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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  16 straipsnio  4 

dalimi,   Lietuvos Respublikos  planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai  vertinimo 

įstatymo  5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 6 straipsnio  4 dalimi, Šilutės rajono  savivaldybės 

taryba n u p r e n d ž i a : 

Pritarti  UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto  pietvakarinėje  

dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos  administracinių bylų 

teisenos  įstatymo nustatyta tvarka. 
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DĖL UAB „MINIJOS NAFTA“ NAFTOS GAVYBOS  GARGŽDŲ LICENCINIO PLOTO 

PIETVAKARINĖJE DALYJE (KINTŲ OBJEKTE) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITOS 

 

2016 m. liepos  d.  

Šilutė 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai. 

Parengti Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl  UAB „Minijos nafta“  naftos 

gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo 

(toliau-PAV) ataskaitos, parengtos VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto,  derinimo  

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai. 

2012 m.  gegužės 24 d. Šilutės r. savivaldybės taryba  sprendimu Nr. T1-433 nepritarė UAB 

„Minijos nafta“  naftos gavybos  Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) 

poveikio aplinkai  vertinimo programai. 2013 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (atsakinga institucija), vykdydama  

2013 m. spalio 8 d. Klaipėdos apygardos  administracinio teismo sprendimą priėmė Sprendimą  

patvirtinti UAB „Minijos nafta“ PAV programą. Vadovaujantis PAV įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, 

Savivaldybė (PAV  subjektas) turi priimti sprendimą  dėl ataskaitos. 

3.Kokių pozityvių rezultatų laukiama. 

Patvirtinus UAB „Minijos nafta“ PAV ataskaitai, Aplinkos apsaugos agentūra galės priimti 

sprendimą. 

 Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių 

pasekmių būtų išvengta. 

Nėra. 

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius 

aktus reikės pakeisti ar panaikinti; jeigu reikia Kolegijos ar mero priimamų aktų, kas ir kada juos 

turėtų parengti, priėmus teikiamą projektą. 

Nėra 

6. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto 

rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles. 

Vertinimas nereikalingas. 

7. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai 

apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai. 

Nereikalinga. 

8. Projekto autorius ar autorių grupė. 

Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas-

gamtosaugininkas Pranas Sirtautas.  

9. Reikšminiai projekto žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos 

sistemą. 

10. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Šilutės rajono strateginiame 

plėtros plane numatyta, kad Kintų gyvenvietė ir Kuršių marių pakrantė yra rajono rekreacinė zona, 

kurioje naftos gavyba ir kita veikla daro neigiamą įtaką gamtosauginiams objektams. Kuršių marių 

teritorija yra labai jautri gamtosauginiu požiūriu vieta, kurioje ekologinė avarija gali turėti 



negrįžtamų pasekmių minėtos teritorijos ekosistemai, todėl naftos gavyba šitoje teritorijoje 

neleistina, nes šitoje teritorijoje yra paukščių migracijos takai, NATŪRA -2000 teritorija, Nemuno 

deltos regioninis parkas. 

UAB  „Minijos nafta“  naftos gavybos  Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų 

objekte) (toliau-Kintų objektas) PAV procedūra yra pradėta 2005 m. gegužės 23 d. 

Šilutės rajono savivaldybės taryba ( PAV subjektas) 2012 m. gegužės 24 d.   sprendimu Nr. 

T1-433  nepritarė   Kintų objekto  PAV programai. 

2013 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos 

apsaugos departamentas (atsakinga institucija), vykdydama  2013 m. spalio 8 d. Klaipėdos apygardos  

administracinio teismo sprendimą priėmė sprendimą patvirtinti UAB „Minijos nafta“ PAV 

programą.  

UAB „Minijos nafta“ pateiktoje naftos gavybos Kintų objekte  PAV  ataskaitoje iš 3 minimų  

galimų naftos išteklių paieškos ir žvalgybos aikštelių,  dvi aikštelės  yra už  Kintų objekto ribų. 

Kintų bendruomenė 2015 m. gruodžio 26 d. raštu Nr. 16 „Prašymas nepritarti  UAB „Minijos nafta“  

naftos gavybos  Gargždų licencinio ploto (Kintų objekte) poveikio aplinkai ataskaitai“  pateikė  

argumentuotus faktus dėl nepritarimo PAV ataskaitai. 

Šilutės rajono savivaldybės Administracija, atsižvelgdama į Kintų bendruomenės nuostatas, 

Aplinkos apsaugos agentūros  poveikio aplinkai departamentui 2016-06-03 raštu Nr. R3-(4.1.14.)-

4033  pateikė pastabas dėl UAB „Minijos nafta“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Aplinkos 

apsaugos agentūra 2016-06-14 raštu Nr. (28.1)-A4-6188 Administracijai pateikia išaiškinimą ir  

reikalavimą priimti sprendimą dėl UAB „Minijos nafta“  PAV ataskaitos ir atsiuntė pagal mūsų 

pateiktas pastabas pataisytą PAV ataskaitą, tačiau su Kintų bendruomene UAB „Minijos nafta“  taip 

ir nerado dialogo ir negavo pritarimo planuojamai ūkinei veiklai. Todėl yra teikiamas sprendimo 

projektas  dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto  pietvakarinėje  dalyje 

(Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarimo. 

 

 

 

 

Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas                                                                           Remigijus Rimkus 

 

 

 


