Informacija apie gautą UAB „Alkuras“ Ruigių II smėlio ir žvyro
telkinio eksploatacijos Ruigių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj.
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2015-07-03 Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos
skyrius, vyr. spec. Vitas Jonušas, tel.: 8 46 466456.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
UAB ,,Alkuras“, Medvalakio g. 27, Palanga, tel. 8 670 39781, el. p. uabalkuras@gmail.com.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas.
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, Vilhelmo Berbomo g. 10-202, LT-92221 Klaipėda,
tel./faks. 8 46 390818, el. p. anfelix56@gmail.com..
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacija.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).
žemės sklypas kad. Nr. 5525/0008:168, Girininkų k. v., Ruigių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone.
Atsakinga institucija.
Aplinkos apsaugos agentūra. A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, faksas 8 706
62000.
PAV subjektai:
1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2014-12-17 raštu Nr. (5.1.42)-25-6508 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo programos“ Ruigių II smėlio ir žvyro eksploatacijos poveikio
aplinkai vertinimo (toliau – PAV programai) programą derino.
2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2015-06-12 raštu Nr. (5.1.12)-A5-3082 „Dėl
poveikio aplinkai ataskaitos“ PAV ataskaitą derino ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms
pasirinktoje vietoje pritarė.
3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2014-12-10 raštu Nr. (7.27.) V4-3858 Ruigių II smėlio
ir žvyro telkinio eksploatacijos PAV programai pritarė.
4. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2015-05-20 raštu Nr. (7.13.) V4-1589 „ Dėl poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos“ Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos Ruigių k.,
Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms
pritarė.
5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 201411-27 raštu Nr. (9.38-Kl) 2Kl-2108 Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos PAV
programai pritarė, tačiau, kadangi teritorijoje nėra registruotų kultūros vertybių, kurios būtų
paskelbtos saugomomis pagal LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą
planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos nenagrinės.
6. Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
2014-12-11 raštu Nr. 1-16-871 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pastabų ir
pasiūlymų PAV programai neturėjo.
7. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-12-12 raštu Nr. (4)-V32823 (7.21) Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos PAV programai pritarė su
pastabomis. PAV programoje turi būti numatyta, kad ataskaitoje bus išanalizuota ir pateikta
informacija apie: 1) Aisės upės galimus potvynius, jų įtaką eksploatuojamam karjerui; 2)
Numatomas laikinas grunto sandėliavimo vietas; 3) Karjero rekultivaciją ir jo eigą; 4) Nuo
planuojamos ūkinės veiklos 300 metrų atstumu kartografuotas Natura 2000 teritorijas – Veiviržo
ir Šalpės (LTKLA0010) saugomas vertybes ir joms tinkamas buveines. Jei bus nustatyta, kad
Aisės upės potvynis susijęs su numatomu eksploatuoti karjeru, saugomų vertybių

kartografavimu Natura 2000 teritorijoje – Veiviržo ir Šalpės upės (LTKLA0010) turi būti
išplėstas iki 2 km atstumu. 5.) Monitoringo tikslingumą. Monitoringo tikslingumas turi būti
sprendžiamas PAV ataskaitoje, įvertinus informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos galimą
įtaką saugomoje teritorijoje esančioms vertybėms.
8. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-05-12 raštu Nr. (4)-V3927 (7.21) PAV ataskaitos kokybei pritarė ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama planuojama
Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacija, laikantis šių sąlygų: 1) Ruigių II smėlio ir žvyro
telkinio įrengimo, eksploatacijos ir rekultivacijos darbai (laikinos statybos aikštelės, grunto
įrengimo vietos (pylimai), privažiavimo keliai ir kt.) negalimi Veiviržo valstybiniame
ichtiologiniame draustinyje; 2) Žemės darbų, susijusių su karjero įrengimu ir rekultivacija,
nevykdyti kovo – birželio mėnesiais; 3) Ruigių II smėlio ir žvyro telkinį rekultivuoti į
nepratekantį paviršinį vandens telkinį. Išvardintos neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo
priemonės turi būti vykdomos planuojamos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis.
9. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyrius
2015-01-07 raštu Nr. (15.3)-A4-72 patvirtino UAB „Alkuras“ planuojamos ūkinės veiklos –
Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos, žemės sklype kad. Nr. 5525/0008:168, Ruigių
kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone PAV programą.
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Klaipėdos rajono savivaldybės ir
Vėžaičių seniūnijos skelbimų lentose (2014-11-04); respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“
(2014-11-05); rajoniniame laikraštyje „Banga“ (2014-11-05); Aplinkos apsaugos agentūros
tinklapyje (2015-01-08).
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos ir Vėžaičių seniūnijos skelbimų lentose (2015-03-23);
respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2015-03-21); rajoniniame laikraštyje „Banga“ (201503-21); Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje (2015-07-15). Su parengta PAV ataskaita iki
susirinkimo su visuomene buvo galima susipažinti VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute
Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, 202 kb., Klaipėdoje; Vėžaičių
seniūnijoje, Gargždų g. 25, Vėžaičiuose, Klaipėdos rajone ir Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargžduose. Susirinkimas su visuomene dėl PAV
ataskaitos įvyko 2015-04-07 17.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos posėdžių
salėje Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus
atstovai. PAV dokumentų rengėjas dėl planuojamos ūkinės veiklos suinteresuotos visuomenės
pastabų ir pasiūlymų negavo.
Prašymų teikimo terminas
Iki 2015 m. liepos 20 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos
agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
klausimais.

