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2020-08-11  Asociacija  „Klaipėdos  Marių  bendruomenė“,  asociacija
„Šernų ir Ketvergių kaimo bendruomenė“ ir Raimonda Zaborė

Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas
I. Skundo esmė:
1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – STT) 2020-08-11 gautas Klaipėdos
apygardos  prokuratūros  gražintas  nagrinėti  asociacijos  „Klaipėdos  Marių  bendruomenė“,
asociacijos „Šernų ir Ketvergių kaimo bendruomenė“ ir Raimondos Zaborės 2020-07-31 skundas,
registracijos Nr. 5-01-8403, dėl AB „Grigeo Klaipėda“ veiklos keliamos taršos.
2. Iš esmės pareiškėjai:
2.1. Nurodo, kad Klaipėdos gyvenamojoje aplinkoje jaučiami nemalonus kvapai, galimai atsiradę
dėl  AB  “Grigeo  Klaipėda”  gamyboje  naudojamų  cheminių  medžiagų  bei  siekiant  pagerinti
gamybinių nuotekų parametrus į nuotekas pilamų cheminių preparatų,
2.2. Teigia, kad AB “Grigeo Klaipėda” biokuro katiluose deginamos gamybos atliekos, kuriose
galimai yra plastiko ir plastmasės priemaišų,
2.3. Kelia klausimus dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau –
Departamentas) ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūros) darbuotojų kompetencijos,
galimo tyčinio neveikimo, galimos korupcijos išduodant AB ,,Grigeo Klaipėda“ Taršos leidimus
ir  Taršos  integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  (TIPK)  leidimus  bei  gautų  skundų  ir/ar  kitais
pagrindais vykdant leidimų sąlygų laikymosi kontrolę ir prašo dėl to pradėti tyrimą.
II. Skundo patikslinimo metu nustatytos aplinkybės:
3. Agentūros paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti priemones, skirtas saugoti aplinkos orą
nuo taršos, išlaikyti zonose ir aglomeracijose mažesnius oro užterštumo lygius ir kaip galima
geresnę  aplinkos  oro  kokybę,  įgyvendinti  priemones,  skirtas  išsaugoti  ir  gerinti  paviršinių
vandens  telkinių  būklę,  pagal  kompetenciją  rinkti,  vertinti  ir  (ar)  kitaip  tvarkyti  ir  teikti
informaciją  apie  aplinkos  būklę,  cheminių  medžiagų ir  preparatų  (mišinių)  srautus,  taršą  ir
taršos prevencijos priemones, įgyvendinti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą, įgyvendinti
cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo politiką, užtikrinti racionalų gyvosios gamtos
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išteklių naudojimą ir tinkamą, teisės aktų reikalavimus atitinkančią jų apsaugą.
Kreipusis  dėl  duomenų pateikimo,  Agentūra  2020-08-14 raštu Nr.  (16)-A4E-7127 informavo,
kad:
3.1.  Iki  asociacijos  „Klaipėdos  Marių  bendruomenė“,  asociacijos  „Šernų  ir  Ketvergių  kaimo
bendruomenė“  ir  Raimondos  Zaborės  2020-07-31  kreipimosi,  2018-2020  metais  nėra  gavusi
skundų dėl AB „Grigeo Klaipėda“ biokuro katiluose deginamų gamybos atliekų,
3.2. AB „Grigeo Klaipėda“ turi 2005-12-23 išduotą, 2007-11-19 atnaujintą, 2008-10-01, 2009-04-
10, 2009-11-19, 2010-01-22, 2011-09-30 koreguotą, 2011-12-22 atnaujintą, 2012-04-05, 2012-
07-17, 2013-03-15, 2013-12-19, 2014-02-06, 2016-11-16 pakeistą Taršos integruotos prevencijos
ir  kontrolės  leidimą  Nr.  (11.2)-30-60/2005  (toliau  –  TIPK  leidimas).  Agentūra  2018-04-06
sprendimu Nr. (28.1)-A4-3194 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimo ir
patikslinimo“  patikslino  TIPK  leidimo  12  punkto  „Atliekų  susidarymas,  naudojimas  ir  (ar)
šalinimas“ lentelėse galiojančias sąlygas susijusias su biomasės (biokuro)  naudojimu.
4.  Departamento  paskirtis  –  siekiant  užtikrinti  teisėtumą ir  teisėtvarką  aplinkos  apsaugos  ir
gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.
Kreipusis  dėl  duomenų  pateikimo,  Departamentas  2020-08-20  raštu  Nr.  (5.4.)-AD5-13908
informavo, kad:
4.1.  Departamentas  2020-08-13 gavo asociacijų  „Klaipėdos marių bendruomenė“ ir  „Šernų ir
Ketvergių  bendruomenė“  skundą  dėl  Klaipėdos  gyvenamoje  aplinkoje  jaučiamų  nemalonių
kvapų,  atsiradusių  dėl  UAB „Grigeo  Klaipėda“  gamyboje  naudojamų  cheminių  medžiagų  ir
biokuro  katiluose  deginamų  gamybos  atliekų,  kuriuose  yra  galimai  plastiko  ir  plastmasės
priemaišų.
4.2. Departamentas jau 2020 m. liepos mėnesį iš viešoje erdvėje „Facebook“ išplatintų Klaipėdos
gyventojų nusiskundimų ir Bendrojo pagalbos centro gautų pranešimų dėl AB „Grigeo Klaipėda“
sklindančių kvapų 2020-07-21 atliko AB „Grigeo Klaipėda“ neplaninį patikrinimą. Patikrinimo
metu buvo kreiptasi į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą skubiai atlikti oro taršos šaltinių
išmetamų  teršalų  matavimus  ir,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo
