
UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“  

VEIKLOS YPATUMAI 

 

Kur yra UAB „Krovinių terminalas“ 

 

UAB „Krovinių terminalas“ (aukštesniojo lygio 

pavojingasis objektas) teritorija yra Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto šiaurinėje dalyje. Į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo UAB 

„Krovinių terminalas“ yra išsidėsčiusi AB „Klaipėdos nafta“ 

(aukštesniojo lygio pavojingasis objektas), rytuose – 

pietryčiuose – AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 

aukštesniojo lygio pavojingasis objektas). 

 

UAB „Krovinių terminalas“ veikla 

 

UAB „Krovinių terminalas“ turi leidimą krauti: 

- žaliavinę naftą ir naftos produktus (dujų kondensatas, 

dyzelinas, benzinai, aviacinis kuras, mazutas). 

- Naftos chemijos ir chemijos produktus (etilenglikolis,  

butanolis, etanolis, metanolis, glicerinas, 

metiltretbutilo eteris, etiltretbutilo eteris, amilo metilo 

eteris, „L“- markės tirpiklis). 

- Augalinius aliejus. 

 Naftos ir chemijos produktai atvežami į bendrovę 

geležinkelio vagonais – cisternomis ir tanklaiviais,  iškraunami į 

talpyklas ir, sukaupus reikalingą krovinio kiekį, kraunami į 

tanklaivius arba geležinkelio cisternas.  

Šį technologinį ciklą trumpai galima apibūdinti taip: 

geležinkelio cisterna – talpykla – tanklaivis; 

tanklaivis – talpykla – tanklaivis; 

tanklaivis – talpykla – geležinkelio cisterna; 

Produktai iškraunami ir pakraunami bendrovės 

teritorijoje uždaru būdu – vamzdynais. Pakraunant tanklaivį, 

veikianti garų rekuperavimo sistema ir talpyklose įrengti 

pontonai leidžia išvengti angliavandenilių garų išmetimo į 

aplinką neviršijant LR aplinkos ministerijos nustatytų normų, 

t.y. kai lakiųjų organinių junginių (LOJ) paros didžiausia 

leidžiama koncentracija (DLK) gyvenamosios zonos ore yra iki 

1,5 mg/m3.  

Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – tai yra naftos 

produktų garai. 

 Paros didžiausios koncentracijos (DLK) ribinė vertė 

nustatoma iš gyvenamosios aplinkos oro paros mėginio. 

 

Naftos ir jos produktų keliamas pavojus 

 

 Nafta ir jos produktai turi charakteringą kvapą ir 

garuoja. Šie garai (naftos angliavandeniliai) yra degūs, sunkesni 

už orą, todėl įvykus avarijai ir pučiant nepalankiam vėjui jie gali 

susikaupti žemesnėse vietose, rūsiuose, tuneliuose. Žmogus 

pradeda jausti naftos angliavandenilių kvapą, kai ore jų 

koncentracija yra 0,3 mg/m3. Remiantis Lietuvos higienos 

norma HN 35:2007 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių 

medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ vienkartinė lakiųjų 

organinių junginių (LOJ) didžiausia leidžiama koncentracija 

(DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra iki 5,0 mg/m3.  

Vienkartinė DLK – ribinė užterštumo vertė, nustatyta 

iš gyvenamosios aplinkos oro mėginio, paimto per 20-30 min. 

Kvapas gali būti juntamas jau tada, kai LOJ 

koncentracija yra 5 kartus mažesnė už leistiną normą.  

Gyventojams užuodus angliavandenilių kvapą 

prašome pranešti į UAB „Krovinių terminalas“ centrinį 

valdymo pultą, tel.: 391 086 (visą parą). 

Naftos ir jos produktų garai yra kenksmingi gyviems 

organizmams.  

Naftos produktai ypač degūs skysčiai. Degant naftos 

produktams išsiskiria degimo procesui įprasti produktai: 

anglies mokonsidas(CO);   

anglies dioksidas  (CO2); 

azoto oksidas  (NOx);  

sieros dioksidas  (SO2); 

angliavandeniliai (CxHx); 

vandens garai  (H2O). 

  UAB „Krovinių terminalas“ teritorijoje nuolat 

vykdomas oro kokybės monitoringas. 

 

Gyventojų veiksmai, gavus pranešimą apie UAB „Krovinių 

terminalas“ pramoninę avariją 

 

Pagrindinės galimų avarijų priežastys yra 

technologinės įrangos gedimai, nukrypimai nuo technologinio 

režimo ir žmonių klaidos. Dėl šių priežasčių produktai gali 

patekti į aplinką.  

Gyventojai privalo likti patalpose ir užsidaryti (geriau 

užsandarinti) lauko duris, langus, balkonus, orlaides bei 

ventiliacijos angas. Laukiant tolimesnės informacijos, saugoti 

kvėpavimo organus: užsidėti ant burnos ir nosies marlės ir 

vatos raištį ar sušlapintą su vandeniu rankšluostį.  

Gavus nurodymus (pasiūlymą) laikinai išvykti iš namų, 

išjungti visus energijos šaltinius, užgesinti ugnį krosnyje. 

Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo krypčiai (kad 

vėjas pūstų į šoną), tik atviromis vietovėmis, vengti daubų, 

uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų. 

Vengti bėgimo, eiti normaliu žingsniu. 

 

Kokiais būdais bus perspėti gyventojai įvykus UAB „Krovinių 

terminalas“ pramoninei avarijai     

 

Apie įvykusią pramoninę avariją gyventojams bus 

pranešta sirenos gausmu (sirenos veikimo radiusas – 1200 m). 

Sirenai nutilus Melnragės  gyventojams bus perduotas 

pranešimas su informacija  per garsiakalbius pakabintus Molo 

gatvėje. Bus suteikta informacija: 

- kurioje vietoje įvyko avarija (gaisras); 

- kokie produktai išsiliejo (užsidegė); 

- kokios krypties vėjas pučia ir į kuria pusę neša 

angliavandenilių (dūmų) debesį; 

- ką privalo daryti gyventojai patenkantys į užterštą 

zoną. 

Avarijos padariniams išplitus už UAB „Krovinių 

terminalas“ sanitarinės zonos, UAB „Krovinių terminalas“ 

kreipsis pagalbos į Klaipėdos miesto savivaldybę, kuri turi 

organizuoti į pavojingą zoną patekusių gyventojų informavimą ir 

evakavimą.  

 

Jeigų gyventojams reikalinga išsamesnė informacija 

 

Užuodus angliavandenilių kvapą gyventojai visą parą 

gali skambinti į UAB „Krovinių terminalas“ centrinį valdymo 

pultą, tel.: 391 086. 

Su vidaus avariniu planu, kuriame yra plačiau aprašyti 

UAB „Krovinių terminalas“ veiklos keliami pavojai, pranešimų 

apie avarijas sistema, avarijų likvidavimo priemonės ir saugos 

ataskaita galima susipažinti trečiadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val. 

Jums padės bendrovės vadovaujantis specialistas saugai, tel.: 

391 081. 

Pas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Viešosios tvarkos skyriaus civilinės saugos specialistą (Simono 

Daukanto g. 24, tel.: 314 403) galima susipažinti su Klaipėdos 

miesto savivaldybės avarijų likvidavimo planu.  

 

 

UAB „Krovinių terminalas“ sanitarinė apsaugos zona (SAZ). 

 



 

 

Uždaroji akcinė bendrovė 

 

MUMS SVARBUS JŪSŲ IR MŪSŲ 

SAUGUMAS 


