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PLANO AR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS  
AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS  

REIKŠMINGUMO NUSTATYMAS 
 
Plano organizatorius: Biržų savivaldybės administracijos direktorius, kodas juridinių asmenų 
registre 188642660, Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, 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. 4-108, LT-08224 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. 
 
Plano pavadinimas ir trumpas apibūdinimas 
 
Planuojama teritorija – Biržų rajono savivaldybės teritorija, plotas – apie 1476 km² (2,3 proc. Lietuvos 
ploto). 

 
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. 

 
Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo taisyklių 37 punktu: „<...> 
patvirtintas planas galioja neterminuotai arba kol savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės 
planas pripaž įstamas savivaldybės bendrojo plano dalimi ar parengiamas ir patvirtinamas j į 
keič iantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas“ ir 38 punktu: „Planas gali būti 
keič iamas ar koreguojamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalies ir 
50 straipsnio nuostatomis“. 
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Rengiamas Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano keitimas atitinka Biržų rajono savivaldybės bendrojo plano 
pagrindines vystymo krytis, sudaro palankias sąlygas teritorijos darniam vystymuisi, užtikrinant 
prielaidas teigiamai ekonomikos ir socialinei raidai, nedarant žalos aplinkai. 
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1 pav. Biržų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo 
koncepcijos brėžinys 
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2 pav. Biržų miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo 
koncepcijos brėžinys 

 
Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje rengiama koncepcija, kurioje išnagrinėtos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktüros plėtros alternatyvos. Taip pat atliktas 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktüros plėtros alternatyvų ekonominio 
skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimas (parengta ekonominio skaiéiavimo ir aplinkosaugos 
vertinimo ataskaita). Plėtros alternatyvos pagrjstos ekonominiais skaičiavimais ir poveikiu 
aplinkai. Sprendimai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo büdo 
(geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo vamzdynais, individualiu 
geriamojo vandens gręžiniu ir nuotekų valymo irenginių jrengimo / statymo) priimti išnagrinéjus 
plėtros alternatyvas ir parinkus ekonomiškai tinkamiausią, priimtiniausią ir aplinkosauginiu 
požiüriu saugiausią büdą. 
 
Alternatyvų analizė ir palyginimas išsamiai išanalizuoti su šiuo dokumentu teikiamame 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumente (skyrius 2.4. Plano alternatyvų 
aprašymas). 
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Į viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją, įtraukiamos savivaldybės teritorijos, atitinkanč ios 
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, t.y. teritorijos, kurioms priskiriamas kokybinės ir kiekybinės plėtros prioritetas 
(pagal Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą). 
 

Atsižvelgiant į nustatytus kriterijus, į viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas 
(toliau VGVNT teritorijos) įtraukiamos visos urbanizuotos ir (arba) urbanizuojamos teritorijos, 
kurios numatytos Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime (www.tpdris.lt; TPD 
Nr.K-RJ-36-18-240). Gyvenamosioms vietovėms,  įtrauktoms į VGVNT teritorijas, nustatomos 
infrastruktūros plėtros kryptys ir infrastruktūros vystymo būdas. 
  
Infrastruktūros plėtros kryptys ir infrastruktūros vystymo būdas aprašyti su šiuo dokumentu 
teikiamame strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumente (skyrius 2.4. Plano 
alternatyvų aprašymas). 
 
Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos dalyse, kurios priskiriamos I 
plėtros vystymo krypčiai, vystoma 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) bei 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). Nesant galimybei, numatomas individualus tvarkymas. 

Rengiant plėtros (specialiojo) plano keitimą, numatoma, kad 31-oje gyvenamojoje vietovėje 
vanduo gyventojams bus tiekiamas centralizuotai - numatoma vandentiekio plėtra 26-iose 
gyvenamosiose vietovėse, o  vienoje (Parovėjos k.) numatoma įrenti centralizuotą vandens 
tiekimo sistemą naujai (tinklai, vandenvietė ir vandens gerinimo įrenginiai); 26-ose 
gyvenamosiose vietovėse nuotekos bus tvarkomos centralizuotai - numatoma centralizuotų 
nuotekų surinkimo plėtra 22-ose gyvenamosiose vietovėse, o  trijose (Papilio mst., Parovėjos k., 
Kilučių k.) numatoma įrenti nuotekų surinkimo tinklus naujai ir pastatyti naujus nuotekų valymo 
įrenginius (požeminio tipo). 

VGVNT teritorijos, kurios priskiriamos II ir III plėtros kryptims, paliekamas esamas vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo būdas – individualus. 

