
Informacija apie parengtą UAB „LL investicijos“ naftos gavybos 
gręžinyje „Šilalė-5“ Stemplių k., Švėkšnos sen.,  Šilutės raj. poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-05-04 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 ,,LL investicijos“, Gamyklos g. 11, Gargždai,  tel. 8 46 405060.
Planuojamos  ūkinės  veiklos  (toliau  -  PAV)  dokumentų  rengėjo  pavadinimas,  adresas,
telefonas, faksas.
VšĮ Pajūrio tyrimų ir  planavimo institutas,  H. Manto g.  84, LT-92294 Klaipėda,  tel./faks.  8 46
390818.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Naftos gavyba aikštelėje Šilalė-5, Stemplių k., Švėkšnos sen., Šilutės raj.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).
žemės sklypas kad. Nr. 8872/0007:211, Švėkšnos k. v., Stemplių k., Švėkšnos sen., Šilutės raj.
Atsakinga institucija.
Aplinkos apsaugos agentūra. A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, faksas 8 706
62000.
PAV subjektai:
1. Šilutės  rajono  savivaldybės  administracija  2014-11-03  raštu  Nr.  R3-(4.1.12.)-7713  „Dėl

poveikio aplinkai vertinimo programos“ poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV programai)
programai pritarė.

2. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2015-04-13 raštu Nr. R3-(4.1.12)-2810 ir 2015-04-24
raštu  Nr.  R3-(4.1.12.)-3126  „Dėl  naftos  gavybos  „Šilalė  –  5  aikštelėje  poveikio  aplinkai
vertinimo ataskaitos“ PAV ataskaitai nepritarė, nes planuojama veikla (naftos gavybos aikštelė
„Šilalė  –  5),  žemės  sklype,  kurio  kadastrinis  Nr.  8872/0007:211,  Švėkšnos k.  v.  Šio žemės
sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra žemės ūkio, o naudojimo būdas – kiti
žemės ūkio paskirties sklypai, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir
Lietuvos  Respublikos  Aplinkos  ministro  2005-01-20  įsakymu  Nr.  3D-37/D1-40  (2013-12-1
įsakymo  Nr.  3D-830/D1-920  redakcija)  patvirtinto  Žemės  naudojimo  būdų  turinio  aprašo
reikalavimais,  PAV ataskaitoje  nurodytoje  vietoje  planuojama  ūkinė  veikla  –  naftos  gavyba
negalima.

3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras  2014-10-09 raštu Nr.  (7.27.)  V4-3065 „ Dėl naftos
gavybos Šilalės - 5 aikštelėje poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.

4. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2015-04-10 raštu Nr. (7.13.) V4-1093 „ Dėl poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos“ naftos gavybos Šilalės - 5 aikštelėje Stemplių k., Švėkšnos sen.,
Šilutės raj. PAV galimybėms pritarė.

5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2014-
10-14 raštu Nr. 1(9.38-Kl) 2Kl-1863 „Dėl naftos gavybos Šilalės-5 aikštelėje poveikio aplinkai
vertinimo  programos“  pritarė  PAV  programai,  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 valdyba 201410-17 raštu „Dėl poveikio aplinkai
vertinimo  programos“  pastabų  PAV  programai  neturėjo  ir  nurodė  kad  ataskaitos  nagrinėti
nepageidauja. 

7. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-12-10 raštu Nr. (4)-V3-
2848 (4.21) naftos gavybos Šilalė – 5 aikštelės PAV programai pritarė.



8. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-03-10 raštu Nr. (4)-V3-
565 (4.20) naftos gavybos Šilalė – 5 aikštelės PAV ataskaitos kokybei pritarė ir neprieštarauja
planuojamai ūkinei veiklai.

9. Radiacinės saugos centras 2014-12-05 raštu Nr. 1.11-2-3610„Dėl poveikio aplinkai vertinimo
programos“ PAV programai pritarė su išlyga, kad Programos dalyje 4.9. Visuomenės sveikata
bus įvertintas ūkinės veiklos poveikis pagal veiksnį – jonizuojančiąją spinduliuotę (kai veiklos
metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų).

10. Radiacinės saugos centras 2015-03-20 raštu Nr. 1.11-2-1022 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos“ PAV ataskaitą derina be pastabų.

11. Aplinkos  apsaugos  agentūros  Taršos  prevencijos  ir  leidimų departamento  Klaipėdos  skyrius
2014-12-31  raštu  Nr.  (15.3)-A4-8767„  Dėl  naftos  gavybos  Šilalės  -  5  aikštelėje  poveikio
aplinkai vertinimo programos“ patvirtino UAB „LL investicijos“ planuojamos ūkinės veiklos –
naftos gavybos Šilalės – 5 aikštelėje, Stemplių kaime, Švėkšnos seniūnijoje, Šilutės rajone PAV
programą.

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Šilutės rajono savivaldybės ir Švėkšnos
seniūnijos skelbimų lentose (2014-09-19); respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2014-09-
19);  rajoniniame  laikraštyje  „Pamarys“  (2014-09-19);  Aplinkos  apsaugos  agentūros  tinklapyje
(2014-12-31).
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Šilutės rajono
savivaldybės  administracijos  ir  Švėkšnos  seniūnijos  skelbimų  lentose  (2015-02-09);
respublikiniame  laikraštyje  „Lietuvos  žinios“  (2015-02-10);  rajoniniame  laikraštyje  „Pamarys“
(2015-02-10); Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje (2015-05-05). Su parengta PAV ataskaita iki
susirinkimo su visuomene buvo galima susipažinti  VšĮ Pajūrio tyrimų ir  planavimo institute H.
Manto g. 84, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, 242 kb., Klaipėdoje; Švėkšnos seniūnijoje ,
Liepų a. 24, Švėkšnoje, Šilutės rajone. Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2015-
02-26 15.00 val. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švėkšnos seniūnijos susirinkimų salėje
Susirinkime  dalyvavo  PAV  dokumentų  rengėjai,  Planuojamos  ūkinės  veiklos  organizatoriaus
atstovai,  visuomenės  atstovai.  PAV  dokumentų  rengėjas  dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos
suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų negavo.
Prašymų teikimo terminas
Iki  2015 m.  geguž s  19  d.  visuomenė ė  turi  teisę  kreiptis  į  atsakingą  instituciją  (Aplinkos  apsaugos
agentūrą)  ir  pateikti  prašymus  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitos
klausimais.


