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1. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLA IR VALDYMO ORGANAI

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
Pavadinimas

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto
direkcija).

Adresas

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Telefonas (8 46) 499 799
Faksas
(8 46) 499 777
El. paštas
info@port.lt
Interneto puslapis http://www.portofklaipeda.lt/

Vadovybė

Generalinis direktorius – Arvydas Vaitkus

Valdybos
sudėtis
2015 m.

Valdybos pirmininkas Tomas Karpavičius, Susisiekimo ministerijos kancleris;
Toma Kuzmickaitė, Susisiekimo ministerijos Valstybės turto valdymo ir viešųjų
pirkimų skyriaus vedėja;
Andrius Šniuolis, Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto
politikos departamento direktorius;
Saulius Kerza, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo
departamento direktorius;

VEIKLA
Uosto direkcija teikia viešąsias paslaugas eksploatuodama Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir
Šventosios valstybinį jūrų uostą bei valdydama uostuose esančius valstybei nuosavybės teise
priklausančius objektus, užtikrindama Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir
konkurencingumą. Uosto direkcija atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme, LR
Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatyme Uosto direkcijai numatytas funkcijas, siekdama valstybės
turto vertės augimo tinkamai eksploatuojant ir plėtojant uostų infrastruktūrą, ir vykdo kitą veiklą
siekdama tenkinti viešuosius interesus.
Uosto direkcija vykdo šias pagrindines LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu
nustatytas funkcijas:
1. koordinuoja uosto žemės naudotojų vykdomą uosto teritorijos apsaugą, užtikrina saugią
laivybą uoste;
2. užtikrina uosto kapitono veiklą;
3. efektyviai naudoja ir valdo patikėjimo teise perduotą valstybės turtą;
4. organizuoja uosto akvatorijoje laivų ir žmonių gelbėjimo darbus;
5. stato, naudoja ir plėtoja uosto infrastruktūrą;
6. palaiko projektinius gylius uosto akvatorijoje ir prie krantinių, pirsų;
7. suderinusi su savivaldybės institucijomis, atlieka uosto rezervinėse teritorijose
parengiamuosius infrastruktūros plėtros darbus;
8. įgyvendina uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones ir organizuoja taršos
padarinių likvidavimą, organizuoja ir vykdo uosto aplinkos apsaugą.
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VALDYMAS
Uosto direkcija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Uosto direkcijos
valdymo organai yra Uosto direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – LR
susisiekimo ministerija, kolegialus Uosto direkcijos valdymo organas – valdyba ir vienasmenis
valdymo organas – Uosto direkcijos vadovas (generalinis direktorius).
Uosto žemė, akvatorija, hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai,
navigaciniai įrenginiai ir kiti uosto infrastruktūros objektai yra valstybės nuosavybė. Uosto
akvatoriją, žemę, uosto infrastruktūros objektus ir kitą priskirtą ar sukurtą turtą Uosto direkcija
valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisėmis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
įstatymais.
Uosto direkcija atitinka esminius OMX NASDAQ bendrovių valdymo kodekso principus,
tačiau dėl įmonės teisinės formos dalis reikalavimų negali būti taikomi.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto valdyme tiesiogiai ir kaip patariamieji asmenys dalyvauja
daugiau organų. Uosto valdymas pavaizduotas 1 schemoje. Šių institucijų veiklą reglamentuoja
atskiri LR teisės aktai.
Toliau pavaizduota uosto valdymo schema:

