INFORMACIJA APIE GAUTĄ
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ
2015 m. gruodžio 11 diena
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).
UAB „Manifoldas“ Gamyklos g. 11, Gargždai, LT96155 Klaipėdos r. sav., direktorius
Andrius Bartkevičius , tel.: 8 46 484801, faksas: 8 46 470942, el. paštas: info@manifoldas.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų
rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).
UAB „Ekosistema“, Taikos per. 119, LT–94231, Klaipėdos m. sav., direktorius Marius Šileika,
tel. (8~46) 430469; faks. (8~46) 430469; el. p.: info@ekosistema.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Vakarų Ablingos naftos gavybos aikštelės su 3 - 4 naftos paieškos / gavybos gręžiniais
įrengimas ir eksploatacija.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)
Žemės sklypas (kad. Nr. 5559/0002:259 Tilvikų k.v.), esantis Tilvikų k., Vėžaičių sen.,
Klaipėdos r. sav.
Atsakinga institucija
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks.
8 706 62 000.
Kontaktinis asmuo - Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Klaipėdos skyrius, Vitas Jonušas tel. 8 46 466456; el. paštas: vitas.jonusas@aaa.am.lt.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai);
2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras (Kvietinių g. 8, Gargždai);
3. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 4, LT-92191 Klaipėda);
4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius (Tomo g. 2, LT91245 Klaipėda);
5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9,
LT09311 Vilnius);
6. Radiacinės saugos centras (Kalvarijų g. 153, LT08221 Vilnius).
Visi subjektai PAV programai pritarė:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-10-13 raštu Nr. (4)-V32420 (7.21) pateikė išvadą, kad planuojama ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti reikšmingą
neigiamą poveikį „Natura 2000“ teritorijai ir šiuo atžvilgiu privaloma atlikti planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimą ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos pageidauja dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procedūrose vertinimo subjektų
teisėmis; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys
2014-12-08 raštu Nr. (9.38.-Kl) 2Kl-2164; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
raštu 2014-12-11 Nr. 1-222030 (11.10), Klaipėdos visuomenės sveikatos centras raštu 2014-12-09
Nr. (7.27.) V4-3843 programai pritarė; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2014-12-10
raštu Nr. S-(51. 42) A56395 (paprašė ataskaitos turinį papildyti punktu „Teritorijų planavimo
dokumentai, įtakojantys planuojamą ūkinę veiklą, Rengiant ataskaitą, sanitarinės apsaugos zonos
brėžinyje vaizduoti esamas gyvenamąsias ir naujai planuojamas teritorijas; .Radiacinės saugos
centras 2014-12-17 raštu Nr. 1.11-2-3705 programą derina su išlyga, kad ataskaitoje būtų įvertintas
ūkinės veiklos poveikis pagal veiksnį – jonizuojančiąją spinduliuotę (kai veiklos metu gali
susidaryti gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų).

Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenė informuota
Informacija apie Vakarų Ablingos naftos gavybos aikštelės su 3 - 4 naftos paieškos / gavybos
gręžiniais įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą buvo išspausdinta 201411-11 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ ir 2014-11-12 Klaipėdos rajono laikraštyje
„Banga“, 2014-11-11 Klaipėdos r., sav. Vėžaičių sen., skelbimo lentoje, bei 2014-11-14 paskelbtas
Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje. Dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV programos
visuomenės pasiūlymų ir pastabų nebuvo gauta.
Programą patvirtino Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyrius raštu 2014-12-31 Nr.(15.3)-A4-8787).
Informacija apie PAV ataskaitą. Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
visuomenė informuota respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ 2015-10-10; Klaipėdos rajono
laikraštyje „Banga“ 2015-10-10; Klaipėdos rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2015-10-09;
Pasiūlymų iš visuomenės dėl PAV ataskaitos iki viešo susirinkimo negauta.
Viešas supažindinimas. Supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2015 m. spalio 24 d. 10:00
val., adresu: Žvelsos g. 1, Tilvikų k., Vėžaičių seniūnija, Klaipėdos r. sav. Pasiūlymų susirinkimo
metu ir per 10 d.d. po susirinkimo dėl PAV ataskaitos negauta. Pasiūlymų dėl protokolo iš
visuomenės taip pat negauta.
Ataskaitos derinimas. PAV ataskaitai pritarė visi PAV subjektai.
Prašymų teikimo terminas
Suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai - Aplinkos apsaugos agentūrai nurodytais
kontaktais ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais per 10 darbo dienų (iki gruodžio 29 d.
imtinai) nuo šio pranešimo paskelbimo.

