiškai tinkamiausią, priimtiniausią ir 
aplinkosauginiu požiūriu saugiausią tvarkymo būdą. 
 
Planuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą savivaldybės 
teritorijoje, galimos šios alternatyvos: 
 
2.6. lentelė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvos 
 

Geriamojo vandens tiekimo 
infrastruktūros plėtra 

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

Alternatyva A – 
Vandenvieč ių, 
gręžinių įrengimas. 
 

Numatoma 
gyvenamojoje 
vietovėje įrengti 
kelias vandenvietes 

Alternatyva A – 
Grupinė nuotekų 
tvarkymo sistema. 

Numatoma, kad 
gyvenamosios 
vietovės nuotekos 
būtų tvarkomos 
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ar gręžinius, 
vandens gerinimo 
įrenginius.  
 

dviejose ar daugiau 
nuotekų valyklų. 
 

Alternatyva B – 
Mažesnių 
gyvenamųjų vietovių 
prijungimas. 

Geriamojo vandens 
tiekimo teritorijos 
formavimas, 
numatant prie 
gyvenamosios 
vietovės geriamojo 
vandens tiekimo 
infrastruktūros 
prijungti vieną ar 
kelias gyvenamąsias 
vietoves, nutolusias 
ne didesniu atstumu 
kaip 5 km. 

Alternatyva B – 
Mažesnių 
gyvenamųjų vietovių 
prijungimas. 

Suformuojama 
nuotekų tvarkymo 
teritorija, numatant, 
kad į gyvenamosios 
vietovės nuotekų 
valyklą būtų 
transportuojamos 
vienos ar kelių 
aplinkinių mažesnių 
gyvenamųjų vietovių 
(ne toliau, kaip už 5 
km) nuotekos. 
 

Alternatyva C – 
Centralizuotas 
tiekimas. 

Centralizuotas 
geriamojo vandens 
tiekimas 
gyvenamajai vietovei 
iš vienos 
vandenvietės. 

Alternatyva C – 
Centralizuotas 
nuotakynas. 

Gyvenamosios 
vietovės nuotekų 
tvarkymas 
numatomas vienoje 
nuotekų valykloje. 

Alternatyva D – 
Vandenvieč ių, 
gręžinių skaič iaus 
sumažinimas. 

Kai gyvenamoji 
vietovė turi dvi ar 
kelias vandenvietes, 
gręžinius, 
įvertinamas 
vandenvieč ių, 
gręžinių skaič iaus 
sumažinimas. 
 

Alternatyva D – 
Prisijungimas prie 
didesnės 
gyvenamosios 
vietovės. 
 

Suformuojama 
nuotekų tvarkymo 
teritorija, numatant 
kelių gyvenamųjų 
vietovių nuotekas 
transportuoti į 
didesnės 
gyvenamosios 
vietovės nuotekų 
valyklą. 
 

Alternatyva E – 
Prisijungimas prie 
didesnės 
gyvenamosios 
vietovės. 

Geriamojo vandens 
tiekimo teritorijos 
formavimas, 
numatant 
gyvenamosios 
vietovės prijungimą 
prie didesnės 
gyvenamosios 
vietovės geriamojo 
vandens tiekimo 
sistemos. 
 

Alternatyva E – 
individualus nuotekų 
tvarkymas. 

Kai esant mažam 
gyventojų tankiui 
centralizuoto 
nuotekų tvarkymo 
sistemos įrengimas 
nėra racionalus. 

 
Išnagrinėjus centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtros galimybes,  
sudarytas gyvenamųjų vietovių, kurias numatoma įtraukti į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijas sąrašas (žr. 2.7 lentelę). 
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      2.7. lentelė. Gyvenamųjų vietovių, kurias numatoma įtraukti į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, atranka 
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2011 m 2020 m Tendencija 

(gyv.) (gyv.)  (ha) (ha) (vnt.) (gyv.) (gyv./ha) 
Biržų m. yra 12465 10954 mažėjanti 977 528,9 6429 10930 20,7 1,2,3 

N
em

u
n
ėl

io
 R

ad
vi

liš
ki

o
 

Germaniškio k. 
Straugalių k. 
Gužų k. 
Melėnų k. 
Runikių k. 
 

yra 429 
32 
2 
2 
1 

391 
13 
3 
0 
0 

mažėjanti 274 40 201 342 8,55 1;2;3 

Nemunėlio Radviliškio 
mstl. 
Nemunėlio Radviliškio 
k. 
Parupės k. 

yra 729 
 

25 
 

59 

543 
 

23 
 

34 

mažėjanti 193 52,2 298 506 9,7 1;2;3 

Pučiakalnės k. yra 181 97 mažėjanti 114 13,3 43 73 5,5 1;2;3 
Suosto k.  
Naujikų k. 
Bobėnų k.  

nėra 133 
5 
6 

95 
5 

11 

mažėjanti 177 72 35 60 0,8 3 

P
ab

ir
žė

s Balandiškių k. nėra 67 62 mažėjanti - Dispersinis užstatymas - 
Daumėnų k. nėra 100 57 mažėjanti - Dispersinis užstatymas - 
Gulbinų k. nėra 162 122 mažėjanti 87 23 52 88 3,8 3 
Kirdonių k.  yra 539 472 mažėjanti 106 106 236 402 3,8 1;2 
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Juodeišių k. 47 38 
Likėnai yra 33 22 mažėjanti 8 8,0 8 13 1,6 1;2 

Pabiržės mstl. 
Naciūnų k. 

yra 364 

455 

269 

410 

mažėjanti 98 67,9 344 585 8,6 1;2 

Užubalių k. nėra 49 53 didėjanti - Dispersinis užstatymas - 

P
ač

er
ia

u
kš

tė
s 

Juostaviečių k. 
Tylinavos k. 
Sodeliškių k. 
Pauperių k. 

yra 221 
12 
70 
6 

156 
2 

40 
8 

mažėjanti 366 21,8 75 128 5,9 1;2;3 

Legailių k. nėra 77 59 mažėjanti - 9,3 32 55 5,9 - 

Pačeriaukštės I k. 
Medinių k. 
Grumšlių k. 