įstatymu,  pagal  kompetenciją  informacija  perduota  2020-07-29  raštu  Nr.  (5.3)-AD5-12354
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC)
Klaipėdos departamentui.
4.3.  Agentūros  Aplinkos  tyrimų  departamentas  2020  m.  liepos  24-30  d.  atliko  AB  „Grigeo
Klaipėda“, Nemuno g. 2, Klaipėda, oro taršos šaltinių Nr. 003, Nr. 005, Nr. 010, Nr. 007, Nr. 017
išmetamų teršalų analizę. Nustatyta, kad iš taršos šaltinių Nr. 007 ir Nr. 017 į aplinką išmetama
didesnė amoniako koncentracija nei leidžiama TIPK leidimo sąlygose. Iš taršos šaltinių Nr. 050,
Nr. 010 ir Nr. 017 į aplinką išmetami taršalai - acetonas, etilbenzenas, izopropanolis, toluenas,
propanolis – nenurodyti TIPK leidime ir  jiems nėra nustatyti  didžiausi leidžiami vienkartiniai
dydžiai.  Departamentas  informavo  Agentūrą  2020-08-13  raštu  Nr.  (5.3)-AD5-13527,  kad
Agentūros 2016-07-27 raštu Nr. (28.1)-A4-7658 patvirtinta ir 2019-10-01 raštu Nr. (30.1)-A4-
5906  su  priimtu  papildymu  Oro  taršos  šaltinių  ir  iš  jų  į  aplinkos  orą  išmetamų  teršalų
inventorizacija neatitinka faktinės situacijos.
4.4.  Departamentas  2020-08-14 raštu  Nr.  (5.3)-AD5-13583 įpareigojo  AB „Grigeo Klaipėda“
imtis  visų  priemonių,  kad  viršnormatyvinė  tarša  būtų  nutraukta.  Tai  įvykdžius  pateikti
dokumentus (tyrimų protokolus), patvirtinančius, kad Įmonės valdomam įrenginiui eksploatuoti
išduotame aplinkosauginiame leidime teršalams išmesti į aplinką nustatytų normatyvų viršijimas
yra  nutrauktas.  Atsižvelgiant  į  išdėstytas  aplinkybes  ir  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso 573 ir  577 straipsniais,  atsakingam asmeniui  bus skirta
administracinė nuobauda.
4.5. AB „Grigeo Klaipėda“ 2020-08-18 raštu Nr. SK/2020-164 Departamentą informavo, kad nuo
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2020-02-17  smulkiojo  makulatūros  masės  valymo  metu  susidariusios  gamybos  liekanos
(biomasė) bendrovės katilinėje nebedeginamos ir kaip popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos
(kodas 03 03 08) perduodamos toliau tvarkyti UAB „Fortum Klaipėda“.
4.6.  Šiuo metu  Klaipėdos apylinkės  prokuratūra atlieka  ikiteisminį  tyrimą Nr.  04-2-00154-19
pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270 straipsnio 2 dalį dėl neteisėtai išleidžiamų
neišvalytų nuotekų į Kuršių marias ne per valymo įrenginius.
4.7. Klaipėdos apylinkės prokuratūros sprendimu Departamentas 2020 m. atliko vieną neplaninį
AB „Grigeo Klaipėda“  patikrinimą (2020-02-05),  kurio  tikslas  –  patikrinti  2020-01-07 duoto
privalomojo  nurodymo Nr.  K-l  įvykdymą ir  nuotekų  tvarkymo reikalavimų,  nustatytų  Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ir teisės aktuose, laikymąsi.
4.8. Departamentas dėl iš AB „Grigeo Klaipėda“ sklindančių dūmų (garų) iš Klaipėdos miesto
gyventojų  gavo  du  pranešimus  –  2020-01-09  ir  2020-01-26,  ir  nedelsdamas  raštu  kreipėsi  į
Agentūrą,  kad  būtų  atlikti  AB  „Grigeo  Klaipėda“  iš  stacionarių  aplinkos  oro  taršos  šaltinių
išmetamų teršalų kontroliniai matavimai. 2020-01-20 Agentūros Aplinkos tyrimų departamento
Vakarų  Lietuvos  aplinkos  tyrimų  skyrius  iš  stacionarių  taršos  šaltinių  paėmė  kontrolinius  į
aplinkos orą  išmetamų teršalų  mėginius.  Pagal  gautus  tyrimų rezultatus  nustatyta,  kad  iš  AB
„Grigeo Klaipėda“ į aplinkos orą išmetamų teršalų normatyvai, nustatyti Agentūros išduotame
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. (11.2)-30- 60/2005/T-KL.l-12/2015, nėra
viršijami.
4.9.  2019  m.,  vadovaujantis  Departamento  2019  metų  patikrinimų  planu,  patvirtintu
Departamento  direktoriaus  2019-02-13  įsakymu  Nr.  AD1-34  „Dėl  Aplinkos  apsaugos
departamento prie Aplinkos ministerijos 2019 metų patikrinimų plano patvirtinimo“, buvo atliktas
1 planinis AB „Grigeo Klaipėda“ patikrinimas dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų 2018 metais
sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo ir 2 neplaniniai patikrinimai dėl bendrovės
Dumpių veiklavietėje esančių nuotekų valymo įrenginiuose susidarančio dumblo kompostavimo
aikštelių eksploatavimo.
4.10.  2018  m.  Departamentas  atliko  vieną  neplaninį  AB  „Grigeo  Klaipėda“  patikrinimą  dėl
mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo teisingumo ir deklaravimo už
2013-2015 m. mokestinį laikotarpį bei 2 neplaninius patikrinimus: ar bendrovės veikla atitinka
Agentūros  išduotame  Taršos  integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  leidime  Nr.  (11.2)-30-
60/2005/T-  KL.1-12/2015  nustatytas  sąlygas  ir  pagal  gautus  gyventojų  skundus  iš  Šernų  ir