Plėtros (specialiojo) plano keitimo rengėjai gyvenvietėms, patenkanč ioms į saugomas teritorijas, 
teritorinės plėtros (naujų statinių statybos) nenumatė, išskyrus priemones, kurios užtikrintų 
būtiną esamų gyventojų aprūpinimą inžinerine infrastruktūra, t.y. inžinerinių tinklų renovacija bei 
naujų tinklų tiesimas numatomas tik jau užstatytoms teritorijoms aptarnauti.  

 
Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis nagrinėjamas, 
pavadinimai, plotai (ha) ir randami Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai ir 
(arba) rūšys 
 
Saugomų teritorijų paskirtis yra garantuoti gamtinių ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų 
apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetinį fondą, gamtos 
išteklių atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės 
stebėjimams, propaguoti gamtos paveldo ir kultūros paveldo vertybių apsaugą. Saugomų 
teritorijų sistemą, remiantis LR Saugomų teritorijų įstatymu, sudaro šie saugomų teritorijų tipai: 
konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos – rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai; 
atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos – atkuriamieji sklypai, genetiniai sklypai; ekologinės 
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apsaugos prioriteto teritorijos – ekologinės apsaugos zonos; kompleksinės saugomos teritorijos 
– valstybiniai parkai (nacionaliniai ir regioniniai), biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos 
(biosferos rezervatai ir biosferos poligonai).  
 
Biržų rajone ypač saugomas teritorijas atstovauja: 1992 m įsteigto Biržų regioninio parko 
didesnioji dalis (13088 ha iš 14534 ha), 8 valstybiniai gamtiniai draustiniai, Biržų girios biosferos 
poligonas ir maža dalis Žaliosios girios biosferos poligono bei 22 gamtos paveldo objektai.  

Didelė dalis Biržų rajono teritorijoje esanč io Biržų regioninio parko gamtinio kraštovaizdžio 
įvairovės apsaugą vykdančios konservacinės zonos – draustiniai, tuo pačiu vykdo ir biologinės 
įvairovės apsaugą.  

Neskaitant valstybinių ypač saugomų teritorijų tinklo, Biržų rajono teritorija padengta “Natura 
2000” teritorijomis, jungiančiomis trapiausias ir vertingiausias natūralias buveines bei rūšis, 
kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei. Ekologinis tinklas perdengia didžiąją 
Biržų rajono saugomų teritorijų dalį. Šiuo metu Biržų rajone yra 9 buveinių apsaugos teritorijos 
ar jų dalys, bei dvi paukščių apsaugai svarbios teritorijos (dar vienos – Žaliosios girios – į Biržų 
rajono savivaldybės ribas patenka tik 5 ha).  

Saugomų teritorijų sistema Biržų rajono savivaldybėje pateikiama 3 paveiksle.  
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3.pav. Saugomų teritorijų sistema 
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Plano rengėjai saugomose teritorijose naujų nuotekų valymo įrenginių  ir nuotekų išleistuvų  
neplanuoja. Vykdant inžinerinių tinklų rekonstrukciją bei specialiuoju planu planuojamų 
vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų ir įrenginių plėtrą gyvenvietėse, patenkančiose į 
saugomas teritorijas vadovaujamasi: 

 Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1606; 

 Biržų regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-83; 

 Biržų regioninio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2010 liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-686;  

 Bendrųjų buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais, patvirtintais 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr.276 (2018 m. 
liepos 17 d. redakcija). 

 
Specialiojo plano rengėjų nuomone, planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo 
poveikio įsteigtoms saugomoms teritorijoms bei jose saugomoms gamtinėms vertybėms. 
 
„Natura 2000“ teritorijos. Europos bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, 
susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių 
teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, 
atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, 
palaikyti ir, prireikus, atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei 
augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale. Kraštovaizdžio ir kitos gamtinės vertybės dažnai 
sutampa su gyvosios gamtos buveinių vertybėmis, todėl europinės svarbos saugomos teritorijos 
„Natura 2000“ daug kur persidengia su ypač saugomomis teritorijomis. 

Į Biržų rajono savivaldybės teritoriją patenka 3 paukščių apsaugai svarbių teritorijos ar jų 
dalys (1 lentelė). 

1 lentelė. Paukščių apsaugai svarbių teritorijos ar jų dalys 

Eil. 
Nr. 

Lietuvos 
Respubliko
s 
saugomos 
teritorijos 
arba jų 
dalys 

Paukščių 
apsaugai 

svarbi 
teritorija 

Savivaldybė  

Kodas 
Europos 

ekologinio 
tinklo „Natura 

2000“ 
duomenų 

bazėje 

Aptinkama europinės 
svarbos saugomų 

rūšių paukščių; 
teritorijos svarba 
migruojantiems 

paukščiams 

Pastabos dėl paukščių 
apsaugai svarbios 

teritorijos ribų 

1 

Biržų girios 
biosferos 
poligonas 
 

Biržų giria 
 

Biržų r.   
 