yra 326 
22 
21 

285 
14 
12 

mažėjanti 350 34,6 154 263 7,6 1;3 

Pagaičiškių k. nėra 49 54 didėjanti - 4,5 18 30 6,7 - 

Kelmynės k. nėra 24 11 mažėjanti - - 

Pasvaliečių k. yra 311 235 mažėjanti 203 34,5 99 169 4,9 1;3 

Smilgių k. yra 279 192 mažėjanti 139 30,6 99 169 5,5 1;3 

P
ar

o
vė

jo
s 

Ageniškio k. 
Gavėniškio k. 
Būginių k. 

nėra 60 
65 
97 

51 
47 
71 

mažėjanti 135 80,8 64 109 1,3 3 

Drąseikių k. nėra 247 194 mažėjanti - 16 55 94 5,9 - 

Medeikių k. yra 656 486 mažėjanti 343 56,6 261 444 7,8 1;2;3 

Paežerių k. nėra 70 58 mažėjanti - Dispersinis užstatymas - 
Pagervės k. nėra 100 88 mažėjanti 47 11,9 23 39 3,3 3 

Parovėjos k. 
Vinkšninių k. 
Juodžionių k. 
Paberžių k. 

nėra 402 
62 
39 
3 

296 
48 
26 
3 

mažėjanti 398 42,9 147 250 5,8 3 

Užušilių k. nėra 256 165 mažėjanti 146 56,2 78 133 2,4 3 

P
ap

ili
o

 Eiskudžių k. nėra 63 58 mažėjanti - Dispersinis užstatymas - 

Einorių k. 
Skiltuvų k. 
Paberžinės v.s. 

nėra 69 
1 
2 

28 
2 
0 

 96 13,1 22 38 2,9 3 
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Kučgalio k. 
Kuprių k. 

yra 253 
7 

213 
1 

mažėjanti 167 33 112 190 5,8 1;2;3 

Kupreliškio mstl. 
Apaščios k. 
Mikalaitiškių  k. 
Vieščiūnų k. 

yra 248 
8 
0 
7 

177 
1 
0 
2 

mažėjanti 282 36 89 152 4,2 1;2;3 

Kvetkų k. 
Bruzgulių k. 

yra 366 
5 

191 
0 

mažėjanti 135 31 97 165 5,3 1;2;3 

Papilio mstl. 
Papilio k. 
Gudelių k. 

yra 312 
214 

4 

344 
40 
5 

didėjanti 328 42 175 297 7,1 1;2;3 

Satkūnų k. nėra 132 100 mažėjanti 167 18,1 46 79 4,4 3 

Skrebiškių k.  
Kraštų k. 

yra 206 
8 

143 
1 

mažėjanti 186 17,2 72 122 7,1 1;2;3 

Š
ir

vė
n

o
s 

Daudžgirių k. 
Bajoriškių k. 

nėra 83 
14 

42 
8 

mažėjanti 228 44,8 31 52 1,2 3 

Anglininkų k. 
Štakirių k. 

nėra 262 
30 

219 
13 

mažėjanti 132 58,8 114 193 3,3 3 

Geidžiūnų k. 
Kutelių k. 

nėra 192 
43 

119 
47 

mažėjanti 143 75 59 100 1,3 3 

Kilučių k. 
Ožkiniškio k. 
Dirvonakių k. 
Buožiškio k. 
Varniūnų k 
Skratiškių k. 
Paskratiškių k. 

yra 341 
7 

52 
6 

34 
27 
22 

297 
11 
57 
3 

42 
24 
17 

mažėjanti 711 29,5 164 278 9,4 1;3 

Kirkilų k. nėra 116 94 mažėjanti - Dispersinis užstatymas - 

Klausučių k. 
Biržų k. 
Čepukų k. 

nėra 156 
874 

6 

154 
772 

6 

mažėjanti 739 - - - - 1;2;3 

Gataučių k. nėra 25 10 mažėjanti 49 Dispersinis užstatymas 3 
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Kratiškių k. 
Butniūnų k. 

yra 317 
135 

245 
105 

mažėjanti 297 43,8 146 248 5,7 1;2;3 

Nausėdžių k. yra 177 122 mažėjanti 166 21,2 59 100 4,7 1,2,3 
Obelaukių k. 
Devynbalsių k. 
Mūrinės k. 

yra 387 
20 
2 

324 
16 
3 

mažėjanti 145 32,4 171 290 9,0 1,2,3 

Rinkuškių k. nėra 703 470 mažėjanti - Dispersinis užstatymas - 

Stačkūnų k. nėra 62 50 mažėjanti - Dispersinis užstatymas - 

V
ab

al
n

in
ko

 

Ančiškių k. yra 207 165 mažėjanti 91 21,1 81 137 6,5 1,2,3 

Čypėnų k. 
Remeikių k. 

nėra 107 
34 

77 
15 

mažėjanti 188 44 31 53 1,2 3 

Daunorių k. nėra 68 60 mažėjanti 69 17 28 47 2,8 3 

Gaižiūnų k. nėra 91 71 mažėjanti 60 25 34 58 2,3 3 
Lebeniškių k. nėra 93 65 mažėjanti - Dispersinis užstatymas - 

Meilūnų k. 
Lamokėlių k. 
Šalnių k. 

yra 265 
41 
26 

189 
25 
25 

mažėjanti 241 37 96 164 4,4 1;2;3 

Mieliūnų k. 
Jasiuliškių k. 

yra 241 
3 

205 
1 

mažėjanti 145 27,7 106 180 6,5 1;2;3 

Ramongalių k. 
Martišiūnų k. 

yra 292 
5 

188 
2 

mažėjanti 139 29,8 101 171 5,7 1;3 

Svilių k. nėra 100 66 mažėjanti 89 32 26 45 1,4 3 
Šukionių k. yra 267 195 mažėjanti 338 18,1 69 117 6,5 1;3 

Vabalninko m. yra 1328 909 mažėjanti 351 91,7 505 860 9,4 1;2;3 
*Kriterijai - 1-geriamuoju vandeniu aprūpinama ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 50 asmenų, deklaravusių gyvenamąją 
vietą šioje vietovėje; 2-yra savivaldybei arba savivaldybės valdomai įmonei priklausanti naudoti tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo infrastruktūra;3-teritorijų planavimo dokumentuose nustatytos urbanizuotos ir (arba) urbanizuojamos teritorijos. 
 
