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Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta veiklos ataskaita 

Uosto direkcijos 2019 m. I pusmečio veiklos ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2019 sausio 1 d. iki 

2019 m. birželio 30 d. Tarpinė 6 mėnesių veiklos ataskaita taip pat apima 2019 m. I pusm. socialinės 

atsakomybės (darnumo) ataskaitą.  

 

1. BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 
 

Pavadinimas 

Teisinė forma 

Įregistravimo data ir vieta  

Įmonės kodas 

Buveinės adresas 

Telefono Nr. 

Fakso Nr. 

El. paštas 

Interneto tinklalapio adresas 

Filialai ir atstovybės 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija) 

Valstybės įmonė 

1991 m. rugpjūčio 6 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 

240329870 

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda 

(8 46)  499 799 

(8 46)  499 777 

info@port.lt 

http://www.portofklaipeda.lt/ 

Filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių Uosto direkcija neturi. 
 

 
2. VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS 

 

Uosto direkcija teikia viešąsias paslaugas eksploatuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdant 

uoste esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrinant Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto funkcionavimą ir konkurencingumą. Uosto direkcija atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

įstatyme (1996 m. gegužės 16 d. Nr. I-1340 su vėlesniais pakeitimais) Uosto direkcijai numatytas funkcijas, 

siekdama pridėtinės vertės valstybei ir pajamų į valstybės biudžetą augimo, tinkamai eksploatuodama ir 

plėtodama uosto infrastruktūrą, ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus, įgyvendinti 

specialiuosius įpareigojimus.  

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksas LR Vyriausybės  

2009-10-28 nutarimu Nr. 1425 yra pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. 

Uosto direkcija vykdo šias pagrindines LR įstatymais numatytas 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. 

Uosto direkcija, vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Uosto 

direkcijos veiklą, taip pat vykdydama kitus savininko teises įgyvendinančios institucijos įmonei iškeltus 
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tikslus, įgyvendina šį specialųjį įpareigojimą – suteikia uosto infrastruktūrą LR karinėms jūrų pajėgoms. 

 
3. ĮMONĖS 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 LR 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 2.1 pav. Šių institucijų veiklą reglamentuoja atskiri LR teisės aktai.  

 

3.1 pav. Uosto valdymo schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymo sprendimus priimančios institucijos                       Patariamosios institucijos                    Jūrų verslas 

LR Vyriausybė 

LR susisiekimo ministerija 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

prie Susisiekimo 

ministerijos 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcijos valdyba 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija 

 

 

Uosto naudotojai ir 

privačios jūrinio 

verslo kompanijos 

Uosto plėtojimo taryba 
tarybas 

Uosto taryba 

Uoste veikiančios 

asociacijos 
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3.2 pav. Uosto direkcijos organizacinė struktūra  

Vadovybė 

Įmonės vadovybei priskiriami valdybos nariai ir įmonės vadovaujantys darbuotojai – generalinis 

direktorius, jo pavaduotojai: infrastruktūros direktorius, ekonomikos ir finansų direktorius-vyriausiasis 

finansininkas, rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktorius, uosto kapitonas, taip pat uosto kapitono 

pavaduotojas, departamentų direktoriai, struktūrinių padalinių (skyrių, tarnybų) vadovai. Įmonės 

vadovaujančių darbuotojų faktinis skaičius 2019 m. I pusm. – 27.  

Sudarytas audito komitetas, narių skaičius 2019 m. birželio 30 d. – 3, valdybos narių skaičius 2019 m. 

birželio 30 d. – 5. Atsižvelgiant į Uosto direkcijos teisinę formą, atlygio komitetas nesudaromas. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių 

teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 

atlygio komitetą sudaro valstybės valdomos akcinės bendrovės. Uosto direkcijos vadovo atlygis yra 

reglamentuojamas LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų 

įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (su vėlesniais pakeitimais) ir atskirais LR susisiekimo ministro įsakymais.  

Pagal 2015 m. spalio 14 d. LR Vyriausybės nutarimą „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių 

valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės 

draudimo“ atlygis valdybos nariams yra skiriamas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos sprendimu. 

  

Bendrasis 

skyrius 

Rinkodaros 

skyrius 

 

 

Rinkodaros 

ir bendrųjų 

reikalų 

direktorius 

 

Infrastruktūros 

direktorius 

Plėtros 

skyrius 

Plėtros ir 

akvatorijos 

priežiūros 

departa-

mentas 

Akvatorijos 

priežiūros ir 

aplinkosau-

gos skyrius 

Geležinkelių 

infrastruk-

tūros 

skyrius 

Statybos ir 

eksploataci-

jos departa-

mentas 

Statybos ir 

eksploataci-

jos skyrius 

Ekonomikos ir 

finansų 

direktorius- 

vyriausiasis 

finansininkas 

Ekonomikos ir 

strateginio 

planavimo 

skyrius 

Apskaitos 

skyrius 

Uosto 

režimo 

skyrius 

Vidaus 

audito 

skyrius 

Uosto 

kapitonas 

Uosto 

kapitono 

pavaduoto-

jas 

Laivų eismo 

tarnyba 

Technolo-

gijų 

skyrius 

Uosto 

režimo ir 

technologi-

jų departa-

mentas 

Uosto 

priežiūros 

skyrius 

Laivyno 

skyrius 

Generalinis direktorius 

Generalinio 

direkto-

riaus 

padėjėjas 

Prevencijos 

ir rizikos 

valdymo 

skyrius 

Generalinio 

direkto-

riaus 

padėjėjas 

ryšiams su 

visuomene 

Teisės 

departa-

mentas 

Teisės 

skyrius 

Persona-

lo 

skyrius 

Viešųjų 

pirkimų 

skyrius 
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Valdyba 

Valdyba yra kolegialus Uosto direkcijos valdymo organas. Valdyba veikia vadovaudamasi LR 

Konstitucija, LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Uosto direkcijos įstatais, kitais teisės aktais. 

Uosto direkcijos valdyba yra skiriama Uosto direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos (LR susisiekimo ministerijos) sprendimu ketverių metų kadencijai (Valdybos kadencija nuo  

2018-02-06 iki 2022-02-06). Vykdant valdybos narių atrankos procedūras ir formuojant reikalavimus 

kandidatams yra sudaromas reikiamų kompetencijų sąrašas. Valdyba sudaroma iš 5 narių, 2019 m. birželio 

30 d. Uosto direkcijos valdybą sudarė 5 nariai iš kurių 3 nepriklausomi:  

 

Vardas, pavardė 
Darbovietės, 

pareigos 
Dalyvavimas kitų įmonių valdyme Išsilavinimas 

 

Nerijus Udrėnas 

Valdybos 

pirmininkas 

Nepriklausomas  

valdybos narys 

Vilniaus universiteto 

TSPMI Partnerystės 

profesorius 

UAB „Lords LB Asset Management“ 

konsultantas 

2002 m. Verslo administravimo magistro 

(MBA) laipsnis (Verslo administravimas ir 

valdymas), Roterdamo vadybos mokykla, 

Olandija. 

Saulius Kerza 

Valdybos narys 

Susisiekimo 

ministerijos Biudžeto 

ir valstybės turto 

valdymo 

departamento 

direktorius 

- 

2003 m. teisininko profesinė kvalifikacija 

(Vilnius universiteto vientisųjų studijų 

teisės studijų krypties teisės programa), 

Vilniaus universitetas 

1998 m. teisės bakalauro laipsnis (teisės ir 

policijos veikla), Lietuvos teisės akademija 

(MRU). 

Vaidotas Rūkas  

Nepriklausomas 

valdybos narys 

UAB „INVL Asset 

Management“ investi

cijų valdymo 

padalinio vadovas 

Stebėtojų narys Latvijos bendrovėje 

AS „INVL Atklātais pensiju fonds“ 

2009 m. ekonomikos bakalauro laipsnis 

(tarptautinė ekonomika), Vilniaus 

universiteto Ekonomikos fakultetas. 

Eligijus Kajieta 

Nepriklausomas 

valdybos narys 

MB „Atlygio 

konsultacijos“ direkto

rius 

- 

2003 m. Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakultetas, viešųjų ryšių 

magistro laipsnis. 

2001 m. Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakultetas, informacijos ir 

komunikacijos bakalauro laipsnis. 

2000 m. rugpjūčio mėn. – 2001 m. sausio 

mėn. Boro universitetas, Švedija, 

informacijos vadybos studijos. 

Edvardas 

Simokaitis 

Valdybos narys 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Finansų ir turto 

departamento Turto 

skyriaus vedėjas 

Valdybos narys 
UAB „Senasis turgus“ 

 
Kolegialus valdymo organo narys ar 
savininkas VšĮ „Klaipėdos keleivinis 

transportas“ 
 

Valdybos narys  
AB „Klaipėdos energija“ 

2004 m. Mykolo Romerio universiteto 

Teisės fakultetas, teisės bakalauro laipsnis. 

 

LR susisiekimo ministro 2019 m. vasario 26 d. įsakymu į Uosto direkcijos valdybą iki veikiančios 

valdybos laikotarpio pabaigos (iki 2022-02-06) paskirtas nepriklausomas valdybos narys Eligijus Kajieta. LR 

susisiekimo ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu į Uosto direkcijos valdybą iki veikiančios valdybos 

laikotarpio pabaigos (iki 2022-02-06) paskirtas valdybos narys, Klaipėdos miesto savivaldybės atstovas 

Edvardas Simokaitis.  

Informacija apie paskirtus valdybos narius yra viešinama įmonės internetiniame tinklalapyje 
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http://www.portofklaipeda.lt/. 

 

Uosto direkcijos valdybos funkcijos: 

 nustatyti Uosto direkcijos struktūrą; 

 teikti LR susisiekimo ministerijai išvadas dėl Uosto direkcijos veiklos strategijos projekto, dėl 

Uosto direkcijos paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, dėl Uosto direkcijos metinių 

pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių 

metų Uosto direkcijos veiklos ataskaitos; 

 tvirtinti Uosto direkcijos darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles; 

 pritarti Uosto direkcijos veiklos rodiklių projektui; 

 pritarti Uosto direkcijos pirkimo sandoriams: prekių ir paslaugų, kurių kiekvieno sandorio vertė 

didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM; darbų, kurių kiekvieno sandorio vertė didesnė kaip 1 mln. Eur be PVM; 

kitiems sandoriams, kurių kiekvieno vertė didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM;  

 priimti sprendimus dėl Uosto direkcijos filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo; 

 atlikti kitas LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir Uosto direkcijos įstatuose valdybos 

kompetencijai paskirtas funkcijas. 

2019 m. kovo mėnesį Uosto direkcijos valdyba atliko valdybos veiklos įsivertinimą. Valdybos veiklos 

vertinimo ir poreikių analizės rezultatai buvo pristatyti LR susisiekimo ministerijai.  

Valdybos posėdžiai   

Pagal Uosto direkcijos Valdybos darbo reglamentą eiliniai valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 

vieną kartą per 2 (du) mėnesius. Valdybos posėdžių darbotvarkė yra sudaroma vadovaujantis valdybos 

kompetencijai priskirtais nagrinėti klausimais, valdybos posėdžių darbotvarkė taip pat gali būti papildyta 

valdybos sprendimu. 

2019 m. I pusm. vyko 7 valdybos posėdžiai. 

Uosto direkcijos valdybos nariams skirto atlygio už darbą valdyboje suma per 2019 m. I pusm. sudarė 

20 250 tūkst. Eur.  

Uosto direkcijos vadovai 

Vardas, Pavardė Pareigos Išsilavinimas 

Vidmantas Paukštė 

Infrastruktūros 

direktorius,  

l. e. generalinio 

direktoriaus 

pareigas 

2002 m. inžinerinės geologijos magistro laipsnis, Vilniaus universiteto Gamtos 

mokslų fakultetas. 

1999 m. inžinerinės geologijos ir hidrogeologijos bakalauro laipsnis, Vilniaus 

universiteto Gamtos mokslų fakultetas.  

Martynas Armonaitis 

Ekonomikos ir 

finansų direktorius-

vyriausiasis 

finansininkas 

1996 m. diplomuoto inžinieriaus kvalifikacinis laipsnis (gamybos vadybos studijų 

programa, finansų vadybos specializacija), Kauno technologijos universiteto 

Vadybos fakultetas. 

1995 m. Vadybos mokslo bakalauro laipsnis, Kauno technologijos universiteto 

Vadybos fakultetas.  

Artūras Drungilas 

Rinkodaros ir 

bendrųjų reikalų 

direktorius 

2001 m. jūrų uostų vadybos magistro laipsnis, Pasaulio jūrų universitetas Malmėje 

(Švedija);  

1993 m. radioelektronikos inžinerijos bakalauro laipsnis, Kauno technologijos 

universitetas.  

Adomas Alekna Uosto kapitonas 

1980 m. inžinieriaus-laivavedžio kvalifikacinis laipsnis (laivavedybos jūrų keliais 

specializacija), Leningrado aukštosios Makarovo jūrų mokyklos Laivavedybos 

fakultetas. 

http://www.portofklaipeda.lt/
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Uosto direkcijos Audito komitetas 

Uosto direkcijos Audito komitetas yra skiriamas Uosto direkcijos valdybos sprendimu valdybos 

kadencijos laikotarpiui. 2018 m. lapkričio 23 d. Uosto direkcijos valdybos sprendimu sudarytas Uosto 

direkcijos Audito komitetas valdybos kadencijos laikotarpiui iki 2022-02-06. 

 

Uosto direkcijos Audito komitetą sudaro šie nariai: 

Vardas, pavardė Darbovietės, pareigos Išsilavinimas 

Kęstutis Zimba 

Audito komiteto pirmininkas 

UAB „Lietuvos 

energija“ vyriausiasis vidaus 

auditorius 

 
2011 m. ekonomikos magistro laipsnis (taikomosios 
makroekonomikos studijų programa), Vilniaus universiteto 
Ekonomikos fakultetas. 
 
