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1. Bendroji informacija  

Metinė veiklos ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 

2020 m. gruodžio 31 d. 

Šioje ataskaitoje VĮ Vidaus vandens kelių direkcija dar gali būti vadinama Įmone arba 

Direkcija. 

 

Pavadinimas Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija 

Teisinė forma Valstybės įmonė 

Įregistravimo data ir vieta 1990 m. lapkričio 27 d., Valstybės įmonės Registrų 

centro Kauno filialas 

Įmonės kodas 132090925 

PVM mokėtojo kodas LT320909219 

Buveinės adresas Raudondvario pl. 113, Kaunas 

Telefono numeris (8 37) 322844 

Elektroninio pašto adresas vvkd@vvkd.lt 

Interneto svetainės adresas www.vvkd.lt 

Filialai ir atstovybės Nėra 

2. Įmonės valdymas 

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Remiantis Įmonės įstatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3-55 „Dėl 

valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos įstatų pakeitimo“, Įmonės organai yra: 

− Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerija,  

− kolegialus Įmonės valdymo organas – valdyba, 

− vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas. 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija 

Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, o jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei 

juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Įmonės įstatuose nustatytos Susisiekimo ministerijos 

atliekamos funkcijos: 

1) tvirtina įmonės veiklos strategiją; 

2) tvirtina įmonės įstatus; 

3) priima sprendimą pakeisti įmonės buveinę; 

4) skiria ir atšaukia įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su įmonės vadovu sąlygas, 

įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su įmonės vadovu, tvirtina konkrečius įmonės vadovo 

mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius ir įmonės vadovo pareigybės 

nuostatus; 

5) skiria ir atšaukia valdybos narius; 

6) nustato įmonės veiklos rodiklius;  

7) tvirtina įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų 

sąmatas; 

8) tvirtina įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą; 
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9) parenka atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę įmonės metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti; 

10) priima sprendimą reorganizuoti įmonę; 

11) priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis; 

12) priima sprendimus likviduoti įmonę ir atšaukti įmonės likvidavimą; 

13) paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių. 

Valdyba 

Įmonės kolegialus valdymo organas yra valdyba. Įmonės įstatuose nustatytos Valdybos 

atliekamos funkcijos yra: 

1) nustato įmonės struktūrą; 

2) teikia Susisiekimo ministerijai išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto, dėl 

įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, dėl įmonės metinių pajamų ir išlaidų 

sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių metų įmonės 

veiklos ataskaitos; 

3) tvirtina įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles, kuriose, be kitų 

nuostatų, turi būti įtvirtinta, kad įmonės vadovo pavaduotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo 

užmokesčio“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1341) 1.2–1.7 papunkčiuose 

nurodyta tvarka nustatomi mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžiai, 10–20 

procentų mažesni už įmonės vadovo mėnesinės algos dydį, ir jiems taikomos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo Nr. 1341 1.10 papunkčio ir 5 punkto nuostatos; 

4) pritaria įmonės veiklos rodiklių projektui; 

5) priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo; 

6) prieš paskelbiant prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą, kurio numatoma vertė be 

pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba viršija 1/20 įmonės nuosavo kapitalo, svarsto įmonės vadovo 

pateiktus viešųjų pirkimų dokumentų projektus; 

7) pritaria įmonės pirkimų sandoriams: 

a) prekių ir paslaugų, kurių kiekvieno sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio 

didesnė kaip 144 810 eurų; 

b) darbų, kurių kiekvieno sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio didesnė kaip 

289 620 eurų; 

8) atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir šiuose 

įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas. 

Dabartinės Įmonės valdybos kadencijos terminas - 2022 m. balandžio 9 d. Valdybą sudarančių 

narių sąrašas pateiktas 2.1 lentelėje.  

2.1 lentelė. Įmonės valdyba 

Evaldas Tamelis, valdybos pirmininkas 

Nepriklausomas narys  

Kadencijos pradžia: 2018 m. rugpjūčio 10 d. 

Išsilavinimas: Kelno universitetas, Vokietija, Verslo vadybos magistrui prilygintas laipsnis 

(“Diplom-Kaufmann”) 

Pareigos: UAB "Instracts", direktorius (nuo 2020 m.). 

Justinas Jarusevičius, valdybos narys 

Nepriklausomas narys  
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Kadencijos pradžia: 2018 m. lapkričio 30 d. 

Išsilavinimas: Harvardo teisės mokykla, Teisės magistro laipsnis / Londono universiteto karališkasis 

koledžas, Podiplominės studijos, Europos Sąjungos teisė.   

Vilniaus universitetas, Teisės magistro laipsnis. 