Atlikus atranką, Biržų rajone nustatytos 42  viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos, į kurias patenka 93 gyvenamosios vietovės ar 
jų dalys.  
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2.7. Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros kryptys 
ir tvarkymo būdai  
 
VGVNT teritorijose išskiriamos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros kryptys:  
 
I kryptis - vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros vystymas VGVNT teritorijos dalyse ( I prioriteto 
urbanizuotos / urbanizuojamos teritorijos dalys)*, kuriose yra didžiausias gyventojų tankumas 
bei  dalinai įrengti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai;  
 
II kryptis - vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros vystymas (gali būti vykdomi paruošiamieji 
darbai vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros vystymui: investicinių projektų rengimas, detaliųjų 
planų rengimas, techninių/darbo projektų rengimas) VGVNT teritorijos dalyse, kurios patenka į I 
prioriteto urbanizuojamas teritorijas*. Šiose teritorijose numatytas individualus geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būdas. Parengus žemesnio lygmens teritorijų planavimo 
dokumentus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būdas iš individualaus gali būti 
keič iamas į centralizuotą**. 
 
III kryptis - vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros vystymas (gali būti vykdomi paruošiamieji 
darbai vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros vystymui: investicinių projektų rengimas, detaliųjų 
planų rengimas, techninių/darbo projektų rengimas) VGVNT teritorijos dalyse, kurios patenka į 
II prioriteto urbanizuojamas teritorijas*. Šiose VGVNT teritorijų dalyse numatytas individualus 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būdas. Parengus žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo dokumentus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būdas iš individualaus 
gali būti keičiamas į centralizuotą.  Šiose teritorijose savivaldybės lėšomis inžinerinė 
infrastruktūra plėtojama tik tokiu atveju, jei ji jau yra išplėtota I prioriteto teritorijose***.  
 
*Duomenų šaltinis: I ir II prioriteto teritorijos, numatytos Biržų rajono savivaldybės bendrojo plano 
keitime (www.tpdris.lt; TPD Nr.K-RJ-36-18-240): 
 
** Pirmo prioriteto teritorijose savivaldybė pagal poreikį ir finansines galimybes gerina gyvenimo 
kokybę lemianč ius aspektus – socialinę, rekreacinę, susisiekimo, inžinerinę infrastruktūras, 
formuoja viešąsias erdves, numato viešųjų paslaugų teikimą, įvertinant jų prieinamumą ir 
pasiekiamumą.  
 
***Antro prioriteto teritorijose – naujai užstatomose teritorijose savivaldybės lėšomis plėtojama 
infrastruktūra (socialinė, inžinerinė, rekreacinė ir kt.) tik tokiu atveju, jei ji jau būna išplėtota 
pirmo prioriteto teritorijoje. Antrame prioritete, dar neišvysčius infrastruktūros pirmo prioriteto 
teritorijose, gali būti vystoma infrastruktūra savivaldybės lėšomis tik išskirtiniais atvejais, kai 
sukuriama gerovė ne pavieniams asmenims, bet tenkinant socialiai pažeidžiamų grupių poreikius 
ar atstovaujant viešą interesą. Žemės naudojimo paskirties keitimas ir/ar naujų statinių statyba 
antro prioriteto teritorijose galima tik kartu išsprendžiant užstatomų teritorijų aptarnavimui 
reikalingą infrastruktūrą.  
 
Atsižvelgiant į infrastruktūros plėtros kryptis ir vadovaujantis parengta ekonominio skaič iavimo 
ir aplinkosaugos ataskaita, parinkti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būdai pateikiami 2.8 
lentelėje. 
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2.8. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būdai gyvenamosiose vietovėse, įtrauktose į numatomas 
viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas  
 

S
en

iū
n

ija
  

Gyvenamoji 
vietovė 

Geriamojo vandens tiekimo 
būdas 

Nuotekų tvarkymo būdas 

Tvarkymo 

būdas 

Centralizuotų 

tinklų plėtra 

Tvarkymo 

būdas 

Centralizuotų 

tinklų plėtra 

Biržų m. Biržų m. Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip 

N
em

u
n
ėl

io
 R

ad
vi

liš
ki

o
 

Nemunėlio 
Radviliškio 
mstl. 
Nemunėlio 
Radviliškio k. 
Parupės k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Puč iakalnės k. Centralizuotas / 
individualus 

Taip Individualus Ne 

Germaniškio k. 
Straugalių k. 
Gužų k. 
Melėnų k. 
Runikių k 

Centralizuotas / 
individualus 

Ne Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Suosto k.  
Naujikų k. 
Bobėnų k. 

Individualus Ne Individualus Ne 

P
ab

ir
žė

s 

Pabiržės mstl. 
Naciūnų k. 

Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip 

Gulbinų k. Individualus Ne Individualus Ne 
Likėnų k.  Centralizuotas Ne Centralizuotas Taip 
Kirdonių k.  
Juodeišių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

P
ač

er
ia

u
kš

tė
s 

Pačeriaukštės 
I k. 
Medinių k. 
Grumšlių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Ne Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Smilgių k. Centralizuotas / 
individualus 

Taip Individualus Ne 

Pasvalieč ių k. Centralizuotas / 
individualus 

Taip Individualus Ne 

Juostaviečių k. 
Tylinavos k. 
Sodeliškių k. 
Pauperių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Ne Individualus Ne 

P
ar

o
vė

jo
s 

Parovėjos k. 
Vinkšninių k. 
Juodžionių k. 
Paberžių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Numatoma 
nauja sistema 

Centralizuotas / 
individualus 

Numatoma 
nauja sistema 

Ageniškio k. 
Gavėniškio k. 
Būginių k. 

Individualus Ne Individualus Ne 

Pagervės k. Individualus Ne Individualus Ne 

Medeikių k. Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Užušilių k. Individualus Ne Individualus Ne 
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P
ap

ili
o

 

 

Papilio mstl. 
Papilio k. 
Gudelių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Numatoma 
nauja sistema 

Satkūnų k. Individualus Ne Individualus Ne 
Skrebiškių k.  
Kraštų k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Einorių k. 
Skiltuvų k. 
Paberžinės 
v.s. 