2009 m. ekonomikos bakalauro laipsnis (studijų programos 

šaka – socialinė ekonomika), Vilniaus universiteto Ekonomikos 

fakultetas. 

Vaidotas Rūkas  

Audito komiteto narys 

UAB „INVL Asset 

Management“ investicijų 

valdymo padalinio vadovas 

 

2008 m. ekonomikos bakalauro laipsnis (Tarptautinė 

ekonomika), Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas. 

 

Justas Krasuckis  

Audito komiteto narys 

Privačios kompanijos 

„Trilogy“ valdymo apskaitos 

specialistas, asocijuotas 

pasaulinės valdymo apskaitos 

specialistų asociacijos narys. 

 

2004 m. ekonomikos magistro laipsnis (ekonominė analizė ir 

planavimas), Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas. 

 

2002 m. ekonomikos bakalauro laipsnis (finansų specialybė) 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas. 

 

Audito komiteto pareigos apibrėžtos LR finansinių ataskaitų audito įstatyme: 

 informuoti audituojamos įmonės vadovą ar priežiūros organą apie finansinių ataskaitų audito 

rezultatus ir paaiškinti, kaip šis auditas prisidėjo prie finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo Audito 

komiteto vaidmuo tai atliekant; 

 stebėti finansinės atskaitomybės procesą ir teikti rekomendacijas dėl jo patikimumo 

užtikrinimo; 

 stebėti įmonės vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos 

audituojamos įmonės finansinei atskaitomybei, įmonės vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, 

skirtų korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius, pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo prevencijai veiksmingumą ir, kai taikytina, vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus 

audito nepriklausomumo; 

 stebėti metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, ypač 

atkreipiant dėmesį į jo atlikimą, atsižvelgiant į įstaigos tikrinimo metu nustatytus finansinių ataskaitų audito 

trūkumus ir padarytas išvadas pagal reglamento (ES) Nr. 537/2014 26 straipsnio 6 dalį; 

 peržiūrėti ir stebėti auditorių ar audito įmonių nepriklausomumą, kaip nustatyta šio įstatymo 

4 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 537/2014 6 straipsnyje, ypač dėl ne audito paslaugų teikimo 

audituojamai įmonei pagal reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnį tinkamumo; 

 atsakyti už auditoriaus (auditorių) arba audito įmonės (įmonių) atrankos procedūros atlikimą 

ir rekomendacijos, kurį (kuriuos) auditorių (auditorius) arba audito įmonę (įmones) paskirti, pateikimą pagal 

reglamento (ES) Nr. 537/2014 16 straipsnį, išskyrus atvejus, kai taikoma reglamento (ES) Nr. 537/2014 16 
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straipsnio 8 dalis. 

2019 m. sausio 25 d. įvyko pirmasis Uosto direkcijos audito komiteto posėdis. Per 2019 m. I pusm. 

vyko keturi Audito komiteto posėdžiai. 

 

 

4. VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINIAI TIKSLAI  
 

Vizija  

Klaipėdos uostas 2040 m. – svarbiausias transporto, pramonės ir aukštos pridėtinės vertės paslaugų 

kompleksas Baltijos jūros pakrantėje; regiono lyderis, priimantis 100 mln. tonų krovinių per metus; visų 

Lietuvos transporto modų flagmanas1, kuriantis reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą miestui ir 

valstybei, su moderniai išvystyta, tvarius miesto ir uosto poreikius tenkinančia vidinio uosto 

infrastruktūra, sukurtais naujais infrastruktūros ir suprastruktūros pajėgumais pietinėje ir šiaurinėje 

uosto dalyse, pritrauktomis didžiausiomis Lietuvos istorijoje tiesioginėmis užsienio investicijomis. Mes 

neieškome krypties – mes turime kompasą.   

Vizija formuoja pagrindines uosto strategines kryptis, kurias plėtojant bus pasiekti vizijoje numatyti 

rezultatai ir sukurtos prielaidos išlaikyti ilgalaikį ir tvarų uosto ir miesto bei visos valstybės 

konkurencingumą: 

 Ateities rinkos poreikius tenkinančios infrastruktūros plėtojimas: 

o pasiektas maksimalus uosto gylis (–17 m); 

o suformuotos naujos teritorijos pietinėje ir šiaurinėje uosto dalyse, kuriose ne tik teikiamos 

uostui būdingos krovos ir sandėliavimo paslaugos, tačiau ir vystomos aukštą pridėtinę vertę 

generuojančios gamybos ir paslaugų sektorių veiklos; 

o suformuotos naujos, modernios, į uostą integruotos visuomenės poreikius tenkinančios 

teritorijos (paslaugų, pramogų, prekybos sektoriai). 

 Aukštos kokybės uosto paslaugos: 

o pasiekti aukščiausios kokybės laivų, krovinių ir keleivių aptarnavimo rodikliai optimaliu greičio ir 

saugumo santykiu – Klaipėdos uoste greičiausiai apdorojami kroviniai Europoje, pasitelkiant 

inovatyvius vadybos, IT instrumentus; 

o Klaipėdos uostas – saugiausias ir aplinkai draugiškiausias uostas Europoje. 

 Pridėtinė vertė miestui ir valstybei: 

o investicijos orientuotos į aukštą pridėtinę vertę generuojančius sektorius; 

o pritrauktos tiesioginės užsienio investicijos infrastruktūrai plėtoti užtikrina tvarius krovinių 

srautus, kuria naujas, gerai apmokamas darbo vietas; 

o veikla vykdoma vadovaujantis aukščiausiais veiklos skaidrumo ir tarptautiniais antikorupciniais 

standartais;  

o papildomai generuojama uosto ekonominė, finansinė nauda nukreipiama į miesto ir valstybės 

biudžetus kaip svarus valstybės pajamų šaltinis; 

o išaugusios Uosto direkcijos finansinės galimybės leidžia patiems kurti inovacijas, į jas investuoti, 

pritraukti ir formuoti palankią aplinką inovatyvioms investicijoms, IV pramonės revoliucijos 

produktams ir paslaugoms, IT technologijoms, kuriančioms didelę pridėtinę vertę visiems 

transporto grandinės dalyviams, miestui ir valstybei. 

 

                                                           
1 Flagmanas – (ol. vlagman): 1. didelės karo laivų flotilės (eskadros, divizijos, rikiuotės) vadas; 2. laivas, kuriame yra flotilės vadas 
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•Įmonėje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema 
(LST ISO 37001:2017). Čia netoleruojama 

korupcija, skatinamas ir vertinamas  
darbuotojų bei veiklos partnerių sąžiningumas, 

atsakingumas, puoselėjamas tarpusavio 
pasitikėjimas. 

 

 

•Įmonėje sukuriamos sąlygos darbuotojams 
atrasti savo stipriausias savybes ir talentus, kad 
darbuotojui jo atliekamas darbas būtų ne tik 
privalomos pareigos, bet ir malonumas, 
stiprinamas pasitikėjimas savimi. Sukurta gera 
atmosfera darbe teikia didesnį pasitenkinimą ir 
didina darbuotojų motyvaciją.  

 

•Kompetentinga ir profesionali darbuotojų 
komanda – pagrindas sėkmingai įmonės 

veiklai. Įmonėje skatinamas nuolatinis žinių 
siekimas ir įgūdžių tobulinimas, inovacijų 

taikymas ir profesinės kompetencijos 
ugdymas, kuris įgalina darbuotojus laiku ir 

tinkamai priimti sprendimus greitai 
besikeičiančioje dinamiškoje aplinkoje.  

•Įmonės darbuotojai ne prisitaiko prie naujovių – 
jie patys kuria naujoves. Nuolatinis darbuotojų 
saviraiškos ir iniciatyvos skatinimas padeda 
patiems žmonėms atrasti savo talentus, kurti 
tiek įmonės, tiek asmeninius 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. 

Kūrybiškumas 
ir saviraiška 

Kompetencija 
ir 

profesionalu-
mas 

Sąžiningumas 
ir 

atsakingumas 

Laimingas 
darbuotojas 

Misija 

Mes Lietuvai, uosto klientams ir visų transporto rūšių partneriams kuriame pridėtinę vertę ir 
parodome vystymosi kryptį.  

Mūsų misija orientuota į Lietuvos, uosto klientų ir partnerių gerovės kūrimą, tai užtikrina ilgalaikį 
paties uosto augimą:  

- Uosto direkcija kuria infrastruktūrą, uosto naudotojai – suprastruktūrą, šiuo bendru kompleksu 

naudojasi ir pajamas uostui generuoja į uostą atplaukiantys laivai; 

- uoste sukurtas infrastruktūros ir suprastruktūros kompleksas sudaro sąlygas nacionalinei 

ekonomikai augti ir generuoja pridėtinę vertę miestui ir valstybei; 

- uosto direkcija užtikrina saugią ir patikimą navigaciją uoste; 

- uosto direkcija, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi aukščiausių veiklos skaidrumo ir tarptautinių 

antikorupcinių standartų reikalavimais; 

- uostas užtikrina Lietuvos energetinę nepriklausomybę; 

- uoste kuriamos ir įgyvendinamos inovacijos.   

Misijos įgyvendinimas neatsiejamas nuo vertybių, kurios puoselėjamos Uosto direkcijoje. 

Vertybės 

Uosto direkcija savo veiklą vykdo vadovaudamasi aukščiausiais etikos principais, tačiau kartu gerbia 

darbuotojų laisvę ir teises bei puoselėja šias pagrindines vertybes: 

 

4.1 pav. Uosto direkcijos vertybės 
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Strateginiai tikslai  

Siekiant įgyvendinti Klaipėdos uosto viziją, keliami tokie strateginiai tikslai: 

4.2 pav.  Uosto direkcijos strateginės kryptys ir strateginiai tikslai 

                             
 

 

 

Tam, kad būtų pasiekti pagrindiniai strateginiai tikslai, Uosto direkcija, prisiimdama iniciatyvių kūrėjų 

poziciją, sutelkdama dėmesį į klientą ir efektyvų uosto veiklos bei turto valdymą, kartu su suinteresuotomis 

šalimis: 

 aktyviai investuoja į tvarų uosto pramonės komplekso augimą, sukurdama puikias verslo sąlygas 

esamiems ir naujiems klientams, kad ir toliau būtų didinama socialinė ir ekonominė vertė uostui, 

miestui ir valstybei;  

 deda visas pastangas pritraukti naujas augimo rinkas ir tuo pačiu metu investuoja į esamas; 

 įgyvendina priemones kokybiškoms, saugioms ir aukščiausius skaidrumo standartus atitinkančioms 

uosto teikiamoms paslaugoms užtikrinti. 

 

5. ĮMONĖS KLIENTAI IR PAGRINDINĖS JŲ GRUPĖS 
 

Uosto direkcijos klientai – uosto žemės nuomininkai ir laivų savininkai ar jiems atstovaujančios 

agentavimo įmonės.  

Žemės nuomininkai – tai valstybinę uosto žemę sutarčių pagrindu eksploatuojantys verslo subjektai, 

vykdantys krovinių sandėliavimo, krovos, keleivių aptarnavimo, laivų remonto, gamybos ir kitas su uostu 

susijusias veiklas. Iš šios klientų grupės Uosto direkcija surenka apie 12 % pagrindinės veiklos pajamų. Uosto 

žemė nuomojama vadovaujantis LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu, LR Vyriausybės patvirtintu 

Viešosios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos teisės suteikimo procedūros tvarkos aprašu.  

Uosto žemės nuomos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2010-11-15 įsakymu Nr. 

3-671 patvirtintomis Uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais). 

Didžiąją dalį (apie 88 %) pagrindinės veiklos pajamų Uosto direkcija surenka iš į uostą atplaukiančių 

laivų sumokamų rinkliavų. Uosto rinkliavos skaičiuojamos vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2008-06-30 

įsakymu Nr. 3-246 patvirtintomis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklėms (su vėlesniais 

pakeitimais). 

  

1. Ateities rinkos 
poreikius tenkinanti 

infrastruktūra 

1.1. Uosto, miesto ir 
valstybės pridėtinės 

vertės augimą 
sąlygojančios 

infrastruktūros 
sukūrimas ir plėtra. 

2. Aukštos kokybės uosto 
paslaugos 

2.1. Aukštos kokybės  
paslaugų ir navigacijos 

saugumo klientams 
užtikrinimas. 

2.2. Konkurencingos 
uosto mokesčių 

kainodaros 
suformavimas. 

3. Pridėtinė vertė 
uostui, miestui ir 

valstybei 

 3.1. Tvaraus, gerai 
apmokamas darbo 
vietas, reikšmingą 

ekonominę ir 
socialinę naudą 

miestui ir valstybei 
kuriančio pramoninio 
logistikos komplekso 

sukūrimas. 

Strateginės 

kryptys 

Strateginiai 

tikslai 
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6. IŠORINIAI VEIKSNIAI, TURĖJĘ ĮTAKOS ĮMONĖS VEIKLAI 2019 M. I PUSM. 
 

Uosto direkcijos finansiniai veiklos rezultatai yra tiesiogiai priklausomi nuo uoste vykdomos krovos, 

kuriai įtaką daro išorinės aplinkos veiksniai. Išorinių veiksnių įmonė nekontroliuoja, jie sudaro prielaidas 

įmonės plėtros galimybėms arba kelia riziką, kurią reikia nuolat stebėti ir imtis priemonių jos galimam 

poveikiui mažinti. 