Ketvergių bendruomenės dėl bendrovės Dumpių veiklavietėje sklindančių kvapų ir iš  dumblo
kompostavimo aikštelių galimo filtrato patekimo į aplinką.
4.11. AB „Grigeo Klaipėda“ valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę 2018 m. vykdė Departamento
Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcija,  2019 m. – Departamento
Aplinkos  kokybės  departamento  Klaipėdos  aplinkos  kokybės  kontrolės  skyrius.  2020  m.  po
pradėto ikiteisminio tyrimo vykdytas išplėstinis patikrinimas, kuriame dalyvavo Departamento
Šiaulių valdybos, Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Panevėžio apskaitos ir mokesčių
kontrolės  skyriaus,  Aplinkos  kokybės  departamento  Klaipėdos  aplinkos  kokybės  kontrolės
skyriaus ir Departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos
specialistai.  Departamente  planiniai  patikrinimai  atliekami  pagal  Departamento  direktoriaus
įsakymu  patvirtintą  patikrinimų  planą,  o  neplaniniai  –  gavus  informacijos  apie  galimai
pažeidžiamus  aplinkos  apsaugos  teisės  aktus  vadovaujantis  Ūkio  subjektų  veiklos  planinių  ir
neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklėmis, patvirtintomis
Departamento  direktoriaus  2020-01-03  d.  įsakymu  Nr.  AD1-1  „Dėl  Ūkio  subjektų  veiklos
planinių  ir  neplaninių  patikrinimų,  vykdant  aplinkos  apsaugos  valstybinę  kontrolę,  taisyklių
patvirtinimo“.
5.  NVSC paskirtis  –  pagal  kompetenciją  įgyvendinti  valstybės  politiką  visuomenės  sveikatos
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priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią
su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 8 punkto
nuostatomis  NVSC  įgaliotas  vykdyti  kvapų  valstybinę  visuomenės  sveikatos  saugos  kontrolę
(toliau  –  kvapų  kontrolė)  gyvenamuosiuose  ir  visuomeninės  paskirties  pastatuose.  Kvapų
kontrolės atlikimo pagrindai, tvarka reglamentuota Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore
taisyklėse . Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse nustatyta pareiškėjų skundų,
susijusių  su  kvapais,  nagrinėjimo  tvarka.  Pažymėtina,  kad  pareiškėjo  skunde  turėtų  būti
nurodomi  ūkinės  veiklos,  kurioje  naudojami  taršos  šaltiniai  skleidžia  kvapą  gyvenamosios
aplinkos ore, vykdytojo pavadinimas, veiklos vykdymo adresas, išskyrus atvejus, kai šių duomenų
pareiškėjas negali pateikti ir tai motyvuotai paaiškina skunde; kvapo pobūdis bei laikas, kada
jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias ir laikas, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę.
NVSC specialistas tik gavęs visą reikalingą informaciją gali pradėti skundo nagrinėjimą, kuris
susideda iš šių trijų etapų: I etapas – kvapų kontrolės komisijos (toliau – Komisija) sudarymas ir
galimo  kvapo  vietoje  patikrinimas;  II  etapas  –  ūkinės  veiklos  vykdymo  sąlygų  vertinimas
(Komisijai  nustačius,  kad gyvenamosios aplinkos  ore jaučiamas kvapas gali  būti  siejamas su
skunde nurodyta ar kita ūkine veikla arba Komisijai nustačius, kad nors kvapas gyvenamosios
aplinkos ore patikrinimo metu ir nėra jaučiamas, tačiau remiantis papildoma informacija gali
būti  siejamas  su  skunde  nurodyta  ar  kita  ūkine  veikla);  III  etapas  –  kvapo  koncentracijos
vertinimas,  jeigu  statiniai  (patalpos),  kuriuose  vykdoma  atitinkama  ūkinė  veikla,  naudojami
pagal  paskirtį,  statiniai  (patalpos)  atitinka  nustatytus  esminius  statinio  saugos  ir  paskirties
reikalavimus, nėra technologinio proceso pažeidimų, ūkinė veikla nepažeidžia atitinkamai ūkinei
veiklai  leidime  (licencijoje)  nustatytų  ūkinės  veiklos  vykdymo  sąlygų,  laikomasi  tokiems
objektams bei ūkinei veiklai nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų arba pareiškėjui
po kompetentingų institucijų nustatytų pažeidimų pašalinimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo ar
numatytų veiksmų atlikimo informavus, kad kvapo pobūdis, intensyvumas nepakito, kvapas vis
dar jaučiamas ir tikslinga atlikti kvapo koncentracijos vertinimą.
Kreipusis  dėl  duomenų  pateikimo,  NVSC  2020-08-24  raštu  Nr.  (3-12  15.1.1E)2-55886
informavo, kad:
5.1. 2018–2019 m. ir 2020 m. sausio mėn. NVSC Klaipėdos departamentas buvo gavęs Klaipėdos
miesto gyventojų skundų dėl kvapų, kurie galimai buvo susiję su AB „Grigeo Klaipėda“, adresu
Nemuno  g.  2,  Klaipėda,  vykdoma  veikla.  Tačiau  NVSC  Klaipėdos  departamentui  paprašius
pareiškėjų  patikslinti  informaciją,  t.  y.  nurodyti  kada  jaučiamas  kvapas  intensyviausias  ir
atitinkamai kada pareiškėjai siūlo atlikti kvapo kontrolę, prašoma papildoma informacija nebuvo