Individualus Ne Individualus Ne 

Kvetkų k. 
Bruzgulių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Kupreliškio 
mstl.  
Apaščios k. 
Mikalaitiškių  
k. 
Vieščiūnų k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Kučgalio k. 
Kuprių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Š
ir

vė
n

o
s 

Nausėdžių k.  Centralizuotas / 
individualus 

Taip Individualus Ne 

Anglininkų k. 
Štakirių k. 

Individualus Ne Individualus Ne 

Daudžgirių k. 
Bajoriškių k. 

Individualus Ne Individualus Ne 

Kratiškių k. 
Butniūnų k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Gataučių k. Individualus Ne Individualus Ne 
Geidžiūnų k. 
Kutelių k. 

Individualus Ne Individualus Ne 

Kilučių k. 
Ožkiniškio k. 
Dirvonakių k. 
Buožiškio k. 
Varniūnų k. 
Skratiškių k. 
Paskratiškių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Numatoma 
nauja sistema 

Obelaukių k. 
Devynbalsių k. 
Mūrinės k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Klausučių k. 
Biržų k. 
Čepukų k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

V
ab

al
n

in
ko

 

Vabalninko m. Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Šukionių k. Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Svilių k. Individualus Ne Individualus Ne 
Ramongalių k. 
Martišiūnų k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Mieliūnų k. 
Jasiuliškių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 
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Meilūnų k. 
Lamokėlių k. 
Šalnių k. 

Centralizuotas / 
individualus 

Taip Centralizuotas / 
individualus 

Taip 

Gaižiūnų k. Individualus Ne Individualus Ne 
Čypėnų k. 
Remeikių k. 

Individualus Ne Individualus Ne 

Daunorių k. Individualus Ne Individualus Ne 
Anč iškių k. Centralizuotas / 

individualus 
Taip Centralizuotas / 

individualus 
Ne 

 
Nustatyta, kad 31-oje gyvenamojoje vietovėje vanduo gyventojams bus tiekiamas centralizuotai. 
Numatoma vandentiekių plėtra 26-iose gyvenamosiose vietovėse, o  vienoje (Parovėjos k.) 
numatoma įrenti centralizuotą vandens tiekimo sistemą naujai (tinklai, vandenvietė ir vandens 
gerinimo įrenginiai). Likusiose gyvenamosiose vietovėse numatomas individualus vandens 
tiekimas. 
Nustatyta, kad  26-ose gyvenamosiose vietovėse nuotekos bus tvarkomos centralizuotai. 
Numatoma centralizuotų nuotekų surinkimo plėtra 22-jose gyvenamosiose vietovėse, o  trijose 
(Papilio mst., Parovėjos k., Kilučių k.) numatoma įrenti nuotekų surinkimo tinklus naujai ir 
pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Likusiose gyvenamosiose vietovėse numatomas 
individualus nuotekų tvarkymas. 

 
2.8. Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros  
etapiškumas ir finansavimo šaltiniai 
 
Gyvenamosios vietovės, kuriose siūloma centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemos kūrimas ir (arba) plėtra buvo suskirstytos prioriteto tvarka. Pagrindinis kriterijus, pagal 
kurį nustatomas gyvenamųjų vietovių prioritetiškumas yra Biržų rajono bendrojo plano keitimo 
sprendiniuose numatyta hierarchinė savivaldybės centrų ir gyvenamųjų vietovių sistema. 
 
2.9. lentelė. Biržų rajono urbanistiniai centrai* 

Eil. 

Nr. 

 

Kategorija 

 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas 

1. Regioninio lygmens urbanistinis 
centras (pagal LRBP: II lygmens - 
regioninis C kategorijos urbanistinis 
centras) 

Biržų miestas 

2. Savivaldybės lygmens (pagal LRBP: 
III lygmens – lokalinis b kategorijos 
urbanistinis centras, naujai 
formuojamas ir plėtojamas mažo 
miesto pagrindu) 

Vabalninko miestas 

3. Savivaldybės lygmens vietiniai 
urbanistiniai centrai: 
 

-miestelio pagrindu - Nemunėlio Radviliškio, 
Pabiržės, Papilio miesteliai. 
-kaimo gyvenamosios vietovės pagrindu – 
Parovėjos k., Pačeriaukštės I k. 
 

*Duomenų šaltinis: Biržų rajono savivaldybės bendrojo plano keitimas, www.tpdris.lt 
 
Antrasis kriterijus buvo investicijų ekonominis efektyvumas - siūloma investuoti į tas 
gyvenamąsias vietoves, kuriose investicijų poreikis reikalavimus atitinkančių viešojo geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimui vienam gyventojui yra 
mažesnis. Pagal š į kriterijų, prioritetą įgauna didesnės gyvenamosios vietovės, t.y. kuriose 
gyventojų tankumas yra didžiausias ir gyvenamosios vietovės, kuriose jau yra dalis 
infrastruktūros. 
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Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijoms numatomas 
prioritetiškumas bei infrastruktūros vystymo būdai (žr. 2.10 lentelę). 
 
2.10. lentelė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo prioritetiškumas ir 
inžinerinės infrastruktūros vystymo būdas 
 

  
Etapas 

 
VGVTNTT 

pavadinimas 
 

 
Aglomeracijos rajonas, ID numeris, 

infrastruktūros vystymo pobūdis 

I 

Biržų miesto aglomeracija (Biržų m., 
Biržų k.) 

Devynbalsių g., Laužadiškio g. rajonas 
(ID1); Malūno g. rajonas (ID 2); Kiluč ių g. 
rajonas (ID3); Vytauto g., Vilniaus g. 
rajonas (ID5); Biržų kaimo rytinė dalis 
(ID8), Biržų kaimo vakarinė dalis (ID9)  - 
vandentiekio, nuotekų tinklų plėtra. 

Germaniškio k. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Nemunėlio Radviliškio mstl.  Vandens gerinimo įrenginių statyba, 

nuotekų valyklos rekonstrukcija. 
Kirdonių k. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Likėnų k. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Juostaviečių k. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 

Medeikių k. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Kučgalio k. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Kupreliškio mstl. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Kvetkų k. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Papilio mstl. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Kratiškių k., Butniūnų k. Vandens gerinimo įrenginių statyba, 

nuotekų valyklos rekonstrukcija. 
Skrebiškių k.  (Papilio sen.) Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Obelaukių k. Vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Meilūnų k. Vandens gerinimo įrenginių statyba, 

nuotekų valyklos rekonstrukcija. 
Šukionių k. Vandens gerinimo įrenginių statyba, 

nuotekų valyklos rekonstrukcija. 
Vabalninko m. Vandens gerinimo įrenginių statyba, 

vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 
 
 
 
 

II 

Biržų miesto aglomeracija Lankų g. rajonas (ID 4); Plento g. (ID6); 
Naujamiesč io rajonas (ID7) – vandentiekio, 
nuotekų plėtra. 

