
Baltijos krovinių perkrovimo centras 
Šalis: Lietuva 

Projekto numeris: 44212 
Verslo sektorius: Transportas 
Viešasis/Privatus: Privatus 

Poveikio aplinkai kategorija: B 
Valdybos posėdžio data: 2012 m. lapkričio 27 d. 

Būklė: Struktūra patvirtinta, laukiama galutinio 
patvirtinimo 

Su projektu susijusi specifinė informacija 
paskelbta: 2012 m. spalio 25 d. 

Projekto apibūdinimas 
ERPB svarsto galimybę remti  bendrovės „Terminal Investment Limited“ – pasauliniu mastu 
veikiančio konteinerių terminalų tinklo operatoriaus, kuris yra įmonių grupės „Mediterranean 
Shipping Company Group“ dalis, konteinerių krovimo ir sandėliavimo veiklos plėtrą 
Klaipėdos uoste, kurią ji vykdo per savo vietinę antrinę įmonę – laivų krovos AB „Klaipėdos 
Smeltė“. Šis plėtros projektas, vykdomas panaudojant jau veikiančią infrastruktūrą, Lietuvai 
ir tranzitinėms rinkoms dar labiau padidintų krovos pajėgumus, o dabartinį terminalą 
transformuotų į bendrovės „Mediterranean Shipping Company“ krovinių perkrovimo centrą 
Baltijos šalyse.  

Poveikis pereinamajam laikotarpiui  
Siūlomo projekto poveikis pereinamajam laikotarpiui atsiranda todėl, kad šis projektas remia 
konkurencingo privataus sektoriaus veiklą uostų valdymo srityje Baltijos šalyse. Kadangi 
Baltijos jūros regiono uostus paprastai aptarnauja fiderinės linijos, transporto išlaidos 
paprastai būna didesnės, prekių judėjimo efektyvumas – mažesnis, todėl tokia padėtis tampa 
ekonomikos augimą varžančiu veiksniu. 

Įgyvendinus šį projektą, regione padidės konteinerių krovimo ir saugojimo pajėgumai, 
rinkoje atsiras naujų produktų ir paslaugų, kurios leis sukurti konkurencingesnę aplinką 
sektoriuje ir galų gale skatins spartesnį ekonomikos augimą. Laukiama, kad giliavandenio 
uosto paslaugas sujungus su įvairiarūšio transporto paslaugomis, kurias per AB „Klaipėdos 
Smeltė“ pasiūlys bendrovė „Mediterranean Shipping Company“, dar labiau padidės tranzito 
ir perkraunamų konteinerių apimtis Lietuvoje bei kaimyninėse rinkose ir kartu sumažės 
transportavimo į pagrindines rinkas, kurias aptarnauja Baltijos jūros uostai, išlaidos.  

Klientas 
Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“, kuri yra Klaipėdos uosto (Lietuva) konteinerių 
terminalo operatorius ir bendrovės „Terminal Investment Limited“ antrinė įmonė – tai 
holdingas, valdantis „Mediterranean Shipping Company Group“ terminalus ir į juos 
atliekamas investicijas.  



ERPB finansavimo apimtis 
Pagrindinė paskola iki 32,5 mln. EUR. 

Projekto išlaidos 
65 milijonai EUR. 

Poveikis aplinkai  
Vadovaujantis 2008 m. ERPB Aplinkos apsaugos ir socialinės politikos nuostatomis, šis 
projektas priskirtas B kategorijai. Atsižvelgdamas į bendrovės valdymo sistemų patikrinimo 
rezultatus, bendrovės pateiktą aktualią informaciją, apsilankymo veiklos vykdymo vietoje 
duomenis ir į diskusijų su bendrovės darbuotojais rezultatus, Banko Aplinkos apsaugos ir 
tvarumo departamentas atliko bendrovės kompleksinį būklės vertinimą, tuo siekdamas 
įvertinti dabartinį bendrovės veiklos efektyvumą ir planuojamos investicijų programos rizikos 
valdymo planus. 

Tyrimo rezultatai rodo, kad galimas būsimas neigiamas projekto poveikis yra susijęs tik su 
projekto vykdymo vieta ir jį galima paveikti taikant tinkamas poveikio mažinimo priemones.  
 
Dabartinės bendrovės infrastruktūros apžvalgos rezultatai, kurie leidžia projektą priskirti 
minėtai kategorijai, patvirtina, kad bendrovėje laikomasi nacionalinių reikalavimų ir kad ji 
didžia dalimi atitinka tarptautinių standartų reikalavimus. Šiuo metu bendrovėje yra paskirti ir 
dirba už aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos darbe klausimus atsakingi vadovai. 
Reguliarius sistemos vidaus auditus atlieka aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos darbe 
vadovas, o tokie auditai atitinka geros valdymo praktikos reikalavimus. Pagal gautą 
informaciją matyti, kad bendrovė pateikia visas reikalaujamas aplinkos apsaugos ir sveikatos 
bei saugos darbe valdymo ataskaitas. Bendrovės veiklą periodiškai tikrina valstybinės 
reguliavimo įstaigos, o nustatytus neatitikimus reikalavimams bendrovė laiku ištaiso. 
Bendrovė tinkamai prižiūri, kaip rangovai ir subrangovai įgyvendina aplinkos apsaugos ir 
sveikatos bei saugos darbe reikalavimus. Viešųjų pirkimų konkursų nuostatuose ir sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarkoje numatyti tinkami reikalavimai ir su jų 
nevykdymu susijusios sankcijos. Nuolatinę subrangovų darbo priežiūrą atlieka aplinkos 
apsaugos, sveikatos ir saugos darbe vadovas bei sveikatos ir saugos darbe atstovai veiklos 
vykdymo vietose. Dabartinė bendrovės veikla nekelia aplinkai reikšmingos taršos. Aplinkos 
tyrimų duomenimis, projekto poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas.  
 