LTBIRB001 

Juodųjų gandrų (Ciconia 
nigra), mažųjų erelių 
rėksnių (Aquila 
pomarina), jerubių 
(Bonasa bonasia), 
griežlės (Crex crex), 
gervės (Grus grus), 
uralinės pelėdos (Strix 
uralensis), žvirblinės 
pelėdos (Glaucidium 
passerinum), pilkosios 
meletos (Piccus canus), 
tripirščių genių (Picoides 
tridactylus) apsaugai 

Ribos sutampa su Biržų 
girios biosferos poligono 
ribomis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2004 m. 
lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 
D1-590 

2 - 
Nemunėlio 
upės 
slėnis 

Biržų raj, ir 
Rokiškio raj. 
savivaldybės 

LTBIRB002 
Griežlės (Crex crex) 
apsaugai 

Ribos nustatomos pagal 
planą (LR aplinkos 
ministro 2014 m. kovo 14 
d. įsakymo Nr. D1-284, 15 
priedas) 
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3 

Žaliosios 
girios 
biosferos 
poligonas 

Žalioji giria 
Panevėžio raj. 
ir Kupiškio raj. 
savivaldybės 

LTPANB001 

Juodųjų gandrų (Ciconia 
nigra), vapsvaėdžių 
(Pernis apivorus), 
žvirblinės pelėdos 
(Glaucidium 
passerinum) apsaugai 

Ribos sutampa su 
Žaliosios girios biosferos 
poligono ribomis, 
patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. gruodžio 
10 d. įsakymu Nr. D1-629 

 

Į Paukščių apsaugai svarbias teritorijas Biržų giria LTBIRB001 ir Žalioji giria LTPANB001 
(esanč ioje Biržų rajono savivaldybės ribose) nepatenka nei viena teritorija, kurioje jau yra 
išvystyta ar planuojamas perspektyvinis viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymas 
Biržų rajono savivaldybėje.  

Į paukšč ių apsaugai svarbios  teritorijos LTBIRB002 Nemunėlio upės slėnis ribas nedideliu plotu 
patenka Kvietkų kaimo viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos. Šios 
teritorijos numatomos jau esamose užstatytose miestelio ir kaimo teritorijose. Plano rengėjai 
kaimo dalyje, patenkanč ioje į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją naujų nuotekų 
valymo įrenginių  ir nuotekų išleistuvų  neplanuoja (4 pav.). 

Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo poveikio saugomai Europos ekologinio 
tinklo teritorijoms. Saugomų paukščių apsaugos būklė nepablogės, nes naujų vandentiekio ir 
vandenvalos inžinerinių tinklų plėtra rekomenduojama vystyti, nenumatant gyvenvietės 
teritorinės plėtros į paukščių apsaugai svarbią teritoriją, o prie inžinerinių tinklų numatoma  
prijungti jau esamus pastatus. 

Inžinerinės infrastruktūros plėtra gyvenvietėse neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms 
neturės, priešingai, paklojus nuotekų surinkimo tinklus požeminių bei paviršinių vandenų tarša 
buitinėmis nuotekomis sumažės, tokiu būdu, bus apsaugota „Natura 2000“ teritorijos aplinka nuo 
galimo aplinkos teršimo, o atnaujinus esamus nuotekų surinkimo tinklus, sumažės buitinių 
nuotekų infiltracijos lygis, avarijų tikimybė, tuo pač iu požeminių bei paviršinių vandenų tarša 
buitinėmis nuotekomis. 

Į Biržų rajono savivaldybės teritoriją patenka 9 buveinių apsaugai svarbių teritorijos (2 
lentelė). 

2 lentelė. „Natura 2000“ Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Biržų rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. 

Vietovės 
pavadinimas 

Plotas 
(rajono 
ribose) 

ha. 

Savivaldybė Pastabos  
Vertybės, dėl kurių atrinkta 

vietovė  

1 
Nemunėlio 
vidurupis 
(LTBIR0003) 

378 
Biržų raj. 
savivaldybė 

Ribos sutampa 
su Nemunėlio-
Apasčios 
valstybinio 
geologinio 
draustinio ribomis 

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 

2 
Biržų giria 
(LTBIR0006) 

17683,6 
 

Biržų raj. 
savivaldybė 

Ribos sutampa 
su Biržų girios 
biosferos 
poligono ribomis 

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

3 
Daudžgirių 
miškas 
(LTBIR0002) 

164 
Biržų raj. 
savivaldybė 

Patenka į Biržų 
regioninį parką 
(dalis Daudžgirių 
botaninio 
draustinio) 

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 91D0, Pelkiniai 
miškai 
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4 
Žalioji giria 
(LTPAN0006
) 

438 

Anykščių raj., 
Panevėžio 
raj., Pasvalio 
raj., Biržų raj. 
ir Kupiškio 
raj.savivaldyb
ės 

Į šią teritoriją 
patenka Žaliosios 
girios biosferos 
poligonas ir 
Žaliosios 
valstybinis 
botaninis-
zoologinis 
draustinis, bei 
dalis Pyvesos 
valstybinio 
hidrografinio 
draustinio. 