pateikiama, todėl skundai negalėjo būti nagrinėjami.
5.2. 2020 m. liepos mėn. NVSC Klaipėdos departamentas pradėjo gauti Birutės g., Tulpių g.,
Minijos  g.,  Rūtų  g.,  Klaipėda,  gyventojų  skundus  dėl  nuo  AB  „Grigeo  Klaipėda“  veiklos
sklindančių  kvapų.  Vadovaujantis  Kvapų  kontrolės  gyvenamosios  aplinkos  ore  taisyklių
reikalavimais šių skundų nagrinėjimui NVSC direktoriaus 2020-07-21 įsakymu  buvo sudaryta
Komisija,  susidedanti  iš  NVSC  Klaipėdos  departamento,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos,  Agentūros  ir  Departamento  specialistų.  Komisija,  vykdydama  I-ojo  kvapų
kontrolės etapo veiksmus, nustatė, kad gyvenamosios aplinkos, adresais Tulpių g. 7, Tulpių g. 17,
Birutės g. 22, Minijos g. 49, Klaipėda, ore buvo jaučiamas aitrus, dirginantis kvapas, kuris gali
būti siejamas su AB „Grigeo Klaipėda“ vykdoma veikla; Komisija, atlikusi galimo kvapo vietoje
patikrinimą, 2020-07-24 parengė pažymą apie kvapą  (kiekvienas Komisijos narys pildė kvapo
vertinimo lentelę, kuri yra pažymos apie kvapą priedas).
5.3. Vykdant II-ojo kvapų kontrolės etapo veiksmus NVSC Klaipėdos departamentas 2020-07-24
raštu  kreipėsi  į  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administraciją,  prašydamas  informuoti,  ar  AB
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„Grigeo Klaipėda“ statiniai naudojami pagal paskirtį, ar jie atitinka nustatytus esminius statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, į Departamentą – ar nėra technologinio proceso pažeidimų, ar
laikomasi  Taršos  integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  leidime  Nr.  (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-
12/2015  (toliau  –  TIPK)  nustatytų  ūkinės  veiklos  vykdymo  sąlygų,  ar  laikomasi  tokiems
objektams bei ūkinei veiklai nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų.
5.4.  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  2020-08-11  raštu  informavo,  kad  statiniai
naudojami pagal paskirtį ir atitinka statinio saugos ir paskirties reikalavimus.
5.5.  Departamentas  2020-07-29  raštu  informavo,  kad  buvo  atliktas  AB  „Grigeo  Klaipėda“
neplaninis patikrinimas. Tikrinimo metu nenustatyta, kad popieriaus atliekų perdirbimo procese
būtų naudojamos kitos, TIPK leidime nenurodytos, cheminės medžiagos. AB „Grigeo Klaipėda“
biokuro katilinėje naudojamas kuras – smulkinta mediena. Agentūros specialistai 2020-07-24 iš
oro taršos šaltinių atrinko oro mėginius cheminei taršai nustatyti. NVSC Klaipėdos departamentas
tyrimų rezultatų kol kas negavo.
5.6. Jeigu iš Departamento gautoje informacijoje bus nurodyta, kad cheminė tarša neviršija teisės
aktuose  nustatytų  ribinių  verčių,  NVSC  Klaipėdos  departamentas,  vadovaudamasis  Kvapų
kontrolės  gyvenamosios  aplinkos  ore  taisyklių  reikalavimais,  parengs  oro  mėginių  kvapo
koncentracijai / emisijos rodikliui nustatyti paėmimo planą, pagal kurį Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai iš AB „Grigeo Klaipėda“ taršos šaltinių atrinks oro
mėginius kvapo koncentracijai nustatyti ir kvapo sklaidos modeliavimui atlikti.
6. Kreipusis dėl duomenų pateikimo, AB ,,Grigeo Klaipėda“ 2020-08-21 raštu Nr. SK/2020-166
informavo, kad:
6.1. Gamina testlainerį (lygių sluoksnių kartoną) ir fliutingą (gofruoti skirtą popierių ir korinio
užpildo žaliavą) bei kartoninį korinį užpildą. Bendrovės produkcija gaminama iš antrinės žaliavos
- makulatūros. Popieriaus gamybos metu naudojamos šios cheminės medžiagos: klijai popieriaus
gamybai,  dažai  popieriaus  gamybai,  koaguliantas  (naudojamas  apyvartinio  vandens  valymui
flotatoriuje,  kaip  smulkių  dalelių  surišėjas),  flokuliantas  (naudojamas  apyvartinio  vandens
valymui  flotatoriuje,  absorbuoja  suspenduotas  vandenyje  daleles),  natrio  hipochloritas
(naudojamas apyvartinio vandens dezinfekcijai),  Busperse 2035 (naudojamas pasyvacijai,  kad
lipnios  medžiagos  neliptų  prie  tinklų),  Busperse  2454  (naudojamas  apyvartinio  vandens
dezinfekcijai),  putų  gesintojas  (naudojamas  krakmolo  virimo  procese,  putų  destrukcijai),
fermentai  (naudojami  krakmolo  virimo  procese,  neleidžia  krakmolui  sušokti  į  gabaliukus,
kontroliuoja klampą), Polyflock LNA (naudojamas kvapų neutralizavimui).
6.2.  Į  bendrovės  nuotekas  pastoviai  dozuojamas  Polyflock-LNA (gyvybingų  mikroorganizmų
kultūrų  ir  fototropinių  mikroorganizmų  aktyvatoriaus  mišinys  vandeninėje  terpėje),  skirtas
nuotekų kvapų kontrolei ir sieros vandenilio emisijų neutralizavimui.
6.3. Bendrovės biokatilinėje deginamas tik bendrovės perkamas biokuras (medienos skiedros).
