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LJKKA nariai 2020 m. 
 
Per visą narių tinklą LJKKA atstovauja 
16 krovos kompanijų. Šios kompanijos 
sukuria 2590 tiesioginių darbo vietų, kuriose 
mokamas 2791,63 Eur. vidutinis darbo 
užmokestis 

Narių tinklas 
2020 m. pasitraukė 1 narys, UAB 
“Klaipėdos šaldytuvų terminalas” 

 
Tikrieji nariai: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

AB "Klaipėdos nafta" 

UAB “Krovinių terminalas” 

AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" 

UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija "Bega" 

UAB Centrinis Klaipėdos terminalas 

LKAB "Klaipėdos Smeltė" 

UAB Klaipėdos konteinerių terminalas 

AB Vakarų laivų gamykla 

UAB "Vakarų krova" 

UAB Malkų įlankos terminalas 

UAB “Kamineros krovinių terminalas” 

UAB Birių krovinių terminalas 

AB "Smiltynės perkėla" 

UAB "Granmax" 

UAB "Nemuno terminalas" 
 

AB "Kruizinių laivų terminalas”" 
" 
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9 susitikimai su 
valstybės ir 

savivaldybės 
institucijų atstovais 

4 kartus dalyvauta 
aukštojo mokslo 
įstaigų veikloje 

Asocijuotieji nariai: 

 
 

 
 
 
 
 

 
LJKKA komitetai 

 
 
 
 
 
 

 
LJKKA veikla 2020 m. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

11 tarybos 
posėdžių 

13 visuotinių 
narių susirinkimų 

13 pasiūlymų 
teisėkūrai 

9 komitetų 
posėdžiai 

14 tarybų ir darbo 
grupių posėdžių 

6 tarpinstituciniai 
pasitarimai 

Teisės  
Pirmininkė  

Vita Kilišauskaitė 

Technikos ir infrastruktūros  
Pirmininkas  

Gintaras Sadauskis  

Finansų   
Pirmininkas  

Renaldas Vyšniauskas 
 

Per 2020 m. buvo surengti  
2 komitetų posėdžiai 

Klaipėdos universitetas 
" 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 
" 

VšĮ “Klaipėdos laivybos tyrimų centras”” 
" 

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija 
2020-aisiais 
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LJKKA posėdžiai ir susirinkimai 
Tarybos narių posėdžiai: 
- Išplėstinis tarybos narių posėdis dėl rašto VĮ KVJUD dėl žemės nuomos, dėl klausimų 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybai, dėl Transporto ir tranzito komisijos atkūrimo 
- Tarybos narių posėdis dėl siūlomo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo, dėl Lietuvos 
– Baltarusijos ekonomikos forumo 
- Tarybos narių posėdis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės atsakymo į LJKKA 2020-03-31 
raštą Nr. 003 „Dėl pastabų Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniams“ 
- Tarybos narių posėdis dėl vėjo elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje, dėl geležinkelio ir 
Pauosčio kelyno plėtros 
- Tarybos narių posėdis dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, 
vežant birias kietąsias medžiagas projekto 
- Tarybos narių posėdis dėl geležinkelių tarifų suvienodinimo į Šiaurinę ir Pietinę uosto dalis, 
dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių pakeitimo projekto 
- Tarybos narių posėdis dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybai siūlomų klausimų 
- Tarybos narių posėdis dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo galimų pasekmių uosto 
veiklai, dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos investicinių projektų ir jų vertinimo 
tvarkos, Dėl galimybės finansuoti projektus pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę (RRF - Recovery Resilience Facility) 
Visuotiniai narių posėdžiai: 
- Išvažiuojamasis visuotinis narių susirinkimas (tarybos nario rinkimai) 
- Visuotinis narių susirinkimas dėl tikslinių įnašų surinkimo Lietuvos – Baltarusijos 
ekonomikos forumui, komunikacijos paslaugoms 
- Visuotinis narių susirinkimas dėl bendros nuomonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
tarybos klausimams, dėl LJKKA krizinio fondo suformavimo 
- Visuotinė narių apklausa dėl Asociacijos 2019 m. finansinių metų audito išvados 
- Visuotinė narių apklausa dėl jūrinės bendruomenės vakaro „Mano uostas 2020“ 
- Visuotinė narių apklausa dėl 2020 m. LJKKA biudžeto patikslinimo 
- Visuotinė narių apklausa dėl UAB "Klaipėdos šaldytuvų terminalas" pašalinimo iš Lietuvos 
jūrų krovos kompanijų asociacijos nuo 2020 m. gruodžio 1 d. 
Specializuotų komitetų posėdžiai: 
- Teisės komiteto posėdis dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 
rengiamo įstatymo paketo pataisų biriems kroviniams 
- Teisės komiteto posėdis dėl Klaipėdos miesto bendrajame plane numatomų galimų 
gyvenamųjų kvartalų prie Senosios Smiltelės g., prie įvažiavimo nuo Minijos g. pagal 
geležinkelį ir pietinėje dalyje prie Smeltės pusiasalio, tarp uosto teritorijos, KLASCO sklypų 
ir Naujosios Uosto g. 

