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Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dėl Planų ir  programų 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktu, atsižvelgdama į 
2021 m. balandžio 8 d. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Biržų rajono 
savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo 
atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažymą VL-285, parengtą 
atsižvelgiant į Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą bei 
vertinimo subjektų išvadas (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2021 
m. balandžio 1 d. raštą Nr. (4)-V3-492 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo įgyvendinimo poveikio įsteigtoms 
ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“, Valstybinės  saugomų teritorijų 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. balandžio 2 d.  raštą Nr. (4)-V3-501 ,,Dėl Biržų rajono 
savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 
keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvados“, Aplinkos apsaugos agentūros 
2021 m. kovo 4 d. raštą Nr. (30.2)-A4E-2649 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
atrankos dokumento“, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos 
skyriaus 2021 m. kovo 2 d. raštą Nr. 2PU-141-(9.38-PU) ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano SPAV atrankos dokumento“, 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamento Biržų skyriaus 2021 m. kovo 4 d. raštą Nr. Nr.(5-21 14.3.8 Mr)2-40109 ,,Dėl strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentų vertinimo ir išvados pateikimo“, Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos 2021 m. kobo 4 d. raštą Nr. SD-5.36-524 ,,Dėl Biržų rajono 
savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo 
SPAV atrankos dokumento“, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2021 m. kovo 8 d. raštą 
Nr. ARB-350 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento“, 
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. S1-538 (4.10E) ,,Dėl Biržų 
rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano 
keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento“, Panevėžio rajono 
savivaldybės administracijos 2021 m. kovo 17 d. raštą Nr. (8.9)-SD1-575 ,,Dėl Biržų rajono 
savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo 
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strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento“, Biržų rajono savivaldybės 
administracijos 2021 m. kovo 1 d. raštą Nr. SN-290 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo atrankos dokumento“),  

n u s t a t a u , kad Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros  plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos 
Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos 
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos 
administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
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