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DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ TARIAMAI NEIGIAMO POVEIKIO KURŠIŲ MARIŲ 
VANDENS BŪKLEI PAKARTOTINIO VERTINIMO ATLIKIMO 

          Atsakydami į Jūsų 2021-06-09 raštą  Nr. SK/2021-69 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ tariamai 
neigiamo poveikio Kuršių marių vandens būklei pakartotino vertinimo atlikimo“ (toliau – 
prašymas),  informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pagal Aplinkos 
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) prašymą  (2020-02-10 raštas Nr. 
(5.3.)-AD5-2025) atliko AB „Grigeo Klaipėda“ vykdytos neteisėtos veiklos neigiamo poveikio 
aplinkai bei kitiems aplinkos komponentams reikšmingumo įvertinimą bei pagal vykdomą 
valstybinį aplinkos monitoringą ir kitus atliekamus aplinkos elementų tyrimus, pateikė kitą 
informaciją ir išvadas, kurios gali būti reikšmingos aplinkos atkūrimo priemonių nustatymui, 
pateikė AAD atliktą Kuršių marių ekologinės būklės pablogėjimo įvertinimą dėl AB „Grigeo 
Klaipėda“ vykdytos neteisėtos veiklos  (2020-05-11 raštas Nr. (31)-A4E-3859). Agentūra nustatė 
sąlygą, kad paviršinio vandens telkinio ekologinė būklė ar ekologinis potencialas pablogėjo per 1 
klasę, kuri suponuoja, kad padarytas neigiamas poveikis paviršiniam vandens telkiniui Kuršių 
marioms laikomas reikšmingu (Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo 
gavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2006-05-16 įsakymu Nr. D1-228, 91.1.1. p.). 
          Pažymėtina, kad Agentūra gavo (gauta rašto kopija) ir išnagrinėjo Advokatų kontoros 
GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai (toliau – Glimstedt) 2021-01-11 rašte „Dėl specialistų išvadose 
esančių galimų prieštaravimų pašalinimo organizuojant ekspertinę diskusiją (konsultacinį 
pasitarimą)“ (toliau – Glimstedt raštas) pateiktus teiginius dėl Agentūros atlikto vertinimo dėl 
Kuršių marių vandens būklės ir jai padarytos žalos. Atsakydama į raštą, Agentūra pateikė pastabas 
2021-01-29 raštu Nr. (31)-A4E-1161 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės 
prokuratūrai su rašto kopija Glimstedt (AB „Grigeo Klaipėda“ atstovui), AAD ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijai.
          Atkreipiame dėmesį, kad Agentūros 2020-05-11  raštu teiktas vykdytos neteisėtos veiklos 
neigiamo poveikio aplinkai bei kitiems aplinkos komponentams reikšmingumo įvertinimas nėra 
negaliojantis ir /ar koreguotinas dėl techninių klaidų, ir/ar užginčytas, kreipiantis į ikiteisminę ginčų 
instituciją arba į administracinį teismą. Agentūros nuomone, AB „Grigeo Klaipėda“, 
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piktnaudžiaudama savo teisėmis, neteisėtai reikalauja, kad Agentūra atliktų AB „Grigeo Klaipėda“ 
neigiamo poveikio Kuršių marių vandens būklei pakartotinį vertinimą. 
          Vadovaudamasi Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo 
administravimo subjektuose taisyklių1 35 punkto 35.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į tai, kad nėra 
jokio teisinio ir faktinio pagrindo atlikti 2020-05-11 atlikto Kuršių marių ekologinės ir cheminės 
būklės pablogėjimo įvertinimo dėl AB „Grigeo Klaipėda“ vykdytos neteisėtos veiklos pakartotiną 
vertinimą, AB „Grigeo Klaipėda“ prašymas negali būti tenkinamas.
          Kita vertus, AB „Grigeo Klaipėda“ turi neatimamą teisę kreiptis į teismą arba teismui 
nagrinėjant bylą dėl civilinio ieškinio atlyginti žalą  bei  turi visas galimybes naudotis procesinėmis 
teisėmis nagrinėjant bylą teisme prašyti teismo paskirti naują ekspertizę, kviesti ekspertus 
papildomoms išvadoms duoti

 Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti nustatyta tvarka2.

Direktorius Vitalijus Auglys

Algirdas Matulis, tel. 8706 62021, el. p. algirdas.matulis@gamta.lt
Aistė Kubiliūtė, tel. +370 683 05156, el. p. aiste.kubiliute@aaa.am.lt
Nijolė Remeikaitė-Nikienė, tel. +370 46 41 04 55, el.p. nijole.remeikaite@aaa.am.lt

1 patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų 
aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
2 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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