2. UOSTO DIREKCIJOS VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI
VIZIJA
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas 2030 metais – modernus, tvarus, saugus, draugiškas
aplinkai transporto ir pramonės kompleksas, priimantis Baltmax tipo laivus, apdorojantis ne
mažesnę kaip 15 proc. krovinių dalį Baltijos jūros rytinės pakrantės regiono uostuose.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vystymasis orientuotas į pagrindinius valstybės politikos
tikslus transporto ir tranzito srityje. Ekonomiškai konkurencingas, moderniai išvystytas, pasiekęs
maksimalius esminės infrastruktūros parametrus (17 m gylis, saugus dvipusis laivų eismas),
priimantis maksimalios grimzlės Baltijos jūroje plaukiojančius Baltmax tipo laivus. Patrauklus
verslui ir turizmui jūrų uostas, užtikrinantis nenutrūkstamą keleivių ir krovinių srautą ištisus metus.
Uoste veiklą vykdo įvairios specializuotos įmonės, teikiančios uosto ir su uostu susijusias
paslaugas, kuriančios didelę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, siekdama įgyvendinti Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto viziją, savo kasdienėje veikloje vadovaujasi viešumo ir skaidrumo principais ir deklaruoja
šias pagrindines vertybes:
– kompetencija ir profesionalumas. Kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda
padeda pagrindus sėkmingai įmonės veiklai. Įmonėje skatinamas nuolatinis žinių siekimas ir
įgūdžių tobulinimas, inovacijų taikymas ir profesinės kompetencijos ugdymas, kuris įgalina
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darbuotojus laiku ir tinkamai priimti sprendimus greitai besikeičiančioje dinamiškoje aplinkoje ir
prisitaikyti prie naujovių;
– iniciatyvumas, saviraiška, darbas komandoje. Nuolatinis darbuotojų saviraiškos ir
iniciatyvos skatinimas padeda kurti tiek įmonės, tiek pačių darbuotojų ateities planus ir naujas
idėjas, neatsiejamai kiekvienam darbuotojui dalyvauti ir daryti įtaką įmonės veiklos procesams.
Taip darbuotojai tobulėja tiek asmenybės vystymo, tiek savirealizacijos srityse ir nevengia
atsakomybės. Idėjų dalijimasis veikia kaip komandos stiprinimo katalizatorius, kartu generuojamos
idėjos skatina siekti bendrų tikslų, kiekvienas darbuotojas turi galimybę prisidėti prie siekiamo
rezultato;
– tikslo siekimas ir rezultatyvumas. Tikslų ir siekiamų rezultatų deklaravimas, aiškiai
formuluojant užduotis, skatina darbuotojus siekti užsibrėžtų rezultatų. Pasiektų rezultatų aptarimas
ir įvertinimas (taip pat ir papildomos motyvacinės sistemos įrankiais) skatina darbuotojų
produktyvumą ir tobulėjimą;
– pasitikėjimas ir atsakomybė. Įmonėje vertinamas kiekvieno darbuotojo noras atsakingai
ir sąžiningai atlikti darbus, siekiama tarpusavio pasitikėjimo.
Šių vertybių laikymasis padeda nebijoti priimti sprendimų, pastebėti ir įvertinti netradicines
galimybes, likti ištikimiems savo išsikeltiems konkretiems tikslams ir siekti juos įgyvendinti.
MISIJA
Pažangiai eksploatuoti Klaipėdos uostą ir nuolat didinti jo konkurencingumą, efektyviai
plėtojant uosto infrastruktūrą, sudarant sąlygas uosto paslaugų sektoriaus verslo plėtrai ir sukuriant
kuo didesnę uosto, kaip pagrindinio transporto mazgo, pridėtinę vertę tam panaudojant pažangias,
išteklius tausojančias ir aplinkos taršą bei klimato kaitą mažinančias technologijas, skatinant
personalo tobulėjimą ir mokymą, taikant tarptautinius kokybės standartus ir vadovaujantis viešumo
ir skaidrumo reikalavimais.
VEIKLOS STATEGIJA
Uosto direkcijos strateginė veiklos kryptis – efektyvus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
veiklos planavimas, valdymas, plėtojimas ir finansavimas siekiant, kad būtų įgyvendinti
pagrindiniai įmonės strateginiai tikslai:
1. Didinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencingumą, sukuriant sąlygas pridėtinę
vertę uostui, miestui ir valstybei kuriančių uosto įmonių veiklos plėtrai.
2. Užtikrinti aukštos kokybės paslaugas ir navigacijos saugumą uoste.
3. Užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.
4. Užtikrinti Uosto direkcijos veiklos ir finansinį efektyvumą.
3. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS
Uosto direkcija, įgyvendindama įmonei iškeltus tikslus ir įstatymu priskirtas funkcijas,
2015 m. I–III ketv. vykdė veiklą ir pasiekė planuotus rezultatus:
STRATEGINIAI TIKSLAI
1. Didinti Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
konkurencingumą,
sukuriant sąlygas
pridėtinę vertę uostui,
miestui ir valstybei