Oficialių pozicijų rengimas 
Rengti, teikti pasiūlymai: 
- Dėl uosto žemės nuomos mokesčio 
- Dėl jūrininkų prospekto pervažos rekonstrukcijos 
- Dėl pastabų ir įžvalgų rengiant Klaipėdos miesto bendrąjį planą 
- Dėl įstatymo projekto Nr. XIIIP-4723 
- Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti saugant, kraunant ir vežant birias kietąsias 
medžiagas projekto derinimo 
- Dėl vežimo į/iš Klaipėdos uosto tarifų suvienodinimo  
- Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomininkų paraiškų dėl uosto infrastruktūros 
pagerinimo arba sukūrimo vertinimo tvarkos 
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- Dėl galimybės finansuoti projektus pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planą (RRF – Recovery and Resilience Facility)  
- Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įpareigojimų VĮ Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijai nustatymo“ projekto  
- Dėl informacijos pateikimo apie COVID-19 sukeltas problemas 
- Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksinio saugos plano schemos suderinimo  
- Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2021 m. tikslų 
- Dėl pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai 
- Dėl inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės aprašo 

LJKKA narių interesų atstovavimas vietos savivaldos, regioniniu ir 
nacionaliniu mastu 
Tarybos, komisijos, darbo grupės ir komitetai, kuriose dalyvauta 2020 m.: 
- Klaipėdos miesto savivaldybės darbo grupė aktualiems uosto ir miesto klausimams spręsti 
- Klaipėdos miesto savivaldybės stebėsenos darbo grupė, siekiant įvertinti Klaipėdos miesto 
triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019-2023 m. priemonių įgyvendinimą už laikotarpį 
2019 liepos mėn. – 2020 m. sausio mėn.  
- Klaipėdos miesto savivaldybės ekonominės ir verslo aplinkos darbo grupė dėl Klaipėdos 
miesto strateginio plėtros plano 
- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto taryba 

- Klaipėdos miesto savivaldybės akademinių reikalų taryba, bendradarbiaujant su VšĮ 
Investuok Lietuvoje dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų gabiems ir talentingiems 
Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams prioritetinių studijų krypčių nustatymo 
- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba 
- Nacionalinė Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (EBJRS) įgyvendinimo 
priežiūros komisija 
- Klaipėdos regiono plėtros taryba 
- Lietuvos pramonininkų konfederacijos Prezidiumas 
- Lietuvos verslo konfederacijos Kongresas 
- Lietuvos Respublikos jūrų uostų apsaugos komitetas 
- Lietuvos pramonininkų konfederacijos regioninės politikos komitetas 
- Muitinės konsultacinio komiteto Klaipėdos teritorinės muitinės konsultacinis pakomitetis 
- Lietuvos pramonininkų konfederacijos transporto ir logistikos komitetas 
- FEPORT Environment Committee 
- FEPORT Port Policy Committee 
- FEPORT Social Affairs Committee  
- FEPORT General Assembly 
LJKKA atstovavimas valstybinėse institucijose 2020 m.: 
- Dalyvavimas viešame Klaipėdos miesto savivaldybės esamos būklės analizės, tyrimų ir 
apklausų išvadų pristatyme 
- Dalyvavimas Lietuvos Respublikos bendrojo plano konkretizuotų sprendinių tarpinio 
pristatymo renginyje 
- Dalyvavimas Klaipėdos miesto strateginio plano svarstymo posėdyje 
- Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Seimo kaimo reikalų komiteto posėdyje 
- Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdyje 
Tarybos, komisijos, darbo grupės, kuriose dalyvauja LJKKA atstovai: 
- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto taryba 
- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba 
- Lietuvos Respublikos jūrų uostų apsaugos komitetas 
- Muitinės konsultacinio komiteto Klaipėdos teritorinės muitinės konsultacinis pakomitetis  
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- Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos darbo grupė Klaipėdos miesto 
savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano projektui parengti 
- Klaipėdos miesto savivaldybės ekonominės ir verslo aplinkos darbo grupė Klaipėdos 
miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano projektui parengti 
- Klaipėdos miesto savivaldybės urbanistinio planavimo ir infrastruktūros darbo grupė 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano projektui parengti 
- Klaipėdos miesto akademinių reikalų taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
- Klaipėdos miesto savivaldybės stebėsenos darbo grupė Klaipėdos miesto savivaldybės 
triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019-2023 m. įgyvendinimui ir vertinimui 
- Klaipėdos regiono plėtros taryba (atstovauja Lietuvos verslo konfederaciją) 
- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Nacionalinės ES Baltijos jūros regiono 
strategijos įgyvendinimo priežiūros komisija 
- Darbo ginčų komisija prie Valstybinės darbo inspekcijos (per Lietuvos verslo konfederaciją) 
- BĮ Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro kėlimo įrenginių priežiūros ir darbo su 
kėlimo kranais organizavimo mokymo programų atnaujinimo darbo grupė   
- Lietuvos pramoninkų konfederacijos Lietuvos – Baltarusijos verslo taryba 
- Lietuvos pramoninkų konfederacijos transporto ir logistikos komitetas 
- Lietuvos pramoninkų konfederacijos eksporto ir užsienio ryšių komitetas 
- Lietuvos pramoninkų konfederacijos regioninės politikos komitetas 
- FEPORT Environment Committee 
- FEPORT Port Policy Committee 
- FEPORT Social Affairs Committee  