Papilio mstl. Vandentiekio tinklų plėtra, centralizuotos 
nuotekų surinkimo sistemos įrengimas 
(nuotekų tinklai ir nuotekų valykla). 

Pačeriaukštės I k. Nuotekų valyklos rekonstrukcija 
Parovėjos k. 
(Parovėjos sen.) 

Centralizuotos vandens tiekimo sistemos 
įrengimas (vandentiekio tinklai, 
vandenvietė, vandens gerinimo įrenginiai), 
Centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos 
įrengimas (nuotekų tinklai ir nuotekų 
valykla). 

Likėnų k. Nuotekų valyklos rekonstrukcija. 
Pabiržės mstl., Naciūnų k. Vandentiekio, nuotekų tinklų plėtra, 

vandens gerinimo įrenginių statyba. 
Nemunėlio Radviliškio mstl. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 

 
 
 
 
 

Germaniškio k. Nuotekų, vandentiekio tinklų plėtra, 
nuotekų valyklų rekonstrukcija. 

Kirdonių k. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 
Likėnai Nuotekų tinklų plėtra. 
Juostaviečių k. Vandentiekio tinklų plėtra. 
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III 

Pačeriaukštės I k. Nuotekų tinklų plėtra. 
Medeikių k. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 
Kučgalio k. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 
Kupreliškio mstl. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 
Kvetkų k. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 
Skrebiškių k. (Papilio sen.) Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 
Kratiškių k., Butniūnų k. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 
Obelaukių k. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 
Meilūnų k. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 
Šukionių k. Vandentiekio nuotekų tinklų plėtra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

Puč iakalnės k. Esamo vandentiekio perdavimas viešajam 
vandens tiekėjui, tinklų inventorizacija ir 
vandentiekio tinklų plėtra.  

Pasvalieč ių k. Esamo vandentiekio perdavimas viešajam 
vandens tiekėjui, tinklų inventorizacija ir 
vandentiekio tinklų plėtra. 

Smilgių k. Esamo vandentiekio perdavimas viešajam 
vandens tiekėjui, tinklų inventorizacija ir 
vandentiekio tinklų plėtra. 

Kilučių k. Esamo vandentiekio perdavimas viešajam 
vandens tiekėjui, tinklų inventorizacija ir 
vandentiekio tinklų plėtra, centralizuotos 
nuotekų surinkimo sistemos įrengimas 
(nuotekų tinklai ir nuotekų valykla). 

Nausėdžių k.  
(Širvėnos sen.) 

Esamo vandentiekio perdavimas viešajam 
vandens tiekėjui, tinklų inventorizacija ir 
vandentiekio tinklų plėtra. 

Anč iškių k. Esamo vandentiekio perdavimas viešajam 
vandens tiekėjui, tinklų inventorizacija ir 
vandentiekio tinklų plėtra. 

Mieliūnų k. Esamo vandentiekio perdavimas viešajam 
vandens tiekėjui, tinklų inventorizacija ir 
nuotekų bei vandentiekio tinklų plėtra. 

Ramongalių k. Esamo vandentiekio perdavimas viešajam 
vandens tiekėjui, tinklų inventorizacija ir 
nuotekų bei vandentiekio tinklų plėtra. 

 
Finansavimo šaltiniai: Pagrindinis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo finansavimo 
šaltinis – abonentų ir vartotojų lėšos, sumokėtos už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo paslaugas. 

 
Papildomi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo finansavimo šaltiniai gali būti: 

 kreditai geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui finansuoti; 
 Europos Sąjungos fondų lėšos – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros renovacijai ir plėtrai; 
 valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos; 
 užsienio šalių, tarptautinių organizacijų, finansinių institucijų ir Lietuvos Respublikos 

asmenų tiksliniai įnašai ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. 
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2.9. Lauko gaisrinio vandentiekio, skirto pastatams gesinti, tinklų ir statinių sprendiniai 
 
Biržų rajone įrengti 203 gaisriniai hidrantai : Biržų m. – 194 vnt., Vabalninko m. – 9.  Įrengtus 
hidrantus eksploatuoja UAB „Biržų vanduo”.  
 
Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų 
rengimo taisyklių 22.7 punktu, bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje yra nustatomi lauko 
gaisrinio vandentiekio, skirto pastatams gesinti, tinklų ir statinių sprendiniai. Šiame skyriuje 
pateikiami bendro pobūdžio gaisrinės saugos reikalavimai. 
 
Naujai planuojami vandentiekio tinklai yra skirti ir gaisrų gesinimui. Vandens gaisrui gesinti 
tiekimo leidžiama nenumatyti gyvenamosioms vietovėms, turinč ioms iki 50 gyventojų ir 
atskiriems už miestų gyvenamųjų vietovių ribų statomiems gyvenamiesiems namams. 
Atsižvelgiant į tai numatoma: 

 rengiant vandentiekio tinklų plėtros techninius projektus, vadovautis reikalavimais, 
išdėstytais Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo 
taisyklėse; 

 užstatytose pastatais ir statiniais teritorijose gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose 
turi būti įrengiami kas 150–200 m. Atstumas, skaič iuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą 
vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško 
turi būti ne didesnis kaip 200 m; 

