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Posėdžio pirmininkas Artūras Razbadauskas, Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) pirmininkas 

Posėdžio sekretorė Janina Asadauskienė. 

Dalyvauja  BST  nariai: A. Razbadauskas, J. Asadauskienė, S.Liekis 

Kviestiniai svečiai: 17, sąrašas pridedamas 

 DARBOTVARKĖ:  
1. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovo pranešimas. 

2. „Kvapų kontrolė Klaipėdos mieste “. Pranešėja A. Šlepetienė, Klaipėdos visuomenės 

sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja. 

3.  Einamieji klausimai: 

 Bendruomenės sveikatos tarybos  nariai darbotvarkei pritarė. 

1.SVARSTYTA 

A.Kairys, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius,  pristatė Aplinkos oro 

taršos kontrolę Klaipėdos miesto pramonės įmonėse 2009-2013 m. ( pranešimas pridedamas). 

Bendra išmetamų teršalų kitimo tendencija 2008-2012 m. mažėjanti , keičiasi procentinė teršalų 

sudėtis. 2008 m. 30 proc. emisijų sudarė išmetimai iš energetikos sektoriaus ir 70 proc. iš pramonės 

sektoriaus, 2012m. – 75 proc. emisijų iš energetikos sektoriaus ir tik 25 proc. iš pramonės. Pristatyti 

2010-2011m. vykdytos indikatorinių tyrimų Klaipėdos miesto teritorijoje programos rezultatai, 

naudojant difuzinius ėmiklius. Pagal ES direktyvas nustatyta metinė ribinį benzeno vertė neviršyta 

nei vienoje tyrimo vietoje. Supažindino su taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

skaičiais ir taikytomis sankcijomis, bei įmonių valstybinės kontrolės rezultatais. Pateikta skundų 

analizė - tendencija mažėjanti. Pristatytos  oro taršos mažinimo priemonės įmonėse. 

A.Šlepetienė, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės 

skyriaus vedėja, supažindino su kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore organizavimu ir 

situacija Klaipėdos mieste ( pranešimas pridedamas). 

A.Razbadauskas, BST pirmininkas, apibendrindamas priminė, kad BST išvažiuojamojo posėdžio 

metu atkreipė dėmesį, kad daugiausia nusiskundimų dėl Dumpiuose esančių įmonių skleidžiamų 

kvapų. Akivaizdu, kad AB „ Klaipėdos kartonas“ gamyklos valymo įrengimai ženkliai atsilieka 

lyginant su AB„ Klaipėdos vanduo“ valymo įrengimais. 

L.Makūnas, AB„ Klaipėdos vanduo“ direktorius, paaiškino, kad blogo kvapo atsiradimą lemia 

nepilnai sutvarkyta senoji dumblo aikštelė,- ieškoma lėšų aikštelės konservavimui; nuotekų 

valyklos grotų patalpos,- numatyta pastato ištraukiamosios ventiliacijos įrengimas; laikinoji dumblo 

saugojimo aikštelė, - planuojamas dumblo džiovinimo įrengimas. 

Gyventojai išreiškė nepasitenkinimą dėl sudėtingų skundų tyrimų procedūrų, operatyvumo, 

teigiamų pokyčių stokos, siūlė tobulinti teisės aktus. 

A.Petkus, LR aplinkos apsaugos viceministras, informavo, kad ES fondų atsiradimo pradžios į 

vandens taršos mažinimą investuota apie 3 mlrd. Lt , sekančiame 2014-2020m. periode numatyta 

apie 1mlrd.Lt. Planuojama 2014m skelbti konkursus dėl  dumblo valymo programų ir senųjų 

aikštelių konservavimo paraiškų teikimo. Siekiant pagerinti skundų tyrimų operatyvumą numatyta 

reorganizuoti aplinkos apsaugos agentūrų struktūrą, numatant operatyvinių grupių sudarymą 

regionuose. Taip pat bus tobulinama taršos leidimų išdavimo sistema. 



A.Šulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas, atkreipė dėmesį į teritorijų planavimo 

dokumentų vykdymo problemas,  investuotojams  nevykdant tų sprendinių, kurie numatyti teritorijų 

planavimo dokumentuose , savivaldybės neturi jokių poveikio priemonių. 

Gyventojų atstovai piktinosi, kad situacija dėl kvapų beveik nesikeičia,  matuojama oro tarša tik 2 

stotelėse. LEZ teritorijoje veikia 17 įmonių , kurios,  išmeta įvairius cheminius elementus, kurie 

netiriami, kritikavo oro užterštumo ataskaitas, reikalavo organizuoti neplaninius patikrinimus, 

pastatyti trečią oro taršos matavimo stotelė šiaurinėje miesto dalyje prie LEZ.  

D.Krinickas, LR aplinkos apsaugos  ministerijos Vandenų departamento direktorius, paaiškino, kad 

automatiškai matuojami tik nustatyti teršalai, todėl trečios stotelės pastatymas neišspręstų 

problemos , siekiant matuoti didesnį teršalų spektrą. Specifiniai teršalai imami rankiniu būdu, 

atliekami sklaidos skaičiavimai, modeliavimas. Matavimai atliekami, atsižvelgiant į  finansines 

galimybes  

A.Petkus, LR aplinkos apsaugos viceministras, informavo, kad jau yra parengti teisės aktų projektai 

dėl baudų įmonėms skyrimo, pažadėjo daugiau dėmesio skirti Klaipėdos LEZ. 

 

 

NUTARTA: 

Informacija išklausyta. 

 

 

 

 

Posėdis baigtas  12.45  val. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Artūras Razbadauskas 

 

Posėdžio sekretorė     Janina Asadauskienė 