Bendradarbiavimas su politikais, valdžios institucijomis, partneriais 
Susitikimai su valstybės savivaldybių institucijų atstovais: 
- Susitikimas su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos l. e .p. gen. direktoriumi V. 
Paukšte, aptartos uosto aktualijos 
- Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu S. Gentvilu 
- Susitikimas su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija generaliniu direktoriumi A. 
Lataku 
- Susitikimas su AB "Lietuvos geležinkeliai" atstovais dėl šiandienos aktualijų 
- Susitikimas su AB "Lietuvos geležinkeliai" valdyba 
- Susitikimas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru J. Narkevič 
- LJKKA Tarybos narių susitikimas su Klaipėdos miesto savivaldybės atstovais dėl 
Klaipėdos miesto bendrojo plano 
- Susitikimas su Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariu A. Vaitkumi 
Pasitarimai su valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais bei kitais partneriais: 
- Pasitarimas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dėl jūrininkų ir uosto 
bendruomenės vakaro organizavimo 
- Pasitarimas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dėl informacijos pateikimo 
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutui apie Klaipėdos uosto paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūrą 
- Pasitarimas dėl jūrinės bendruomenės vakaro „Mano uostas 2020“ 
- Pasitarimas dėl apdovanojimų jūros šventės metu 
- Pasitarimas su KVJUD ir KMSA dėl Minijos g. atkarpos (prasidedančios nuo AB Vakarų 
laivų gamyklos), apimančios Minijos g. ir Jūrininkų pr. sankryžą, rekonstravimo. Dėl 
akustinių sienučių statybos ties gyvenamaisiais namais S. Smiltelės g. 1, 3, 4a ir Nemuno 
g. 175. 
- Pasitarimas su KVJUD dėl finansavimo galimybių pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą 
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Kita veikla 
Vizitai ir renginiai: 
- Susitikimas su Oslo jūrų uosto delegacija  
- Susitikimai su Lietuvos laivų savininkų asociacija 
- Lietuvos verslo konfederacijos seminarai, diskusijos 
- Lietuvos pramonininkų konfederacijos seminarai, diskusijos 
- Valstybinės mokesčių inspekcijos konferencija 2020-ieji: IŠŠŪKIAI, ĮŽVALGOS IR 
PROGNOZĖS  
- Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos baigiamųjų darbų gynimo komisija 
- FEPORT Generalinė asamblėja 
- VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos paroda "Inovacijos Klaipėdos uoste" 
- Bangolaužių rekonstrukcijos projekto pristatymo ceremonija 
- Klaipėdos laivų paradas 2020 
-  Lobizmo įstatymo išaiškinimas (Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmai)  
- Jūrinio verslo forumas (Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmai) 
- Blue Growth Leaders Academy studijos (Klaipėdos universitetas) 
- Paskaita Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentams apie Klaipėdos uosto 
kompanijas 
- Nacionalinės Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (EBJRS) forumas 
- Tarptautinė konferencija MAKING INDUSTRY 4.0 REAL 
- Lietuvos jūrinio klasterio Online renginys "Offshore Klaipėda" 
- Lietuvos jūrinio klasterio Online renginys "Super LNG workshope" 
- Muitinės virtualus seminaras "UK Industry Day Readiness Webinar" 
- Lietuvos jūrinio klasterio nuotolinis seminaras “Laivų nuotekų tvarkymas Europos žaliojo 
susitarimo kontekste” 
Projektai ir mokymai: 
- Tarptautinis projekto “City revitalization and active stakeholders participations Klaipeda: 
study visit and workshop / atelier for a demonstration project“ aptarimas 
- WISA (vandens inovacijų sistemos plėtotės) projektas Gdynės uoste 
- “LNG bunkering procedures for the ports and terminals” mokymai terminalų darbuotojams 
- “International Ship and Port Facility Security Code” mokymai terminalų darbuotojams 