 įrengti tušč ius antžeminius gaisrinius hidrantus su atskiriamaisiais įtaisais; 
 požeminius gaisrinius hidrantus galima projektuoti ir įrengti tik tada, kai nėra techninių 

galimybių įrengti tuščius antžeminius gaisrinius hidrantus. Ties važiuojamojoje dalyje 
įrengtu požeminiu gaisriniu hidrantu turi būti įrengiami atitinkami transporto priemonėms 
stovėti draudžiantys kelio ženklai; 

 gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio 
(gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų; 

 vandentiekio tinklai turi būti žiediniai. Aklinus iki 200 m ilgio vandentiekio vamzdynus 
galima naudoti priešgaisriniams poreikiams; 

 kai statinio išorės gaisrui gesinti sunaudojama iki 15 l/s vandens, leidžiama ne daugiau 
kaip vieną gaisrinį hidrantą įrengti ne ilgesnėje kaip 200 m vandentiekio linijos atšakoje. 
Kai vandens poreikis gaisrui gesinti iš išorės yra 15 l/s ir didesnis, gaisriniai hidrantai turi 
būti įrengiami žiediniame vandentiekyje ir turi užtikrinti reikiamą vandens kiek į atskirai 
neįvertinant kiekvieno iš jų; 

 vandentiekio tinklų, kuriuose gali būti įrengiami gaisriniai hidrantai, skersmuo turi būti ne 
mažesnis kaip 100 mm; 

 keič iantis žemės savininkams ar žemės paskirč iai gaisriniai hidrantai neturi būti naikinami 
be priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos sutikimo; 

 elektros energijos tiekimo siurblinei patikimumo grupė turi atitikti jos vandentiekio sistemų 
kategoriją. 

 
Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, arba jo našumas nepakankamas, pagal 
priešgaisrinius reikalavimus turi būti įrengtos vandens talpyklos arba atviri vandens telkiniai: 

 vandentiekio bokštas turi turėti įrenginį automobilinėms cisternoms ir gaisriniams 
automobiliams pripildyti; 

 gaisrinių rezervuarų ir vandens telkinių talpa nustatoma, atsižvelgiant į vandens poreik į 
ir gaisro gesinimo trukmę, pagal – Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 
projektavimo ir įrengimo taisyklės; 

 skaičiuojant atvirų vandens telkinių talpą būtina įvertinti galimą vandens išgaravimą ir 
ledo susidarymą; 

 susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių 
rezervuarų, telkinių ir vandens šulinių. Prie natūralių vandens telkinių ir vandens šulinių 
turi būti įrengta 12×12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. Gaisrui gesinti turi būti 
sudarytos sąlygos panaudoti vandenį iš aušintuvų ir kitų dirbtinių vandens telkinių; 

 visais atvejais turi būti projektuojami ne mažiau kaip du gaisriniai rezervuarai arba 
natūralus vandens telkinys. Kiekviename rezervuare turi tilpti 50 proc. vandens kiekio 
gaisrui gesinti, o natūraliame vandens telkinyje – 100 proc. Gaisriniai rezervuarai arba 
natūralūs vandens telkiniai turi būti nutolę nuo pastatų, kuriuos numatoma gesinti 
naudojant šių telkinių vandenį, ne didesniu kaip 200 m atstumu. Atstumas, skaičiuojant j į 
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pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo vandens paėmimo iš gaisrinio rezervuaro 
arba natūralaus vandens telkinio vietos iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško 
turi būti ne didesnis kaip 200 m. 

 
Gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, kai pastatų išorės gaisrui gesinti 
vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama: 

 šakotiniame vandentiekio tinkle įrengti gaisrinius hidrantus; 
 gaisrinius hidrantus įrengti nenormuojamo skersmens vandentiekio linijoje; 
 kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, vandens gaisrui gesinti tiekimą 

leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių. 
Atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo 
saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m. 
 

2.10. Paviršių nuotekų tvarkymo kryptys 
 
Numatomi šie paviršinių nuotekų tvarkymo prioritetai:  

 sumažinti paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą - įrengiama kiek galima 
mažiau nelaidžių paviršių (išskyrus galimai teršiamas teritorijas); 

 sumažinti kiekį centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų - numatomas 
paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo 
reikmėms ir pan.; 

 sumažinti susidarančių paviršinių nuotekų užterštumą  - numatyti sausą galimai 
teršiamų teritorijų valymą, įrengti stogines taršos atžvilgiu pavojingiausiose vietose ir 
pan. 

 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (toliau- Reglamentas), patvirtintas LR aplinkos 
ministro 2007-04-02 įsakymu Nr.D1-193 nustato aplinkosaugos reikalavimus paviršinių 
nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos. 
 
Reglamento nuostatos atitinka Europos Sąjungos Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB „Dėl 
miestų nuotekų valymo“ reikalavimus ir HELCOM rekomendaciją 23/5 „Dėl teršalų išmetimų iš 
urbanizuotų teritorijų mažinimo, tinkamai tvarkant paviršines nuotekas“. 
 
Reglamento nuostatos taikomos visiems asmenims, valdantiems (naudojantiems) teritorijas, 
ant kurių susidaro arba gali susidaryti paviršinės nuotekos, rengiantiems tokių teritorijų 
planavimo dokumentus, statybos (statinių) projektus, projektuojantiems paviršinių nuotekų 
tvarkymo sistemas, planuojantiems išleisti arba išleidžiantiems paviršines nuotekas į aplinką 
arba kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas, taip pat institucijoms, 
reguliuojančioms ir kontroliuojančioms paviršinių nuotekų tvarkymą. 

 
Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, apskaičiuojant paviršinių nuotekų 
projektinį srautą ir kt., turi būti vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 
2.07.01:2003. „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai“.   
Siekiant vystyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, būtina įgyvendinti visą eilę priemonių. 
Šių priemonių įgyvendinimo prioritetiškumas yra skirtingas kiekvienai teritorijai, priklausomai nuo 
jos dydžio, teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų ir pan., tačiau, daugeliu atveju, 
reikia įgyvendinti šias priemones (arba dalį jų):  

 sumažinti paviršinių nuotekų kiekį, sugerdinant jas grunte arba mažinant nelaidžių 
paviršių plotą; 

 paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių 
nuotekų. Paviršinių nuotekų išleidimas į komunalinių, buitinių, gamybinių nuotekų 
tvarkymo sistemas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai šio reikalavimo neatitinkanti 
nuotekų tvarkymo sistema įdiegta (arba statybos leidimas išduotas) iki 2007-04-15. 
Mišriųjų nuotekų tvarkymo sistemoms taikomi visi teisės aktuose nustatyti reikalavimai 
nuotekų, kurios patenka į mišriųjų nuotekų sistemą, tvarkymui; 

