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PAKARTOTINIS REIKALAVIMAS 

DĖL KLAIPĖDIEČIŲ TEISĖS Į SVEIKĄ IR ŠVARIĄ APLINKĄ UŽTIKRINIMO 

2020-08-15, Klaipėda 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje teigiama, kad „Valstybė rūpinasi žmonių sveikata 

<...> Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių“ (53 str.), kad 

„Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą“ (54str.), tačiau 

Klaipėdos miesto gyventojai yra tapę miesto ir uosto pramonės įkaitais.   

 Esame priversti dar kartą kreiptis į Jus ir dar kartą reikalauti užtikrinti mūsų, mūsų vaikų 

Konstitucines teises.     
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 Klaipėdos mieste, adresu Nemuno g. 2, veiklą vykdanti UAB “Grigeo Klaipėda” daug 

metų kankina klaipėdiečius ir rajono gyventojus viršutinius kvėpavimo takus dirginančiais kvapais, 

sklindančiais nuo Dumpių k. Klaipėdos rajone esančių įmonės nuotekų valymo įrenginių. Situacija 

pagerėjo po 2020 m. sausio 7 d., kai įmonė po skandalo dėl nevalytų nuotekų išleidimo į Kuršių 

marias, buvo priversta perduoti savo nuotekų valymą AB „Klaipėdos vanduo“. Tačiau šiuo metu 

kvapų problema labai paaštrėjo centrinėje Klaipėdos miesto dalyje – AB „Grigeo Klaipėda“ 

kaimynystėje esančiuose gyvenamuosiuose kvartaluose.   

 Manome, kad AB „Grigeo Klaipėda“ elgiasi ciniškai tiek institucijų, tiek klaipėdiečių 

ir Klaipėdos rajono gyventojų atžvilgiu. Dėl įmonės veiklos bendruomenės jau ne kartą kreipėsi į 

aukščiausias šalies institucijas, tačiau niekas nedrįsta imtis kardinalių veiksmų AB „Grigeo Klaipėda“ 

atžvilgiu.        

 Mes, Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai, dar kartą klausiame aukščiausių šalies 

institucijų: ką dar turi padaryti AB „Grigeo Klaipėda“, kad įmonei būtų duoti konkretūs terminai 

susitvarkyti ir užtikrinti aukščiausius XXI a. aplinkosaugos reikalavimus įmonės veikloje? 

Reikalaujame: 

1. nustatyti konkrečius terminus AB „Grigeo Klaipėda“ taršą ir kvapus gyvenamojoje aplinkoje 

mažinančių / naikinančių priemonių įdiegimui. 

2. nedelsiant naikinti TIPK leidimą UAB „Grigeo Klaipėda“ dėl to, kad įmonė galimai 

deklaruoja ne visus teršalus, kurie yra naudojami gamybos procese ir patenka į aplinką. Mūsų 

nuomone, tik tokie drastiški veiksmai leis sustabdyti nevaldomą, toksišką smarvę Klaipėdoje. 

Tik tokie drastiški veiksmai leis išvengti galimo AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos 

biologinio valymo įrenginių funcionavimo sutrikdymo. 

3. pradėti visapusišką Aplinkos ministerijos, Sveikatos ministerijos, STT, Prokuratūros, FNTT 

tyrimą įmonėse UAB „Grigeo Klaipėda“, AB „Gigeo“ Vilniuje (turima informacija leidžia 

įtarti, jog analogiški pažeidimai vyksta ir toje įmonėje). 

4. pradėti tyrimą Aplinkos apsaugos agentūroje dėl darbuotojų kompetencijos, leidimų išdavimo 

tvarkos, paraiškų vertinimo procedūrų galimų pažeidimų ir galimos korupcijos, įvertinant 

„Grigeo“ įmonių grupei išduotų, atnaujintų TIPK leidimų pagrįstumą ir teisėtumą bei galimai 

neteisingos, melagingos informacijos TIPK leidimų paraiškose, kuri galimai nebuvo 

tikrinama minėtos institucijos darbuotojų priimant sprendimą išduoti ir atnaujinti TIPK 

leidimus minėtos įmonių grupės įmonėms. 

5. pradėti Klaipėdos aplinkos apsaugos departamento (buvusio Klaipėdos RAAD) pareigūnų 

veiklos tyrimą, tyrimą dėl pareigūnų kompetencijos, galimo tyčinio  neveikimo, galimos 



korupcijos išduodant taršos leidimus iki 2014 metų UAB „Grigeo Klaipėda“ ir vykdant jų 

kontrolę. 

6. visų atsakingų institucijų reikalaujame įvertinti 2018-2020 metais „Grigeo“ įmonių grupės 

įmonėse vykdytų patikrinimų protokolus bei nustačius neatitikimus duomenyse, perskaičiuoti 

taršos mokesčius.   

7. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19-1, 47, 55, 126, 127 

straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo terminą perkelti iš 2022-01-01 į 2021-03-01. Nuo 

2021-03-01 įsigalioję griežtesni aplinkos apsaugos reikalavimai pagaliau pagerintų Klaipėdos 

miesto gyventojų gyvenimo kokybę ir apgintų mūsų Konstitucinę teisę į švarią aplinką.  

Aplinkos apsaugos ministro Kęstučio Mažeikos reikalaujame būti principingu ir imtis kardinalių 

priemonių dėl įmonės „Grigeo Klaipėda“ tolimesnės veiklos. 

Gerb. Ministro Pirmininko prašome imtis griežčiausių poveikio priemonių dėl Jums pavaldžių 

ministerijų vadovų neveikimo ar galimos nusikalstamos veiklos bei galimos korupcijos.  

Taip pat prašome artimiausiu metu priimti bendruomenių atstovus pokalbiui dėl susidariusios 

situacijos su AB „Grigeo Klaipėda“ ir kitomis taršiomis įmonėmis. 

Jūsų Ekselencijos Prezidente, 

Jūs Klaipėdietis. Klaipėdos gyventojų vardu, prašome pareikalauti iš Jums pavaldžių 

institucijų maksimalių pastangų atliekant tyrimą dėl AB “Grigeo Klapėda” ir kitų “Grigeo” įmonių 

grupės įmonių veiklos. Gelbėkite Klaipėdą nuo ciniško ir neatsakingo verslo. Padėkite mums 

išsaugoti savo vaikų ir ateities kartų sveikatą.  

PRIDEDAMA: 

1. Klaipėdos gyventojų parašai, 6 lapai. 


