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AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai (KLASCO)
ATSAKYMAS Į KLAIPĖDIEČIŲ KREIPIMĄSI
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija reiškia gilų susirūpinimą dėl jau nebe pirmus metus AB
Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) teršiamo Klaipėdos miesto ir kitoje Kuršių marių pusėje
įsikūrusios Smiltynės, esančios sudėtine pasaulio paveldo vertybės Kuršių nerijos dalimi.
KLASCO vykdoma geležies rūdos krova greta unikalaus gamtinio paveldo ir visiškai šalia gyvenamųjų
namų bei švietimo įstaigų yra neatsakingo verslo santykio su supančia gamta ir žmonėmis precedentas.
Labiausiai apčiuopiama yra oro tarša, matoma dėl nusėdusių geležies rūdos dulkių klaipėdiečių namų
išorinėse ir vidinėse dalyse, o vėjui pučiant link Smiltynės, pasiekianti ir šią teritoriją. Tuo pačiu išreiškiame
nerimą ir dėl vandens, kurio plaunama geležies rūda norint nusodinti kylančias rūdos dulkes, galimo
nutekėjimo į Kuršių marias ir Kuršių Neriją pasiekiančios vandens taršos. Visuomenei nėra žinoma kur nuteka
ir kaip utilizuojamas vanduo, panaudotas plaunant geležies rūdą, kokios gamtos apsaugos priemonės yra
taikomos šiuo klausimu. Todėl manome, kad ši KLASCO veikla kenkia ne tik Smiltynės, kaip pasaulio
paveldo vertybės įvaizdžiui, tačiau dėl neigiamo geležies rūdos poveikio sveikatai kelia didelį nerimą
Klaipėdos miesto ir Smiltynės gyventojams, svečiams ir turistams.
Darnus vystymasis – tai modernios ir atsakingos valstybės bei jos visuomenės raidos kelias, kuris
remiasi trimis lygiavertėmis politikos sritimis – aplinkos apsauga, ekonominiu vystymusi ir socialine
gerove.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuomone, KLASCO veikla visiškai šalia gyvenamųjų namų
Klaipėdos mieste ir greta Smiltynės prieštarauja Darnaus vystymosi tikslams ir Lietuvos įsipareigojimams
įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę – 2030, kurios tikslas – atsakingai suderinti aplinkos apsaugą,
gyventojų gerovę ir ekonominį vystymąsi, nekeliant žalos gamtinei aplinkai ir žmonių sveikatai bei gerbūviui.
Išreiškiame pritarimą Klaipėdiečių iniciatyvai už demokratiją ir ekologiją bei skatiname atsakingas
institucijas nedelsiant imtis visų reikalingų priemonių, siekiant užtikrinti šiuolaikišką ir atsakingą verslo
vystymąsi, kuriuo būtų demonstruojama verslo atsakomybė ir pagarba gamtinei aplinkai, gyventojų sveikatai
ir Lietuvos tarptautiniams įsipareigojimams siekiant apsaugoti unikalų Smiltynės, kaip pasaulio paveldo
vertybės dalies, gamtos ir kultūros paveldą.
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