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, 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 

5 

Drąseikių 
kaimo 
apylinkės 
(LTBIR0007) 

34 
Biržų raj. 
savivaldybė 

Teritorija patenka 
į Biržų regioninį 
parką (dalis 
Drąseikių 
geologinio 
draustinio) 

3190, Gipso karsto ežerai 

6 
Ąžuolynės  
miškas 
(LTBIR0008) 

92 
Biržų raj. 
savivaldybė. 

Ribos sutampa 
su Biržų 
regioninio parko 
Ąžuolynės 
botaninio-
zoologinio 
draustinio ribomis 

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9080, Pelkėti 
lapuočių miškai 

 
7 

Karajimiškio 
kaimo 
apylinkės 
(LTBIR0005) 

28 
Biržų raj. 
savivaldybė 

Patenka į Biržų 
regioninį parką 
(dalis Karaimiškio 
kraštovaizdžio 
draustinio) 

3190 Gipso karsto ežerai; 8310 Olos 

8 

Gipso karsto 
ežerai ir jų 
apyežerės 
(LTBIR0004) 

1239 
Biržų raj. 
Savivaldybė 

Patenka į Biržų 
regioninį parką 
(Kirkilų 
kraštovaizdžio 
draustinis ir dalis 
parko ekologinės 
apsaugos zonos) 

3190, Gipso karsto ežerai 

9 
Padaičių 
miškas 
(LTBIR0009) 

61 
Biržų raj. 
savivaldybė 

Teritorija patenka 
į Biržų regioninį 
parką (dalis 
Padaičių 
botaninio 
draustinio) 

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai 

 
Į buveinių apsaugai svarbios teritorijos Nemunėlio vidurupis (LTBIR0003) ribas patenka II 
infrastruktūros plėtros krypties Nemunėlio Radviliškio mst. ir Germaniškio kaimo  viešojo 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos (4 pav.). Šiose viešojo geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose savivaldybės bendrojo plano sprendiniais 
numatoma urbanistinė plėtra, bet jų vystymas tikėtinas vėliau kaip po 10 metų. Šiose 
teritorijose inžinierinių tinklų plėtra dabartiniame etape nėra planuojama. 
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Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esanč ių „Natura 2000” teritorijų išsidėstymas, planuojamų 
teritorijų atžvilgiu, vaizduojamas 4 paveiksle. 
 

 
 

4 pav. Saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų tinklas savivaldybės teritorijoje ir vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų atžvilgiu 
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Siekdami įgyvendinti pagrindinį aplinkosaugos tikslą – išsaugoti ir palaikyti biologinę įvairovę – 
saugomose teritorijose teritorinės plėtros (naujų statinių statyba) nenumatyta, išskyrus 
priemones būtinam esamų gyventojų aprūpinimui centralizuota inžinerine infrastruktūra jau 
susiformavusioje gyvenvietės urbanistinėje struktūroje. Gyvenviečių dalyse, kurios patenka į 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas naujų nuotekų valymo įrenginių  ir nuotekų 
išleistuvų  neplanuoja. 
 
Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo poveikio saugomai Europos ekologinio 
tinklo teritorijoms. Buveinių, dėl kurių atrinkta vietovė, apsaugos būklė nepablogės, nes naujų 
vandentiekio inžinerinių tinklų plėtra rekomenduojama vystyti nenumatant gyvenvietės 
teritorinės plėtros į buveinių apsaugai svarbią teritoriją. 
 
Planuojama veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms Europos ekologinio tinklo 
„Natura 2000“ teritorijoms. Tikėtina, kad saugomų paukščių ir buveinių apsaugos būklė 
nepablogės, nes vandentiekos ir vandenvalos infrastruktūros plėtra rekomenduojama esamų 
užstatytų teritorijų gyventojų aprūpinimui inžineriniais tinklais, nenumatant gyvenvietės 
teritorinės plėtros į paukščių ir buveinių apsaugai svarbias teritorijas. Manoma, kad moderni 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įranga užtikrins minimalią avarijų tikimybę 
inžineriniuose tinkluose, tuo pač iu ir paviršinių bei požeminių vandens išteklių taršos sumažėjimą 
buitinėmis nuotekomis. Tokiu būdu „Natura 2000“ teritorijos bus apsaugotos nuo galimo 
gamtinės aplinkos teršimo. 
 
