
 Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) 2021-
09-28 gavo AB „Grigeo Klaipėda“ raštu Nr. SK/2021-110 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ aplinkos 
atkūrimo priemonės plano pateikimo“ pateiktą derinti aplinkos atkūrimo priemonių planą. 

Departamentas išnagrinėjęs pateiktą aplinkos atkūrimo priemonių planą (toliau – Planas) 
vadovaudamasis Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-
228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 33 punktu nepritaria pateiktam Planui. Departamentas 2021-08-27 
raštu Nr. (5.3)-AD5-16478 „Dėl papildomos informacijos pateikimo“ siūlė AB „Grigeo Klaipėda“ 
kaip alternatyvą pateiktam Planui svarstyti paviršinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcijos / 
modernizavimo galimybes. Klaipėdos universiteto mokslininkų vertinimu, nendrių pjovimas gali būti 
įgyvendinamas kaip papildoma ekologinės būklės gerinimo priemonė. Nendrių pjovimo kaip 
pagrindinės ir vienintelės priemonės taikymas aplinkos atkūrimo tikslams kelia abejonių, kad bus 
pasiektas Klaipėdos sąsiaurio ekologinės būklės pagerėjimas per 1 klasę.

Taip pat įvertinus Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. raštu Nr. (31)-A4E-3859 „Dėl 
neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumo įvertinimo“ pateiktą Kuršių marių Klaipėdos sąsiaurio 
ekologinio potencialo ir cheminės būklės įvertinimą dėl AB „Grigeo Klaipėda“ vykdytos neteisėtos 
veiklos pateikta išvada, kad Klaipėdos  sąsiaurio ekologinė būklė suprastėjo per vieną klasę 3B ir 2 
monitoringo vietose. Remiantis tuo, Departamento nuomone, nendrių pjovimas Lietuvos teritorijoje 
aplink Kuršių marias, Lūžijos botaniniame draustinyje, Nemuno deltos regioniniame parke, neatkurs 
Klaipėdos sąsiaurio ekologinės būklės per vieną klasę. 

Įvertinus pateiktą Planą, Plano 6 punkte laukiami rezultatai - įgyvendinus aplinkos atkūrimo 
priemonę nėra įvertinta, kad įgyvendinus aplinkos atkūrimo priemonę bus pasiektas aplinkos būklės 
pagerėjimas, o tik bus atkurti Kuršių nerijai būdingi smėlingi Kuršių marių krantai bei retų augalų ir 
gyvūnų rūšių buveinės, atsivers rekreacinės erdvės ir vaizdai į Kuršių marias. Prie Plano nėra 
patvirtinta ir nendrynų šalinimo Kuršių marių pakrantėse programa, nenurodyta, kaip bus 
pašalinamos išvežamos ar sandėliuojamos nupjautos nendrės, kiek bus panaudojama kurui, laukų 
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tręšimui ir kt., nenurodyti tikslūs laikotarpiai ir terminai, nurodyti tik preliminarūs pjautinų nendrynų 
plotai, nepateiktos sutartys su tolimesniais nendrių tvarkytojais. Plane neįvertinti  Aprašo 18 punkte 
nustatyti kriterijai. 

Departamentas siekdamas, kad būtų tinkamai parinktos aplinkos atkūrimo priemonės AB 
„Grigeo Klaipėda“ siūlo suorganizuoti susitikimą, kuriame Departamento, Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai bei mokslininkai išklausys siūlomos 
aplinkos atkūrimo priemonės pristatymą. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos 
administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka arba Vilniaus 
apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
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