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Dėl karantino metu atliekamo aplinkos apsaugos ir gyventojų teisių į sveiką aplinką užtikrinimo
Klaipėdos miesto „Vitės“ kvartalo gyventojai kreipėsi su skundais dėl nerimą keliančios šalia jų
gyvenamosios vietos veikiančios Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Klasco“ vykdomos atviros
geležies rūdos krovos ir iš to kylančios oro taršos kietosiomis dalelėmis. Nors skundžiamasi dėl jų
vykdomos taršios veiklos jau keleri metai, bet Lietuvoje paskelbus karantiną, gyventojai praneša
jaučiantys ženkliai suintensyvėjusią taršą - dėl oro taršos akivaizdžiai yra pasunkėjęs kvėpavimas,
langai ir palangės yra nusėtos kietųjų dalelių dulkėmis.
Situaciją sunkina tai, kad gyventojai laikydamiesi karantino sąlygų, nuolat būna namuose, o norėdami
įsileisti šviežio oro to padaryti negali, nes atvėrus langus, juos užplūsta teršalai.
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Aplinkos apsaugos departamento atstovai Klaipėdoje nepagrįstai ir visiškai nemotyvuotai nurodo, kad
dėl karantino negali atlikti patikrinimo bendrovėje „Klasco“ 1.
Prašome paaiškinti, ar paskelbus karantiną Lietuvos Respublikoje įsigaliojo nauji reikalavimai,
leidžiantys Aplinkos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių pareigūnams atsisakyti
pradėti aplinkosauginį tyrimą vien karantino paskelbimo faktu?
Tuo atveju, jeigu karantino laikotarpiu yra nustatyti teisiniai apribojimai atlikti aplinkosauginius
tyrimus, prašome paaiškinti, kaip valstybė karantino metu užtikrina aplinkos apsaugą ir su tuo
tiesiogiai susijusią gyventojų sveikatą?
Reikalaujame, kad COVID-19 pandemija nebūtų prisidengiama neveiklumui pateisinti ir, kad
užtikrinus būtinąsias saugos priemones, būtų be pertrūkių vykdoma aplinkosaugos kontrolės
funkcija visoje Lietuvoje.
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Informacija apie susidariusią sveikatai pavojingą situaciją ir Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos
atsisakymas pradėti tyrimą buvo pakomentuota spaudoje: https://www.atviraklaipeda.lt/2020/04/06/karantino-metuneimanoma-net-langu-atsidaryti/?fbclid=IwAR0HVy89NvQrYCB6uQFNqmYlUDEIXZXnz7-6Mr4F1g7TVj6jmKFhztfXo0.
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