Aplinkos ir darbų sauga LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 2014 metais
LKAB „Klaipėdos Smeltė“, (toliau – Bendrovė) siekdama mažinti darbuotojų saugai ir
sveikatai keliamą riziką bei daromą poveikį aplinkai, 2014 m. įdiegė integruotus vadybos
standartus OHSAS 18001 (darbuotojų saugos ir sveikatos) ir ISO 14001 (aplinkos apsaugos) bei
pasitvirtino darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, kurios vienas iš įsipareigojimų yra siekti, kad
aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų suprantama ir palaikoma visoje
bendrovėje, bei prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims. Vykdydama minėtą
įsipareigojimą Bendrovė pateikia visuomenei Aplinkos ir darbų saugos ataskaitą už 2014-sius
kalendorinius metus.
2014 m. Bendrovė vykdė visus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau TIPK)
leidime numatytus aplinkos oro bei vandens taršos šaltinių išleidžiamų teršalų privalomojo
monitoringo reikalavimus, o taip pat vedė papildomą oro taršos kietosiomis dalelėmis monitoringą
pagal atskirą programą, sudarytą 6 taškams šalia gyvenamųjų namų Nemuno, Kalnupės, Sulupės
gatvių rajone.
Pagal faktinius duomenis į atmosferą iš stacionarių šaltinių išleista 4,603 tonų medžiagų, iš
kurių 1,001 t kietų bei 3,602 t skystų ir dujinių medžiagų. Bendri išmetimai į atmosferą, lyginant
su 2013 m. padidėjo 0,183 t. To priežastis – išaugusios suvirinimo ir metalo pjaustymo apimtys
(dėl išaugusio remontuojamų konteinerių kiekio).
Pagal kietųjų dalelių monitoringą šalia gyvenamųjų namų Nemuno, Kalnupės, Sulupės
gatvių rajone leistinų normų viršijimo nenustatyta.
Su lietaus nuotekomis į Kuršių marais išleista 11038000 m3 (2013 m. – 5992000 m3)
sąlyginai išvalyto vandens. Į Kuršių marias po valymo patekusių medžiagų kiekiai:
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Šaldymo įrangos kompresorių aušinimui iš Kuršių marių panaudota 412687 m3 techninio
vandens. Po vandens panaudojimo teršiančių medžiagų kiekis nepadidėjo.
Bendrovė, vykdydama TIPK leidimo Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planą,
pastatė keturis naujus paviršinių nuotekų valymo įrenginius:
dvejus (NPS – 90 l/s ir NPS – 100 l/s) adresu Nemuno g. 24, Klaipėda (vietoj demontuotų
paviršinių nuotekų valymo įrenginių Nr. LD 02), įgyvendinant „Konteinerių terminalo Nemuno g.
24, Klaipėdoje, rekonstravimo projekto“ pirmąjį etapą;
vienus (NPS – 120 l/s) adresu Nemuno g. 139, Klaipėda ir vienus (NPS – 50 l/s) adresu
Nemuno g. 141, Klaipėda, įgyvendinant „Jūrinių konteinerių krovos ir sandėliavimo aikštelių
statybos Nemuno g. 139, 141, 143a, Klaipėdoje, projekto“ pirmąjį etapą.
Bendrovė vykdė visas aplinkosaugines priemones, numatytas TIPK leidime. 2014 m.
gamtosauginiams tyrimams išleista 6450 Eur.
Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 2014 m. Bendrovę tikrino 5 kartus. Bendro
patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta, bet vieno iš Jūrinių tyrimo departamento atliktų
paviršinių nuotekų tyrimų mėginyje buvo nustatytas suspenduotų medžiagų normatyvų viršijimas,
už ką atsakingam asmeniui buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas ir paskirta
administracinė bauda.

2014 m. darbų saugos srityje Bendrovė kėlė sau užduotį, kad rekonstrukcijos metu
neįvyktų daugiau nei 4 lengvi nelaimingi atsitikimai ir nei vieno sunkaus ir mirtino nelaimingo
atsitikimo. Išsikeltą užduotį Bendrovė vykdė, tik dalinai, t.y. 2014 m. neįvyko nei vieno
nelaimingo atsitikimo su rangovinių organizacijų darbuotojais, bet bendrovės darbuotojai patyrė 5
nelaimingus atsitikimus. Tiesa, pagal susižeidimo pobūdį visi jie buvo lengvi ir buvo įmanoma jų
išvengti, jei Bendrovės darbuotojai būtų buvę atidesni. Kad atkreipti papildomą darbuotojų dėmesį
į darbų saugos svarbą ir 2014 m balandžio bei lapkričio mėnesiai buvo paskelbti saugos mėnesiais,
kurių metu buvo įgyvendinamos įvairios prevencinės priemonės (pravedami papildomi
instruktavimai, rodomi saugos filmai, skelbiama metodinė medžiaga, bendraujama su darbuotojais,
išaiškinami saugiausiai dirbantys darbuotojai ir t.t.).
Bendrovės darbuotojų buitinės sąlygos, aprūpinimas darbo rūbais atitinka aukščiausius
standartus. Vien darbo rūbams ir higienos priemonių įsigijimui 2014 m. išleista 40365 Eur.
2014 m. Valstybinė darbo inspekcija vykdė 2 planinius patikrinimų, kurių metu buvo
tikrinama naujai įsigytos staklių bei sutarčių su laikinas įdarbinimo paslaugas teikiančiomis
uždaromis akcinėmis bendrovėmis atitikimas darbų saugos ir sveikatos teisės normoms.
Patikrinimų metu pažeidimų užfiksuota nebuvo.