Kompleksinio būklės vertinimo rezultatai patvirtino, kad bendrovėje veikia veiksminga 
viešųjų ryšių, konsultavimo ir informacijos atskleidimo politika, kuri apskritai atitinka ERPB 
reikalavimus.  
 
Su bendrove sudarytas ir sutartas veiksmų aplinkos apsaugos ir socialinėje srityje planas, 
pagal kurį numatoma imtis tobulinimo priemonių tose srityse, kurios, atliekant kompleksinį 
aplinkos apsaugos ir socialinės srities būklės vertinimą, nustatytos kaip tobulintinos ir pagal 
kurį numatoma įgyvendinti būtinas poveikio mažinimo priemones, kurios leistų užtikrinti, jog 
bus laikomasi nacionalinių taisyklių ir Banko nustatytų veiklos efektyvumo reikalavimų. 



 
 
Be to, pagal veiksmų aplinkos apsaugos bei socialinėje srityje planą reikalaujama sudaryti ir 
įgyvendinti suinteresuotųjų asmenų įtraukimo planą ir įdiegti skundų nagrinėjimo tvarką. 
Informaciją apie savo veiklą aplinkos apsaugos ir socialinėje srityje Bendrovė paskelbs ir 
vietiniu mastu.  

Atliekant projekto stebėjimą, bus vertinama, ar vykdomi aplinkos apsaugos ir socialinės 
srities kriterijai ir ar įgyvendinamos veiksmų aplinkos apsaugos ir socialinėje srityje plano 
priemonės. Tam tikslui kasmet bus teikiamos aplinkos apsaugos ir tvarumo ataskaitos, o esant 
būtinumui, bus lankomasi veiklos vykdymo vietose. 

Bendradarbiavimas techninėje srityje 
Nėra. 

Bendrovės duomenys susisiekti 
Jelena Černij, AB „Klaipėdos Smeltė“ finansų direktorė  

Tel. +370 46 496205  
Faksas: +370 46 496230  

El. paštas: jelenacernij@smelte.lt  

Verslo galimybės 
Dėl verslo galimybių arba viešųjų pirkimų konkurso prašom kreiptis tiesiogiai į bendrovę.  

Bendro pobūdžio paklausimai  
Su viešųjų pirkimų konkursu nesusijusius bendro pobūdžio paklausimus dėl ERPB projektų 
prašome pateikti:  
Tel: +44 20 7338 7168; faksas: +44 20 7338 7380  
El. paštas: projectenquiries@ebrd.com  

Visuomenės informavimo politika (VIP)  
Siekdamas užtikrinti, kad visuomenei būtų geriau žinomos ir suprantamos Banko strategijos, 
politikos ir jo vykdoma veikla, Bankas nustatė informacijos atskleidimo ir konsultacijų 
suinteresuotiems asmenims teikimo tvarką. Ši tvarka nustatyta VIP.  

VIP tekstas  

Su projektais susijusių skundų nagrinėjimo tvarka 
(PSNT) 

mailto:jelenacernij@smelte.lt
mailto:projectenquiries@ebrd.com


ERPB yra nustatęs su projektais susijusių skundų nagrinėjimo tvarką (PSNT), kuria siekiama 
suteikti galimybę nešališkai išnagrinėti vieno ar kelių asmenų arba organizacijų pateiktus 
skundus dėl banko finansuojamų projektų, kurie galimai yra arba gali būti žalingi. Skundų 
pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės pateikiamos internete: 

www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 

versija rusų kalba http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

PSNT nustatyta, kad visi skundai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
paskutinio ERPB finansavimo paskirstymo dienos. Jei nesate tikri dėl laikotarpio, per kurį 
reikia pateikti skundą, galite kreiptis pagalbos į tarnautoją, atsakingą už PSNT (el. paštu 
pcm@ebrd.com), arba į atitinkamą ERPB atstovybę. 

 

Projekto dokumentų santrauka parengta prieš juos apsvarstant ERPB valdyboje. Gali būti, 
kad paskelbus projekto dokumentų santrauką, vėliau pasikeis kai kurios projekto detalės. 
Projekto dokumentų santrauka nėra oficialios ERPB politikos išraiška. 

Paskutinį kartą atnaujinta 2012 m. spalio 25 d. 
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