2019 m. I pusm. Klaipėdos uosto krova išaugo 6,7 % (bendras Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų 

krovos apimties augimas – 4,7 %). Klaipėdos uoste krauta 23,7 mln. t krovinių, tai 1,5 mln. t daugiau nei  

2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per paskutinius 2 metus uosto krova išaugo 15 %.   

 

6.1 lent.  Klaipėdos uosto krovinių grupių pokyčiai 2017–2019 m. I pusm.  

Krovinių grupė 

Apimtis 2018/2017 pokytis 2019/2018 pokytis 

2017 m.  

I pusm. 

2018 m.  

I pusm. 

2019 m.  

I pusm. 
+/- % +/- % 

Iš viso, t: 20 596 709,2 22 162 746,7 23 652 753,2 1 566 037,5 7,6 1 490 006,6 6,7 

Skystieji kroviniai 5 447 794,8 5 298 726,3 5 256 227,4 –149 068,5 –2,7 –42 498,9 –0,8 

Generaliniai kroviniai 5 885 678,5 7 548 749,3 8 098 648,0 1 663 070,8 28,3 549 898,7 7,3 

Birieji kroviniai 9 263 235,9 9 315 271,0 10 297 877,9 52 035,1 0,6 982 606,9 10,5 

 
Lyginant 2019 m. I pusm. Klaipėdos uosto krovinių grupių pokyčius su 2018 m. I pusm., didžiausias 

augimas matomas biriųjų krovinių grupėje dėl žemės ūkio produktų, kurių 74 % sudarė grūdai, prieaugio. 

Generalinių krovinių grupėje augimą sąlygojo krovinių konteineriuose augimas (+21,2 %). Skystųjų krovinių 

grupės krovos kritimą sąlygojo naftos produktų ir skystųjų trąšų krovos apimties mažėjimas.  

 

6.1 pav. Klaipėdos uosto 2010–2019 m. I pusm. bendros krovos rezultatai, tūkst. t 

 
 

2019 m. I pusm. į Klaipėdos uostą atplaukė 3 392 laivai, tai +4 % arba 129 laivais daugiau nei 2018 m.  

I pusm., iš jų 2 460 vykdė krovą (2018 m. I pusm. – 2 220  laivai). 2019 m. I pusm. apsilankė  164 055 

keleiviai, tai 14 % arba 20 338 keleiviais daugiau nei 2018 m. I pusm.  
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2019 m. I pusm. Klaipėdos uosto krovos apimčiai įtakos turėję veiksniai: 

 2019 m. I pusm. ro-ro krovos (tonomis) rezultatas geriausias uosto istorijoje. Didžiausias ro-ro 

krovinių krovos prieaugis pastebimas laivybos linijoje Lietuva–Švedija. Papildomos įtakos turėjo nuo 

2018 m. Klaipėdos uoste darbą pradėjusi nauja laivybos linija, sujungusi Lietuvą su Švedija. Naujos laivybos 

linijos atsiradimas sąlygojo pervežimų jūra konkurencingumo padidėjimą dėl mažesnių įkainių. 

 Auganti baltarusiškų trąšų gamybos apimtis lėmė trąšų krovos padidėjimą Klaipėdos uoste. Nors 

pasaulinė trąšų paklausa ir kaina krinta, Baltarusija išlieka konkurencinga kalio trąšų gamintoja pasaulyje, 

kuri toliau investuoja į gamybos plėtrą, didina pardavimus (palaikoma valstybės – tai ekonomikos 

stabilizavimo įrankis), o tai suteikia prielaidų tikėtis, kad trąšų eksportas gali dar augti.  

 41,7 % augo suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) krova. Tai sąlygojo palanki situacija 

tarptautinėse dujų rinkose. Taip pat AB„Klaipėdos nafta“ pasirašė sutartį su dar vienu Klaipėdos SGD 

terminalo naudotoju. Tai reiškia, jog iki šių metų spalio mėn., kai baigiasi einamieji dujų metai, SGD 

terminalo pajėgumas yra visiškai rezervuotas. 

 4 % krito naftos produktų krova, 2019 m. I pusm. mažėjimą daugiausia lėmė mažesni šviesiųjų 

naftos produktų srautai iš „Orlen Lietuva“ perdirbimo gamyklos. Taip pat 2019 m. I pusm. buvo atsisakyta 

priimti du tanklaivius, gabenusius nešvarios naftos produktus. 

 2019 m. I pusm., lyginant su 2018 m. I pusm., 2 kartus išaugo grūdų krova. Pagrindinės priežastys 

– dar nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. sandėliuose sukauptos produkcijos pardavimai dėl išaugusios grūdų 

pardavimo kainos. Šiais metais vėliau nei praėjusiais metais sandėliai buvo ruošiami (atlaisvinami) naujam 

derliui. 

Ateityje Klaipėdos uosto krovos srautams įtakos gali turėti 2019 m. I pusm. geležinkelių įmonių 

grupės „Lietuvos geležinkeliai“ prieš dešimtmetį išardytos geležinkelio linijos iš Mažeikių į Rengę (Latvija) 

atstatymas. 

Dėl aktyvios Uosto direkcijos viešinimo ir informacijos sklaidos veiklos pastebimas tiekėjų, 

dalyvaujančių viešųjų pirkimų konkursuose, didėjimas. Konkurencijos skaičiaus didėjimas sąlygoja mažesnes 

darbų ir paslaugų kainas.  

 

Konkurencinė aplinka ir rinka 

Klaipėdos uosto konkurentais laikomi 

rytinės Baltijos jūros pakrantės uostai, kurie 

turi galimybę varžytis su Klaipėdos uostu dėl 

krovinių srautų, einančių Rytų–Vakarų 

transporto koridoriumi. Per Klaipėdos uostą 

pervežamų krovinių kiekis (rinkos dalis) 2019 m. 

I pusm. sudarė 11,8 % (2018 m. I pusm. – 

11,6 %, 2017 m. I pusm. 10,7 %) per Baltijos 

jūros rytinės pakrantės uostus pervežamo 

krovinių srauto. 2019 m. I pusm. matomas 

Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų bendros 

krovos augimas, tačiau dalyje uostų pastebimos krovos mažėjimo tendencijos. Uostų konkurentų rytinėje 

Baltijos jūros pakrantėje 2017–2019 m. I pusm. bendros krovos rezultatai pateikiami lentelėje toliau.  
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6.2 lent. Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose 2017–2019 m. I pusm., tūkst. t 

Uostas 

Apimtis 2018/2017 pokytis 2019/2018 pokytis 

2017 m.  

I pusm. 

2018 m.  

I pusm. 

2019 m.  

I pusm. 
+/– % +/– % 

Iš viso: 192 751,8 190 854,3 199 778,0 –1 897,5 –1,0 % 8 923,6 4,7 %  

Ust Luga 50 941,1 49 108,7 54 334,2 –1 832,4 –3,6 % 5 225,5 10,6 % 

Primorskas 31 346,5 26 762,7 29 837,8 –4 583,8 –14,6 % 3 075,1 11,5 % 

Sankt Peterburgas 26 024,8 29 731,6 30 076,7 3 706,8 14,2 % 345,1 1,2 % 

Klaipėdos uostas 20 596,7 22 162,7 23 652,8 1 566,0 7,6 % 1 490,0 6,7 % 

Būtingės terminalas 4 396,7 4 500,2 4 706,9 103,5 2,4 % 206,7  4,6 % 

Ryga 17 512,2 17 629,9 16 158,0 117,7 0,7 % –1 471,9 –8,3 % 

Ventspilis 12 373,0 9 999,0 11 540,0 –2 374,0 –19,2 % 1 541,0 15,4 % 

Talinas 9 948,0 10 091,0 10 009,0 143,0 1,4 % –82,0 –0,8 % 

Vysockas 9 130,2 9 007,5 9 442,2 –122,7 –1,3 % 434,7 4,8 % 

Kaliningradas 6 601,5 7 211,2 5 826,7 609,7 9,2 % –1 384,5 –19,2 % 

Liepoja 3 273,0 3 868,6 3 654,9 595,6 18,2 % –213,7 –5,5 % 

Vyborgas 608,1 781,2 538,8 173,1 28,5 % –242,4 –31,0 % 

 

Klaipėdos uosto krova 2018 m. I pusm. lyginant su 2017 m. I pusm. išaugo 7,6 %, tuo tarpu bendra 

Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krova krito 1,0 %. Klaipėdos uosto krova 2019 m. I pusmetį lyginant 

su 2018 m. I pusmečiu išaugo 6,7 %, kai bendra Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apimtis 

padidėjo 4,7 %.  

Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose kraunamų krovinių rinkos dalis, tenkanti Klaipėdos uostui, 

nuolat augo – 2017 m. I pusm. sudariusi 10,7 %, 2018 m. I pusm. išaugo ir siekė 11,6 %, o 2019 I pusm. 

rezultatas pakilo iki 11,8 %. 
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7. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
 

2019 m. 

I ketv. 

 

 Nuo sausio 8 d. Uosto direkcija viena pirmųjų iš valstybinio sektoriaus įmonių pradėjo vykdyti 
elektroninius aukcionus. 
 

 Sausio 15 d. LR susisiekimo ministro įsakymu patvirtintas Uosto direkcijos 2019–2022 m. 
strateginis veiklos planas 
 

 Sausio 25 d. įvyko pirmasis Uosto direkcijos Audito komiteto posėdis. 

 

 Vasario 26 d. LR susisiekimo ministro įsakymu į Uosto direkcijos valdybą paskirtas 

nepriklausomas valdybos narys Eligijus Kajieta. 

 

 Kovo 25 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija į valstybės biudžetą pervedė 90,40 % 

2018 metų paskirstytinojo pelno, t. y. 28 mln. Eur. 

 

 Kovo 27 d. LR susisiekimo ministras atšaukė Arvydą Vaitkų iš Uosto direkcijos generalinio 

direktoriaus pareigų. 

 

 

 

 

2019 m. 

II ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos valstybine kolegija ir Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademija. Tikslas – dalintis patirtimi bei žiniomis, organizuoti mokslinius tyrimus, 
bendradarbiauti ugdant studentų praktinius gebėjimus ir skleidžiant Lietuvos, kaip jūrinės 
valstybės, idėją. 

 

 Balandžio 25 d. Uosto direkcijai įteiktas Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas 
„Lietuvos metų eksportuotojas“. 

 

 Birželio 12 d. LR susisiekimo ministro įsakymu į Uosto direkcijos valdybą paskirtas Klaipėdos 
miesto savivaldybės atstovas, valdybos narys Edvardas Simokaitis.  
 

 Uosto direkcija pateko į „Verslo žinių“ renkamą Lietuvos verslo lyderių TOP 500 bei į 
geidžiamiausio darbdavio 20-tuką. 
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8. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI   
 

Pavadinimas 
Matav. 

vnt. 

2017 m.  

I pusm. 

2018 m.  

I pusm. 

2019 m.  

I pusm. 

2018/2017 2019/2018 

+/- % +/- % 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

1. Klaipėdos uosto krova mln. t 20,60 22,16 23,65 1,57 108 % 1,49 107 % 

2. 
Investicijos į uosto 

infrastruktūrą 

tūkst. 

Eur 
9 200 18 492 38 606 9 293 201 % 20 114 209 % 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 

3. Pajamų iš viso 
tūkst. 

Eur 
28 597 30 370 31 721 1 773 106 % 1 351 104 % 

3.1. 
Pagrindinės veiklos 

pajamos 

tūkst. 

Eur 
28 604 30 350 31 654 1 746 106 % 1 303  104 % 

3.2. Kitos veiklos pajamos 
tūkst. 

Eur 
-14 14 45 0 -1 % 31 325 % 

3.3. 
Finansinės ir investicinės 

veiklos pajamos 

tūkst. 

Eur 
7 6 22 -1 86 % 16 379 % 

4.  Sąnaudų iš viso  
tūkst. 

Eur 
14 529 13 376 15 707 -1 153 92 % 2 331 117 % 

FINANSINIAI REZULTATAI    

5. Veiklos pelnas 
tūkst. 

Eur 
14 104 16 994 15 992 2 890 121 % -1 003 94 % 

6. EBITDA
2
 

tūkst. 

Eur 
21 454 23 825 22 899 2 371 111 % -926 96 % 

7. 
Pelnas prieš 

apmokestinimą (EBT)
3
 

tūkst. 

Eur 
14 068 16 994 16 014 2 926 120 % -980 94 % 

8. Grynasis pelnas  
tūkst. 

Eur 
14 068 14 398 14 391 330 102 % -7 100 % 

SANTYKINIAI RODIKLIAI 

9. EBITDA marža % 75 % 79 % 72 % x 105 % x 92 % 

10. EBT marža % 49 % 56 % 51 % x 114 % x 90 % 

11. Grynojo pelno marža % 49 % 47 % 45 % x 96 % x 96 % 

12. 
Įsipareigojimų ir turto 

santykis (D/A)
4
 

koef. 0,11* 0,11 0,13 x 1 % x 115 % 

13. 

Įsipareigojimų ir 

nuosavo kapitalo 

santykis (D/E)
5
 

koef. 0,12* 0,13 0,15 x 108 % x 117 % 

          *Rodikliai apskaičiuoti už visus 2017 m., dėl finansinių ataskaitų rengimo perėjimo nuo Verslo apskaitos standartų (VAS) prie 

Tarptautinių finansinės atsakomybės standartų (TFAS). 

                                                           
2 EBITDA = pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją. 
3 EBT = pelnas prieš mokesčius. 
4
 Įsipareigojimų ir turto santykis = Įsipareigojimai iš viso laikotarpio pabaigoje / Turtas iš viso laikotarpio pabaigoje. 