UOSTO DIREKCIJOS VEIKSMAI IR PRIEMONĖS TIKSLAMS
PASIEKTI, VEIKLOS REZULTATAI
 siekdama didinti uosto konkurencingumą, sukurti prielaidas
pridėtinę vertę kuriančių uosto įmonių veiklos plėtrai, Uosto direkcija
įgyvendino tęstinių ir pradėjo naujų investicijų, kurių vertė 14,04 mln. Eur be
PVM (įskaitant mokamą ir grąžinamą avansą). Tai sudaro 74 % planuotų
investicijų per 2015 m. I–III ketv. (18,976 mln. Eur be PVM įskaitant mokamą
ir grąžinamą avansą);
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kuriančių uosto įmonių
veiklos plėtrai

2. Užtikrinti aukštos
kokybės paslaugas ir
navigacijos saugumą
uoste

 aktyviai vykdoma rinkotyra ir rinkodara reklamuojant uostą,
plėtojant vietinius ir tarptautinius ryšius, darbuotojams dalyvaujant
tarptautinėse konferencijose, seminaruose, verslo forumuose, kitų įmonių,
įstaigų ir kompanijų rengiamuose uosto ir laivybos renginiuose bei taikant kitas
rinkodaros ir rinkotyros priemones.
 rekonstruojami ir tvarkomi uosto privažiavimo keliai ir gatvės,
vykdoma dviejų lygių sankryžos per Nemuno gatvę ir geležinkelius statyba;
 siekiant užtikrinti uosto saugumą, buvo įgyvendinamos priemonės,
skirtos užtikrinti laivų, krovinių ir uosto operacijų saugumą uoste: patvirtintas
uosto apsaugos planas, vykdyti neeiliniai uosto įrenginių (terminalų)
patikrinimai pagal ISPS kodekso reikalavimus, teikta metodinė pagalba uosto
įrenginių (terminalų) apsaugos pareigūnams planuojant ir rengiant mokymus,
dalyvauta Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo darbo grupės posėdžiuose dėl
pasiruošimo pratyboms „Žaibo kirtis 2015“, derintos pasienio kontrolės punktų
uosto naudotojo dalies schemos;
 užtikrinama televizinės uosto apžvalgos sistemos ir uosto
akvatorijos apžvalgos sistemų techninė priežiūra, vykdoma informacinių
technologijų bei radiolokacinių ir ryšių sistemos plėtra ir modernizavimas;
 siekiant užtikrinti saugią laivybą uoste toliau stebima akvatorija,
kontroliuojamos laivų švartavimosi operacijos, tikrinamos laivų grimzlės ir
krovinių tvirtinimas, vykdomos navigacinių ženklų apžiūros ir remontas,
organizuojamas atliekų surinkimas iš atplaukusių į uostą laivų, naftos
surinkimo, uosto laivybos kanalo valymo darbai ir kt.;

3. Užtikrinti
aplinkosaugos
reikalavimų vykdymą

 nuolat atliekama aplinkos taršos ir vandens taršos stebėsena;