Plėtros (specialiojo) plano keitimas numato priemones, kurios užtikrintų būtiną esamų gyventojų 
aprūpinimą inžinerine infrastruktūra, t.y. inžinerinių tinklų renovavimą bei naujų tinklų tiesimą 
užstatytoms teritorijoms aptarnauti. Plano keitimo rengėjų nuomone, esamų inžinerinių tinklų 
renovavimas bei specialiuoju planu planuojamų vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų ir 
įrenginių plėtra (rekonstravimas) neturės neigiamos įtakos saugomoms teritorijoms. Priešingai, 
atnaujinus nuotekų surinkimo tinklus, sumažės avarijų tikimybė, požeminių bei paviršinių 
vandenų tarša buitinėmis nuotekomis. Plėtros (specialiojo) plano keitimo įgyvendinimas nedarys 
neigiamų pasekmių kraštovaizdžiui. 
 
Inžinerinės infrastruktūros objektų ir su juo susijusių veiklų realus poveikis konkrečioms 
teritorijoms turėtų būti įvertintas, rengiant teritorijos detalųjį planą ir/ar techninį projektą. 
Specialiojo plano keitimu numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 
bus vystoma nepažeidžiant paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos 
juostų ribų. 

Informacija apie teritorijose vykdytus saugomų vertybių tyrimus ir monitoringą bei jų 
duomenų analizė 
 
Aplinkos ministerijos užsakymu 2014 m. šalyje buvo vykdomi Europos Bendrijos svarbos 
natūralių buveinių inventorizavimo tyrimai. Pagal šiuos duomenis matyti, kad buveinės išsidėsto 
visoje savivaldybės teritorijoje. Dažniausiai sutinkamos miškų ir pievų buveinės (9080 Pelkėti 
lapuočių miškai, 9050 žolių turtingi elglynai, 9010 Vakarų taiga, 91D0 Pelkiniai miškai, 91E0 
Aliuviniai miškai,  6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 6270 Rūšių turtingos ganyklos ir ganomos 
pievos ir kt.) (4 pav.).  
 
Didžiąją Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonių, skirtų gyvosios gamtos būklės 
vertinimui, dalį sudaro stebėjimai, skirti Europos Bendrijai svarbių rūšių, buveinių ir paukščių 
migracijos susitelkimo vietų būklės vertinimui. Tai turi užtikrinti, kad būtų sukaupta informacija, 
kuri sudarys sąlygas nustatyti jautriausias Europos biologinės įvairovės sritis ir užkirsti kelią jos 
nykimui. Valstybinio aplinkos monitoringo dalis yra Paukščių direktyvos ir Buveinių direktyvos 
rūšių apskaita. Apskaitos vykdomos daugelyje Lietuvos saugomų teritorijų. Kiekviena paukščių, 
kitų gyvūnų ir augalų rūšis turi savo stebėjimo vietas (taškus, maršrutus ir plotus). Rūšių 
monitoringas periodiškai vykdomas kiekvienai rūšiai individualiai. Yra rūšys, kurios apskaitomos 
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kasmet, kitos kas antri metai, kas trys, kas penki. Pagal priskirtas saugomas teritorijas, apskaitą 
vykdo saugomų teritorijų specialistai  - ekologai, biologai.  

 

Saugomose teritorijose naujų ūkinių veiklų vykdymas nenumatomas. Saugomos teritorijos 
tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal LR saugomų teritorijų, LR aplinkos apsaugos, LR 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, LR miškų, LR teritorijų planavimo, LR statybos 
bei kitus įstatymus, saugomų teritorijų nuostatus, planavimo dokumentus, saugomų 
teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipinius ir (ar) individualius 
apsaugos reglamentus ir kt. 

Kiti patvirtinti, rengiami ar įgyvendinami planai ar programos įsteigtose ar potencialiose 
„Natura 2000“ teritorijose: 
 

 LR teritorijos bendrasis planas, patvirtintas LRS 2002-10-29 nutarimu Nr.IX-1154; 
 Rengiamas LR teritorijos bendrasis planas (www.bendrasisplanas.lt); 
 Panevėžio apskrities bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012-12-12 nutarimu Nr.1531, 
 Biržų rajono bendrojo plano keitimas (rengiamas, baigiamasis etapas, www.tpdris.lt, TPD 

Nr.K-RJ-36-18-240); 
 Biržų miesto bendrasis planas (www.tpdr.lt ,TPDR registracijos Nr. T00072888, 2014-09-

