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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  

Plano ar programos pavadinimas: Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (toliau – Specialusis planas).
Plano ar programos rengimo organizatorius: Biržų rajono savivaldybės administracijos 
direktorius, Kontaktinis asmuo: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta 
Munikienė; Tel. +370 45042102; +370 68254108, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt
Plano ar programos rengimo organizatoriaus pasitelktas konsultantas (-ai): UAB CityForm 
LT,S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Vilnius. Kontaktinis asmuo: Projekto vadovė Giedrė 
Ratkutė Skačkauskienė, Tel.: + 370 698 79972, g.ratkute@cityform.lt.; SPAV atrankos 
rengėja Gitana Mineikienė, tel. +370 616 54100, g.mineikiene@cityform.lt.
Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, 
pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės:

Eil. 
Nr.

Buveinių (BAST) ar 
paukščių (PAST) 
apsaugai svarbios 
terit.pavad., kodas

EB svarbos vertybės, saugomos BAST, PAST

1. PAST Biržų giria, 
LTBIRB001

Juodieji gandrai, mažieji ereliai rėksniai, jerubės, griežlės, gervės, uralinės 
pelėdos, žvirblinės pelėdos, pilkosios meleto, tripirščiai geniai

2. PAST Nemunėlio upės 
slėnis, LTBIRB002 Griežlės

3. PAST Žalioji giria, 
LTPANB001 Juodieji gandrai, vapsvaėdžiai,žvirblinės pelėdos 

4. BAST Nemunėlio 
vidurupis, LTBIR0003

6210 Stepinės pievos; 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450 Aliuvinės 
pievos; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 8210 Karbonatinių uolienų 
atodangos; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; 91E0 Aliuviniai miškai; 91F0 Paupių 
guobynai; Ovalioji geldutė; Paprastasis kūjagalvis; Paprastasis kirtiklis; Ūdra

5.
Biržų giria, LTBIR0006

9010 Vakarų taiga; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050 Žolių turtingi 
eglynai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; Lūšis; Ūdra; Baltamargė šaškytė; 
Didysis auksinukas

6. BAST Daudžgirių 
miškas,  LTBIR0002 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 91D0, Pelkiniai miškai

7.
BAST Žalioji giria, 
LTPAN0006

Didysis auksinukas; Lūšis; Vėjalandė šilagėlė; 3150, Natūralūs eutrofiniai 
ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 6230, Rūšių turtingi briedgaurynai; 
6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6410, Melvenynai; 6450, Aliuvinės pievos; 
6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 7110, Aktyvios aukštapelkės; 7120, 
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Degradavusios aukštapelkės; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 
9010, Vakarų taiga; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi 
eglynai; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 
91D0, Pelkiniai miškai; 91E0, Aliuviniai miškai

8. BAST Drąseikių kaimo 
apylinkės, LTBIR0007 3190, Gipso karsto ežerai

9. BAST Ąžuolynės  
miškas, LTBIR0008 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai

10.
Karajimiškio kaimo 
apylinkės, LTBIR0005

3190,
 Gipso karsto ežerai; 8310 Olos

11. Gipso karsto ežerai ir jų 
apyežerės, LTBIR0004 3190, Gipso karsto ežerai

12. Padaičių miškas, 
LTBIR0009 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai

Trumpas plano ar programos aprašymas:
Specialiuoju planu nustatoma Biržų miesto aglomeracija ir viešojo geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos (toliau – Vandentvarkos teritorijos). Į 
Vandentvarkos teritorijas įtraukiamos visos urbanizuotos ir/arba urbanizuojamos 
teritorijos, numatytos Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime. 
Gyvenamosioms vietovėms, įtrauktoms į Vandentvarkos teritorijas, nustatomos 
infrastruktūros plėtros kryptys, vystymo būdas. 

Specialiuoju planu planuojamos Vandentvarkos teritorijos patenka: Kvetkų k. dalis – į PAST 
Nemunėlio upės slėnis; Nemunėlio Radviliškio mstl. ir Germaniškio k., kuriose numatoma 
urbanistinė plėtra – į BAST Nemunėlio vidurupis, tačiau jose numatoma II infrastruktūros 
plėtros kryptis ir paliekamas esamas individualus infrastruktūros vystymo būdas. 