4. Užtikrinti Uosto
direkcijos veiklos ir
finansinį efektyvumą

 nuomojama uosto žemė, renkamos uosto rinkliavas. Pagrindinės
veiklos pajamos sudarė 40,654 mln. Eur, tai yra 105 % planuoto dydžio
(38,766 mln. Eur). Iš viso Klaipėdos uoste 2015 m. I–III ketv. krauta 28,9 mln.
t jūrinių krovinių, t. y. apie 2 mln. t daugiau nei 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu;

 vykdomi naftos surinkimo darbai;
 organizuojamas atliekų iš atplaukusių į uostą laivų surinkimas;

 uždirbo 18,988 mln. Eur grynojo pelno, t. y. 6 % daugiau nei
planuota (+1,105 mln. Eur). Veiklos pelnas sudarė 20,862 mln. Eur arba 8 %
daugiau nei planuota. Įmonės veiklos pelningumas siekė 51,3 %, grynasis
pelningumas sudarė 46,7 %;
 naujų investicinių projektų pagal žemės nuomininkų paraiškas
atranka vykdoma vadovaujantis Uosto direkcijos infrastruktūros projektų
vertinimo, atrankos principais ir tvarka, įtvirtintais Uosto direkcijos generalinio
direktoriaus įsakymu;
 optimalus paskolų lėšų valdymas: stebėdama stiprėjantį JAV
dolerio kursą euro atžvilgiu ir siekdama sumažinti dėl to kylančią finansinių
nuostolių riziką, Uosto direkcija kreipėsi į Tarptautinį rekonstrukcijos ir plėtros
banką ir 2015 m. I ketvirtį grąžino visą paskolos (gautos JAV doleriais) likutį.

4. PAGRINDINIAI ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĖS REIKŠMĖS ĮMONĖS VEIKLAI
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įvestas euras. Įmonės dokumentai, programinė įranga, finansinės ir
kitos operacijos adaptuotos naujai valiutai.
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Įmonės finansinės veiklos rezultatai yra tiesiogiai priklausomi nuo krovos darbų uoste
apimties, kuri 2015 m. I–III ketv. buvo 9 % didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Apie tai plačiau 5 skyriuje.
Uosto direkcija įgyvendina bendrus uosto infrastruktūros plėtros projektus, kuriems pagal
Europos Sąjungos 2014–2020 m. paramos laikotarpio kriterijus numatoma bus skirta parama.
Atsižvelgiant į tai, kad dar nebuvo patvirtinti ES paramos skyrimo ir administravimo tvarkos
aprašai, Uosto direkcija šių metų I–III ketv. negalėjo teikti paraiškų ES paramai, kuri numatyta
įsisavinti Uosto direkcijos 2015–2018 m. strateginiame veiklos plane, gauti.
5. KROVOS DARBŲ LIETUVOS UOSTUOSE APŽVALGA
KROVOS DARBŲ APIMTIS KLAIPĖDOS UOSTE IR BŪTINGĖS TERMINALE
2015 m. I–III ketv. Klaipėdos uoste krauta 28,92 mln. t krovinių, pokytis sudarė +9,3 proc.
arba +2,5 mln. t, o Būtingės terminale – 6,39 mln. t krovinių, pokytis +22,4 proc. arba +1,17 mn. t.
Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo 2006–2015 m. I–III ketv. bendros krovos rezultatai, (tūkst. t).