03). 
 Vabalninko miesto teritorijos bendrasis planas, (www.tpdris.lt ,TPD Nr.K-VT-36-17-54); 
 Gyvenamosios vietovės, kuriai siekiama Likėnų kurortinės teritorijos statuso, bendrasis 

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

 Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015-
04-16 nutarimu Nr. XII-1626; 

 Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų planas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-01-09 įsakymu Nr. D1-12; 

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

 ES Biologinės įvairovės strategija iki 2020 metų; 
 Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypč ių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004-12-01 nutarimu Nr. 1526; 
 Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2017-03-31 sprendimu Nr.3977; 
 Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija (Bernas, 1994); 
 Biologinės įvairovės konvencija (Rio de Žaneiras, 1992); 
 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, 

priimta 2009-11-30; 
 Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos, priimta 1992-05-21; 
 Migruojanč ių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija (Bona, 1979); 
 Sutartis dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje (Londonas, 1991); 
 Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-

14 įsakymu Nr.D1-96; 
 Teritorijai rengiami ir parengti detaliųjų ir specialiųjų planų sprendiniai. 
 
 
 
 
 



Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas  

SPAV ATRANKOS DOKUMENTAS 
Plano ar programos įgyvendinimo poveikio 
įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms  reikšmingumo nustatymas 

 

 
UAB CityForm LT / 2020 m.  15 

 
 

 

Veiklos analizė 
A dalis B dalis 

Aspektai 

P
astabos 

Atskirų veiklos aspektų 
poveikio reikšmingumas 

(reikšmingas/ 
nereikšmingas/ 

nežinomas) 

P
astabos 

Individualūs plano ar programos aspektai (pavieniui ar kartu su 
kitais planais ar programomis) ar jų kombinacijos, kurie gali daryti 
poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms1: 
• numatoma teritorijos vystymo bendroji erdvinė koncepcija:  
Yra įvertinami iki šio specialiojo plano rengimo pradžios parengti 
teritorijų dokumentų sprendiniai (tame tarpe galiojančio specialiojo 
plano sprendiniai). Šios koncepcijos įgyvendinimas užtikrintų iki šiol 
parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo 
tąsą, nepažeistų teritorijoje galiojančių veiklos apribojimų, užtikrintų 
geriamojo vandens tiekimo tiekimą ir nuotekų surinkimą 
urbanizuotose teritorijose. Taip pat numatomos vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo tinklų plėtros kryptys ir vystymo būdai, 
numatomos preliminarios vietos būsimai infrastruktūrai. 
Koncepcijos įgyvendinimas užtikrins Nuotekų tvarkymo reglamento 
nuostatų, Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
keitimo sprendinių, aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą. 
Ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriniai pokyčiai savivaldybės 
teritorijoje nenumatomi. 

  
 
 
 
 

 



Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas  

SPAV ATRANKOS DOKUMENTAS 
Plano ar programos įgyvendinimo poveikio 
įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms  reikšmingumo nustatymas 

 

 
UAB CityForm LT / 2020 m.  16 

 
 

 

• numatomi teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai:  
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. 

Atsižvelgiant į nustatytus kriterijus, į viešojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijas (toliau VGVNT teritorijos) įtraukiamos 
visos urbanizuotos ir (arba) urbanizuojamos teritorijos, kurios 
numatytos Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
keitime (www.tpdris.lt; TPD Nr.K-RJ-36-18-240). Gyvenamosioms 
vietovėms,  įtrauktoms į VGVNT teritorijas, nustatomos 
infrastruktūros plėtros kryptys ir infrastruktūros vystymo būdas. 
VGVNT teritorijos, kurios priskiriamos II ir III plėtros kryptims, 
paliekamas esamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būdas – 
individualus. 
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, keičiant ir (ar) koreguojant 
planą, atsižvelgiama į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų 
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m. 
vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017– 
2023 metų programos patvirtinimo“, ir į Vandenų srities plėtros 
2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 
D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų 
programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ nuostatas.“ 
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• numatomi teritorijos tvarkymo, reglamentavimo, naudojimo ir 
apsaugos principai/ypatumai: Projektuojant geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus ir infrastruktūrą (techninių 
projektų rengimo metu) būtina vadovautis Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo (LRS 2019-06-06 Nr. XIII-2166) 
reikalavimais dėl apsaugos zonų nustatymo. Naujų tinklų tiesimo 
konkrečios vietos, vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų planinė padėtis 
nustatomi vėlesnėse projektavimo stadijose (techniniais projektais). 
Infrastruktūra turi būti planuojama pagal specifinius teritorijų 
požymius. Pažymėtina, kad šiuo specialiojo plano keitimu 
įregistruotiems žemės sklypams apribojimai dėl naujos 
infrastruktūros įrengimo nesukuriami, žemės paskirtis, būdas ar 
pobūdis nekeičiami, teritorijų paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūra neatliekama. Detalizuojant kaip vandentiekio bei nuotekų 
tinklais aprūpinti šiuo specialiojo plano keitimu nustatytas viešojo 
geriamojo vandens tiekimo teritorijas (t.y. rengiant detaliuosius 
planus ir/ar techninius projektus) būtina atsižvelgti į esamų ir 
planuojamų objektų apsaugos bei įtakos zonas, nustatytas 
planuojamų tinklų apsaugos zonas. Sugriežtintų sąlygų šiai 
teritorijai nesiūloma, nes nagrinėjamojoje teritorijoje siūlomi 
sprendiniai nedarys neigiamo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms. 

