
INFORMACIJA APIE GAUT Ą PLANUOJAMOS ŪKIN ĖS VEIKLOS 
ŽVAGINI Ų NAFTOS GAVYBOS AIKŠTEL ĖS ĮRENGIMO IR 
EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAIT Ą 

2013-11-22 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Tomas Žigaras, tel.: 8706 
62033. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) – UAB 
„Manifoldas“, Gamyklos g. 11, LT-96155, Gargždai, tel.: (8 46) 48 4801, faks.: (8 46) 47 0942. 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PAV) dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, 
telefonas, faksas) – UAB ,,Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, LT-08200, Vilnius. Tel.: (8 5) 262 2621, 
faks.: (8 5) 261 7507. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimas ir 
eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) – D. 
Mostaičių kaimas, Kulių seniūnija, Plungės rajonas. 

Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 
tel. +370 70662008, faks.: +370 70662000.  

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys 2013-

03-15 raštu Nr. (9.38-Te)2Te-157 „Dėl PAV programos derinimo“ pritarė PAV programai ir 
ataskaitos nagrinėti nepageidavo. Atkreipė dėmesį, kad planuojama veikla gali turėti įtakos tik 
Didžiųjų Mostaičių kaimo II kapinėms, todėl poveikio aplinkai vertinimo programą būtina 
suderinti ir su Plungės rajono savivaldybės paminklotvarkos specialiste. 

2. Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-03-22 raštu Nr. 3-188 (8.3) „Dėl PAV 
programos derinimo“ susipažino su poveikio aplinkai vertinimo programa ir informavo, kad 
nagrinėti ataskaitos nebus pageidaujama. 

3. Telšių visuomenės sveikatos centras 2013-03-25 raštu Nr. IS-413 „Dėl poveikio aplinkai 
vertinimo programos derinimo“ derino Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir 
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą. 
Telšių visuomenės sveikatos centras 2013-11-21 raštu Nr. IS-1522 „Dėl planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ išnagrinėjo pakartotinai pataisytą ir papildytą 
PAV ataskaitą, kurią derina ir pritaria planuojamai veiklai, kuri bus vykdoma PAV ataskaitoje 
numatytoje teritorijoje, apimtimis ir sąlygomis.  

4. Plungės rajono savivaldybės administracija 2013-03-29 raštu Nr. As-1224 „Dėl PAV 
programos derinimo“ PAV programai pritarė. Pažymėjo, kad Didžiųjų Mostaičių kaimo II 
kapinaitės yra pakankamai toli nuo gavybos aikštelės ir jokios neigiamos įtakos kapinaičių 
teritorijai neturės. 
Plungės rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2013-
11-06 raštu Nr. AS-4577 „Dėl PAV ataskaitos derinimo“ PAV ataskaitai pastabų neturi ir 
neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje. 

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2013-04-
23 raštu Nr. (4)-V3-1045-(7.15) „Dėl žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo poveikio 
aplinkai vertinimo programos“ nepritarė PAV programai ir pateikė pastabas.  
Tarnyba 2013-05-21 raštu Nr. (4)-V3-1247-(7.15) „Dėl žvaginių naftos gavybos aikštelės 
įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ išnagrinėjo pateiktą PAV programą ir jai 
pritarė. Atkreipė dėmesį, kad planuojamos ūkinės veiklos įtakos zona neturėtų būti didesnė nei 
PAV programoje numatyta tyrimų teritorija. Priešingu atveju Tarnyba PAV ataskaitos nederins 
be planuojamos ūkinės veiklos įtakos zonoje papildomų teritorijos tyrimų duomenų. 
Tarnyba 2013-11-15 raštu Nr. (4)-V3-2611(7.15) „Dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės 
įrengimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritaria PAV ataskaitos kokybei ir 
neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama planuojamas Žvaginių naftos gavybos aikštelės 
įrengimas ir eksploatacija, laikantis sąlygos: Gręžinio Žvaginiai-3 vietą perkelti šiauriau 



gręžinio Žvaginiai-2 vietos, kaip nurodyta 5.6.9. pav. „Rekomenduojama gręžinio Žvaginiai-3 
vieta, atsižvelgiant į bioįvairovės tyrimų rezultatus“ ir 6 grafiniame priede. 

6. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2013-04-30 raštu Nr. (2.6)-A4-1499 „Dėl 
žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo 
programos“ išnagrinėjo PAV programą ir pastabų PAV programai pagal kompetencija 
neturėjo. Agentūra vadovaudamasi LR Aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 
D1-747 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-
311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo 
aplinkos ministerijai ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
(Žin., 2011, Nr. 118-5582) 1 priedo 3 punktu kreipėsi dalykinių konsultacijų į Tarnybą. 
Tarnyba išnagrinėjusi PAV programą 2013-04-23 raštu Nr. (4)-V3-1045 (7.15) Agentūrai 
pateikė pastabas. Agentūra prašė PAV dokumentų rengėją papildyti PAV programą pagal 
Tarnybos pateiktas pastabas ir papildytą PAV programą pateikti Agentūrai pakartotiniam 
vertinimui. 
Agentūra 2013-05-29 raštu Nr. (2.6)-A4-1929 „Dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės 
įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos“ patvirtino PAV programą.  

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaita buvo skelbiama: Plungės rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2013-09-09); 
Plungės rajono savivaldybės Kulių seniūnijos skelbimų lentoje (2013-09-09); respublikiniame laikraštyje 
„Lietuvos žinios“ (2013-09-09); Plungės ir Rietavo krašto laikraštis „Žemaitis“ aktualijos skiltyje (2013-
09-10). 

Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyko 2013 m. rugsėjo 26 d. 1700 val. Kulių 
kultūros centre, adresu J. Tumo – Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės r. IKI Viešo visuomenės 
supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita susirinkimo, suinteresuotos visuomenės 
motyvuotų pasiūlymų PAV dokumentų rengėjas negavo. 

Prašymų teikimo terminas – iki 2013 m. gruodžio 05 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą 
instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais. 


