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Dėl: Prašymo nustatyti aplinkos (Kuršių marių) atkūrimo priemonių plano priemones bei jų įgyvendinimo 

terminus 

 

Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūroje (Klaipėda-2) atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 04-

2-00154-19 dėl AB „Grigeo Klaipėda“ (toliau – Bendrovė) veiksmų. Bendrovei pareikštas įtarimas, kad laikotarpiu nuo 

2012 metų iki 2020-01-07 jos nuotekos, apeidamos nuotekų valymo rezervuarą, valymo įrenginius ir mėginių paėmimo 

vietą, buvo išleidžiamos tiesiogiai per AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų priėmimo kolektorių į Kuršių marias, dėl ko 

Bendrovė padarė aplinkai (gamtai) didelę žalą. 

 

Ikiteisminio tyrimo metu Bendrovė raštu išdėstė savo poziciją, kad žala, kurią Bendrovė padarė leisdama dalį biologiškai 

neišvalytų nuotekų į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklą, turi būti nustatyta remiantis ekspertiniais skaičiavimais 

pagal mėginių išleidimo į Kuršių marias vietą rezultatus bei nustatant visas civilinės atsakomybės sąlygas, o ne 

besąlygiškai taikant Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintos metodikos nuostatas
1
. Bendrovė taip pat pabrėžė, kad ji 

yra pasirengusi atlyginti objektyviai paskaičiuotą žalą. 

 

Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašas
2
 (toliau – Tvarkos aprašas) 

reglamentuoja klausimus, susijusius su padarytos žalos paviršinio vandens ekologinei, cheminei ir (arba) kiekybinei 

būklei ir (arba) ekologiniam potencialui
3
 ištaisymo būdais, atkuriant pirminę aplinkos būklę. Jame yra nurodyta, kad žala 

aplinkai, susijusi su vandeniu, ištaisoma atkuriant pirminę aplinkos būklę, pasirenkant šiuos aplinkos atkūrimo būdus: 

pirminį, papildomą ir kompensuojamąjį
4
.  

 

Tvarkos aprašas numato, kad gavęs informaciją apie padarytą žalą aplinkai, Klaipėdos aplinkos apsaugos departamentas 

privalo imtis veiksmų nustatyti žalą aplinkai, atlikti neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumo įvertinimą, nuspręsti, 

kokios aplinkos atkūrimo priemonės turi būti taikomos, reikalauti, kad ūkio subjektas vykdytų aplinkos atkūrimo 

priemones ir kontroliuoti aplinkos atkūrimo priemonių vykdymą
5
. Klaipėdos aplinkos apsaugos departamentas taip pat 

turi pareigą atlikti neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumo įvertinimą per ne ilgesnį kaip 30 dienų nuo informacijos apie 

padarytą žalą aplinkai gavimo laikotarpį
6
. 

 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471. 
2 Patvirtintas Aplinkos ministro  2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-228. 
3 Tvarkos aprašo 2.2. punktas. 
4 Tvarkos aprašo 10 punktas. 
5 Tvarkos aprašo 27  punktas. 
6 Tvarkos aprašo 31(1) punktas. 
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Kadangi, atsiradus žalai aplinkai, Bendrovė turi nedelsdama imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinančių teršalų ir 

(arba) kitų žalingų veiksnių skubią kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą, siekiant sumažinti ar 

išvengti didesnės žalos aplinkai ir neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar tolesnio jų pablogėjimo
7
, ji maloniai 

prašo kaip galima greičiau surengti susitikimą su jos atsakingais darbuotojais tam, kad būtų galima aptarti ir 

suderinti aplinkos atkūrimo priemonių planą (ir jo įgyvendinimo terminus), pagal kurį Klaipėdos aplinkos 

apsaugos departamentas priimtų sprendimą dėl aplinkos atkūrimo priemonių taikymo Bendrovei. 

 

Pridedama: Atstovavimo sutartis (kopija). 
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AB „Grigeo Klaipėda“ 

atstovas advokatas Linas Sesickas  

 

                                                 
7 Tvarkos aprašo 28 punktas. 
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