LIETUVOS JŪRŲ
KROVOS KOMPANIJŲ
ASOCIACIJOS
METINĖ VEIKLOS
ATASKAITA

2021 m.
sausio-gruodžio mėn.

PREZIDENTO
ŽODIS
Gerbiamieji,
Nebūtų teisinga į 2021-uosius žiūrėti kaip į „standartinius” metus – daugelis
susidūrėme tiek su kasdienės veiklos, tiek su COVID-19 pandemijos poveikio jūrų
logistikos grandinei iššūkiais, kuriuos vainikavo dar ir nepalankios geopolitinės
aplinkybės. Nepaisant visko, visą laiką dirbome sklandžiai ir saugiai, nemaža dalis
Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos narių tęsė anksčiau suplanuotas
investicijas bei pradėjo naujus projektus.
Praėjusieji metai asociacijai atnešė ir vizualinio identiteto pokytį. Po daugiau nei 20
metų atnaujinome savo prekės ženklą, kuris transformavosi į modernesnį ir
draugiškesnį vizualinį formatą, tačiau nenutolstant nuo esminių organizacijos
vertybių. Pokytis ir pasirinkta pagrindinė spalva – mėlyna – simbolizuoja tvarumu
paremtą naująjį Klaipėdos uosto etapą, o raudona spalva primena daugiau nei du
dešimtmečius veikiančios asociacijos istoriją.
Tikiu, kad praėjusieji metai ir Jums buvo kupini ir atradimų, susitelkimo, mūsų naujų
galimybių patikrinimo – visa tai sėkmingai vedė ambicingų tikslų link. O taip pat leido
įsitikinti, kokie esame kantrūs, ištvermingi, profesionalūs ir gebantys prisitaikyti prie
pačių netikėčiausių aplinkybių, pasaulinių įvykių, politinių viražų, geopolitinių
aplinkybių.
Norėčiau padėkoti kiekvienam Jūsų, jog esate su mūsų asociacija, kad niekada
nenuleidžiate rankų ir išvien siekiate geriausio rezultato įmanomomis sąlygomis. Juk
veikdami kartu visuomet galime pasiekti daugiau.
Dalijamės metine ataskaita, kuri leis visiems susipažinti su praėjusiais metais
nuveiktais darbais.
LJKKA prezidentas Vaidotas Šileika

LJKKA
NARIAI
LJKKA atstovauja 16
krovos kompanijų

sukuria 2510
tiesioginių darbo vietų

mokamas 2503 Eur
vidutinis darbo
užmokestis

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 „KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS”

ASOCIJUOTIEJI NARIAI:
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
LIETUVOS AUKŠTOJI JŪREIVYSTĖS MOKYKLA
VŠĮ „KLAIPĖDOS LAIVYBOS TYRIMŲ CENTRAS”

2021 m. IV ketv. duomenys
pateikiami remiantis Sodros atvirais
įmonių duomenimis

LJKKA VEIKLA
2021 M.
20 TARYBOS
POSĖDŽIŲ

10 VISUOTINIŲ NARIŲ
SUSIRINKIMŲ
15 SPECIALIZUOTŲ
KOMITETŲ POSĖDŽIŲ
24 PASIŪLYMAI
TEISĖKŪRAI
51 ATSTOVŲ
TARYBŲ IR DARBO
GRUPIŲ POSĖDIS
53 RENGINIAI IR
PRISTATYMAI
24 ADMINISTRACIJOS
SUSITIKIMAI
43 SUSITIKIMAI IR
PASITARIMAI SU
VALSTYBĖS IR
SAVIVALDYBĖS
INSTITUCIJŲ ATSTOVAIS

LJKKA
KOMITETAI
TEISĖS
Pirmininkė Vita Kilišauskaitė

TECHNIKOS IR
INFRASTRUKTŪROS
Pirmininkas Vytautas Kaunas

EKONOMIKOS IR FINANSŲ
Pirmininkas Šarūnas Kručius

TVARIOS APLINKOS
Pirmininkė Rasa Barvydaitienė

SPECIALIZUOTUOSE
KOMITETUOSE
NAGRINĖTI KLAUSIMAI
- Dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos techninės užduoties Žaliojo uosto
koncepcijos
- Žemės nuomos mokesčio pasikeitimai pritaikius VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos siūlomą tvarką, įtaka kompanijų veiklai ir finansinei būklei
- Geležinkelio tarifų pasikeitimų įtaka kompanijų veiklai ir finansinei būklei
- Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant kietąsias
medžiagas įsigaliojimo 2021-05-21
- Dėl metodikos uosto terminalų emisijoms (CO2, CO, NOX, SOX, PM)
- Dėl kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo
tvarkos aprašo pakeitimo projekto
- Dėl pastabų ir pasiūlymų dėl derinimui pateikto valstybinio jūrų uosto žemės
nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo projekto
- Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos pakeitimo
projekto
- Dėl reikalavimų aplinkos monitoringui Klaipėdos mieste
- Dėl elektros energijos tiekimo laivams