5
 Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis = Įsipareigojimai iš viso laikotarpio pabaigoje / Nuosavo kapitalo iš viso laikotarpio pabaigoje. 
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8.1 pav. Pagrindinės veiklos pajamų ir krovos pokytis  

2017–2019 m. I pusm.  
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Kitos paslaugos Žemės nuoma

Uosto rinkliavos Krova, mln. t

Pajamos 

Uosto direkcijos pagrindinės veiklos pajamos (uosto žemės nuoma, uosto rinkliavos, kitos paslaugos) 

2019 m. I pusm. siekė 31,7 mln. Eur. Tai yra 4,3 % (+1,3 mln. Eur) daugiau nei 2018 m. I pusm. Kitos veiklos 

ir finansinės veiklos pajamos sudarė nežymią dalį – tik 0,06 mln. Eur per pusmetį.  

Pajamų augimą daugiausia lėmė 

surinktos uosto rinkliavos, kurios sudaro 

didžiąją dalį (apie 88 %) pagrindinės veiklos 

pajamų ir 2019 m. I pusm. siekė 27,9 mln. 

Eur (4,9 % daugiau nei 2018 m. I pusm.). 

Uosto rinkliavos skaičiuojamos 

vadovaujantis LR susisiekimo ministro 

įsakymu patvirtintomis Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklėmis į 

Klaipėdos uostą atplaukusiems laivams, 

kuriuos uoste priima valstybinę uosto žemę 

sutarčių pagrindu naudojantys verslo 

subjektai, vykdantys krovinių sandėliavimo, 

krovos, keleivių aptarnavimo, laivų remonto, 

gamybos ir kitas su uostu susijusias veiklas. 

Uosto rinkliavų pajamų dydis 

priklauso nuo krovos uoste apimties, t. y. 

nuo pokyčių rinkoje (konkurencinėje 

aplinkoje), geopolitikoje ir kitose sferose, 

kurios turi įtakos krovinių srautams. Uosto direkcija šios rūšies pajamoms gali daryti įtaką didindama uosto 

pralaidumą ir konkurencingumą, t. y. plėtodama uosto infrastruktūrą, kuri kartu su privačiomis 

investicijomis į suprastruktūrą padeda išlaikyti esamus ir pritraukti naujus krovinių srautus. 2019 m. I pusm. 

Klaipėdos uosto krova padidėjo 6,7  % lyginant su 2018 m. I pusm. Labiausiai augo biriųjų krovinių krova – 

10,5 %.  

Žemės nuomos pajamos, kurios pagal 2019 m. I pusm. duomenis sudarė apie 12 % pagrindinės 

veiklos pajamų, yra surenkamos iš uosto naudotojų, su kuriais yra sudarytos ilgalaikės žemės nuomos 

sutartys. Žemės nuomos mokesčio dydis konkrečiam uosto naudotojui yra nustatomas vadovaujantis 

galiojančiomis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklėmis, 

patvirtintomis LR susisiekimo ministro, ir priklauso nuo uosto infrastruktūros parametrų: uosto žemės ploto, 

geležinkelių kelių nuomojamoje uosto žemės teritorijoje, krantinių ilgio ir grimzlės prie eksploatuojamų 

krantinių. 2019 m. I pusm. žemės nuomos pajamos išliko panašiame lygyje kaip 2018 m. I pusm. ir sudarė 

3,7 mln. Eur.  

 

Sąnaudos 

Uosto direkcija, vykdydama įstatymu numatytas funkcijas, privalo efektyviai naudoti ir valdyti 

patikėjimo teise jai perduotą valstybės turtą. Kaip uosto infrastruktūros valdytoja, siekdama didinti uosto 

konkurencingumą bei sukurti prielaidas pridėtinę vertę kuriančių uosto įmonių veiklos plėtrai, užtikrinti 

saugumą uoste, Uosto direkcija vykdo investicinę veiklą, prižiūri esamą uosto infrastruktūrą, teikia laivybos 

uoste valdymo ir priežiūros paslaugas. Dėl to patiria su uosto infrastruktūros eksploatavimu susijusių 

specifinių sąnaudų, iš kurių turto nusidėvėjimas sudaro didžiąją dalį (2019 m. I pusm. – 44 %,  

2018 m. I pusm. ir 2017 m. I pusm. po 51 %). 
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Išlaidos, patirtos trečiųjų šalių privažiuojamųjų kelių prie uosto vystymui

Kitos sąnaudos (rinkodaros, komunalines, biuro, transporto, IT eksploatavimo
sąnaudas ir kt.)
Uosto akvatorijos valymo, uosto infrastruktūros priežiūros, remonto ir kitos su uosto
eksploatavimu susijusios sąnaudos
Išmokos darbuotojams ir susijusios sąnaudos

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos sąnaudos

8.1 lent. Įmonės sąnaudos (be finansinės veiklos sąnaudų) 2017–2019 m. I pusm., mln. Eur 

Sąnaudų grupių straipsniai 

 

2017 I pusm. 

 

2018 I pusm. 

 

2019 I pusm. 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos sąnaudos  7,3 6,8 6,9 

 Uosto akvatorijos valymo darbų sąnaudos  2,0 0,9 2,6 

 Krantinių, geležinkelių, uosto teritorijų priežiūros ir remonto sąnaudos 0,2 0,2 0,2 

 Kitos uosto eksploatavimo sąnaudos 0,3 0,4 0,4 

 Išlaidos, patirtos trečiųjų šalių privažiuojamųjų kelių prie uosto 
vystymui  

0,0 0,4 0,7 

 Komunalinės, biuro, transporto, IT eksploatavimo sąnaudos 0,3 0,3 0,3 

 Išmokos darbuotojams ir susijusios sąnaudos  3,4 3,6 3,9 

 Rinkodaros sąnaudos  0,3 0,3 0,2 

 Kitos sąnaudos  0,6 0,5 0,6 

 IŠ VISO SĄNAUDŲ  14,5 13,4 15,7 

 

8.2 pav. Sąnaudų struktūra pagal sustambintas grupes 2017–2019 m. I pusm.  

2019 m. Uosto direkcijos 

sąnaudos sudarė 15,7 mln. Eur,  

t. y. 2,34 mln. Eur (+17,4 %) 

daugiau nei 2018 m. I pusm. 

Pagrindiniai nurodytų sąnaudų 

pokytį lėmę veiksniai buvo: 

 uosto akvatorijos 

valymo darbų poreikis, kuris 

priklauso nuo gamtinių, 

meteorologinių sąlygų. Sąnaudos 

šiems darbams 2019 m. I pusm. 

sudarė 2,6 mln. Eur. Tai yra 

panašios apimties kaip 2017 m.  

(2 mln. Eur). 2018 m. valymo 

darbų poreikis buvo mažesnis, 

patirta 0,9 mln. Eur sąnaudų;   

 išlaidų, patirtų trečiųjų 

šalių (Klaipėdos miesto 

savivaldybės) privažiuojamųjų 

kelių prie uosto vystymui, padidėjimas 0,37 mln. Eur (+99,7 %) lyginant su 2018 m. I pusm. Iš viso šios 

išlaidos 2019 m. I pusm. siekė 0,7 mln. Eur. 2017 m. I pusm. išlaidų privažiuojamųjų kelių prie uosto 

vystymui nebuvo patirta iš viso; 

 ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos sąnaudų padidėjimas 1 % (+0,6 mln. Eur);  

 lyginant su 2018 m. I pusm. padidėjęs (+0,3 mln. Eur; +7,9 %) darbo užmokesčio fondas ir su tuo 

susijusios išmokos darbuotojams. Indeksuotas atlygis už darbą nustatytas nuo 2018 m. birželio mėn. 

atsižvelgiant į konkrečių profesinių sričių atlyginimų rinkoje lygius.  

 

Finansiniai rezultatai  
 

2019 m. I pusm. grynasis pelnas siekė 14,4 mln. Eur, t. y. išliko tame pačiame lygyje kaip 2018 m.  

I pusm. 2017 m. I pusm. grynasis pelnas buvo 14,1 mln. Eur (–0,3 mln. Eur lyginant su 2018 m., 2019 m.  

I pusm.). Grynojo pelno marža 2019 m. I pusm. siekė 45 %. Svarbu pažymėti, kad 2017 m. I pusm. pagal tuo 

metu galiojusius LR teisės aktus nebuvo skaičiuojamas pelno mokestis. 2018 m. I pusm. taikytas pelno 
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mokesčio dydis 15 %. 2019 m. Uosto direkcijai taikomas pelno mokesčio sumažinimas dėl vykdomų 

investicinių projektų. Šią lengvatą numatyta taikyti iki 2023 metų.  

Pelnas prieš pelno mokestį 2019 m. I pusm. sudarė 16 mln. eurų ir buvo 5,8 % mažesnis nei 2018 m. 

I pusm. Mažesnį pelno iki pelno mokesčio dydį nulėmė išaugusios sąnaudos, labiausiai dėl išaugusio 

poreikio vykdyti uosto akvatorijos valymo darbus. Įmonės pagrindinės veiklos pajamos 2019 m. I pusm. 

augo 4,4 %, lyginant su 2018 m. I pusm., o veiklos sąnaudos per tą patį ataskaitinį periodą didėjo 17,4 %. 

EBITDA 2019 m. I pusm. siekė 22,9 mln. Eur, t. y. 0,93 mln. Eur (–4 %) mažiau nei 2018 m. I pusm., ir 

1,4 mln. Eur (+7 %) daugiau nei 2017 m. I pusm. EBITDA marža 2019 m. I pusm. siekė 72 %. 

 

9. ĮMONĖS SANDORIAI 
Įmonės pirkimų sandoriai sudaromi atliekant viešųjų pirkimų procedūras, vadovaujantis LR viešųjų 

pirkimų įstatymu ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymu. Viešųjų pirkimų konkursai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt).  

Uosto žemės nuomos (pardavimų) sutartys sudaromos vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu 

Viešosios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos teisės suteikimo procedūros tvarkos aprašu, LR 

susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3–167 „Dėl žemės nuomos sutarties formos 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). Uosto rinkliavos apskaičiuojamos vadovaujantis LR susisiekimo 

ministro patvirtintomis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklėmis. Kitos pajamos 

gaunamos iš ilgalaikio turto nuomos, organizuojamos konkurso būdu, arba pardavimo, organizuojamo 

aukciono būdu, teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

10. INVESTICIJOS, DIDŽIAUSI VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

Investicijos per ataskaitinį laikotarpį 

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 viešos ir privačios investicijos suteikia uosto 

operatoriams galimybes išlaikyti esamus krovinių srautus ir pritraukti naujus klientus. Auganti Klaipėdos 

uosto krovos bendrovių veiklos apimtis teigiamai veikia ne tik Uosto direkcijos finansinius rezultatus, bet ir 

lemia daugiau sumokamų mokesčių į valstybės biudžetą. Uosto direkcijos užsakymu parengtoje studijoje 

„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įtaka miestui ir valstybei“ įvertinta, kad 1 Uosto direkcijos investuotas 

euras į infrastruktūros plėtrą bei jos kokybės gerinimą paskatina vidutiniškai 2,02 Eur privačių investicijų į 

uosto suprastruktūrą. 

2019 m. I pusm. iš viso atlikta 38,6 mln. eurų vertės investicijų (neįvertinant mokamo ir grąžinamo 

avanso) arba +209 % daugiau nei tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu praėjusiais metais (2018 m. I pusm. 

investicijos sudarė 18,5 mln. eurų).  

 

  

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/
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10.1 pav. Uosto direkcijos investicinių lėšų pasiskirstymas 2019 m. I pusm. 

 
 

2019 m. I pusm. daugiausia lėšų skirta krantinių statybai ir rekonstrukcijai (23,7 mln. Eur), akvatorijos 

gilinimo darbams (13,15 mln. Eur), Klaipėdos miesto savivaldybei skirtos lėšos privažiavimo kelių ir gatvių 

rekonstrukcijai (0,75 mln. Eur), geležinkelio kelių statybai ir rekonstrukcijai (0,69 mln. Eur). 

Šiuo metu toliau vykdomi bendro naudojimo uosto infrastruktūros plėtros darbai: įgyvendinamas 

projektas „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant užteršto grunto sutvarkymą ir gamtosauginės 

krantosaugos sienutės įrengimą“, vykdomi paruošiamieji bangolaužių (molų) rekonstrukcijos ir laivybos 

kanalo gilinimo ir platinimo, pietinių uosto vartų įrengimo darbai, rengiamas ir derinamas Uosto bendrasis 

planas. 

 

Didžiausi vykdomi investiciniai projektai 

Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant užteršto grunto sutvarkymą ir gamtosauginės krantosaugos 

sienutės įrengimą  

Projektu siekiama padidinti Malkų įlankos navigacinį saugumą ir sudaryti galimybę Malkų įlankoje 

veikiančiuose terminaluose priimti Panamax ir Post Panamax tipo laivus. Šis projektas finansuojamas pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę  

Nr. 06.1.1 – TID – V 505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“. 

2018 m. buvo pasirašyta projekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės 

krantosaugos sienutės įrengimą“ finansavimo sutartis.  

Pagal projektą vykdomos veiklos: 

 2018 m. baigta gamtosauginės krantosaugos sienutės statyba. Krantosaugos statinio 

(povandeninės sienutės) tikslas – sutvirtinti Smeltės valstybinio botaninio draustinio kranto šlaitą, kad būtų 

galima vykdyti Malkų įlankos akvatorijos gilinimo darbus; 

 vykdomi užteršto grunto, esančio Malkų įlankos teritorijoje, valymo darbai, reikalingi 

siekiant tęsti gilinimo darbus;  

 vykdomi Malkų įlankos gilinimo darbai. Malkų įlankos gilinimo darbai suskirstyti į du etapus. 

Pagal 2018 m. gilinimo darbų (I etapo) sutartį, vykdomų darbų apimtis apie 66 % gilinimo darbų apimties. 

Numatoma darbų pabaiga 2019 m. rugpjūčio mėn. 