   

• statybų mastas (dydis): Specialiojo plano keitimu suplanuotos tik 
prioritetinės vandentiekio ir nuotekų sistemos plėtros kryptys, bei 
įvardintas infrastruktūros objektų poreikis, nenumatant objektų 
parametrų ir tikslios dislokacijos vietos. Taškinei infrastruktūrai 
rezervuojama preliminari vieta, kuri gali keistis atsižvelgiant į 
specifinius teritorijos poreikius. 

   

• žemės paėmimo poreikis, teritorijos dydis (ha), kur 
numatoma keisti pagrindinę žemės tikslinę paskirtį, nurodant, 
iš kokios paskirties į kokią: Žemės paėmimas šiuo specialiojo 
plano keitimu nenumatomas. 
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• atstumas nuo įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų 
arba pagrindinių teritorijų vertybių:  
Į Ppaukščių apsaugai svarbios  teritorijos LTBIRB002 Nemunėlio 
upės slėnis ribas nedideliu plotu patenka Kvietkų kaimo viešojo 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos. Šios 
teritorijos numatomos jau esamose užstatytose miestelio ir kaimo 
teritorijose. Plano rengėjai kaimo dalyje, patenkančioje į Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją naujų nuotekų valymo 
įrenginių  ir nuotekų išleistuvų  neplanuoja. 
Į buveinių apsaugai svarbios teritorijos Nemunėlio vidurupis 
(LTBIR0003) ribas patenka perspektyvinės Nemunėlio Radviliškio ir 
Germaniškio kaimo  viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo teritorijos. VGVNT teritorijoms, kurioms savivaldybės 
bendrojo plano sprendiniais numatoma urbanistinė plėtra  
centralizuoti tinklai vystomi VGVNT teritorijos dalyje, kuri priklauso I 
infrastruktūros plėtros krypčiai;. II ir III infrastruktūros plėtros 
kryptims, priklausančiose VGVNT teritorijos dalyse  numatomas 
infrastruktūros vystymo būdas - individualus t.y. paliekamas 
esamas. esamas).  Jų vystymas tikėtinas vėliau kaip po 10 metų. 
Šiose teritorijose inžinierinių tinklų plėtra dabartiniame etape nėra 
planuojama. 
Specialiojo plano rengėjai siekdami įgyvendinti pagrindinį 
aplinkosaugos tikslą– išsaugoti ir palaikyti biologinę įvairovę 
saugomose teritorijose teritorinės plėtros (naujų statinių statybos) 
nenumatė, išskyrus priemones būtinam esamų gyventojų 
aprūpinimui centralizuota inžinerine infrastruktūra jau 
susiformavusioje gyvenvietės urbanistinėje struktūroje. Gyvenviečių 
dalyse, patenkančiose į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
teritorijas nauji nuotekų valymo įrenginiai  ir nuotekų išleistuvai  
neplanuojami. 
Kitos Natura 2000 teritorijas į planuojamas specialiojo plano 
teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. 

   

• resursų poreikiai (dideli energijos ar gamtos išteklių 
poreikiai):nenumatomi 

   

• emisijos (į žemę, vandenį, orą), įskaitant triukšmą: 
nenumatomi. Specialiojo plano keitimu numatyta vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra bus vystoma nepažeidžiant 
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos 
juostų ribų. Vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrančių 
apsaugos juostose veikla neplanuojama. 
Įrenginių eksploatacijos metu oro teršalų susidarymas 
nenumatomas. 
Vykdoma veikla neigiamo poveikio dirvožemio taršai ir erozijai 
neturės. Techninių projektų stadijose turi būti numatyta: surinkti 
atidirbtus tepalus iš mechanizmų, kad nebūtų užterštas 
paviršinis vanduo ir dirvožemis.  