Jokios bendrovės gamybos atliekos šiuo metu nėra deginamos bendrovės biokatilinėje.
III.  Nusikalstamų  veikų,  dėl  kurių  sprendžiama,  ar  yra  pagrindas  pradėti  ikiteisminį
tyrimą, sudėtys
7. Asmens padaryta veika kvalifikuojama kaip piktnaudžiavimas (BK 228 straipsnis) tada, kai
valstybės  tarnautojas  ar  jam prilygintas  asmuo  piktnaudžiavo  tarnybine  padėtimi  arba  viršijo
įgaliojimus,  jeigu  dėl  to  didelės  žalos  patyrė  valstybė,  Europos  Sąjunga,  tarptautinė  viešoji
organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Būtinas piktnaudžiavimo požymis – didelė žala. Paprastai
didele žala pripažįstami 250 MGL (šiuo metu – 12500 EUR) dydį siekiantys turtiniai nuostoliai
(kasacinė nutartis Nr. 2K-512/2004). Taip pat žala gali būti pripažįstama didele, jei dėl valstybės
tarnautojo ar jam prilyginamo asmens poelgio sutriko normali valstybės institucijų veikla, buvo
sudarytos  sąlygos  kitiems  asmenims  atlikti  neteisėtus  veiksmus,  pažeisti  daugelio  žmonių
interesai, pakirstas pasitikėjimas valstybės valdymo tvarka ir pan.
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8. Piktnaudžiavimo objektyvioji pusė pasireiškia tuo, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas
asmuo  veikia  kaip  kompetentingas  asmuo,  tačiau  iš  tikrųjų  jo  veikla  yra  nesuderinama  su
tarnybos interesais,  nes  ja  pažeidžiami pagrindiniai  tarnybos principai,  konkrečios  institucijos
veiklos  tikslai,  tvarka,  iškraipoma  veiklos  esmė,  menkinamas  tarnybos  prestižas.  Tarnybos
įgaliojimų viršijimas – tai tokie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai, kuriais
viršijami jam suteikti įgaliojimai ir teisės. Piktnaudžiavimas ir tarnybos įgaliojimų viršijimas gali
būti  padaromi  tik  tyčia,  t.  y.  kai  kaltininkas  suvokia,  kad  pažeidžia  atitinkamus  tarnybą
reglamentuojančius  teisės  aktus,  peržengia  savo  kompetencijos  ribas,  panaudodamas  savo
tarnybinę padėtį veikia priešingai tarnybos interesams ir pan.
9. Tarnybos pareigų neatlikimas (BK 229 straipsnis) – kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas
asmuo dėl  neatsargumo neatliko savo pareigų ar  jas netinkamai atliko,  jeigu dėl  to  valstybė,
Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos.
Tarnybos  pareigų  neatlikimas  yra  neteisėtas  valstybės  tarnautojo  ar  jam  prilyginto  asmens
neveikimas, t. y. tų pareigų, kurios priklauso jo kompetencijai ir yra būtinos tarnybos interesams
užtikrinti,  nevykdymas,  o  netinkamas  savo  pareigų  atlikimas  –  valstybės  tarnautojo  ar  jam
prilyginto  asmens  aplaidus,  nekokybiškas,  atmestinas,  nepakankamai  efektyvus  ir  pan.  savo
pareigų vykdymas, neužtikrinantis tarnybos interesų. Nusikaltimo, numatyto BK 229 straipsnyje,
sudėtis  yra  materialioji,  todėl  šios  normos  taikymas  galimas  nustačius,  kad  buvo  padaryta
priešinga  valstybės  tarnybai  veika  –  valstybės  tarnautojo  savo  pareigų  neatlikimas  arba  jų
atlikimas netinkamai; kad dėl to atsirado padarinių – šiame straipsnyje nurodytas subjektas patyrė
didelę žalą, kad tarp veikos ir padarinių yra priežastinis ryšys. Netinkamas savo pareigų atlikimas
–  pareigų  vykdymas  ne  taip,  kaip  to  reikalauja  teisės  aktai,  arba  nekokybiškai,  atmestinai
(kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-228/2008).
10.  Lietuvos  Aukščiausiojo  Teismo  Baudžiamųjų  bylų  skyriaus  teisėjų  kolegijų  priimtose
nutartyse  (Nr.  2K-622/2004,  2K-596/2004,  2K-512/2004,  2K-563/2006,  2K-238/2007,  2K-
715/2007, 2K-10/2008) pažymėta,  kad nusikaltimo, numatyto BK 229 straipsnyje,  sudėtis  yra
materialioji, todėl šios normos taikymas galimas nustačius, kad buvo padaryta priešinga valstybės
tarnybai veika – valstybės tarnautojo savo pareigų neatlikimas arba jų atlikimas netinkamai; kad
dėl to atsirado pasekmės – valstybė, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelę žalą, kad tarp veikos
ir  pasekmių yra priežastinis  ryšys.  Traukiant asmenį  baudžiamojon atsakomybėn pagal  šį  BK
straipsnį taip pat  turi  būti  nustatyta kaltės forma – neatsargumas.  Pastebėtina,  kad netinkamo
pareigų  atlikimo  (BK  229  str.)  atveju,  kaip  pasekmė  privalo  būti  nustatytas  didelės  žalos
padarymo faktas.
11. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad didele laikytina 250 MGL dydžio turtinė žala. Prie
didelės žalos gali būti priskiriama ir neturtinė žala. Kiekvienu konkrečiu atveju apie neturtinės
žalos  dydį  sprendžiama,  atsižvelgiant  į  konkrečias  bylos  aplinkybes:  kokio pobūdžio,  kokiais
teisės  aktais  ginami  interesai  yra  pažeidžiami,  nukentėjusiųjų  skaičių,  jų  vertinimą pareigūno