 paviršinių nuotekų tvarkymo sistemose draudžiama šalinti (siekiant atsikratyti) vandens 
aplinkai kenksmingų medžiagų ir bet kokių atliekų. Tokiu šalinimu nelaikomas vandens 
aplinkai kenksmingų medžiagų patekimas ant teritorijų arba tiesiogiai į paviršinių 
nuotekų tvarkymo sistemas su dulkėmis ir krituliais ar dėl reikalavimus atitinkančios 
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teritorijoje vykdomos ūkinės veiklos (pvz.: eksploataciniai išmetimai iš techniškai 
tvarkingų transporto priemonių, kitokių mechanizmų, purvas nuo padangų ir pan.); 

 paviršinės nuotekos į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą surenkamos nuo 
daugiau kaip 10 ha autotransportui skirtų viešųjų teritorijų (gatvių, privažiavimų, 
stovėjimo aikštelių), prieš išleidžiant į aplinką turi būti valomos paviršinių nuotekų 
valymo įrenginiuose, kurių našumas ir efektyvumas užtikrina teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų laikymąsi. Šio punkto reikalavimai neprivalomi, kai surenkamų paviršinių 
nuotekų užterštumas neviršija teisės aktuose nustatytų normatyvų; 

 paviršinių nuotekų, surenkamų nuo transportui skirtų bendro naudojimo visuomeninių 
teritorijų (miestų gatvių, viešo naudojimo transporto stovėj imo aikštelių, kelių ir pan.), 
kurių bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos operatorius privalo turėti 
nuotekų išleidimo į aplinką uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršalų 
patekimo į nuotekų tvarkymo sistemą atveju arba valymo įrenginių valymo (remonto) 
metu ne ilgiau kaip per 30 min. galėtų nutraukti nuotekų patekimą į aplinką; 

 teritorijose, kurios nepriskirtinos galimai teršiamoms, esant pakankamiems plotams 
viešosiose bei infrastruktūros teritorijose, paviršinių nuotekų valymui numatyti 
sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkinius, šlapžemes, filtracines priemones, kuriuos 
įkomponuoti kaip kraštovaizdžio elementus ir pan. Taip pat turi būti vykdomas sausas 
galimai teršiamų teritorijų valymas; 

 paviršinės nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų, 
kuriose nėra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltinių (pvz. 
parkai, pėsčiųjų zonos, vejos, žaidimų aikštelės, pastatų stogai ir pan.) gali būti 
išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės; 

 nuotekų išleidimui į paviršinių nuotekų surinkimo sistemas, iš kurių nuotekos į aplinką 
išleidžiamos be valymo ir jų valymas neprivalomas pagal LR aplinkos ministro 2007-
04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“  
patvirtintas nuostatas, taikomi visi nuotekų išleidimui į aplinką nustatyti reikalavimai; 

 esant nepakankam paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų pralaidumui, naujas vartotojas 
turi įdiegti paviršinių nuotekų debitą mažinanč ias priemones arba savo lėšomis pakloti 
naują ar rekonstruoti esamą nuotakyną iki artimiausio kritimo šulinio. Šis reikalavimas 
turi būti taikomas visiems naujiems vartotojams, prisijungiantiems prie esamų 
paviršinių nuotekų tinklų, tiek naujose, tiek esamose užstatymo teritorijose; 

 inventorizuoti ir įregistruoti esamus tinklus, įvertinti jų būklę ir esant poreikiui juos 
rekonstruoti; 

 esant poreikiui, inventorizuoti ir įregistruoti kitus tinklus, kurių nuosavybės teisė 
nežinoma, bet kurie yra reikalingi bei tinkami paviršinių nuotekų tvarkymui; 

 užtikrinti paviršinių nuotekų tvarkymo organizavimą, atitikti paviršinių nuotekų tvarkymo 
įrenginių apskaitą, teisiškai juos įregistruoti, nustatyti bešeimininkių daiktų nuosavybės 
teisę ir visų paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių balansinę vertę; 

 paviršinės nuotekos nuo urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žemės ūkio 
naudmenas ir žaliuosius plotus) gali būti išleidžiamos į melioracijos sistemas tik 
įsitikinus, kad nuotekos tenkina nuotekų išleidimui į aplinką nustatytus reikalavimus. 
Jeigu nuotekos netenkina anksč iau minėtų reikalavimų, prie autonominių rinktuvų 
žioč ių turi būti įrengti vandens apvalymo statiniai; 

 paviršinės nuotekos nuo autotransportui skirtos viešosios teritorijos (gatvės, 
privažiavimai, stovėjimo aikštelės ir pan.) paviršiaus (išskyrus žemės ūkio naudmenas 
ir žaliuosius plotus) gali būti išleidžiamos į melioracijos sistemas tik įsitikinus, kad 
nuotekos tenkina nuotekų išleidimui į aplinką nustatytus reikalavimus; 

 nuleidžiant paviršinį vandenį iš intensyvaus eismo kelių (kai eismas viršija 2000 
automobilių per parą) pakelės į melioracijos sistemas, prie autonominių rinktuvų žioč ių 
turi būti projektuojami vandens apvalymo statiniai; 

 rezervuoti teritorijas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos (paviršinių nuotekų 
nuotakynui, valymo įrenginiams, nuotekų išleidimo į aplinką įrenginiams, srauto 
uždarymo (valdymo) įrenginiams ir pan.) objektų statybai; 

 susisiekimo, pramonės, administracinių, gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos ir 
(ar) rekonstravimo bei viešųjų erdvių tvarkymo techninėje dokumentacijoje turi būti 
numatytos paviršinių nuotekų tvarkymo priemonės. 
 