2019 m. I pusm. paskelbtas konkursas dėl II gilinimo darbų etapo rangovo parinkimo.   

 61 %     

 34 %     

 2 %     

 1 %     

 2 %     
Programinė įranga 0,2 % (0,06 mln. Eur)

Krantinių statyba ir rekonstrukcija 61,3 % (23,7
mln. Eur)

Akvatorijos gilinimo ir gilinimo prie krantinių
darbai 34 % (13,15 mln. Eur)

Geležinkelių statyba ir remontas 1,8 % (0,69
mln. Eur)

Uosto direkcijos funkcijoms reikalinga įranga ir
kitas turtas 0,8 % (0,3 mln. Eur)

Privažiavimo kelių ir gatvių rekonstravimas 1,9 %
(0,75 mln. Eur)

38,6 

mln. Eur 
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Numatoma visų projekto komponentų darbų pabaiga 2020 m. 

 
Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtosauginių priemonių, užtikrinančių Kuršių nerijos šlaito 

stabilumą, įgyvendinimas 

Siekiant padidinti laivybos saugumą ir didžiųjų laivų aptarnavimo kokybę, būtina rekonstruoti molus ir 

atlikti kitus susijusius darbus – įgyvendinti gamtosaugines priemones, užtikrinančias Kuršių nerijos šlaito 

stabilumą.  

2019-03-07 Uosto direkcijoje įvyko pasitarimas, kurio metu buvo pristatyti rengiamo Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio ir pietinio bangolaužio rekonstravimo ir dalies Kuršių nerijos 

šlaito tvirtinimo techninio projekto sprendiniai. 2019-06-19 gautas tarpinis techninio projekto ekspertizės 

aktas.  

Rekonstravimo darbus numatoma atlikti 2020–2023 m. laikotarpiu. Projektas yra įtrauktas į 

preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą.  

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros 

bendrojo plano parengimas 

Bendrojo plano sprendiniai reikšmingi siekiant, kad Klaipėdos uosto teritorijoje vystoma veikla išliktų 

lanksti ir konkurencinga, o uosto įmonės galėtų skubiai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių laivybos 

tendencijų ir lyderiauti regione. 2019 m. I pusm. Uosto bendrasis planas patvirtintas Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, nes Bendrasis planas iš esmės atitinka teritorijų 

planavimą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus. Artimiausiu metu numatyta Bendrąjį planą pateikti 

Pasaulio paveldo centrui ir Vyriausybei tvirtinti.  

 

2019–2022 m. laikotarpiu planuojamos įgyvendinti investicijos  

Atsižvelgiant į Uosto direkcijos strateginius tikslus, investicinės lėšos yra skiriamos šioms sritims:  

- uosto infrastruktūros plėtros projektams atsižvelgiant į rinkos (uosto naudotojų ir jų klientų) 

poreikius. Šie investiciniai projektai yra įgyvendinami pagal uosto žemės nuomininkų paraiškas kartu su 

nuomininkų vykdomais suprastruktūros plėtros projektais, sukuriančiais sąlygas didinti krovinių srautą 

uoste, kuris tiesiogiai veikia Uosto direkcijos finansinius rezultatus, regiono ir šalies BVP, pridėtinės vertės 

augimą; 

- specialiųjų įpareigojimų įgyvendinimui reikalingos investicijos siekiant pagerinti susisiekimo su 

Kuršių nerija kokybę bei saugumą, kuriant sąlygas plėtoti aukštą pridėtinę vertę miestui ir valstybei 

generuojančias veiklas (laivų remontas, gamyba), užtikrinant sąlygas vykdyti mažųjų ir žvejybinių laivų 

aptarnavimą; 

- bendrojo naudojimo uosto infrastruktūros plėtros projektams, finansuotiniems ES lėšomis; 

- esamos uosto teritorijos ir infrastruktūros pertvarkymui ar naujos sukūrimui, siekiant pritaikyti ir 

panaudoti uosto veiklai, generuojančiai pridėtinę vertę; 

- pagrindinei uosto veiklai ir funkcijoms, numatytoms LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme 

(uosto saugumas, saugi navigacija, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimas, informacijos sauga), užtikrinti 

ir paslaugų kokybei gerinti būtinos investicijos. 

 

Uosto direkcija naujus investicinius projektus imasi įgyvendinti tik įvertinusi investicijų grąžą ir 

sprendimą grindžia vadovaudamasi tokiais vertinimo kriterijais: maksimalia finansine, ekonomine arba 

socialine nauda uostui, miestui, valstybei, sukurtos naujos infrastruktūros kaupiamąja nauda perspektyvoje, 

planuojamu pagrįstu finansiniu Uosto direkcijos atliktų investicijų atsipirkimu per trumpiausią laikotarpį, 

esant didžiausiai vidinės grąžos normai (IRR). 
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Projektų atranka vyksta pagal uosto operatorių paraiškas dėl uosto infrastruktūros pagerinimo ar 

sukūrimo ir prašomų investicijų atsipirkimo vertinimo duomenis. Jei projektai tenkina nustatytus projektų 

įgyvendimo kriterijus, jiems įgyvendinti nenumatoma techninių ar teisinių kliūčių ir Uosto direkcija turi 

pakankamai lėšų, projektai pradedami įgyvendinti pritarus valdybai ir LR susisiekimo ministrui patvirtinus 

Uosto direkcijos strateginį veiklos planą. 

2019–2022 m. laikotarpiu planuojamų įgyvendinti investicijų vertė – 477 mln. eurų. Didžiausią 

investicinių lėšų dalį numatoma skirti krantinių statybos ir rekonstrukcijos projektams (įskaitant molų 

rekonstravimą) – 70 % (333 mln. eurų) bei akvatorijos gilinimo darbams – 20 % (96 mln. eurų). Geležinkelio 

kelių statybai ir rekonstrukcijai numatyta 5 % investicinių lėšų (23 mln. eurų), išorinio uosto statybos 

parengiamiesiems darbams – 2,6 % (12,6 mln. eurų), privažiavimo keliams sutvarkyti – 1 % (5,3 mln. eurų), 

kitos uosto teritorijos pritaikymo krovos veiklai ir Uosto direkcijos funkcijoms atlikti būtinos  

investicijos – 1,4 % (6,9 mln. eurų).   

10.2 Pav. 2019–2022 m. planuojamų įgyvendinti investicijų struktūra 

 

 
 

Didžiausia dalis investicinių lėšų (47 %; 224 mln. eurų 2019–2022 m.) yra skiriama projektams, kurių 

įgyvendinimas yra orientuotas į rinkos poreikius ir suteikia galimybę uoste plėtoti komercinę veiklą, 

kuriančią tiesioginę finansinę naudą Uosto direkcijai bei pridėtinę vertę uostui, miestui ir valstybei. Šios 

Uosto direkcijos investicijos, susijusios su uosto žemės nuomininkų investicijomis į suprastruktūrą, sukurs 

bendrą krovos kompleksą, taip sudarant galimybes papildomiems krovos srautams priimti. 

 

11. ĮMONĖS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS 

Įmonės darbuotojai 

Įmonėje dirbanti kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda – pagrindas sėkmingai įmonės 

veiklai. Įmonėje skatinamas nuolatinis žinių siekimas ir įgūdžių tobulinimas, inovacijų taikymas ir profesinės 

kompetencijos ugdymas, kuris įgalina darbuotojus laiku ir tinkamai priimti sprendimus greitai 

besikeičiančioje dinamiškoje aplinkoje. 

2019 m. birželio 30 d. įmonėje dirbo 242 darbuotojai (2018 m. birželio 30 d. – 246 darbuotojai). 

Infrastruktūros 
investicijos, 

generuojančios 
finansinę grąžą; 47 % 

Specialiųjų 
įpareigojimų 

įgyvendinimui 
reikalingos 
investicijos;   

10 % 

Nauja infrastruktūra, 
generuosianti 

finansinę naudą; 4 % 

Bendros uosto 
infrastruktūros plėtra;   

34 % Investicijos, 
reikalingos Uosto 

direkcijos funkcijoms 
įgyvendinti (įskaitant 
krantinių kapitalinį 

remontą); 5 % 
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Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2019 m. I pusm. – 239,97 (2018 m. I pusm. – 242,73) (pagal LRV 

2016-01-18 nutarimu Nr. 42 nustatytą vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarką). 

Darbuotojų kompetencijų ugdymas 

Siekiant nuolatinio darbuotojų ugdymo rengiami mokymų planai, kuriais remiantis yra organizuojami 

įvairių lygių darbuotojų mokymai tiek įmonės viduje, tiek už jos ribų (darbuotojai dalyvauja įvairiuose 

mokymuose, tarptautinėse konferencijose, seminaruose, projektuose). Uosto direkcija skatina ir palaiko 

darbuotojų iniciatyvą studijuoti (plačiau skyriuje Socialinės atsakomybės ataskaita). 

 

Darbo užmokestis 

Uosto direkcija savo darbuotojams siekia mokėti sąžiningą atlyginimą, atitinkantį rinkos sąlygas, 

kiekvieno darbuotojo kompetencijas bei kuriamą naudą įmonei. 

Siekiant pritraukti ir išlaikyti aukščiausios kompetencijos profesionalus, 2018 m. atliktas pareigybių 

vertinimas pagal asmens darbo funkcijas, kokybę ir vertę organizacijai. Įvertinus gautus rezultatus, nuo 

2018-06-01 buvo didinamas darbo užmokestis. Tai sąlygojo darbo užmokesčio fondo 2018 m., 2019 m.  

I pusm. pokytį.  

Vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 14 d. LR darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 

įstatymu Nr. XII-2603 (su vėlesniais pakeitimais), 2018 m. įmonėje patvirtinta darbo apmokėjimo sistema, 

kuri yra kolektyvinės sutarties sudedamoji dalis. Darbo apmokėjimo sistema apima visus darbo apmokėjimo 

dokumentus, esančius įmonėje. Darbo apmokėjimo sistema reglamentuoja Uosto direkcijos darbuotojų 

darbo apmokėjimo formą ir darbo užmokesčio dydžių (minimalaus (pagrindinio) ir maksimalaus) nustatymą 

pagal darbuotojų kategorijas (pagal darbuotojų pareigybes ir jų kvalifikaciją), papildomo apmokėjimo 

(priedų, priemokų ir premijų) skyrimą, darbo užmokesčio indeksavimo tvarką, darbo užmokesčio ir kitų su 

darbo santykiais susijusių išmokų skyrimo pagrindus ir tvarką.   

Uosto direkcijos darbuotojų atlygio paketą sudaro: 

 pagrindinis darbo užmokestis (pareiginė mėnesinė alga); 

 priedai už atliekamas funkcijas ir priedai pagal LR darbo kodekso nuostatas; 

 kintamasis atlygis (priemokos (kintamoji dalis), vienkartinės išmokos, premijos); 

Uosto direkcijos papildomų naudų paketą sudaro: 

 draudimai, papildomos atostogos, mokymai ir kt.; 

 nefinansiniai elementai (darbo aplinka, kultūra ir kt.). 

Generalinio direktoriaus ir administracijos direktorių pareiginės algos nustatymo ir apmokėjimo 

principai nustatomi vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 rugpjūčio 23 d. nutarimu dėl valstybės valdomų 

įmonių vadovų darbo užmokesčio (su vėlesniais pakeitimais). Vadovų mėnesinė alga susideda iš 

pastoviosios ir kintamosios dalies. 

2019 m. vadovo darbo užmokesčio kintamos dalies dydis buvo nustatomas LR susisiekimo ministro 

įsakymu, atsižvelgiant į įmonės pasiektus rodiklius: 

- nuosavo kapitalo grąža; 

- pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam); 

- krovos darbų apimtis; 

- investicijos be PVM (pagal atliktų darbų aktus), taikant 0,7 koeficientą nuo 2019 m. suplanuotų 

investicijų. 

Uosto direkcijos 2019 m. I pusm. darbo užmokesčio sąnaudos (su premijomis ir soc. draudimo 

mokesčiais) sudarė 3,6 mln. Eur. 2018 m. I pusm. darbo užmokestis buvo 3,3 mln. Eur. Šį pokytį sąlygojo 

pareigybių vertinimas ir atlyginimų koregavimas pagal rinką. Darbo užmokesčio fondas, įskaitant socialinio 

draudimo mokesčius, 2019 m. I pusm. sudarė 23 % visų įmonės sąnaudų. 
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Vidutinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis pagal einamas pareigas pateikiamas 11.5 lentelėje.  

11.5 lent. Uosto direkcijos darbuotojų vidutinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. I pusm.   

 
*2018 m. perskaičiuoti pagal mokesčių reformą nuo 2019-01-01. 

 

  

 
      

Eilės 
Nr. 

Pareigybių grupės 

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo 
užmokestis  

Darbuotojų 
skaičius 2019 m. 

I pusm.  

2018 m., Eur* 2019 m. I pusm., Eur 

Pastovioji 
dalis 

Priedas už 
pasiektus 
rezultatus 

Pastovioji 
dalis 

Priedas už 
pasiektus 
rezultatus 

1 Generalinis direktorius 5732 2866 5889 2945 1 
2 Direktoriai 5155 2578 5600 2800 4 

Eilės 
Nr. 

Pareigybių grupės 

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo 
užmokestis, Eur Darbuotojų 

skaičius 2019 m. 
I pusm. 2018 m., Eur* 2019 m. I pusm., Eur 

3 Padalinių vadovai 3397 3525 22 

4 Padalinių viršininkų pavaduotojai 2689 2790 8 

Eilės 
Nr. 