Pareigos: Advokatų profesinė bendrija Motieka ir Audzevičius, advokatas, Žmogiškųjų išteklių 

skyriaus vadovas (nuo 2016 m). 

Manfred Seitz, valdybos narys 

Nepriklausomas narys  

Kadencijos pradžia: 2018 m. gruodžio 27 d. 

Išsilavinimas: Vienos Ekonomikos ir verslo universitetas, Verslo administravimo magistro laipsnis. 

Pareigos: Pro Danube International, generalinis sekretorius (nuo 2011 m.) / Pro Danube 

Management GmbH, generalinis direktorius (nuo 2012 m.) / Tethys Consulting GmbH, generalinis 

direktorius (nuo 2010 m.). 

Reinhard Vorderwinkler, valdybos narys 

Nepriklausomas narys  

Kadencijos pradžia: 2019 m. gegužės 15 d. 

Išsilavinimas: Vienos Technologijos universitetas, Inžinieriaus magistro laipsnis. 

Pareigos: -  

Patirtis: Pro Danube International, vyresnysis konsultantas navigacijos klausimais. 

Indrė Bernotaitė, valdybos narė 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Kadencijos pradžia: 2018 m. liepos 17 d. 

Išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, Teisės magistro laipsnis. 

Pareigos:  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Valstybės turto ir įmonių valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė. 

 

2020 m. įvyko 7 valdybos posėdžiai, dar 13 nutarimų buvo priimti balsuojant el. paštu, 

nešaukiant posėdžio. Valdybos posėdžių darbotvarkė yra sudaroma atsižvelgiant į klausimus, kurie 

priskirtini valdybos kompetencijai, taip pat kurie reikalauja didesnio valdybos įsitraukimo.  

Pagrindiniai svarstyti klausimai 2020 m. buvo susiję su Įmonės veiklos ir finansavimo modeliu, 

įmonės finansavimu, ES projekto „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“ rizikų valdymu, 

dalyvavimu projektuose, finansuojamuose ES programų lėšomis, taip pat buvo svarstomi einamieji 

klausimai, susiję su Įmonės veikla. 

2.2 lentelė. Valdybos posėdžių lankomumas 

Valdybos narys Dalyvauta, kartai Turėjo dalyvauti, 

kartai 

Lankomumas, % 

Evaldas Tamelis 7 7 100 % 

Justinas Jarusevičius 6 7 86 % 

Manfred Seitz 7 7 100 % 

Reinhard Vorderwinkler 7 7 100 % 

Indrė Bernotaitė 6 7 86% 

 

Valdybos nariams yra nustatytas valandinis įkainis už  valdybos nario veiklą. Valdybos narių 

veiklos laikas apskaitomas valandų tikslumu rengiant ketvirtines ataskaitas, kuriose yra pateikiama 
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informacija apie valdybos nario per atitinkamą ketvirtį vykdytą valdybos nario veiklą ir nurodomas 

šiai veiklai vykdyti skirtas valandų skaičius. 2020 m. valdybos nariams išmokėtas 15,4 tūkst. eurų 

atlygis. 

Informacija apie valdybos narius yra skelbiama Įmonės tinklapyje http://vvkd.lt/vi-vidaus-

vandens-keliu-direkcijos-valdyba/  

Įmonės vadovybė 

Įmonės direktoriai nurodyti 2.3 lentelėje. 

2.3 lentelė. Įmonės vadovybė 

Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Patirtis 

Vladimiras 

Vinokurovas 

Generalinis 

direktorius 

Vilniaus universitetas, 

Ekonomikos magistro 

laipsnis 

Įmonių valdymas, 

ilgametė vyr. 

finansininko darbo 

patirtis  

Gediminas 

Vasiliauskas 

Generalinio 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Vilniaus Universitetas,  

Vadybos ir verslo 

administravimo 

bakalauro laipsnis 

Projektų valdymas, 

verslo konsultacijos, 

verslo planų rengimas, 

investuotojų paieška, 

darbų organizavimas, 

įmonės veiklos 

optimizavimas 

Aurelijus Rimas Laivybos direktorius Lietuvos žemės ūkio 

akademija, Inžinierius 

hidrotechnikas 

Ilgametė darbo patirtis 

vidaus vandenų 

laivybos, aplinkosaugos 

srityse, darbas 

tarptautinėse 

komisijose susijusiose 

srityse 

Mindaugas 

Gutauskas 

Techninės priežiūros 

ir gamybos 

direktorius 

Kauno technikos 

universitetas, statybos 

inžinierius 

Ilgametė patirtis 

statybos projektų 

valdyme, viešųjų 

pirkimų regime ir 

dalyvavime. 