OFICIALIŲ
POZICIJŲ
RENGIMAS
RENGTI, TEIKTI PASIŪLYMAI:
- Prašymas atidėti teisės akto projekto Nr. 21-18103 derinimą iki galimai neteisingo
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/96/EB vertimo pataisymo
- Dėl investicijų į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą
- Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo
tvarkos ir infrastruktūros pagerinimo ar sukūrimo paraiškų teikimo ir vertinimo
tvarkos
- Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos
- Dėl AB „LTG INFRA“ paslaugų įkainių
- Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių
- Dėl teisės akto projekto Nr. 21-24010 derinimo
- Pastabos ir pasiūlymai dėl derinimui pateikto valstybinio jūrų uosto žemės nuomos
mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo projekto
- Prašymas dėl AB „LTG INFRA“ paslaugų ir prieigos mokesčių įkainių
- Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo
tvarkos aptarimo darbo grupėje
- Dėl KIPIS naudojimo sąlygų planuojamų pakeitimų nuo 2022-01-01
- Dėl ant paviršių nusėdančių suspenduotų kietųjų dalelių kiekių, sudėties ir šaltinių
tyrimų
- Dėl teisės akto projekto Nr. 21-24010(2) derinimo
- Prašymas dėl AB „LTG Infra“ paslaugų ir prieigos mokesčių įkainių
- Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio bei AB „LTG Infra“
paslaugų ir prieigos mokesčių įkainių
- Dėl KIPIS naudojimo sąlygų planuojamų pakeitimų nuo 2022-01-01
- Dėl teisės akto projekto Nr. 21-30039 („Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“)
- Dėl teisės akto projekto Nr. 21-30436, Nr. 21-30437
- Dėl teisės akto projekto Nr. 21-30789
- Dėl krovinių tranzito per Klaipėdos uostą
- Dėl teisės akto projekto Nr. 21-32958
- Dėl pateikto Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo užtikrinimui būtinų
ekonominių ir kitų sankcijų Baltarusijos Respublikai taikymo ir įgyvendinimo
įstatymo projekto
- Dėl planuojamo KIPIS apmokestinimo nuo 2022 m. sausio 1 d.
- Dėl naujų KIPIS naudojimo sąlygų

LJKKA INTERESŲ
ATSTOVAVIMAS VIETOS
SAVIVALDOS, REGIONINIU
IR NACIONALINIU MASTU
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
- Transporto dekarbonizacijos darbo grupė prie Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos
- Klaipėdos teritorinės muitinės Konsultacinis pakomitetis
- Darbo grupė bendriems Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
klausimams nagrinėti 2019-2023 metų Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui
- 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
- Patariamoji Klaipėdos regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupė (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
- Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro taryba (per Lietuvos verslo
konfederaciją)
- Jūrų uosto krovinių logisto programos rengimo 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 IR PASITARIMAI SU
INSTITUCIJŲ ATSTOVAIS:
Lietuvos Respublikos Seimas ir ministerijos:
- Dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ir prioritetinių investavimo
krypčių
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija dėl negabaritinių krovinių gabenimo per
Medininkų muitinės postą
- Susitikimas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru M. Skuodžiu dėl uosto
aktualijų, žemės nuomos mokesčio, geležinkelio kelių priklausomybės
- Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto posėdis dėl Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto būklės ir ateities planų
- Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto tarptautinė konferencija "ES JAV ir Kinija: mūsų pozicija
- Lietuvos Respublikos Seimo ateities komiteto nuotolinis posėdis „Ar Europos tranzito
žemėlapyje išliks Lietuva? Susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategijos sektorių –
geležinkeliai, jūrų uostas – perspektyvos“
- Susitikimas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministru S. Gentvilu
- Susitikimas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru M. Skuodžiu dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto žemės nuomos
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos susitikimas dėl Europos Komisijos siūlomo
paketo „Fit for 55“
- Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto posėdis dėl Geležinkelių
transporto kodekso 30(3) ir 30(4) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
- Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdis dėl Klaipėdos uosto
grąžos rodiklių ir valstybės lūkesčių
- Susitikimas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijos atstovais dėl krovinių tranzito per Klaipėdos uostą
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija dėl krovinių rinkų diversifikavimo
galimybių
- Susitikimas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovais dėl 2021-2027 m.
ES investicijų