Pareigybių grupės 

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo 
užmokestis, Eur Darbuotojų 

skaičius 2019 m. 
I pusm. 2018 m., Eur* 2019 m. I pusm., Eur 

5 Vyriausieji specialistai 2231 2195 21 

6 Vyresnieji specialistai 1832 1888 22 

7 Projektų vadovai 2018 2069 8 

8 Specialistai 1561 1606 26 

9 Vairuotojai 1046 1050 10 

10 Valytojai ir kiemsargiai 681 728 6 

11 Vyriausieji ir vyresnieji locmanai 3223 3470 8 

12 1 kl. locmanai 2851 3021 10 

13 2 kl. locmanai 2341 2391 5 

14 
Vyriausieji ir vyresnieji 
operatoriai 

2430 2523 4 

15 Operatoriai 1829 1830 4 

16 Operatoriai-inžinieriai 1829 1830 4 

17 
Vyriausieji specialistai (uosto 
eksploatavimui priskiriamų 
padalinių)  

2698 2720 4 

18 
Vyresnieji specialistai (uosto 
eksploatavimui priskiriamų 
padalinių)  

1532 1561 8 

19 
Specialistai (uosto 
eksploatavimui priskiriamų 
padalinių) 

1548 1564 28 

20 Narai 1418 1616 7 

21 Laivų kapitonai 1654 1778 7 

22 
Laivų kapitonų padėjėjai ir 
laivavedžiai-stažuotojai 

1485 1583 8 

23 Motoristai-jūreiviai 1047 1080 11 

24 
Vyresnieji laivų mechanikai ir 
laivų mechanikai 

1481 1550 8 
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12. ĮMONĖS PLANAI IR PROGNOZĖS 2019–2022 METAIS 

2019–2022 m. laikotarpio strateginiai veiklos tikslai: 

• sukurti ir plėtoti uosto, miesto ir valstybės pridėtinės vertės augimą sąlygojančią uosto 

infrastruktūrą; 

• užtikrinti aukštos kokybės, tarptautinių antikorupcinių standartų reikalavimus atitinkančias 

paslaugas, navigacijos saugumą ir uosto apsaugą klientams; 

• suformuoti konkurencingą uosto mokesčių kainodarą; 

• sukurti tvarų, gerai apmokamas darbo vietas, reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą 

miestui ir valstybei kuriantį pramoninį logistikos kompleksą. 

Uosto direkcija numato toliau, efektyviai panaudodama turimus resursus, įgyvendinti pasirinktas 

priemones Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos planavimo, valdymo, plėtojimo ir finansavimo srityje. 

Uosto direkcijos planai ir prognozės 2019–2022 m. detaliai išdėstyti LR susisiekimo ministro 2019 m. 

sausio 15 d. įsakymu Nr. 3–23 patvirtintame Uosto direkcijos 2019–2022 m. strateginiame veiklos plane. 

Esminiai Uosto direkcijos veiklą šiuo periodu apibūdinantys rodikliai: 

 
Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

2019 m. 

prognozė 

2020 m. 

prognozė 

2021 m. 

prognozė 

2022 m. 

prognozė 

1. Krova, mln. t 45,1 47,6 52,1 58,5 

2. Pagrindinės veiklos pajamos, tūkst. Eur 60 908 70 663 76 130 84 401 

3.  
Grynasis pelnas (po pelno mokesčio), tūkst. 

Eur 
23 800 28 657 31 122 33 864 

4. 
Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), 

tūkst. Eur 
48 275 138 984 142 125 147 764 

5. 
Nuosavybės grąža (ROE) iš komercinės 

veiklos, % 
5,4 % 6,4 % 6,7 % 7,3 % 

6. 
Pastatytų arba rekonstruotų krantinių 

(pradėtų eksploatuoti) ilgis, m 
1 904 1 355 2 005 826 

7. 
Pastatytų arba rekonstruotų geležinkelių 

(pradėtų eksploatuoto) ilgis, m 
4 516 4 371 5 696 1 282 

 

Uosto direkcija strateginiams veiklos tikslams pasiekti numato įgyvendinti šias priemones: 

 įgyvendinti investicinius infrastruktūros plėtros projektus (rekonstruoti, statyti krantines, 

geležinkelio kelius) koordinuojant subalansuotą infrastruktūros ir suprastruktūros plėtrą. Uosto direkcija 

naujus investicinius projektus imasi įgyvendinti tik įvertinusi investicijų grąžą ir sukuriamą socialinę–

ekonominę naudą; 

 plėtoti rinkos poreikius atitinkančią bendro naudojimo uosto infrastruktūrą: iki 2020 m. vidurio 

išgilinti Malkų įlanką iki 14,5 m; 2020 m. pradėti molų rekonstrukcijos ir Kuršių nerijos šlaito stabilumą 

užtikrinančius statybos darbus; parengus techninę dokumentaciją bei įvykdžius kitus paruošiamuosius 

darbus, 2022 m. pradėti uosto laivybos kanalo gilinimo iki 17,0 m rangos darbus, kuriuos planuojama 

užbaigti 2023 m.; 

 plėtoti uosto informacines sistemas ir technologijas; 

 užtikrinti saugią laivybą uoste naudojant efektyvias organizacines priemones, gerinant Uosto 

direkcijos padalinių darbą ir atnaujinant techninę įrangą, transporto priemones. Sustiprinti Klaipėdos uosto 
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SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ 

Aplinkosauga 

Saugi ir sveika aplinka. 

Atsakomybė 
visuomenei 

Tarpusavio 
pasitikėjimas ir 

bendradarbiavimas. 

Dėmesys miestui ir 
bendruomenei. 

Santykiai su 
darbuotojais  

Dėmesys darbuotojų 
sveikatai, sveikai 

gyvensenai. 

Tinkamos darbo sąlygos.  

Žmogaus teisių apsauga. 

Santykiai su rinkos 
dalyviais 

Socialiai atsakinga, atitinkanti 
aukščiausius veiklos 

skaidrumo ir tarptautinius 
antikorupcijos standartus, 

veikla.  

saugumą, taikant įvairias technines ir organizacines priemones, tam skiriant reikalingų materialinių ir 

žmogiškųjų resursų kiekį;  

 aktyviai bendradarbiauti su klientais, visapusiškai reklamuoti Klaipėdos uostą. 

Planuojama, kad 2018–2022 metų laikotarpiu bendra Klaipėdos uosto krova didės iki 58,5 mln. 

tonų arba 32 %. Didžiąją dalį krovinių srauto prieaugio nulems naujų infrastruktūros investicinių projektų 

pagal uosto operatorių deklaruotus poreikius įgyvendinimas.   

2019–2022 m. laikotarpiu numatoma investuoti 477,1 mln. Eur. Didžiausią investicinių lėšų dalį 

numatoma skirti krantinių statybos ir rekonstrukcijos projektams (įskaitant molų rekonstravimą) – 70 % 

(332,8 mln. eurų) bei akvatorijos ir krantinių gilinimo darbams – 20 % (95,9 mln. eurų). Geležinkelio kelių 

statybai ir rekonstrukcijai numatyta 5 % investicinių lėšų (23,2 mln. eurų), išorinio uosto Klaipėdoje statybos 

parengiamiesiems darbams – 3 % (12,6 mln. Eur). 50 % investicijų numatoma finansuoti skolintomis lėšomis, 

2020–2022 m. laikotarpiu planuojama imti naujas 243 mln. Eur paskolas. Projektams, atitinkantiems ES 

2014–2020 investicijų veiksmų programoje keliamus reikalavimus, numatoma panaudoti ES struktūrinių 

fondų lėšas (86,8 mln. Eur).  

 

13. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 
 

Socialinės atsakomybės politika apima įmonės vykdomas socialines ir aplinkosaugos iniciatyvas. 

Iniciatyvų socialinės atsakomybės srityje įgyvendinimu siekiama skaidriai ir atsakingai veikti rinkoje, tausoti 

aplinką, būti aktyviam bendruomenės nariui ir prisidėti prie visuomenės bendruomeniškumui svarbių 

vertybių skatinimo ir pridėtinę vertę kuriančių projektų bei rūpintis darbuotojų savijauta.   

Uosto direkcija, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi nacionaliniais ir tarptautiniais aplinkos apsaugos 

teisės aktais. Uosto direkcija pripažinta atitinkanti Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 

14001:2015. Siekiant atskleisti Uosto direkcijos socialinės atsakomybės įgyvendinimo kokybę, remtasi 

Pasaulio atsakingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) standartais. 

Atsižvelgiant į Uosto direkcijos strateginiame veiklos plane apibrėžtą viziją, misiją, vertybes bei 

strateginius tikslus, Uosto direkcija realizuoja savo socialinę atsakomybę per kryptingą veiklą tokiose srityse:  

 

13.1 pav. Uosto direkcijos socialinės atsakomybės schema 
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Aplinkosauga 

Uosto direkcija siekia, kad su Klaipėdos uostu susijusios veiklos vykdymas ir plėtra, kurianti finansinę 

naudą verslo ir viešiesiems subjektams, neturėtų neigiamos socialinės–ekonominės žalos visuomenei dėl 

padidėjusios taršos, neigiamo poveikio susijusioms ekosistemoms, o aplinkos taršos incidentų atveju būtų 

greitai reaguojama ir imamasi visų priemonių galimai taršos žalai sumažinti. 

Uosto direkcijos vykdomos iniciatyvos aplinkosaugos srityse: 

 

 

2019 m. I pusm. Uosto direkcija:  

 dalyvavo Žemės dienos gamtosaugos forume; 

 kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba organizavo uosto krantinės 

naudotojų teritorijų apžiūras; 

 atsakingi asmenys dalyvavo tarptautinėje mokslinėje–praktinėje konferencijoje „Darnus 

transportas. Dabartis ir ateities perspektyvos“. Buvo nagrinėjami naujausi transporto inžinerijos pasiekimai, 

žaliosios logistikos sąvoka ir kitos su transportu susijusios temos; 

 Uosto direkcijoje vyko susitikimas su Klaipėdos uosto krovos kompanijų atstovais. Pasitarimo 

tikslas – aptarti su aplinkosauga susijusius klausimus, numatomus teisės aktų pakeitimus.   

Uosto direkcijos uosto priežiūros skyrius nuolat organizuoja įvairių atliekų (užterštų vandenų, 

nuotekų, maisto atliekų ir kt. šiukšlių) surinkimą iš atplaukusių į Klaipėdos uostą laivų. 2019 m. I pusm. 

Uosto direkcijoje Techninės tarybos posėdžio metu pritarta projektiniams pasiūlymams dėl buitinių nuotekų 

tinklų naujos statybos kruizinių laivų krantinėje. Atlikus rangos darbus bus pagerintos laivų aptarnavimo 

sąlygos, laiku užtikrintas kokybiškas ir saugus geriamojo vandens paėmimas ir buitinių nuotekų atidavimas 

iš laivų. 

Aplinkos oro apsauga 

Oro kokybei Klaipėdos uoste įtakos turi krovinių pervežimas ir krovos darbai. Remiantis 2019 m.  

I pusm. duomenimis, apie 61 proc. krovinių į Klaipėdos uostą atgabenama geležinkeliu. Gabenant krovinius 

geležinkeliu, mažėja keliais gabenamų krovinių kiekis. Tai sąlygoja kelių apkrovos mažėjimą, ekologiškesnį 

transportavimą – mažesnį oro taršos lygį. Dėl to Uosto direkcija vykdo uosto infrastruktūros plėtrą, siekia 

išvystyti krovos pajėgumą atitinkantį geležinkelių tinklą.  

Uosto direkcija nevykdo krovos darbų, todėl gali tik stebėti aplinkos kokybę bei vykdyti prevencinę 

veiklą. Uosto direkcijos lėšomis yra įdiegtos oro taršos matavimų stotelės, įsigyta mobili taršos matavimo 

įranga. Įrangos taršos rodiklių reikšmės yra atvaizduojamos Uosto direkcijos skaitmeniniame žemėlapyje 

PortGIS, kuris leidžia stebėti pokyčius, kaupti ankstesnius duomenis. Pastebėjus nukrypimų, daromos 

išvados dėl galimų teršėjų, su jais komunikuojama. Esant poreikiui informacija perduodama atsakingoms 

institucijoms, galinčioms imtis poveikio priemonių. 

Nuo 2018 m. Uosto direkcija kartu su 8 partneriais iš 4 valstybių (Vokietija, Švedija, Lenkija, Lietuva), 

Aplinkos oro apsauga  

Vandens apsauga 

Ekosistemų apsauga 
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iš jų 3 jūrų uostai (Vismaras, Karlskrona, Klaipėda), įgyvendina projektą „South Baltic Small Ports as 

Gateways towards Integrated Sustainable European Transport System and Blue Growth by Smart 

Connectivity Solutions“ („Connect2SmallPorts“), kuris numato sukurti oro taršos uoste internetinių daviklių 

sistemą, integruotą į PortGIS skaitmeninį žemėlapį ir leidžiančią automatiškai nustatyti taršos šaltinius. Šio 

projekto įgyvendinimas –oro kokybės stebėsenos priemonė.  

Klaipėdos uoste vykdomi įvairūs projektai siekiant įgyvendinti MARPOL73/78 konvencijos VI priedo, 

direktyvų 2016/802/ES dėl sieros kiekio sumažinimo ir 2014/94/ES dėl alternatyvių degalų plėtros 

reikalavimus. Klaipėdos uoste jau yra veikiantis SGD terminalas, SGD paskirstymo stotis. Rinkoje didėjant 

SGD naudojančių laivų skaičiui, prognozuojama, jog ši ekologiška degalų rūšis taps paklausia ir vis daugiau 

laivų, varomų SGD, atplauks į Klaipėdos uostą. Rengiama reikalinga teisinė bazė, reikalavimai saugiai 

laivybai užtikrinti vykdant planuojamas SGD bunkeravimo operacijas.  