Vadovavimas 

gamybiniam skyriui 

3. Įmonės veiklos ir teikiamų paslaugų apibūdinimas 

Įmonės misija 

Valdyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių tinklą, 

įgyvendinant valstybės politiką transporto srityje. 

Įmonės vizija 

Moderni, efektyviai veikianti, Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų 

kelius valdanti įmonė. 

Įmonės vertybės:  

http://vvkd.lt/vi-vidaus-vandens-keliu-direkcijos-valdyba/
http://vvkd.lt/vi-vidaus-vandens-keliu-direkcijos-valdyba/
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Atsakomybė – klientams, partneriams, darbuotojams; socialinė atsakomybė už poveikį aplinkai 

ir visuomenei. 

Pagarba – klientams, partneriams, darbuotojams, jų nuomonės vertinimas, dėmesys 

kiekvienam.  

Kompetencija – nuolat gilinamos darbuotojų žinios ir tobulinami įgūdžiai, keliama 

kvalifikacija, gerinami veiklos procesai. 

Kokybė – aukšta teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų kokybė, atitinkanti klientų poreikius. 

 

Veikla 

Pagrindinė Įmonės veikla - vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų 

kelių priežiūrą bei sudaryti tinkamas sąlygas laivybai eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus 

vandenų keliuose pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo 

vandens keliais užtikrinimas“ (toliau – Programa). Programos tikslas - garantuoti laivybą 

eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, užtikrinant 

nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius (toliau – Programos tikslas). 

Vidaus vandenų kelių priežiūra – tai eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių 

laivakelio ženklinimas, jo valymo darbai, upės vagos reguliavimas hidrotechnikos statiniais (toliau – 

bunos), siekiant suformuoti nustatytų parametrų laivakelį, hidrografinių darbų vykdymas, 

eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių infrastruktūros (Įmonės patikėjimo teise 

valdomų uostų, prieplaukų, įskaitant susijusią įrangą) aptarnavimas ir priežiūra. Įmonė taip pat 

remontuoja ir stato laivus bei plaukiojančias priemones, naudojamus valstybinės reikšmės vidaus 

vandenų kelių priežiūrai. 

Tinkamų sąlygų laivybai sudarymas yra nustatytų kiekybinių (navigacijos trukmė, 

eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ilgis) ir kokybinių (laivakelio gylis, plotis 

ir posūkio spindulys) kelio parametrų išlaikymas. Lietuvos Respublika 1997 m. pasirašė Europos 

susitarimą dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių (AGN susitarimas), kuriuo 

vidaus vandenų kelias Nemuno upe ir Kuršių mariomis nuo Kauno iki Klaipėdos yra tarptautinės 

reikšmės vidaus vandenų kelias E41 (ilgis – 291,2 km). Kelyje E41 visą navigacijos laikotarpį turi 

būti palaikomi Jungtinių Tautų Ekonominės komisijos Vandens kelių tinklo pagrindinių standartų ir 

parametrų apraše TRANS/SC.3/144 nustatyti rodikliai. Kelio E41 ruožui Klaipėda – Jurbarkas 

nustatyti šie matmenys: laivų ilgis – 100 m, plotis – 10 m, kelio gylis – 1,50 m (laivo grimzlė ne 

daugiau 1,30 m); ruožui Jurbarkas – Kaunas: laivų ilgis – 100 m, plotis – 10 m, kelio gylis – 1,20 m 

(laivo grimzlė ne daugiau 1,00 m). 

Įmonės funkcijoms vykdyti yra naudojama Įmonės valdoma infrastruktūra (uostai, 

prieplaukos), kuri yra skirta vidaus vandenų kelių priežiūrą vykdančių techninių laivų aptarnavimui 

ir remontui. Šiuo metu Įmonė patikėjimo teise valdo 2 uostus ir 5 prieplaukas: 

− Kauno žiemos vidaus vandenų uostas su Laivų technikos priežiūros baze; 

− Uostadvario vidaus vandenų uostas; 

− Marvelės krovininė prieplauka; 

− Kauno keleivinė prieplauka; 

− Nidos keleivinė prieplauka; 

− Kauno marių keleivinė prieplauka; 

− Kauno krovininė prieplauka. 