Pagrindiniai kroviniai, lėmę sėkmingą 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. krovą:
 trąšos – 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 14,1 proc. arba 1,28
mln. t daugiau nei 2014 m. sausio–rugsėjo mėn.,
 naftos produktai – pilta 39,8 proc. arba 1,73 mln. t daugiau nei praėjusiais metais.
2015 m. I–III ketv. žalios naftos Būtingės terminale perpilta 6,39 mln. t – tai 22,4 proc.
arba 1,17 mln. t daugiau nei 2014 m. I–III ketv.
6. ĮMONĖS KLIENTAI IR PAGRINDINĖS JŲ GRUPĖS
Uosto direkcijos klientai – tai valstybinę uosto žemę sutarčių pagrindu eksploatuojantys
verslo subjektai, vykdantys krovinių sandėliavimo, krovos, keleivių aptarnavimo, laivų remonto,
statybos, agentavimo ir kitas su uostu susijusias veiklas. Iš šios klientų grupės Uosto direkcija
surenka apie 13 % pajamų.
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Didžiąją dalį (apie 86 %) pajamų Uosto direkcija surenka iš į uostą atplaukiančių laivų,
kuriuos uoste aptarnauja minėtos įmonės. Uosto rinkliavos skaičiuojamos remiantis LR susisiekimo
ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. 3-525-(E) patvirtintomis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų taikymo taisyklėms.
7. INVESTICIJOS IR PLĖTROS PROJEKTAI
Uosto infrastruktūros investicinių projektų įgyvendinimas yra viena iš svarbių Uosto
direkcijos funkcijų, kuri nulemia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencines galimybes rytinėje
Baltijos jūros pakrantėje. Laiku įgyvendintos rinkos poreikius atitinkančios investicijos suteikia
uosto operatoriams galimybes išlaikyti esamus krovinių srautus ir pritraukti naujus klientus.
Didėjančiais pajėgumais dirbantis Klaipėdos uostas teigiamai veikia ne tik Uosto direkcijos
finansinius rezultatus, t. y. valstybės turto didėjimą, bet ir paskatina uosto įmonių investicijas į
suprastruktūrą (sandėlius, krovos techniką, naujas technologijas ir pan.), gerėjančius bendrovių ir jų
partnerių pervežant krovinius Lietuvoje finansinius rezultatus, dėl ko didėja sumokamų mokesčių į
valstybės biudžetą apimtis.
2015 m. I–III ketv. Uosto direkcijos investicijos, įvertinus mokamą ir grąžinamą avansą,
sudarė 14,04 mln. Eur. Įgyvendinta 74 % planuotų investicijų.