Reikalavimai paviršinių nuotekų, susidarančių ant galimai teršiamų teritorijų, tvarkymui: 
 bet kokios operacijos su vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis turi būti 

vykdomos taip, kad tokios medžiagos nepatektų ant teritorijos paviršiaus arba 
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patekusios ant teritorijos paviršiaus turi būti surenkamos arba neutralizuojamos taip, 
kad jos nepatektų į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas ar aplinką. Esant rizikai, kad 
dėl planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos ant teritorijos paviršiaus gali patekti 
vandens aplinkai kenksmingos medžiagos, teritorijos naudotojas privalo turėti 
priemones tokių medžiagų surinkimui ir (ar) neutralizavimui. Jeigu pagal ūkinės veiklos 
pobūdį vandens aplinkai kenksmingų medžiagų patekimas ant teritorijos paviršiaus yra 
būtinas (neišvengiamas), tokios teritorijos turi būti apsaugotos nuo paviršinių nuotekų 
susidarymo jose (pvz. uždengtos) arba ant jų susidaranč ios paviršinės nuotekos turi 
būti tvarkomos kaip gamybinės nuotekos (taikomi visi gamybinių nuotekų tvarkymui 
nustatyti reikalavimai); 

 galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui mažai laidžia kieta danga 
(asfalto, asfaltbetonio, betono ar pan.) ir įrengtos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų 
nenutekėtų ant šalia esanč ių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių 
teritorijų; 

 paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, turi būti surenkamos 
atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje turi būti įdiegtos 
priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, 
laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui, per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždaryti 
nuotekų išleistuvus; 

 į aplinką išleidžiamos ant galimai teršiamų teritorijų susidariusios paviršinės nuotekos 
turi atitikti Reglamente nustatytus reikalavimus. Paviršinės nuotekos, susidaranč ios ant 
galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo plotas) didesnis kaip 0,01 
ha, prieš išleidžiant į aplinką turi būti valomos nuotekų valymo įrenginiuose (privaloma: 
smėlio (purvo) sėsdintuvas, gravitacinis naftos atskirtuvas, papildoma naftos sulaikymo 
grandis (kolisenciniai atskirtuvai, sorbciniai filtrai, flotatoriai, biosorbciniai reaktoriai ar 
pan.); automatinės priemonės, užkertanč ios kelią valymo įrenginiuose sulaikytų teršalų 
išnešimui ir signalizuojančios apie tokį pavojų), kurių našumas ir efektyvumas užtikrina 
teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi; 

 paviršinės nuotekos, susidaranč ios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų 
surinkimo plotas) didesnis kaip 0,02 ha, prieš išleidžiant į bendras paviršinių nuotekų 
tvarkymo sistemas turi būti valomos bent smėlio (purvo), naftos gaudyklėse, kurių 
našumas ir efektyvumas užtikrina teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi; 

 iš galimai teršiamų teritorijų, kuriose veikla jau vykdoma arba kurioms įrengti 
projektavimo sąlygos išduotos ir kurių paviršinėms nuotekoms išleidžiamoms į bendrus 
lietaus nuotakynus turi būti papildomai įrengiami nuotekų valymo įrenginiai; 

 galimai teršiamos teritorijos (objekto) statybos techniniame projekte ir (ar) projekto 
dalyje Aplinkos apsauga (jeigu tokia projekto dalis rengiama), prieš gaunant statybos 
leidimą, turi būti išvardinami paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai; 

 projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, apskaičiuojant paviršinių nuotekų 
projektinį srautą ir kt., turi būti vadovaujamasi statybos techniniame reglamente STR 
2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžinieriniai tinklai“ nustatytomis pagrindinėmis nuostatomis ir kitais normatyviniais 
dokumentais: 

 projektuojamas nuotakynas turi būti saugus nuo ištvinimo ir perkrovų ištikus nustatyto 
intensyvumo ir dažnio liūtims, atsižvelgiant į patvankos lygį; 

 išleidžiant paviršines nuotekas į upę, upelį, kanalą, griov į, ežerą ar tvenkinį, nuotekų 
lygis turi būti virš aukščiausiojo vandens lygio telkiniuose, kad nesusidarytų patvankos. 
Kai periodinės patvankos išvengti neįmanoma, išleistuve turi būti įrengiamas atbulinis 
vožtuvas; 

 gatvės paviršinių nuotekų nuotakyno skersmuo turi būti nemažesnis kaip 250 mm; 
 prie atskirosios sistemos buitinio ar gamybinio nuotako neturi būti jungiamas drenažo 

arba paviršinių (lietaus) nuotekų vamzdynas; 
 paviršinių (lietaus) nuotekų siurblinės įrengiamos kaip II kategorijos komunalinių 

nuotekų siurblinės. Prieš siurblinę rekomenduojama įrengti išlyginimo rezervuarą, 
paprastai tvenkinį; 

 paviršinių nuotekų debitai gali būti apskaičiuojami pagal STR 2.07.01:2003 
„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžinieriniai 
tinklai“ 9 priede išdėstytą metodiką arba standarto LST EN 752-4:2002 11-ame sk. 
nurodytą metodiką; 
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 nuotakynas turi būti tokio hidraulinio pralaidumo, kad gebėtų tekinti gyvenamųjų, 
komercijos ir pramonės pastatų nuotekas iki jų valymo vietos, nekeldamas pavojaus 
sveikatai ir saugumui. Taip pat turi būti sudarytos prielaidos ateities plėtrai ir 
papildomiems nuotėkiams iki rekonstravimo poreikį įrodančio dydžio; 

 dideliems lietaus nuotekų debitams išvengti, nuotėkio baseine galima įrengti debito 
reguliavimo įrenginius. Jų dydį galima apskaič iuoti pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento 21 priedo nurodymus. Projektuojant paviršinių (lietaus) nuotekų debito 
reguliavimo įrenginius reikia įvertinti ne tik hidrologinius ir hidraulinius aspektus, bet ir 
techninius, estetinius, socialinius, architektūrinius, aplinkosauginius ir kt. veiksnius; 

 lietaus nuotakai turi būti apskaičiuojami visiškai pripildyti, tač iau be perkrovimo; 
 projektuojant naujus paviršinių nuotekų tinklus turi būti naudojamas kartą per metus 

pasikartojanč io lietaus intensyvumas. Nustatant nuotėkio koeficientą, reikia 
atsižvelgianti ir į teritorijos rūš į, užstatymo pobūdį ir grunto rūšį; 

 projektuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius, gali būti numatomos liūčių metu 
susidarančių srautų apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant tokias sistemas turi 
būti užtikrinama, kad per valymo įrenginius, neviršijant projektinio nuotekų valymo 
įrenginių našumo, bus praleidžiamas ne mažiau kaip 15 procentų didžiausio 
skaičiuotino momentinio srauto; 

 reikalavimai konkretaus objekto paviršinių nuotekų išleidimui į aplinką nustatomi 
statybos projekte ir (ar) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) 
leidime, o paviršinių nuotekų išleidimui į kitiems asmenims priklausančius nuotakynus 
– nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje. 


