
 

 

Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo  

subjektų ES valstybių narių ir kitų užsienio valstybių  

informavimo tvarkos aprašo 1 priedas 

 

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 pažyma 

2021-04-       Nr. VL- 

 

Eil. 

Nr. 

Institucijos, teikusios 

išvadas, pavadinimas ir 

adresas 

 

Pasiūlymai 

 

Išvadų motyvuotas 

įvertinimas 

1 2 3 4 

1. Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba prie 

aplinkos ministerijos 

Antakalnio g. 25, LT-

10312 Vilnius 

vstt@vstt.lt 

 2021-04-01 raštas 

Nr.(4)-V3-492 

Išvada: Specialiojo plano 

įgyvendinimas negali sukelti 

reikšmingų neigiamų pasekmių 

„Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo 

atžvilgiu strateginis pasekmių 

aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 

2. Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba prie 

aplinkos ministerijos 

Antakalnio g. 25, LT-

10312 Vilnius 

vstt@vstt.lt 

 2021-04-02 raštas 

Nr.(4) -V3-501 

Išvada: Specialiojo plano strateginis 

pasekmių aplinkai vertinimas 

neprivalomas. 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 

3. Aplinkos apsaugos 

agentūra 

A.Juozapavičiaus g. 9, 

LT-09311 Vilnius 

aaa@aaa.am.lt 

2021-03-04 raštas 

Nr.(30.2)-A4E-2649 

Išvada: Specialiajam planui 

strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas neprivalomas. 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 

4. Kultūros paveldo 

departamentas prie 

Kultūros ministerijos 

Panevėžio – Utenos 

teritorinis skyrius 

Utenio a. 5, LT-28248 

Utena 

panevezys-utena@kpd.lt 

Raštas 2021-03-02 

Nr. 2PU-141-(9.38-PU) 

Išvada: Pritariame pateiktam 

strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo atrankos dokumentui be 

pastabų. 

 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 

5. Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos Panevėžio   

departamento Biržų 

skyrius 

 Rotušės g. 12-1, LT-

41175 Biržai 

birzai@nvsc.lt 

 Raštas 2021-03- 04           

Nr.(5-21 14.3.8Mr)2- 40109 

Vertinimo išvada:  Biržų rajono 

savivaldybės teritorijos vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros plano keitimo 

strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas neprivalomas. 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 
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6. Rokiškio  r. savivaldybės 

administracija 

Respublikos g.. 94, LT-

42136 Rokiškis 
savivaldybe@post.rokiskis.lt 

2021-03-04 raštas Nr. SD-5.36-524 

Išvada: Susipažinome su Biržų 

rajono savivaldybės teritorijos 

vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros 

plano keitimo strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo atrankos 

dokumentu ir jam pritariame. 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 

7. Pasvalio  r. savivaldybės 

administracija 

Vytauto Didžiojo  a. 1, 

LT-39143 Pasvalys 
rastine@pasvalys.lt 

2021-03-08 raštas Nr. ARB-350 

Išvada: Susipažinome su Biržų 

rajono savivaldybės teritorijos 

vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros 

plano keitimo strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo atrankos 

dokumentu ir jam pritariame. 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 

8. Kupiškio  r. savivaldybės 

administracija 

Vytauto g. 2, LT-40115 

Kupiškis 
savivaldybe@kupiskis.lt 

2021-03-09 raštas Nr. S1-538 (4.10 

E) 

Išvada: Susipažinome su Biržų 

rajono savivaldybės teritorijos 

vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros 

plano keitimo strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo atrankos 

dokumentu ir jam pritariame. 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 

9. Panevėžio r. 

savivaldybės 

administracija 

Vasario 16-osios g. 27, 

LT- 35185 Panevėžys 
savivaldybe@panrs.lt 

 

2021-03-17 raštas Nr. (8.9)-SD1-

575 

Išvada: Susipažinome su Biržų 

rajono savivaldybės teritorijos 

vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros 

plano keitimo strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo atrankos 

dokumentu ir jam pritariame. 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 

10. Biržų r. savivaldybės 

administracija 

Vytauto g. 38, LT- 41143 

Birzai 
savivaldybe@birzai.lt 

 

2021-03-01 raštas Nr. SN-290 

Išvada: Susipažinome su Biržų 

rajono savivaldybės teritorijos 

vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros 

plano keitimo strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo atrankos 

dokumentu ir jam pritariame. 

Pritariama vertinimo 

subjekto išvadai. 

PRIDEDAMA. 20 lapų. 

 

 

 

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė                                                         Irutė Varzienė 

 

 

 

 

Loreta Munikienė, tel. (8 450) 42 102, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt 
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