padarytos  veikos,  nusikalstamos  veikos  trukmę,  kaltininko  einamų pareigų  svarbą,  rezonansą
visuomenėje dėl padarytos veikos, įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui ir
kt.  Nei  veikos  pavojingumas,  nei  didelės  žalos  požymis,  negali  būti  konstatuojami  vien  tik
nurodant  veikos  padarymo metu  traukiamo atsakomybėn asmens  einamas  pareigas,  tarnybos,
kurioje toks asmuo dirba, paskirtį bei vykdomų funkcijų svarbą. Einamos pareigos ar įstaigos,
institucijos  ar  organizacijos  paskirtis  bei  vykdomos  funkcijos  negali  būti  vieninteliais  ar
lemiančiais  kriterijais,  kuriais  remiantis  sprendžiamas  baudžiamosios  ir  kitų  rūšių  teisinės
atsakomybės atribojimo klausimas (kasacinė nutartis Nr. 2K-247/2014).
IV. Nustatytų aplinkybių vertinimas:
12.  Nagrinėjamu  atveju  vertintina,  ar  Departamento  ir  Agentūros  darbuotojų  veiksmuose
išduodant/atnaujinant/keičiant/tikslinant  AB  ,,Grigeo  Klaipėda“  Taršos  leidimus  ir  Taršos
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integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  (TIPK)  leidimus  bei  gautų  skundų ir/ar  kitais  pagrindais
vykdant leidimų sąlygų laikymosi kontrolę yra nusikalstamų veikų, numatytų BK 228 str. 1 d.
(Piktnaudžiavimas) ir 229 str. (Tarnybos pareigų neatlikimas), požymių ir tai sudaro pakankamą
pagrindą ikiteisminiam tyrimui pradėti.
13.  Ikiteisminį tyrimą atsisakytina pradėti dėl to, kad nenustatyti galimai padarytų, daromų ir
ketinamų daryti aptariamų nusikalstamų veikų (BK 228 str. 1 d. ir 229 str.) požymiai, t. y.:
13.1. Agentūra 2005-12-23 išdavė AB ,,Grigeo Klaipėda“ ir vėliau, atsižvelgdama į pasikeitusias
aplinkybes, priėmė eilę sprendimų atnaujinti, pakeisti, tikslinti Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimą Nr. (11.2)-30-60/2005, tame tarpe ir 2018-04-06 sprendimą Nr. (28.1)-A4-3194
„Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimo ir patikslinimo“, kuriuo patikslino
TIPK  leidimo  12  punkto  „Atliekų  susidarymas,  naudojimas  ir  (ar)  šalinimas“  lentelėse
galiojančias sąlygas susijusias su biomasės (biokuro)  naudojimu.
13.2  Departamentas  2018-2020  metais  vykdė  AB  „Grigeo  Klaipėda“  valstybinę  aplinkos
apsaugos kontrolę, kurios metu atliko AB „Grigeo Klaipėda“ tiek planinius, tiek ir neplaninius
patikrinimus,  tame tarpe  ir  2020-07-21 neplaninį  patikrinimą,  kurio  metu  nustatė,  kad  iš  AB
„Grigeo Klaipėda“ oro taršos šaltinių į aplinką išmetamų teršalų koncentracija yra didesnė nei
leidžiama TIPK leidimo sąlygose, įpareigojo AB „Grigeo Klaipėda“ imtis visų priemonių, kad
viršnormatyvinė tarša būtų nutraukta, o atsakingam asmeniui bus skirta administracinė nuobauda.
13.3. Neteisėtų ryšių per fizinius asmenis tarp: 1) Agentūros darbuotojų, priėmusių 2018-04-06
sprendimą Nr. (28.1)-A4-3194 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimo ir
patikslinimo“, 2) Departamento darbuotojų, 2018-2020 metais atlikusių AB „Grigeo Klaipėda“
planinius ir neplaninius patikrinimus, 3) AB „Grigeo Klaipėda“, nenustatyta.
13.4. Be pareiškėjų pateiktų prielaidų dėl Departamento ir Agentūros darbuotojų kompetencijos,
galimo tyčinio neveikimo, galimos korupcijos išduodant AB ,,Grigeo Klaipėda“ Taršos leidimus
ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus bei galimai netinkamos leidimų
sąlygų  laikymosi  kontrolės,  negauta  ir  nenustatyta  jokių  faktinių  duomenų  apie  Agentūros,
Departamento darbuotojų ir AB ,,Grigeo Klaipėda“ atstovų neteisėtus susitarimus, taip pat, kad
atlikdami  jų  kompetencijai  priskirtus  veiksmus  Departamento  ir  Agentūros  darbuotojai  atliko
neteisėtus veiksmus, atitinkančius baudžiamajame įstatyme numatytą pavojingumo lygį, ar sukėlė
didelę  žalą,  t.  y.  padarė  BK  228  str.  ir  229  str.  numatytus  nusikaltimus  ar  baudžiamuosius
nusižengimus.
13.5. Ikiteisminis tyrimas turi būti pradedamas tik esant LR BPK 166 straipsnyje nustatytiems
pagrindams, t. y. gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką arba prokurorui
ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius. Ikiteisminis
tyrimas turi  būti  pradėtas, remiantis  ne prielaidomis ar subjektyviu situacijos vertinimu, o tik
esant objektyvioms aplinkybėms, rodančioms, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika. Ši
nuostata įtvirtinta ir Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos,
patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-
110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“ (2014 m.
birželio 30 d. įsakymas Nr. I-133) 47 punkte, kur nurodyta, kad, jei pareiškėjo skunde, pareiškime