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija:
- Dėl investicijų į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą
- Dėl žaliojo uosto koncepcijos techninės užduoties
- Dėl ketinimų protokolo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros
specialiajam planui įgyvendinti pasirašymo
- Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo
tvarkos
- Dėl KIPIS naudojimo sąlygų apmokestinimo nuo 2022 metų
- Dėl Ukrainos aukščiausio lygio vadovų Klaipėdos uoste
Klaipėdos miesto savivaldybė:
- Dėl Ocean Race varžybų organizavimo Klaipėdoje
- Dėl Minijos g.-Jūrininkų pr. sankryžos reguliavimo patobulinimo
- Dėl bendrojo Klaipėdos miesto plano
- Dėl griežtinamų aplinkos monitoringo reikalavimų
- Dėl flagštoko atstatymo Kruizinių laivų terminale
Kitos institucijos:
- Susitikimai, pasitarimai su AB "Lietuvos geležinkeliai" vadovybe
- Lietuvos Respublikos muitinės atstovų pasitarimas dėl klausimų, susijusių su
sankcijų Baltarusijai taikymo
- Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vizitas dėl atliekamo valstybinio audito
- Lietuvos Respublikos muitinės atstovų pasitarimas dėl KIPIS apmokestinimo

VEIKLOS VIEŠINIMAS
IR ĮVAIZDIS
22 -uosius veiklos metus LJKKA pažymėjo keisdama savo vizualinį identitetą. Naujasis
logotipas transformavosi į modernesnį ir draugiškesnį vizualinį formatą, tačiau
nenutolo nuo esminių organizacijos vertybių.
Pristatant naująjį LJKKĄ įvaizdį, organizuoti LJKKA pusryčiai žiniasklaidai, Klaipėdos
miesto aktyviausiose zonose vykdyta reklaminė kampanija. Kampanijai sukurtos
naujos vizualizacijos su uosto įmonių fragmentais, parinktas gyvesnis komunikacijos
tonas.

SOCIALINIAI TINKLAI:
Nuo 288 sekėjų
Iki 365 sekėjų

186 įrašai per metus
vidutiniškai 4 įrašai per savaitę

2021 m. spalio mėn. aktyvuota LJKKA paskyra Linkedin.
Nuo 0 sekėjų
Iki 288 sekėjų

15 įrašų per metus
vidutiniškai 5 įrašai per mėnesį

Be įprastinės komunikacijos LJKKA Facebook ir Linkedin paskyrose, kas ketvirtį
platintas LJKKA naujienlaiškis partneriams.

IŠORINĖ KOMUNIKACIJA:
Nuo 2021 m. spalio mėn. dienraščio „Vakarų ekspresas” priede „Jūra” startavo turinio
projektas „Tvaraus uosto link”. Šiuo projektu siekiama parodyti uoste kuriamas
aplinkai draugiškas technologijas, įgyvendinamus žaliuosius projektus, generuojamas
pažangias idėjas. Projektą planuojama tęsti ir 2022 m.

UOSTO KOMPANIJOS ŽENGIA TVARUMO LINK (981)

„BEGOS“ SIEKIS - BŪTI VERTINAMAI
PAGAL PATIKIMUMĄ (707)

Dienraščio „Vakarų ekspresas“ duomenimis, vidutinis LJKKA naujienos skaitomumas
svyruoja tarp 700 – 1000 unikalių atvertimų.

LJKKA TIKSLAI IR
UŽDAVINIAI
Atstovaujame asociacijos narių interesus, siekiame užtikrinti palankias sąlygas
uosto industrijai. Sprendžiame uosto veiklos ir plėtros klausimus, glaudžiai
bendradarbiaujame su vietos ir valstybinėmis valdžios institucijomis. Savo veiklai
keliame darnumo su aplinka prioritetą, kartu su savo nariais einame Žaliojo kurso
kryptimi, įgyvendiname projektus, kurie padeda plėtoti išmanų ir aplinkai draugišką
uostą, gerinti aplinkos kokybę, mažinti energetinių resursų sunaudojimą.

IŠORINIAI TIKSLAI:
- Prisidėti prie teisėkūros ir teisinio reguliavimo tobulinimo
- Gerinti konkurencinę jūrinio verslo aplinką
- Aktyviai dalyvauti socialiniame dialoge
- Formuoti teigiamą Klaipėdos uosto krovos kompanijų įvaizdį
- Skatinti aukščiausių aplinkosaugos, socialinių bei įmonės valdymo standartų
diegimą

VIDINIAI TIKSLAI:
- Plėtoti santykius su vietinėmis ir tarptautinėmis verslo organizacijomis
- Didinti LJKKA žinomumą
- Aktyvinti LJKKA komitetų veiklą
- Užtikrinti aktyvų ir kompetentingą LJKKA atstovavimą

SUŽINOKITE VISAS NAUJIENAS PIRMIEJI – SEKITE MUS
Facebook
Linkedin

KONTAKTAI
Nemuno g. 51,
91190 Klaipėda

+370 46 25001

info@ljkka.lt

www.ljkka.lt

Įmonės kodas 141833858