Šiuo metu toliau vykdomi uosto infrastruktūros plėtros projektai: užteršto grunto saugojimo
aikštelės įrengimas, krantinių rekonstrukcijos ir statybos projektai, akvatorijos gilinimo darbai,
geležinkelių rekonstrukcijos ir statybos projektai, privažiavimo kelių ir gatvių rekonstravimas bei
statyba.
8. ĮMONĖS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS
2015 m. I–III ketv. pabaigoje įmonėje dirbo 247 darbuotojai (2014 m. pabaigoje 248), iš jų 5
vadovai (2014 m. – 5). Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2015 m. I–III ketv. – 234 (2014 m.
pabaigoje 236).
Vidutinis bruto darbo užmokestis 2015 m. I–III ketv. 1 549 Eur.
Bendras 2015 m. I–III ketv. darbo užmokesčio fondas siekė 3,325 mln. eurų.
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9. ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR
POLITIKA
Uosto direkcijos veikla sertifikuota pagal Aplinkos vadybos sistemos standartą ISO
14001:2004. Nuolat atliekama aplinkos taršos ir vandens taršos stebėsena.
Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme Uosto direkcijai yra
priskirta funkcija reklamuoti uostą, Uosto direkcija nuolatos vykdo rinkodaros ir rinkotyros veiklą.
UOSTO RENGINIAI
Uosto direkcijos inicijuotas ir organizuotas uosto įmonių dalyvavimas tarptautinėse
transporto, logistikos ir kruizinės laivybos parodose nacionalinių ekspozicijų sudėtyje:
 tarptautinė jūrinio turizmo paroda „BOOT Dusseldorf“ 2015 m. sausio 16–25 d.
Diuseldorfe, Vokietijoje, pagal ETBT Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos
projektą MARRIAGE;
 tarptautinė kruizinės laivybos paroda ir konferencija CRUISE SHIPPING MIAMI, 2015
m. kovo 16–19 d., Majamis (JAV);
 tarptautinė transporto ir logistikos paroda ir konferencija TRANSRUSSIA, 2015 m.
balandžio 21–24 d., Maskva (Rusija);
 tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TRANSPORT LOGISTIC 2015“ gegužės 5–
8 d., Miunchenas, Vokietijos Federacinė Respublika;
 tarptautinė kruizinės laivybos paroda ir konferencija „SEATRADE EUROPE Cruise &
River Cruise Convention 2015“, 2015 m. rugsėjo 9–11 d. Hamburgas, Vokietija.
 tarptautinė transporto ir logistikos paroda ir konferencija TRANSIT-KAZACHSTAN
2015, 2015 m. rugsėjo 16–18 d., Almata, Kazachstanas;
 tarptautinė transporto ir logistikos paroda „II CHINA (LIANYUNGANG)
INTERNATIONAL LOGISTICS EXPO“ ir konferencija 2015 m. rugsėjo 22–24 d., Lianjungangas,
Kinijos Liaudies Respublika.
Tarptautinių projektų posėdžiai:
 2015 m. balandžio 15–16 d. Heringsdorfas (Vokietija), ETBT Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną programos projekto MARRIAGE Baigiamoji konferencija;
 2015 m. balandžio 30 d. Helsingborgas (Švedija), ETBT Pietų Baltijos bendradarbiavimo
per sieną programos projekto MARTECK LNG seminaras apie SGD panaudojimą laivyboje.
Tarptautinių ir vietinių asociacijų renginiai:
 2015 m. vasario 3 d. Klaipėda, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos
posėdis;
 2015 m. balandžio 8–10 d. Gdanskas (Lenkija), Baltijos kruizų (CB) asociacijos
(„Cruise Baltic“) partnerių posėdis ir konferencija;
 2015 m. balandžio 28–29 d. Santanderas (Ispanija), Europos kruizų (EC) asociacijos
(„Cruise Europe“) metinė generalinė asamblėja ir kruizinės laivybos konferencija;
 2015 m. gegužės 21–22 d. Europos jūrų uostų organizacijos (ESPO) metinė generalinė
asamblėja ir laivybos konferencija „No ports, no energy! No enerygy, no ports!“;
 2015 m. liepos 3 d. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuojamas
Europos įmonių tinklo partnerių vadovų vizitas (prezentacija įmonėje ir uosto apžvalga laivu);
 2015 m. rugsėjo 3–5 d. Ryga (Latvija), BPO (Baltic Port Organisation) konferencija ir
Metinė generalinė asamblėja.
 2015 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 d. Helsinkis (Lenkija), Baltijos kruizų (CB)
