
INFORMACIJA APIE GAUT Ą VĖŽAI ČIŲ II-OSIOS NAFTOS 
GAVYBOS AIKŠTEL ĖS ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2014-04-25 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62031 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Manifoldas“, Gamyklos g. 11, Gargždai, 96155 Klaipėdos r. sav., tel. (8 46) 484 801, 

faks. (8 46) 470 942. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 

261 7507. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Vėžaičių II-oji naftos gavybos aikštelė. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Girininkų k. 
 
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 2013-11-18 raštu Nr. (7.5)V4-3866 „Dėl 

Vėžaičių II-osios naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo 
programos“ pritarė PAV programai. 

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2014-04-22 raštu Nr. (7.13)V4-1238 „Dėl Vėžaičių 
II-osios naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 
pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje. 

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2013-12-16 raštu Nr. (5.1.12)-A5-6247 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo programos“ suderino PAV programą. 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2014-04-15 raštu Nr. (5.1.42)-A5-2025 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ suderino PAV ataskaitą ir pritarė veiklos galimybėms. 

3. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba 2013-11-20 raštu „Dėl PAV programos derinimo“ suderino PAV programą. 

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba 2014-03-12 raštu „Dėl PAV ataskaitos derinimo“ suderino PAV ataskaitą. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 
2013-11-21 raštu Nr.(9.38-Kl)2Kl-2576 „Dėl Vėžaičių II-osios naftos gavybos aikštelės įrengimo ir 
eksploatavimo PAV programos“ informavo, kad pagal kompetenciją nuomonės dėl poveikio 
aplinkai vertinimo programos neteiks, nes statybos zonoje nėra Kultūros vertybių registre 
registruotų kultūros vertybių, jų teritorijų ar apsaugos zonų. 

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2014-01-02 raštu Nr. (2.6)-A4-4885 ,,Dėl Vėžaičių II-osios 
naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV 
programą patvirtino. 



 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos skelbimų lentoje (2013-10-21); Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 
Vėžaičių seniūnijos skelbimų lentoje (2013-10-22); respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ 
(2013-10-23); rajoniniame laikraštyje „Banga“ (2013-10-23). Aplinkos apsaugos agentūra 2013-10-
22 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie parengtą PAV programą nurodė kur, kada ir iki kada 
visuomenė turi teisę susipažinti su parengta PAV programa taip pat nurodė, kad pasiūlymus dėl 
planuojamos ūkinės veiklos galima teikti PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijas galima 
teikti atsakingai institucijai ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais. 

 
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (2014-01-22); Klaipėdos rajono 
savivaldybės administracijos Vėžaičių seniūnijos skelbimų lentoje (2014-01-23); respublikiniame 
laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2014-01-25); rajoniniame laikraštyje „Banga“ (2014-01-25). 

Visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2014-02-12 1800 val. Girininkų kaimo 
bendruomenės namuose, adresu Mokyklos g. 6, Girininkų k., Klaipėdos r. sav. Viešajame 
susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, PAV dokumentų rengėjas, 
visuomenės atstovai. Parengtas viešo susirinkimo protokolas buvo išsiųstas reg. paštu Girininkų 
kaimo bendruomenės pirmininkei bei sudaryta galimybė su parengtu protokolu susipažinti PAV 
dokumentų rengėjų ir planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus būstinėse. Pastabų dėl protokolo 
negauta.  

 Iki viešo visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita 
susirinkimo, suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų PAV dokumentų rengėjas negavo. 
Po PAV ataskaitos viešo pristatymo PAV dokumentų rengėjas 2014-02-21 gavo Girininkų kaimo 
bendruomenės pastabas dėl Vėžaičių II-osios naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, į kurias atsakė 2014-02-27 raštu Nr. V1-525 „Dėl Girininkų 
k. bendruomenės pastabų“. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2014 m. gegužės 12 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos 

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