   

• įgyvendinimo ir eksploatacijos metu susidarysiantis didelis 
atliekų kiekis (nurodyti kategoriją): nenumatoma 

   

• uždarymo (veiklos nutraukimo) metu susidarysiantis didelis 
atliekų kiekis (nurodant kategoriją): nenumatoma 

   

• numatomi didelės apimties žemės kasybos darbai: 
nenumatoma 

   

• numatomi fiziniai aplinkos pokyčiai: nenumatoma 
• transportavimo poreikiai: nenumatoma 
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• statybos, eksploatavimo, uždarymo trukmė: Specialiuoju planu 
yra numatytos tik vandentiekio ir nuotekų sistemos plėtros 
prioritetinės plėtros kryptys. Konkrečių inžinerinės infrastruktūros 
objektų ir su jais susijusių veiklų realus poveikis konkrečioms 
teritorijoms turėtų būti įvertintas rengiant teritorijos detalųjį planą 
ir/ar techninį projektą. Jo rengimo metu turėtų būti nustatytos darbų 
rūšys ir apimtys, siekiant įvertinti ar tie darbai atitinka “Bendrųjų 
buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose” 
(patvirtintuose 2004 m. kovo 15 d. Nr. 276) reglamentuotą 
leidžiamų darbų sąrašą paukščių ir buveinių apsaugai skirtoje 
saugomoje teritorijoje. 

   

• kiti aspektai ar jų kombinacijos (organizatoriaus nuožiūra): 
nėra 

   

Pastaba: 1) 1 – Netaikoma aspektams, kai planuose ar programose sprendiniai šiais aspektais nenumatomi. 

 
 

Veiklos sąlygojamų teritorijų pokyčių analizė 
A dalis B dalis 

Teritorijų pokyčiai 

P
astabos 

Teritorijų pokyčių reikšmingumo 
įvertinimas (nereikšmingas/mažai 

reikšmingas/reikšmingas) 

P
astabos 

Tikėtini teritorijų pokyčiai, jų priežastys ir juos sukeliančios 
veiklos rūšys:1  

 -  

• natūralių buveinių tipų ploto ir (arba) rūšių buveinių ploto 
sumažėjimas: Bendrojo plano koregavimo sprendiniai 
koregavimo sprendiniai nesprendžia natūralių buveinių 
tipų ploto ir (arba) rūšių buveinių ploto sumažėjimo. 

 -  

• didelis rūšių trikdymas: nenumatomas  -  
• natūralių buveinių ar rūšių užimtų plotų suskaidymas: 
nenumatomas 

 -  

• rūšių ar populiacijų tankumo sumažėjimas: sprendiniais 
nesprendžiamas 

 -  

• invazinių rūšių išplitimas: sprendiniais nesprendžiamas  -  
• medžiojamųjų gyvūnų ir verslinę reikšmę turinčių žuvų 
rūšių išteklių kitimas: sprendiniais nesprendžiamas 

 -  

• gyvūnų maitinimosi, migracijos, veisimosi ar žiemojimo 
vietų suardymas: sprendiniais nesprendžiamas 

 -  

• hidrologinio režimo pokyčiai, įskaitant vandens cheminių 
ir fizinių savybių kaitą, eutrofikacijos padidėjimą 
daugiamečių bei metinių vandens lygio svyravimų 
apimties bei periodiškumo pokyčius: sprendiniais 
nesprendžiama 

 -  

• žemės naudmenų struktūros ir vyraujančių žemės ūkio 
kultūrų pokyčiai, miško kirtimai (pagal plotą ir iškertamos 
medienos tūrius), sausinamos žemės plotas (ha): 
sprendiniais nesprendžiama  

 -  

• gruntinio vandens slūgsojimo gylio pakeitimai, reljefo 
pakeitimai: sprendiniais nesprendžiama 

 -  

• eolinių procesų pasikeitimas, erozijos suaktyvėjimas: 
sprendiniais nesprendžiama 

 -  

• kiti pokyčiai (organizatoriaus nuožiūra): nėra  -  
Pastabos: 1) 1 Netaikoma aspektams, kai planuose ar programose sprendiniai šiais aspektais nenumatomi. 

2) Plano ar programos rengimo organizatorius (jo pasitelktas konsultantas) pateikia topografinį planuojamos 
teritorijos ar teritorijos, kurioje bus įgyvendinama programa, žemėlapį (M 1: 50 000). 
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Informaciją, reikalingą plano įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumui nustatyti, pateikė: Vida Bujauskienė, tel. 8 612 43146 
vida.bujauskiene@gmail.com  2021-02-18. 
 
Plano įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą 
nustatė: Vida Bujauskienė, tel. 8 612 43146 vida.bujauskiene@gmail.com  2021-02-18. 

 
 