asociacijos („Cruise Baltic“) partnerių posėdis ir konferencija.
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VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos viešųjų ryšių renginiai:
 2015 m. vasario–kovo mėn. fotoparodos „Klaipėdos uosto – transporto širdies – raida“
eksponavimas;
 2015 m. kovo–balandžio mėn. fotoparodos eksponavimas VšĮ Klaipėdos statybos ir
remonto mokykloje.
Viešųjų ryšių akcija „Susipažinkime su Klaipėdos uostu“:
 2015 m. gegužės–rugsėjo mėn. viešųjų ryšių akcija „Susipažinkime su Klaipėdos uostu“.
Nemokamos uosto apžvalgos laivu klaipėdiečiams ir uostamiesčio svečiams.
Kiti renginiai:
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje vyksta tarptautinių ir vietinių delegacijų
priėmimai, posėdžiai ir pasitarimai.
2015 m. kovo 20 d. Pasaulinės žemės dienos proga gamtosaugos forumas – Klaipėdos
švietimo įstaigų moksleivių mokslinių-tiriamųjų darbų pristatymas jūrinės ekologijos temomis.
2015 m. gegužės 20 d. Europos jūrų dienos minėjimas Klaipėdos uoste (uosto apžvalga
laivu).
Tarptautinė Lietuvos–Kazachstano transporto ir logistikos konferencija „Naujasis Šilko
kelias – patikimas Europos ir Azijos ryšys“, 2015 m. birželio 5–6 d., Klaipėda.
RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE
Uosto direkcijos gauti apdovanojimai:
 2015 m. vasario 6 d. LR finansų ministerijos apdovanojimas „Europos burės“.
Nominacija – „Už atvertus kelius“;
 2015 m. vasario 13 d. Lietuvos pramonės ir prekybos rūmų įsteigtas „Lietuvos eksporto
2014“ prizas;
 2015 m. kovo 30 d. Klaipėdos pramonininkų asociacijos „Socialiai atsakingo verslo
apdovanojimas“. Nominacija – „Už darbuotoją“;
 2015 m. gegužės 17 d. Klaipėdos m. savivaldybės „Albatroso“ apdovanojimas už
pirmojo Klaipėdos uosto kapitono Liudviko Stulpino atminimo įamžinimą ir jo vardinio medalio
sukūrimą.
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Dalyvavimas tarptautinių komisijų darbo grupėse
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dvišalė prekybinio
ir ekonominio, mokslinio, techninio ir kultūrinio bendradarbiavimo komisijos Transporto darbo
grupė;
 Dvišalė Lietuvos–Baltarusijos prekybinio ekonominio bendradarbiavimo komisija;
 Dvišalės Lietuvos–Baltarusijos prekybinio ekonominio bendradarbiavimo komisijos
Transporto ir tranzito darbo grupė Baltarusijos Respublikos užsienio prekybos krovinių pervežimo
ir perkrovimo per Klaipėdos uostą optimizavimo klausimams;
 Lietuvos ir Ukrainos prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio
bendradarbiavimo komisija;
 Lietuvos Respublikos ir Uzbekistano Respublikos tarpvyriausybinė prekybinio–
ekonominio bendradarbiavimo komisija;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės dvišalė
prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisija.
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Dalyvavimas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo projektuose:
 Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas MARRIAGE;
 Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas MARTECH-LNG.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dalyvavimas tarptautinių ir vietinių
organizacijų bei asociacijų veikloje:
 ESPO (Europos jūrų uostų organizacija),
 Cruise Europe (Europos kruizų asociacija),
 Cruise Baltic (Baltijos kruizai),
 BPO (Baltijos uostų organizacija),
 Tarptautiniai prekybos rūmai, Lietuva (ICC Lithuania),
 Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
 Pramonininkų asociacija.
10. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI
Uosto direkcijos finansiniai rodikliai ir jų kaita per paskutinius 3 metus pavaizduoti
lentelėje:
2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m. I–
III ketv.
Planas