Paramos projektai 
Krizinis fondas: 
Reaguodami į COVID-19 sukeltus sunkumus LJKKA nariai 2020 m. kovo mėnesį įsteigė 
LJKKA krizinį fondą, kurio lėšos buvo skirtos 5 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų 
"Dameca AX500", mobilaus odontologinio įrenginio ir kitų priemonių kovai su koronavirusu 
įsigijimui. 
Klaipėdos laivų paradas:  
Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija suteikė VŠĮ “Klaipėdos publika” paramą 
“Klaipėdos laivų paradas 2020 m.” projekto įgyvendinimui.  
Klaipėdos vaikų, sergančių cukriniu diabetu klubas “Smalsučiai”: 
2019 m. rugpjūčio m. LJKKA 20-čio proga Klaipėdos vaikų, sergančių cukriniu diabetu klubui 
“Smalsučiai suteikė paramą Klaipėdos vaikų ligoninės pėdos kabineto įrengimui‚ edukacijos 
apie 1 tipo cukrinį diabetą projektams bei sensorių ir skaitytuvų „Libre” įsigijimui.  
Per 2019 – 2020 m. laikotarpį suteikta parama daugiau nei 40 vaikų, kurių amžius yra nuo 
2 iki 18 m.  
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Veiklos viešinimas ir įvaizdis 
Komunikacija: 
Nuo 2020 m. vasario mėnesio startavo turinio projektas „Uosto žmonės” dienraščio „Vakarų 
ekspresas” priede „Jūra”. Šiame priede kas mėnesį spausdinti pasakojimai apie unikalias, 
niekur kitur nesutinkamas uoste dirbančių žmonių profesijas (dokininkas, stividorius ir kt.). 
Kiekvienas straipsnis buvo skirtas skirtingai asociacijos narei, aprašant uosto kompanijoje 
dirbantį asmenį. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Dienraščio „Vakarų ekspresas“ duomenimis, vidutinis naujienos skaitomumas svyruoja tarp 
400 – 2500 unikalių atvertimų. 
 
Per 2020 metus: 

 

 
Nuo 215 sekėjų  
Iki 288 sekėjų 

 
34 įrašai 

vidutiniškai 3 įrašai 
per mėnesį 

 
Be turinio projekto LJKKA Facebook 
paskyroje publikuoti ir pranešimai 
spaudai bei sukurtas ir partneriams 
platinamas ketvirtinis LJKKA 
naujienlaiškis 
 

Laivų mechanikas skaito pasakas (889) 

Gavus spiningą tapo aistringu žveju (429) 

Į darbą kasdien laivu (900) 

Nuo suvirintojo iki vyriausiojo stividoriaus (794) 

Uostininkai moko kolegas įvairiose šalyse (505) 

Krovos darbų vadovas kartais skambina pianinu (2492) 

Grįžę iš užsienio džiaugiasi darbu Klaipėdos uoste (2216) 

Mechanikas vamzdynų labirinte nepasiklysta (588) 

Uosto krane svajoti negalima (804) 

Tėvų pėdomis į uostą ateina ir sūnūs (842) 

Kranų strėles sukiojantis tėvo ir sūnaus tandemas saugo tradicijas (1174) 

Pirmoji ir vienintelė Aleksandro Pajevo darbovietė (871) 
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  Daugiau apie Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociaciją 
   www.ljkka.lt  

   

  Kviečiame sekti LJKKA paskyrą Facebook 
   https://www.facebook.com/ljkka.lt/ 

 

Kontaktai 
Adresas: Nemuno g. 51, LT-91190, Klaipėda 
Tel.: +370 4 625 001  
Faks. +370 4 638 0010 
El. p.: info@ljkka.lt 
Įmonės kodas 141833858 

http://www.ljkka.lt/
https://www.facebook.com/ljkka.lt/