ar pranešime nurodyti požymiai veikos, kurią pareiškėjas klaidingai vertina kaip nusikalstamą,
nurodyta  veika  neatitinka  visų  būtinų  konkrečios  nusikalstamos  veikos  sudėties  požymių  ar
išdėstyti deklaratyvaus turinio teiginiai, grindžiami ne faktiniais duomenimis, bet samprotavimais
ar  prielaidomis,  sprendimas  atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  priimamas  LR  BPK  168
straipsnyje  nustatyta  tvarka  ir  vienu  ar  keliais  LR  BPK  3  straipsnio  1  dalyje  nustatytais
pagrindais.
13.6. Apygardų teismai, kaip instancija, priimanti galutines neskundžiamas nutartis dėl sprendimų
atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  teisėtumo  ir  pagrįstumo,  yra  ne  kartą  konstatavę,  kad
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nutarimas pradėti ikiteisminį tyrimą negali būti grindžiamas prielaidomis, priešingai, jis turi būti
grindžiamas tik patikimais duomenimis.  Baudžiamasis procesas turi  prasmę tik tuomet,  kai jį
inicijuojant  ir  tęsiant  yra  manoma,  kad  bus  išaiškinta  nusikalstama  veika  ir  ją  padariusiam
asmeniui bus pritaikyta baudžiamajame įstatyme numatyta sankcija. Proceso pradėjimas nesant
tam pagrindo galėtų būti vertinamas kaip neleistinas žmogaus teisių varžymas. Todėl, net jei ir
nepradėjus  ikiteisminio  tyrimo  gautame  skunde  nurodytus  faktus  apie  padarytą  nusikalstamą
veiką reikia vertinti kaip akivaizdžiai neteisingus arba yra aiškios LR BPK 3 str. 1 d. nurodytos
aplinkybės,  neatidėliojant  priimamas  nutarimas  atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  (pvz.
Panevėžio apygardos teismo nutartis byloje 1S-487-185/2014).
13.7.  Galiojančioje  teismų  praktikoje  ne  kartą  pažymėta,  kad  sprendžiant  klausimą  dėl
ikiteisminio  tyrimo  pradėjimo  preliminarus  duomenų  atitikimas  Lietuvos  Respublikos
baudžiamajame kodekse išdėstytų nusikalstamų veikų dispozicijoms yra būtinas (Pvz.: Panevėžio
apygardos teismo 2016-03-01 nutartis byloje Nr. 1S-75-491/2016, 2017-06-13 nutartis byloje Nr.
1S-152-768/2017).  Nusikaltimo  ar  baudžiamojo  nusižengimo  sudėtis  –  tai  baudžiamajame
įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką, kaip tam
tikrą  nusikaltimą  ar  baudžiamąjį  nusižengimą,  visuma.  Tam,  kad  pareikštų  įtarimus  dėl
nusikalstamos veikos padarymo, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras negali remtis vien tik
pareiškėjo skunde, pareiškime ar pranešime išdėstytomis prielaidomis ir samprotavimais.
14.  Atsižvelgiant  į  tai,  kas  išdėstyta,  nenustačius  konkrečių  faktinių  nusikalstamos  veikos
padarymo aplinkybių (apie konkrečius asmenis bei jų veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio
pobūdžio  nusikalstama  veika,  vietą,  laiką,  asmenis,  galinčius  tai  patvirtinti,  ir  kt.),  nėra
pakankamo pagrindo manyti, kad Departamento ir Agentūros darbuotojai ar kiti asmenys padarė
veikas, turinčias BK 228 str. 1 d. ir 229 str. numatytų nusikalstamų veikų požymių, todėl šiuo
metu  nėra  pagrindo  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  proceso
kodekso nustatyta tvarka.
15. Aktualu tai,  kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo[1] 6
straipsnio  nuostatomis  bei  atsižvelgiant  į  STT atliktą  korupcijos  rizikos  analizę[2]  (Aplinkos
apsaugos  departamento  prie  Aplinkos  ministerijos  struktūrinių  padalinių,  veikiančių  Vilniaus
apskrityje,  vykdomos ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės bei vidaus kontrolės veiklos srityse
(padaryta išvada, kad minėtose srityse yra korupcijos rizika) bei į tai, kad:
15.1. Departamento vykdytos AB ,,Grigeo Klaipėda“ priežiūroje galimai egzistavo šie korupcijos
rizikos  veiksniai:  AB ,,Grigeo  Klaipėda“  priežiūrą  ir  rekomendacijų  įgyvendinimo  stebėseną
vykdė tie patys Departamento atstovai; nors skundų dėl sklindančių kvapų buvo gauta ir 2018,
2019 m., tačiau kvapų tyrimai inicijuoti tik 2020 m.,
15.2. Agentūra kelis kartus keitė TIPK leidimo sąlygas, tačiau nėra duomenų ar TIPK leidimo
sąlygų pakeitimai buvo perduoti Departamentui, kuris atliktų savalaikę priežiūrą,
Manytina, kad Departamento ir Agentūros veikloje,  išduodant ir keičiant TIPK leidimo sąlygas,
vykdant  AB „Grigeo  Klaipėda“  valstybinę  aplinkos  apsaugos  kontrolę  yra  korupcijos  rizikos
požymių, todėl tikslinga kreiptis į Agentūrą ir Departamentą siūlant pakartotinai įvertinti STT
pasiūlymus  analizuotose  veiklos  srityse[3]  ir  Korupcijos  rizikos  analizės  atlikimo  tvarkos
aprašo[4]  nustatyta  tvarka  2020  m.  atlikti  korupcijos  tikimybės  nustatymą  minėtose  veiklos
srityse.
 