2015 m. I–
III ketv.
Faktas

49 036

47 138

50 524

38 766

41 389

25 291

23 593

22 662

17 883

18 988

52%

51%

45%

46%

47%

75%

75%

69%

71%

71%

Įmonės savininko kapitalas,
tūkst. eurų

23 468

22 898

22 899

24 104

24 104

Turtą, kuris pagal įstatymus
gali būti tik valstybės
nuosavybė, atitinkantis
kapitalas, tūkst. eurų

325 321

360 480

384 235

403 978

384 235

Akcininkų nuosavybė /
Kapitalas t.b.>0.5

1,11

1,07

1,06

1,06

1,1

Likvidumas t.b.>1

4,66

1,21

1,67

2

3,8

4,59

1,17

1,60

2,7

3,7

5,3%

4,7%

4,4%

3,4%

3,6%

6,5%

5,8%

5,2%

3,9%

4,2%

Įmonės pajamos, tūkst. eurų
įskaitant kitos ir finansinės
veiklos pajamas
Grynasis pelnas, tūkst. eurų
Grynasis pelningumas, %
(Grynasis pelnas / pagrindinės
veiklos pajamos)

EBITDA, %
(EBITDA / pagrindinės veiklos
pajamos)

(trumpalaikis turtas / trumalaikiai
įsipareigojimai)

Kritinis likividumas t.b.>1
(trumpalaikis turtas – atsargos /
trumalaikiai įsipareigojimai)

Turto grąža, %
(Grynasis pelnas po pelno mokesčio
/ turtas iš viso)

Nuosavybės grąža, %
(Grynasis pelnas po pelno
mokesčio / nuosavas kapitalas)
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2012 m. Uosto direkcija sumokėjo 9,9 mln. eurų pelno įmoką į valstybės biudžetą už 2011 m;
2013 m. – 0,25 mln. eurų už 2012 m.
Vadovaujantis 2013-10-01 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 str. papildymo ir pakeitimo
įstatymu Nr. XII-525a, Uosto direkcija buvo atleista nuo į valstybės biudžetą mokamų įmonės pelno įmokų
mokėjimo už 2013 ir 2014 m., atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2009-10-28 nutarimą Nr. 1425 dėl rytų–
vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių
infrastruktūros komplekso) pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir LR Vyriausybės 2011-0713 nutarimu Nr. 871 dėl suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu
ekonominiu projektu.

11. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos ataskaitos, finansiniai ataskaitų
rinkiniai ir kiti dokumentai buvo rengiami vadovaujantis LR Vyriausybės (toliau – LRV) 2010-0714 nutarime Nr. 1052 (nauja redakcija LRV 2012-03-07 nut. Nr. 258) numatytomis nuostatomis.
Veiklos ataskaita rengiama siekiant didinti įmonės veiklos skaidrumą, atsakingumą Lietuvos
visuomenei, patrauklumą investuotojams, galimiems verslo partneriams, stiprinti gero valdymo
principų įgyvendinimą.
LRV 2012-03-07 nutarimu Nr. 258 patvirtinto Skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo VI
dalies 16 p. numatyta, kad įmonė apskaitą turėtų tvarkyti pagal tarptautinius apskaitos standartus,
tačiau, atsižvelgdama į tai, kad pagal šį nutarimą patvirtinto Skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo
(toliau – Skaidrumo gairės) nuostatų taikymas yra pagrįstas principu ,,laikykis arba paaiškink“ ir
tarptautinių verslo apskaitos standartų taikymo reikalavimas nėra imperatyvus, VĮ Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcija, vadovaudamasi 2001-11-06 LR buhalterinės apskaitos įstatymo
Nr. IX-574 3 str. nuostatomis, pasirinko apskaitą tvarkyti vadovaudamasi verslo apskaitos
standartais ir pagal to paties įstatymo 9 str. 2 p. buvo parengta ir generalinio direktoriaus įsakymu
patvirtinta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apskaitos politika.
Vadovaujantis Skaidrumo gairėmis, šioje ataskaitoje atskleidžiama informacija objektyviai
atspindi Uosto direkcijos veiklos pobūdį, esamas ir tolimesnes veiklos kryptis, uždavinius ir tikslus,
veiklos rezultatus ir laimėjimus.
Informacija, nurodyta Skaidrumo užtikrinimo gairių apraše, atsižvelgiant į šio aprašo IV
dalies nuostatą dėl informacijos viešumo bei pasiekiamumo visuomenei ir šio aprašo VII dalies
nuostatą dėl informacijos pateikimo terminų, skelbiama VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos internetiniame puslapyje www.portofklaipeda.lt. Uosto direkcija rengia trijų, šešių,
devynių, dvylikos mėnesių tarpines ir metinę veiklos ataskaitas ir jas skelbia savo internetiniame
puslapyje. Pranešime ir veiklos ataskaitoje įgyvendinami visi V ir VI skyriuose nurodyti turinio
reikalavimai.