Vandentvarkos teritorijose, patenkančios į BAST, PAST, geriamo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorinė plėtra (naujų statinių statyba) nenumatoma, išskyrus 
priemones, būtinam esamų gyventojų aprūpinimui centralizuota inžinerine infrastruktūra 
jau susiformavusioje gyvenvietės urbanistinėje struktūroje, t.y. inžinerinių tinklų renovacija 
bei naujų tinklų tiesimas numatomas jau urbanizuotose teritorijose, prisilaikant nustatytų 
aplinkosauginių reikalavimų. Nauji nuotekų valymo įrenginiai ir išleistuvai neplanuojami.
Aspektai (teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai), galintys sukelti reikšmingą poveikį 
įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms: Vandentvarkos teritorijose, 
patenkančiose į „Natura 2000“ teritorijas, geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra planuojama jau urbanizuotose teritorijose, kuriose nėra EB svarbos saugomų 
gamtinių vertybių. Atsižvelgiant į tai bei į Specialiojo plano mastą ir pobūdį, aspektų, galinčių 
sukelti reikšmingas neigiamas pasekmes BAST, PAST ir jose saugomoms vertybėms, nenustatyta.
Išvada: Specialiojo plano įgyvendinimas negali sukelti reikšmingų neigiamų pasekmių „Natura 
2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.

R. Jakučiūnienė, +370 659 63291, el. p. rita.jakuciuniene@vstt.lt

Direktorius Albertas Stanislovaitis



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Antakalnio g. 25, 
LT-10312 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

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

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-04-01 Nr. (4)-V3-492

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ALBERTAS STANISLOVAITIS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-01 13:26:47

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-04-01 13:26:59

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos VSTT RAŠTINĖ

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-01 17:14:38

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-04-01 17:15:39

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-04-01 atspausdino VSTT RAŠTINĖ

Paieškos nuoroda



VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė  įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt, https://www.vstt.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre, kodas 188724381

2021-03- Nr. (4)-V3-  (7.23E)UAB „CityForm LT“

Kopija
Biržų regioninio parko direkcijai Į 2021-03-19 Nr. CF-R-21/489

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR 
NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO 
KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS 
IŠVADOS

Išnagrinėjome pateiktą Biržų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo (toliau – Specialusis planas) strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo atrankos dokumentą pagal kompetenciją saugomų teritorijų ir jose saugomų 
gamtos vertybių bei saugomų rūšių ir natūralių buveinių aspektu.

Specialusis planas rengiamas, siekiant nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo teritorijas (toliau – Vandentvarkos teritorijos), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis ir etapus.

Specialiuoju planu nustatoma Biržų miesto aglomeracija, į kurią patenka 7 rajonai, 
kuriuose yra išvystyta ar numatoma per ateinančius 10 metų vystyti centralizuotą vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir 2 priemiestinių kaimų urbanizuotos 
/urbanizuojamos teritorijos. Kai kurios Specialiuoju planu planuojamos Vandentvarkos 
teritorijos, kuriose numatoma vystyti centralizuotus tinklus, patenka į saugomas teritorijas: dalis 
Biržų miesto aglomeracijos, patenkančios į Biržų RP, išsidėsčiusi Biržų RP gyvenamosios 
paskirties ir rekreacinio prioriteto funcinėse zonose bei patenka į Biržų RP Biržų urbanistinį 
draustinį; Pabiržė – Naciūnai , Kirdonys – patenka į Biržų RP gyvenamosios paskirties ir 
rekreacinio prioriteto zoną; Likėnai - į rekreacinio prioriteto zoną bei maža dalis į ekologinės 
apsaugos prioriteto zoną; Kvetkų k. dalis – į ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją, svarbią 
paukščių apsaugai – Nemunėlio upės slėnis. Kai kurios Vandentvarkos teritorijos patenka į 
saugomas teritorijas: Nemunėlio Radviliškio mstl. – į Nemunėlio – Apaščios valstybinį 
geologinį draustinį, Nemunėlio Radviliškio mstl. ir Germaniškio k. patenka į ekologinio 
tinklo Natura 2000 teritoriją, svarbią buveinių apsaugai – Nemunėlio vidurupis, tačiau jose 
numatoma II infrastruktūros plėtros kryptis ir paliekamas esamas individualus infrastruktūros 
vystymo būdas.

Vandentvarkos teritorijose, patenkančiose į saugomas teritorijas, geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra nenumatoma, išskyrus priemones, būtinas užtikrinti 
esamų gyventojų aprūpinimą inžinerine infrastruktūra, t.y. inžinerinių tinklų renovacija bei naujų 
tinklų tiesimas užstatytoms teritorijoms aptarnauti numatomas tik jau urbanizuotose teritorijose. 
Saugomose teritorijose nauji nuotekų valymo įrenginiai ir nuotekų išleistuvai neplanuojami. 
Vykdant inžinerinių tinklų renovavimą bei Specialiuoju planu planuojamų geriamojo vandens 
tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklų plėtrą gyvenvietėse, patenkančiose į saugomas teritorijas, 
bus vadovaujamasi saugomų teritorijų planavimo dokumentais. Įgyvendinus Specialiojo plano 
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sprendinius, pagerėtų geriamo vandens kokybė, sumažėtų paviršinių bei požeminių vandens 
išteklių tarša Biržų rajono savivaldybėje.

