
INFORMACIJA APIE GAUT Ą UAB „MINIJOS NAFTA“ NAFTOS 
GAVYBOS GARGŽDŲ LICENCINIO PLOTO PIETVAKARIN ĖJE 
DALYJE (KINT Ų OBJEKTE) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAIT Ą 

 
2016-02-02 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Minijos nafta“, Gamyklos g. 11, 96001 Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. (8 46) 405 

060, faks. (8 46) 405 055. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-206, 92221 Klaipėda, tel. (8 

46) 390 818, el. p. rosita@corpi.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Naftos gavyba Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte). 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl. 
 
Atsakinga institucija  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2016-01-15 raštu Nr. (7.13)V4-138 „Dėl UAB 

„Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 
ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

2. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2015-12-31 raštu Nr. R3-(4.1.18)- „Dėl UAB 
„Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad PAV ataskaita bus nagrinėjama (svarstoma) 
2016 m. sausio mėn. Šilutės rajono savivaldybės taryboje ir sprendimas bus pateiktas atskiru raštu. 

3. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba 2015-12-17 raštu Nr. 1-21-284 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV 
ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2015-12-29 
raštu Nr. (9.38-Kl)2Kl-2282 „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto 
pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ nurodė, kad pritaria 
PAV ataskaitai ir planuojamai veiklai neprieštarauja. 

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-01-19 raštu Nr. (4)-
V3-65(7.21) „Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje 
dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“  nurodė, kad pritaria PAV ataskaitos 
kokybei ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama planuojama ūkinė veikla, laikantis šių sąlygų: 

– statybos darbų Nr. 2 aikštelėje nevykdyti pavasarinės paukščių migracijos metu (kovo -
balandžio mėn.) 

– tamsiuoju paros metu apšviesti gręžinio bokštą; 
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– įrengti horizontalų ir uždengtą dujų deginimo fakelą. 
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 

departamentas 2013-10-16 raštu Nr. (33-1)-LV4-3096 patvirtino UAB „COWI Lietuva“ parengtą 
UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) 
poveikio aplinkai vertinimo programą su pastabomis: 

– siekiant užtikrinti nenaudojamų žemės gelmių išteklių, esančių tame pačiame telkinyje 
arba jo įtakos zonoje apsaugą nuo planuojamos ūkinės veiklos pasėkoje tikėtino reikšmingo 
poveikio, PAV ataskaitoje tikėtino planuojamos ūkinės veiklos poveikio žemės gelmėms, kaip 
vienam iš aplinkos komponentų, vertinimą atlikti remiantis informacija apie planuojamos ūkinės 
veiklos vietoje esančius faktinius žemės gelmių išteklius; 

– PAV ataskaitoje nurodyti, ar naftos ištekliams išgauti bus naudojamas hidraulinio plėšymo 
metodas ir jeigu jis bus naudojamas, įvertinti šio technologinio sprendimo tikėtiną reikšmingą 
poveikį aplinkos komponentams, ypatingą dėmesį atkreipiant į tikėtiną reikšmingą poveikį žemės 
gelmėms ir jose glūdintiems žemės gelmių ištekliams; 

– jeigu PAV ataskaitoje vietos naftos gavybos gręžiniams įrengti bus pasirinktos už Gargždų 
licencinio ploto ribų, pagrįsti tokio pasirinkimo teisėtumą. 

 
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kintų seniūnijos 
skelbimų lentose (2015-07-08); laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2015-07-09) ir „Pamarys“ (2015-07-
09), UAB „Minijos nafta“ ir VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto tinklalapiuose. Susirinkimas 
su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2015-07-24 1600 val. Šilutės rajono Kintų pagrindinės 
mokyklos daugiafunkciniame centre, adresu Kuršių g. 23, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav. 
Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo ir planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus, 
visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos visuomenės pastabų ir 
pasiūlymų, į kuriuos atsakė raštiškai. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2016 m. vasario 17 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos klausimais. 