Vandens apsauga 

Savo veikloje Uosto direkcija naudoja tik pažangias priemones, padedančias mažinti neigiamą įtaką 

aplinkai. Įmonės veikloje poveikis aplinkai gali būti padarytas vykdant infrastruktūros plėtros projektus. 

Projektai įgyvendinami pagal LR teisės aktuose numatytus poveikio aplinkai reikalavimus. Klaipėdos uoste 

vykdomas vandens taršos monitoringas, įvykus incidentams numatytos efektyvios priemonės pasekmėms 

likviduoti.  

2019 m. I pusm. įvykdyti darbai ir projektai: 

 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas; 

 Klaipėdos uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo nustatymas; 

 Uosto direkcijos naftos produktų surinkimo ir narų laivas ,,Naras“ ir budintys naftos surinkimo 

specialistai dalyvavo kompleksinėse pratybose, organizuotose Klaipėdos uoste, gelbstint žmones ir 

likviduojant naftos taršos padarinius; 

 periodiškai vyksta praktinės budinčių pamainų treniruotės su turima naftos surinkimo įranga. 

 

Nuo 2018 m. Uosto direkcija įgyvendina projektą ir partnerio teisėmis dalyvauja Europos Komisijos 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZON 2020 projekte ENDURUNS. Projektas apima uostų ir 

jūrinių tyrimų bei jūrinės aplinkos išsaugojimo sritis, kurios įgauna svarbą ir reikšmę, užtikrindamas 

pažangiausių metodų taikymą jūrinės aplinkos išsaugojimo sityje. Projekto ENDURUNS metu bus sukurtas ir 

išbandytas povandeninis dronas, kuris leis norimoje vietoje išsamiai ištirti Baltijos jūros dugną, vykdyti ypač 

svarbius aplinkosaugos projektus, taip pat sudarys sąlygas uostamiesčio mokslininkams ir specialistams įgyti 

ekspertinės patirties, o kontaktų ir partnerystės plėtojimas prisidės prie naujų ES finansavimo galimybių 

panaudojimo. Projekto trukmė 4 metai. Planuojama, kad 2020 m. povandeninis dronas atliks dugno 

tyrinėjimą Klaipėdos uoste.  

2019 m. I pusm. pabaigta Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studija. Studija atlikta 

siekiant detaliai išnagrinėti, kaip geriausiai Klaipėdos m. aprūpinti geriamuoju vandeniu atsisakius  

III vandenvietės, kuri yra Klaipėdos uosto teritorijoje. Uosto techninėje taryboje galimybių studija suderinta 

su AB „Klaipėdos vanduo“ bei pristatyta Uosto tarybai ir Plėtojimo tarybai. III vandenvietės iškėlimas 

pagerins geriamojo vandens kokybę Klaipėdos miesto gyventojams. Taip pat atlaisvinta teritorija leis vykdyti 

plėtrą Klaipėdos uosto pietinėje dalyje, sukuriant naujų darbo vietų. 

Vykdant Klaipėdos uosto infrastruktūros plėtros ir eksploatavimo darbus, Uosto direkcijos užsakymu 

atliekami pagrindiniai aplinkos būklės raidos tyrimai (pagal LR teisės aktų ir tarptautinių konvencijų 

nuostatas aplinkos srityje), kurie padeda kontroliuoti Klaipėdos uosto vandens kokybę bei ekosistemų 

saugojimą.  
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Ekosistemų apsauga 

Ekosistema yra sudėtingas ir dinamiškas augalų, gyvūnų, mikroorganizmų ir gamtinės aplinkos 

derinys. Gamtinėms ekosistemoms kenkia žemės paskirties keitimas, įskaitant urbanizaciją, per intensyvus 

gamtos išteklių naudojimas, tarša, klimato kaita ir naujos rūšys, konkuruojančios su vietos fauna ir flora. 

Atsižvelgiant į tai, Uosto direkcija vykdo įvairius projektus ir imasi kitų priemonių ekosistemų saugojimui.  

2019 m. I pusm. įgyvendinti darbai ir projektai: 

 stintų nerštinės migracijos intensyvumo stebėjimai kasimo darbų metu uosto akvatorijoje; 

 monitoringo vykdymas Kopgalio ir Kliošių teritorijose. Nuo 2014 m. Klaipėdos uoste vykdoma 

Smeltės valstybinio botaninio draustinio teritorijoje esančių saugomų augalų išsaugojimo veiksmų 

programa. Smeltės valstybiniame botaniniame draustinyje augančių saugomų augalų rūšims – trispalviam 

astrui (Aster tripolium), pajūrinei pienažolei (Glaux maritima) ir druskiniam vikšriui (Juncus gerardii) – 

perkelti eksperimentuojant ir naujoms populiacijoms sukurti parinktos trys teritorijos Klaipėdos apskrityje. 

Projekto tikslas – eksperimento tvarka sudaryti palankias buveinių sąlygas ir sukurti gyvybingas minėtų 

populiacijų atkūrimo bei gausinimo galimybes, galinčias užtikrinti rūšių išlikimą ir įvertinti tolesnes šių rūšių 

populiacijas. 

 

Visuomenė 

Uosto direkcija siekia suformuoti darnią ir tvarią uosto bei miesto plėtros poreikius tenkinančią 

aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, 

gamtos bei kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus 

rezultatas – didėjantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos 

sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių bei krovinių srautams pritraukti. Visa tai – 

pajamų augimas Klaipėdos miesto savivaldybėje, geresnė ekonominė padėtis Klaipėdos mieste.  

2018 m. Klaipėdos miesto savivaldybė kartu dalyvaujant Uosto direkcijos atstovams bei kitiems 

partneriams parengė dokumentą „Klaipėda 2030: Klaipėdos ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo 

veiksmų planas“. Miesto strategijoje numatytos ekonomikos augimo, technologijų tobulėjimo, Klaipėdos 

miesto gerovės didinimo priemonės. Viena iš Klaipėdos miesto plėtros krypčių iki 2030 metų yra Klaipėdos 

uosto plėtra:  

 plėsti Klaipėdos uostą užtikrinant suderinamumą su gyventojų interesais;  

 plėsti SGD technologijų panaudojimą;  

 vystyti jūrinio sektoriaus įmonių bendradarbiavimą tarp sektorių;  

 vystyti jūrinį turizmą su sveikatingumo ir aktyvaus turizmo elementais. 

 

Uosto direkcija nuolat gerina ne tik uosto, bet ir Klaipėdos miesto infrastruktūrą. 2019 m. I pusm. į 

Klaipėdos miesto kelių plėtrą Uosto direkcija investavo 0,75 mln. Eur.  

2019 m. I pusm. gauti apdovanojimai:   

 2019 m. balandžio mėn. kruizinės laivybos parodoje Majamyje (JAV) Uosto direkcijos iniciatyva 

sukurta išmanioji programėlė „Pažink uostamiestį su Taravos Anike“ vienos didžiausių pasaulyje kruizinės 

laivybos leidinių grupių „Cruise Insight“ buvo įvertinta kaip vienas inovatyviausių projektų, skirtų kruizinei 

laivybai;  

 2019 m. balandžio mėn. Uosto direkcijai įteiktas Lietuvos pramonininkų konfederacijos 

apdovanojimas „Lietuvos metų eksportuotojas“; 

 2019 m. Uosto direkcija pirmą kartą pateko į „Verslo žinių“ reitingo „Geidžiamiausias metų 

darbdavys 2019“ sąrašą. Taip pat Uosto direkcija pateko į verslo lyderių TOP 500.  
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2019 m. I pusm. Uosto direkcija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos valstybine kolegija 

bei Jono Žemaičio karo akademija. Bendradarbiavimo tikslai – dalintis patirtimi bei žiniomis, organizuoti 

mokslinius tyrimus, bendradarbiauti ugdant studentų praktinius gebėjimus, bendradarbiauti skleidžiant 

Lietuvos kaip jūrinės valstybės idėją ir kt. Uosto direkcija ypač pabrėžia mokslinio bei tiriamojo darbo 

svarbą. 

2019 m. I pusm. Kiekvieną mėnesio penktadienį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atveria 

duris visiems, kurie domisi, kas vyksta Klaipėdos uoste. Per pusę metų Uosto direkcijoje surengtose atvirose 

paskaitose „Kryptis – JŪRA“ sulaukta apytiksliai 1000 žmonių. Daugiausia jų – studentai ir moksleiviai. O nuo 

2019 m. liepos 3 d. prasidėjo pažintinės edukacinės ekskursijos laivu po uosto akvatoriją su gidu bei 

kelionės metu pokalbiai su žinomais žmonėmis, kurie leis Klaipėdos uostą pamatyti per daugelį prizmių.  

Atgalinio ryšio ir veiklos stebėsenai nuolat vykdomos apklausos bendrame uosto portale 

(www.portofklaipeda.lt), siekiant išsiaiškinti portalo lankytojų nuomonę ir/arba gauti jų pasiūlymus apie 

Klaipėdos uosto paslaugų ir įmonės veiklos vertinimą ir/arba tobulinimą. Atgalinio ryšio stebėsena leidžia 

daryti papildomus sprendimus dėl veiklos tikslingumo, priemonių tinkamumo, priemonių komplekso dydžio 

ir veiklos efektyvumo. 

 

Klientai 

Siekiant skaidrumo ir visuomenės lūkesčius atitinkančių paslaugų kokybės, nuo 2018 m.  

III ketv. pasirašyta sutartis dėl Klaipėdos uosto klientų patirties valdymo platformos sukūrimo bei klientų ir 

partnerių pasitenkinimo transporto sektoriaus įmonių paslaugomis pasitelkiant Net Promoter Score (NPS) 

rodiklių tyrimų metodologiją. Ši sistema padeda įvertinti Klaipėdos uosto klientų nuomonę, nustatyti 

problemines vietas, kuriose reikia pagerinti paslaugų kokybę ir padidinti klientų lojalumą Klaipėdos uostui. 

Apklausos vykdamos kas mėnesį. Apklausti į Klaipėdos uostą atplaukusių laivų kapitonai, agentai, keltų ir 

kruizų atstovai, keleiviai, krovinių ekspedijavimo įmonės. Remiantis 2018 m. pabaigoje atlikto tyrimo 

duomenimis, klientų pasitenkinimas Uosto direkcijos veikla buvo 68 (iš 100), tai didžiausias pasitenkinimo 

rodiklis iš visų valstybės valdomų įmonių, priskirtų susisiekimo sektoriui. 2019 m. I ketv. NPS dydis buvo 65, 

o 2019 m. II ketv. šis rodiklis pasiekė 55,8. Gauti klientų vertinimai ir komentarai leidžia Uosto direkcijai 

kryptingai dirbti siekiant maksimalių rezultatų.   

 

Personalas 

Uosto direkcija savo veiklą vykdo vadovaudamasi aukščiausiais etikos principais, tačiau kartu gerbia 

darbuotojų laisves ir teises, skatina personalo tobulėjimą, mokymą bei iniciatyvumą. Kompetentinga ir 

profesionali darbuotojų komanda padeda pagrindus sėkmingai Uosto direkcijos veiklai.  

Uosto direkcija skatina darbuotojų iniciatyvumą bei sportą ir sveikatingumą. 2019 m.  

I ketv. buvo pasirašyta darbuotojų, atstovaujančių Uosto direkcijai sportinėse rungtynėse, draudimo nuo 

nelaimingų atsitikimų sutartis. Kiekvienais metais Uosto direkcijos komanda dalyvauja Baltijos uostų 

krepšinio rungtynėse, Klaipėdos uosto kompanijų kasmetinėje spartakiadoje, Jūros šventės metu 

vykstančiose „Drakonų“ laivų lenktynėse ir kituose renginiuose.  

Uosto direkcijoje veikia Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, profesinės sąjungos, galioja 

kolektyvinė sutartis, kurios tikslas yra suteikti platesnes, nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas. Pagal kolektyvinę sutartį Uosto direkcija, 

kaip socialiai atsakingas darbdavys, yra numatęs fondą socialiniams darbuotojų tikslams, kurį sudaro 

apmokėjimas už mokslą, socialinės išmokos darbuotojui gimus vaikui, susituokus, artimųjų mirties atvejais ir 

kita. Remiantis teisės aktų reikalavimais, 2018 m. kolektyvinė sutartis buvo papildyta Uosto direkcijos darbo 

apmokėjimo sistemos aprašu. Atnaujinimai buvo patvirtinti profesinių sąjungų pirmininkų bei generalinio 
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direktoriaus ir įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. Uosto direkcija savo darbuotojams siekia mokėti sąžiningą 

atlyginimą, atitinkantį rinkos sąlygas, kiekvieno darbuotojo kompetencijas bei kuriamą naudą įmonei.  

Uosto direkcijoje skatinamas nuolatinis žinių siekimas ir įgūdžių tobulinimas, inovacijų taikymas ir 

profesinės kompetencijos ugdymas. Darbuotojai dalyvauja įvairiuose mokymuose, tarptautinėse 

konferencijose, seminaruose. Personalo mokymai apima tiek profesinių kompetencijų ugdymą, tiek 

privalomą kvalifikacijos kėlimą statybos, laivybos ir saugumo sričių sertifikatams ir leidimams gauti ir 

išlaikyti. 2018 m. Uosto direkcijos darbuotojai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose asociacijų renginiuose 

(„Cruise Baltic“ partnerių susitikimas Švedijoje, „Baltic Ports Organization“ asociacijos narių susitikimas 

Lenkijoje ir kt.), vietinėse ir tarptautinėse konferencijose, verslo forumuose, seminaruose (dalyvavimas 

kuriant Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją 2030, Lietuvos ekonomikos konferencijoje ir kt.).  

