
INFORMACIJA APIE PYVOR Ų NAFTOS GAVYBOS AIKŠTEL ĖS 
ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2015-03-30 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 „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 
Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimas ir eksploatacija. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Telšių apskr., Plungės r. sav., Kulių sen., Mižuikių 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. Telšių visuomenės sveikatos centras 2014-01-16 raštu Nr. IS-78 „Dėl poveikio aplinkai 

vertinimo programos derinimo“ suderino poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programą. 
Telšių visuomenės sveikatos centras 2014-11-17 raštu Nr. IS-1371 „Dėl planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ suderino PAV ataskaitą ir pritarė planuojamai 
ūkinei veiklai, kuri bus vykdoma PAV ataskaitoje numatytoje teritorijoje, apimtimis ir sąlygomis. 

2. Plungės rajono savivaldybės administracija 2014-02-05 raštu Nr. AS-1263 „Dėl PAV 
programos derinimo“ pritarė PAV programai. 

Plungės rajono savivaldybės administracija 2014-12-10 raštu Nr. AS-8662 „Dėl PAV 
programos derinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir nurodė, kad neprieštarauja planuojamai ūkinei 
veiklai pasirinktoje vietoje. 

3. Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-01-22 raštu Nr. 3-47(10.1) „Dėl 
PAV programos derinimo“ suderino PAV programą. 

Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-11-25 raštu Nr. 3-596(10.1) „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ suderino PAV ataskaitą ir pritarė planuojamai 
ūkinei veiklai, kuri bus vykdoma PAV ataskaitoje numatytoje teritorijoje, apimtimis ir sąlygomis. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys 
2014-01-08 raštu Nr. (9.38-Te)2Te-6 „Dėl PAV programos derinimo“ pritarė PAV programai bei 
nurodė, kad planuojama ūkinė veikla įtakos kultūros paveldo objektams neturės, todėl PAV 
ataskaitos nagrinėti nepageidauja. 

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-04-04 raštu Nr. (4)-
V3-753(7.21) „Dėl Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ pritarė PAV programai su pastaba, kad PAV programoje numatyta 
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orientacinė planuojamų papildomų bioįvairovės tyrimų (inventorizacijos) teritorijos schema turėtų 
būti išplėsta, kad apimtų požeminės 10 kV elektros linijos prisijungimo prie esamų elektros tinklų 
Didžiųjų Mostaičių kaime teritoriją. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-03-26 raštu Nr. (4)-
V3-599(7.20) „Dėl Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos dokumento“ informavo, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, 
kad būtų įgyvendinamas planuojamas Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimas ir eksploatacija, 
laikantis šių sąlygų: 

– Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimas galimas tik 5.6.3 pav. „PŪV objektų dislokacija 
prioritetinės teritorinės alternatyvos I sklype“ pažymėtoje „Planuojamos naftos gavybos aikštelės 
riba“ 0,75 ha plote. 

– Naftos gavybai naudoti sraigtinius naftos siurblius. 
– Angliavandenilių dujų sudeginimo fakelą projektuoti tik su vizualinio poveikio 

sumažinimo priemonėmis (atvira liepsna neturi būti matoma). 
– Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo darbų nevykdyti balandžio-liepos mėnesiais. 
– Prieš statybos darbų pradžią rastus planuojamos naftos gavybos aikštelės ribose 

gyvybingus vaistinės kraujalakės kerus persodinti į gretimas tinkamas buveinių teritorijas, 
konsultuojantis su Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos specialistais. 

– Prieš statybos darbų pradžią ženklais pažymėti kraujalakinio melsvio radavietės plotus ir 
šiuose plotuose nevykdyti jokių darbų. 

– Pyvorų naftos gavybos aikštelės artimoje aplinkoje, pagal 5.6.3 pav. „PŪV objektų 
dislokacija prioritetinės teritorinės alternatyvos I sklype“ pažymėtuose natūraliose pievose, 
ganyklose, botaniniu požiūriu vertingame plote bei išskirtame kraujalakinio melsvio buveinei 
tinkamame plote, taip pat Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos nustatytuose kraujalakinio 
melsvio radavietės plotuose, kasmet vykdyti gamtotvarkos darbus (mozaikinį vėlyvą teritorijos 
šienavimą, krūmų iškirtimą ir pašalinimą). Gamtotvarkos darbus, jų eiliškumą, periodiškumą būtina 
aptarti ir suderinti su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Gamtotvarkos darbai turi būti pradėti 
prieš Pyvorų naftos gavybos aikštelės statybos pradžią, vykdomi visą eksploatacijos laikotarpį ir 
baigiami tik atlikus pilną Pyvorų naftos gavybos aikštelės rekultivaciją. 

– Aukščiau išvardintos neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo priemonės turi būti 
vykdomos planuojamos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis. 

6. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-03-18 raštu Nr. (5)-1.7-928 
„Dėl kvietimo dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese“ informavo, kad pastabų ir pasiūlymų 
dėl PAV programos neturi. 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-11-06 raštu Nr. (5)-1.7-3384 
„Dėl Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ informavo, kad Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos neturi duomenų 
apie Pyvorų lokalios struktūros naftingumą, angliavandenilių išteklius ir kt., todėl negali išsakyti 
savo nuomonės dėl planuojamos naftos gavybos galimybių. 

7. Radiacinės saugos centras 2014-11-05 raštu Nr. 1.11-2-3272 „Dėl planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo“ informavo, kad pastabų ir pasiūlymų PAV ataskaitai neturi. 

8. Aplinkos apsaugos agentūra 2014-04-22 raštu Nr. (2.6)-A4-1598 „Dėl Pyvorų naftos 
gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ 
PAV programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Plungės rajono savivaldybės 

administracijos (2013-12-16), Plungės rajono savivaldybės administracijos Kulių seniūnijos (2013-
12-10) skelbimų lentose; respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2013-12-13); rajoniniame 
laikraštyje „Žemaitis“ (2013-12-13); Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2013-12-11). 
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Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Plungės 
rajono savivaldybės administracijos (2014-09-15), Plungės rajono savivaldybės administracijos 
Kulių seniūnijos (2014-09-15) skelbimų lentose; respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ 
(2014-09-16); rajoniniame laikraštyje „Žemaitis“ (2014-09-16). Visuomenės susirinkimas dėl PAV 
ataskaitos įvyko 2014-10-01 1700 val. Kulių kultūros centre, adresu J. Tumo-Vaižganto g. 6, Kulių 
mstl., Plungės r. sav. Viešajame susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, planuojamos 
ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, Plungės rajono savivaldybės administracijos Kulių 
seniūnijos atstovas, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovė, visuomenės atstovė. 

Po PAV ataskaitos viešo pristatymo PAV dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos 
visuomenės pastabų ir pasiūlymų. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2015 m. balandžio 14 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos 

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

 