[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr
[2] https://www.stt.lt/naujienos/7464/aplinkos-apsaugos-sistemai-svarbu-stiprinti-veiklos-
planavima-ir-organizavima:2942
[3] https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-
rizikos-analizes/7471/act888, https://www.stt.lt/data/public/uploads/2020/06/kra_aad.pdf

Nuorašas tikras
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdyba
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[4]https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B96A881B578F/asr
Atsižvelgdamas į  išdėstytas aplinkybes ir  vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos  baudžiamojo
proceso  kodekso  (toliau  –  BPK)  3 str. 1 d. 1 p.,  168 str. 1 d.,  n u t a r i a  atsisakyti  pradėti
ikiteisminį tyrimą.
Veika, dėl kurios 
atsisakyta pradėti 
ikiteisminį tyrimą

Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso  228  str.  1  d.
Piktnaudžiavimas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 229 str. Tarnybos pareigų
neatlikimas

Nustatytas 
administracinis teisės 
pažeidimas ar kituose 
teisės aktuose numatytas
nusižengimas

 

Nustatyto 
administracinio ar kito 
teisės pažeidimo 
medžiagą nutarta 
perduoti

 

Kiti sprendimai, susiję 
su atsisakymu pradėti 
ikiteisminį tyrimą

kreiptis į Agentūrą ir Departamentą siūlant pakartotinai įvertinti STT
pasiūlymus analizuotose veiklos srityse ir Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos  aprašo  nustatyta  tvarka  2020  m.  atlikti  korupcijos
tikimybės nustatymą minėtose veiklos srityse

Nutarimo nuorašą 
nutarta išsiųsti

Asociacijai  „Klaipėdos  Marių  bendruomenė“,  asociacijai  „Šernų  ir
Ketvergių  kaimo  bendruomenė“,  Raimondai  Zaborei,  Lietuvos
Respublikos  generalinės  prokuratūros  Organizuotų  nusikaltimų  ir
korupcijos tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui

Vadovaujantis BPK 168 straipsnio 5 dalimi, ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti
pradėti  ikiteisminį  tyrimą  per  7  dienas  nuo  nutarimo  nuorašo  gavimo  dienos  gali  būti
skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui. Jeigu prokuroras
nepanaikina nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jo sprendimas gali būti skundžiamas
ikiteisminio tyrimo teisėjui.
Nutarimą priėmė Vyresnysis specialistas Rolandas Olšauskas

Nuorašas tikras
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdyba
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Dokumento rezoliucija:

Atsakingas Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  tyrimų  tarnybos
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Rezoliucija Tvirtinu
BK str.  
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