Atsižvelgiant į tai bei į Specialiojo plano sprendinių mastą ir pobūdį, manome, kad 
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių biologinei 
įvairovei, natūralioms buveinėms, kraštovaizdžiui ar kitoms gamtos vertybėms saugomose 
teritorijose. Todėl šiuo atžvilgiu Specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
neprivalomas.

Direktorius Albertas Stanislovaitis

R. Jakučiūnienė, +370 659 63291, el. p. rita.jakuciuniene@vstt.lt 
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

PANEVĖŽIO-UTENOS TERITORINIS SKYRIUS

DĖL  BIRŽŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TERITORIJOS  VANDENS  TIEKIMO  IR
NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO SPAV ATRANKOS
DOKUMENTO

Išnagrinėjome  UAB  „CityForm  LT“  parengtą  Biržų  rajono  savivaldybės  teritorijos
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo strateginio pasekmių
aplinkai  vertinimo  atrankos  dokumentą.  Pritariame  pateiktam  strateginio  pasekmių  aplinkai
vertinimo atrankos dokumentui be pastabų. 

Vedėjas                                                                                                                        Arūnas Giraitis

Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688

Skyriaus duomenys:  Utenio a. 5, LT-28248 Utena, tel. (8 389) 597 48, el. p. panevezys-utena@kpd.lt

      Originalas paštu 
siunčiamas nebus.
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DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTŲ 

VERTINIMO IR IŠVADOS PATEIKIMO 

 

Informacija apie plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos 

dokumento rengėją – UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, Vilnius. Kontaktinis asmuo: 

projekto vadovė Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. +370 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt. 

SPAV atrankos rengėja Gitana Mineikienė, tel. +370 616 54100, el. p. g.mineikiene@cityform.lt 

Plano ar programos rengimo organizatorius – Biržų savivaldybės administracijos direktorius, 

Vytauto g. 38, Biržai, Kontaktinis asmuo: vyr. specialistė Loreta Munikienė, tel. +370 450 42102; 

+370 682 54108, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt 

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento pavadinimas 

– „Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

plano keitimas“. 

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumente nurodyta 

veiklos vieta – Biržų rajono savivaldybės teritorija, plotas – apie 1476 km2 (2,3 proc. Lietuvos ploto). 

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimas. 

Teritorijų planavimo dokumentas rengimo pagrindas – Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr. T-156 „Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo“; Biržų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr.A-647 „Dėl Biržų rajono savivaldybės vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo planavimo darbų programos 

patvirtinimo“.  

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. 

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, tokiu atveju, gyventojai 

gali individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas. Kaimiško 

tipo gyvenamosiose vietovėse, kurios bus priskirtos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
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tvarkymo teritorijoms, galės būti vystomas centralizuotasis ir individualusis (esami individualūs 

gręžiniai) vandens tiekimas bei centralizuotasis, atskirasis ar individualusis nuotekų tvarkymas. 

Atlikus atranką, Biržų rajone nustatyta 31 gyvenamoji vietovė, patenkanti į viešojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo teritorijas. Dalis šių gyvenamųjų vietovių (2) patenka į Biržų miesto 

aglomeraciją. Teritorijos, kuriose bendraisiais ar detaliaisiais planais yra numatyta urbanistinė plėtra, 

bet jų vystymas tikėtinas vėliau kaip po 10 metų, žymimos kaip perspektyvinės viešojo geriamojo 

vandens tiekimo teritorijos. Šiose teritorijose inžinierinių tinklų plėtra dabartiniame etape nėra 

planuojama. Nustatyta, kad 31 gyvenamojoje vietovėje vanduo gyventojams bus tiekiamas 

centralizuotai. Numatoma vandentiekio plėtra 26 gyvenamosiose vietovėse, o vienoje (Parovėjos k. 

1) 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 gyvenamosiose vietovėse, o trijose (Papilys, Parovėjos k. 

1, Kilučiai) numatoma įrenti nuotekų surinkimo tinklus naujai. Likusiose gyvenamosiose vietovėse 

numatomas individualus nuotekų tvarkymas. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą numatomas teigiamas poveikis žmonių sveikatai, gyvenimo 

kokybei, aplinkai, visi galimi jos poveikiai aplinkai bus mažesni, lyginant su dabartine situacija, todėl 

specialios poveikio mažinimo priemonės nenumatomos. 

Vertinimo išvada: Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. 
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