Nuo 2018 m. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje patvirtinta lygių galimybių politika bei jos 

įgyvendinimo programa. Lygių galimybių politikos įdiegimu siekiama užtikrinti visų Uosto direkcijos 

darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų vienodą padėtį, nepaisant lyties, rasės, orientacijos, 

negalios, etninės priklausomybės, religijos. Uosto direkcijoje netoleruojamos tiesioginės ar netiesioginės 

diskriminacijos formos, taip pat bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas, psichologinis smurtas, 

patyčios ar naudojimasis užimama padėtimi.  

Uosto direkcija nuolat rūpinasi darbuotojų sauga darbe ir sveikatos apsauga, įgyvendindama visas 

tam reikalingas priemones ir veiksmus bei skirdama reikiamą kiekį lėšų. Kartą per ketvirtį saugos ir sveikatos 

klausimai, nelaimingi atsitikimai bei galimos jų situacijos analizuojamos Darbuotojų saugos ir sveikatos 

komitete, priimamos prevencinės priemonės gerinant Uosto direkcijos darbuotojų būklę saugos ir sveikatos 

srityje, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų.  

2019 m. II ketv. atnaujintos administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos. Taip pat 

papildomai informuoti padalinių vadovai dėl periodinio darbuotojų darbų saugos instruktavimo. 

Siekiant užtikrinti saugumą, per 2019 m. I pusm. apmokytas 1 darbuotojas ir peratestuoti 4 

darbuotojai, dirbantys aukštalipių darbus, peratestuoti 2 darbuotojai pagal aukštalipių darbų vadovo 

programą. Apmokyti ir sertifikuoti 26 darbuotojai elektrosaugos srityje, 3 darbuotojai apmokyti pagal 

suvirintojo elektra mokymo programą. 

Uosto direkcija įmonės lėšomis draudžia savo darbuotojus savanorišku sveikatos draudimu, draudimu 

nuo nelaimingų atsitikimų.   

 

Korupcijos prevencija 

Atsižvelgiant į tai, kad Uosto direkcija siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus 

bei pricipus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais, Uosto direkcijoje 

taikomas nulinis korupcijos tolerancijos principas. 

Uosto direkcijos sutartyse galioja nuostata, kuria tiekėjas įsipareigoja susipažinti ir santykiuose tarp 

pirkėjo ir trečiųjų asmenų laikytis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos 

aprašo, patvirtinto Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu (aprašas pateiktas įmonės tinklapyje 

http://www.portofklaipeda.lt). Atsižvelgiant į ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, 

sutartyse pažymima, jog tiekėjas yra informuotas apie Uosto direkcijos asmens duomenų tvarkymo 

taisykles, kurios skelbiamos adresu http://www.portofklaipeda.lt, ir yra su jomis susipažinęs. Kai Uosto 

direkcijos įsigyjamos paslaugos apima Uosto direkcijos valdomų asmens duomenų tvarkymą, papildomai 

privalo būti pasirašyta duomenų tvarkymo sutartis.  

Siekiant sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo 

sistemą, 2019 m. I pusm. atlikti darbai: 

• 2019 m. sausio 23 d. Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu išplėstas Uosto direkcijos 

pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka, sąrašas. 

http://www.portofklaipeda.lt/
http://www.portofklaipeda.lt/
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 2019 m. kovo 14 d. Uosto direkcijos darbuotojams surengti mokymai, kurių tema „Nepotizmo 

iššūkiai šiuolaikinėse organizacijose“. Mokymuose dalyvavo 70 Uosto direkcijos darbuotojų. 

Siekiant gerinti korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą, užtikrinti geresnį valdymą, didinti tiek 

visuomenės, tiek partnerių pasitikėjimą Uosto direkcija, 2018 m. spalio 10 d. Uosto direkcijoje baigta diegti 

antikorupcinė vadybos sistema, pagrįsta standarto LST/ISO 37001:2017 nuostatomis. Uosto direkcija viena 

pirmųjų Lietuvoje įsidiegė šią sistemą.  

Sistema leidžia identifikuoti Uosto direkcijos aplinkos veiksnius, kurie gali daryti įtaką antikorupcijai, 

sistema analizuojami dokumentai, santykiai su rangovais, kyšininkavimo ir korupcijos rizikos Uosto 

direkcijos veiklos srityse, numatyti korupcijos valdymo įrankiai. Antikorupcinė vadybos sistema, pagrįsta 

standarto LST/ISO 37001:2017 nuostatomis, leidžia laiku nustatyti Uosto direkcijos veiklos procesuose 

kylančią korupcijos riziką ir ją įvertinus parinkti proporcingas bei efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės 

priemones. Ši sistema leis kiekvienais metais pagal Uosto direkcijos iš anksto parengtus planus: 

 atlikti korupcijos rizikos vertinimą, siekiant nustatyti didesnes nei mažas korupcijos rizikas, atlikti 

korupcijos pasireiškimo tikimybės pasikeitimą; 

 nustatytų Uosto direkcijai nepriimtinų korupcijos rizikų atžvilgiu taikyti efektyvias ir proporcingas 

antikorupcines kontrolės ir kitas priemones, siekiant, kad Uosto direkcijos veiklos valdymo ir paslaugų 

teikimo srityse nepasireikštų nei viena didesnė nei maža korupcijos rizika; 

 kelti Uosto direkcijos darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, siekiant tinkamai valdyti Uosto 

direkcijai nepriimtiną korupcijos riziką ir skatinti darbuotojus teikti pranešimus apie susirūpinimą dėl 

korupcijos;  

 organizuoti atitikties funkcijas vykdantiems darbuotojams ir vidaus auditoriams 

antikorupcinius mokymus ir kelti jų profesionalumą, siekiant užtikrinti tinkamą Uosto direkcijoje įdiegtos 

antikorupcinės vadybos sistemos palaikymą, taip pat efektyvų korupcijos rizikos identifikavimą, analizę ir 

įvertinimą; 

 rengti pranešimus ir informuoti visuomenę bei kitas suinteresuotas šalis apie Uosto 

direkcijoje taikomas veiklos skaidrumo užtikrinimo ir antikorupcines kontrolės ir kitas priemones, siekiant 

maksimalios naudos įmonei, miestui ir valstybei. 

2019 m. II pusm. Uosto direkcija pasirašė pirkimo sutartį dėl antikorupcinės vadybos sistemos 

sertifikavimo, priežiūros auditų atlikimo ir sertifikato išdavimo paslaugų. Uosto direkcijos veiklos 

sertifikavimą pagal LST/ISO 37001:2017 planuojama atlikti 2019 m. III ketv.  

 

14. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI 
 

Uosto direkcijos veiklos ataskaita ir finansiniai ataskaitų rinkiniai rengiami vadovaujantis LR 

Vyriausybės (toliau – LRV) 2010-07-14 nutarime Nr. 1052 (su vėliausiais pakeitimais) numatytomis 

nuostatomis.  

Vadovaujantis Skaidrumo gairėmis ir Valdymo koordinavimo centro rekomendacijomis, šioje 

ataskaitoje atskleidžiama informacija objektyviai atspindi Uosto direkcijos veiklos pobūdį, esamas ir 

tolimesnes veiklos kryptis, uždavinius ir tikslus, informaciją apie įmonės veiklą apibūdinančius rodiklius ir jų 

pokyčius, palyginti su praėjusiais laikotarpiais. 

Atsižvelgiant į Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo redakcijos 16 

straipsnį „valstybės valdomos įmonės apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus“, finansinės 

ataskaitos ruošiamos pagal tarptautinius finansinės apskaitos standartus. 

Informacija, nurodyta LRV nutarime Nr. 1052, atsižvelgiant į šio nutarimo IV dalies nuostatą dėl 

informacijos viešumo bei pasiekiamumo visuomenei ir šio nutarimo VIII dalies nuostatą dėl informacijos 

pateikimo terminų, skelbiama Uosto direkcijos internetiniame tinklapyje http://www.portofklaipeda.lt. 
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Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VII skyrių nuostatų laikymąsi pateikiama lentelėje apačioje: 

 Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 

užtikrinimo gairių aprašo punktas (Aprašas) 

Vykdymas Pastabos 

IV. skyrius Informacijos atskleidimas 

1. 10. Valstybės valdoma įmonė vadovaujasi Bendrovių 

valdymo kodekso nuostatomis dėl informacijos 

atskleidimo, išdėstytomis šio kodekso X principe 

(„Informacijos atskleidimas“), kitomis Bendrovių 

valdymo kodekse nurodytus principus 

detalizuojančiomis nuostatomis, susijusiomis su viešu 

informacijos atskleidimu. 

+ 

Uosto direkcija pagal Bendrovių valdymo 

kodekse nurodytas rekomendacijas informaciją 

atskleidžia metinėje ir tarpinėje (6 mėnesių) 

veiklos ataskaitoje, skelbiamoje viešai 

prieinamame įmonės internetiniame tinklalapyje 

http://www.portofklaipeda.lt/. 

2. 11. Valstybės valdoma įmonė skelbia valstybei 

atstovaujančios institucijos nustatytus įmonės tikslus ir 

užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą 

darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, 

valstybės valdomos įmonės vadovų ir jų pavaduotojų 

mėnesinę algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus 

ir planuojamus pirkimus ir investicijas. 

+ 

Informacija apie nustatytus įmonės tikslus ir 

užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, 

esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo 

užmokesčio fondą, valstybės valdomos įmonės 

vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę algą, 

finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir 

planuojamus pirkimus ir investicijas 

atskleidžiama metinėje ir tarpinėje (6 mėnesių) 

veiklos ataskaitoje, skelbiamoje viešai 

prieinamame įmonės internetiniame tinklalapyje 

http://www.portofklaipeda.lt/. 

3. 12. Valstybės įmonė, Valstybės turtinių ir neturtinių 

teisių įgyvendinimo apraše priskirta I ar II kategorijai, 

rengia metinę veiklos ataskaitą ir 6 mėnesių tarpinę 

veiklos ataskaitą. 

+ 

 

4. 13. Informacija apie valstybės valdomą įmonę 

pasiekiama visuomenei (skelbiama įmonės interneto 

svetainėje, o jeigu valstybės valdoma įmonė neturi savo 

interneto svetainės, – valstybei atstovaujančios 

institucijos interneto svetainėje). 

+ 

Visa vieša informacija apie įmonę skelbiama 

įmonės internetiniame tinklalapyje 

http://www.portofklaipeda.lt/. 

V. skyrius Valstybės valdomų įmonių tarpinės veiklos ataskaitos turinys 

5. 15. Valstybės įmonės tarpinėje veiklos ataskaitoje 

glaustai pateikiama svarbiausia informacija apie 

valstybės valdomos įmonės veiklą apibūdinančius 

rodiklius ir jų pokyčius, palyginti su praėjusiais 

laikotarpiais. 

 

 

+ 

Informacija pateikiama 2019 m. tarpinės 6 mėn. 

veiklos ataskaitos skyriuje „Finansiniai veiklos 

rezultatai“, „Išoriniai veiksniai, turėję įtakos 

įmonės veiklai 2019 m. I pusm.“. 

VI. skyrius Apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų rinkiniai 

6. 16. Valstybės valdomos įmonės apskaitą tvarko pagal 

tarptautinius apskaitos standartus. + 
Įmonės finansinės ataskaitos ruošiamos pagal 

tarptautinius finansinės apskaitos standartus. 

7. 17. Valstybės įmonė rengia metinių finansinių ataskaitų 

rinkinį ir 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių 

ataskaitų rinkinius. + 

Įmonė rengia metinių finansinių ataskaitų rinkinį 

ir 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių 

ataskaitų rinkinius ir skelbia juos įmonės 

internetiniame tinklapyje 

http://www.portofklaipeda.lt/. 

8. 18. Valstybės valdomų įmonių metinių finansinių 

ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius 

audito standartus. 
+ 

Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių 

auditas atliekamas pagal tarptautinius audito 

standartus, auditorių parenka LR susisiekimo 

ministerija. 

VII. Skyrius Pranešimų, veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas ir skelbimas 

9. 19. Valstybės įmonė metinę veiklos ataskaitą ir tarpinę 

veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 

3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų 

+ 

 

 

http://www.portofklaipeda.lt/
http://www.portofklaipeda.lt/
http://www.portofklaipeda.lt/
http://www.portofklaipeda.lt/
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 Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 

užtikrinimo gairių aprašo punktas (Aprašas) 

Vykdymas Pastabos 

rinkinius, taip pat informaciją apie valstybės valdomos 

įmonės atliekamas funkcijas, kurias, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintomis 

Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų 

nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijomis, 

valstybės valdoma įmonė įstatymu ar kitu teisės aktu 

įpareigota atlikti, kad būtų užtikrintas konkrečių 

socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų 

įgyvendinimas (toliau – specialusis įpareigojimas), ir 

metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus 

išvadas skelbia savo interneto svetainėje. 

10. 20. Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai skelbiami 

PDF formatu, sudaromos techninės galimybės juos 

išsispausdinti. 

+ 

 

11. 21. Valstybės įmonė – metinę veiklos ataskaitą, tarpinę 

veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 

informaciją apie jos vykdomus specialiuosius 

įpareigojimus, metinių finansinių ataskaitų 

nepriklausomo auditoriaus išvadą, 3, 6, 9 ir 12 mėnesių 

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius pateikia valstybei 

atstovaujančiai institucijai Aprašo 19.1–19.5 

papunkčiuose nustatytu laiku. Valstybės įmonė kartu su 

metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metine veiklos 

ataskaita teikia valstybei atstovaujančiai institucijai 

informaciją apie jų vadovų praėjusių metų darbo 

užmokestį, vadovų mėnesinės algos kintamajai daliai 

nustatyti taikomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, 

šių rodiklių vykdymą, vadovams nustatytą mėnesinės 

algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos 

mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais) ir 

išmokėtą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir 

vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios 

dalies procentais). 

+ 

 

 

 