Vandens transporto priemonių remontui ir priežiūrai Įmonė turi vienintelę Lietuvoje vidaus 

vandenų laivų technikos priežiūros bazę bei laivų keltuvą (slipą), kuriuo laivus galima iškelti į krantą.  
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Specialieji įpareigojimai 

Remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-1100 

„Dėl Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo 

rekomendacijų patvirtinimo“ 8 ir 8.1 punktų nuostatomis, yra laikoma, kad valstybės valdoma įmonė 

vykdo specialųjį įpareigojimą, jeigu pareiga atlikti tam tikrą aiškiai apibrėžtą funkciją yra nustatyta 

įstatymuose arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir atliekant šią funkciją (…) 

funkcijai atlikti yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai. Remiantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės 

reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo patvirtinimo“, Įmonė yra paskirta valstybinės reikšmės vidaus 

vandenų kelių valdytoja. Tuo pačiu nutarimu yra nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybinės 

reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas visą navigacijos laiką vykdo valstybinės reikšmės vidaus 

vandenų kelių darbus (visą jų kompleksą) ir užtikrina nustatytus valstybinės reikšmės vidaus vandenų 

kelių gabaritus . 

Šiai funkcijai atlikti Įmonei yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai Programos tikslo 

įgyvendinimo sąnaudoms kompensuoti pagal kiekvienais metais su Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerija pasirašomą valstybės biudžeto lėšų, skirtų Įmonei Programai vykdyti, 

naudojimo sutartį. Įmonė iš specialiojo įpareigojimo funkcijos vykdymo pajamų negauna. 

Vadovaujantis 2020 m. vasario 25 d. susitarimu su Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija Nr. 1F-20 ir vėlesniu jo pakeitimu (2020 m. lapkričio 18 d. susitarimas su Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerija Nr. 1F-161 „Dėl 2020 m. vasario 25 d. valstybės biudžeto lėšų, 

skirtų valstybės įmonei Vidaus vandens kelių direkcijai programai „Susisiekimo vandens keliais 

užtikrinimas“ vykdyti, naudojimo sutarties Nr. 1F-20 pakeitimo“) 2020 m. Įmonei Programos 

vykdymui buvo skirta 4.373 tūkst. eurų. Papildomai metų pabaigoje skirtos 50 tūkst. eurų lėšos, 

siekiant užtikrinti saugią laivybą vidaus vandens keliuose, buvo panaudotos įsigyjant inovatyvius, 

naujos kartos plastikinius bujus (jie lengvesni, dėl geresnio šviesos atspindėjimo laivavedžiui geriau 

matomi, žibintuose sumontuota įranga leidžianti nustatyti bujaus vietą laivakelyje).  

Pagrindiniai veiklos rodikliai pateikti 3.1 lentelėje. 

3.1 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai 

Rodiklis Mato vnt. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Pokytis 

Eksploatuojamų kelių ilgis km 429,7 435 443 
 

Maksimali navigacijos trukmė paros 199 206 213 
 

Pašalinta seklumų tūkst. m³ 285 721 887 
 

LR hidrografinio tinklo 

kartografavimas 

% nuo valst. reikšmės 

vidaus vandenų kelių 

10,1 10,4 16,5 

 

 

Pagal Įmonės atliekamas funkcijas, atskiriant komercinę veiklą ir specialiuosius įpareigojimus, 

Įmonė išskiria  pajamas ir sąnaudas. Gilesnė finansinės informacijos analizė nėra laikytina reikšminga 

ir nėra tenkinami 34-ajame verslo apskaitos standarte nurodyti informacijos apie verslo segmentus 

pateikimo kriterijai, verslo segmentu laikant išskirtą funkciją.  

Specialiųjų įpareigojimų vykdymui reikalingos didelės kapitalo investicijos, kurios per 

nusidėvėjimo sąnaudas ir ilgalaikio turto nurašymą neigiamai veikia Įmonės pelningumo rodiklius. 

Sąnaudos, patirtos vykdant specialiuosius įpareigojimus, yra kompensuojamos biudžeto lėšomis, 

tačiau ilgalaikio turto, naudojamo specialiųjų įpareigojimų vykdymui, nusidėvėjimo sąnaudos turi 
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būti dengiamos iš komercinės veiklos pajamų. Kadangi komercinės veiklos pajamos yra mažesnės už 

nusidėvėjimo sąnaudas, Įmonės veiklos pelningumas yra neigiamas. Dėl ankstesnės ydingos 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos politikos, dalies pasenusio ir nebenaudojamo veiklai vykdyti 

ilgalaikio turto likutinė vertė yra didelė, kadangi anksčiau nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas tik turto 

eksploatacijos laikotarpiais, todėl tokio turto nurašymas ženkliai didina Įmonės patiriamus nuostolius. 

Dėl šių priežasčių kapitalo investicijų projektų finansinis pinigų srautas neigiamas, tačiau šios 

ilgalaikės investicijos yra reikšmingos, nes yra orientuotos į socialinės – ekonominės naudos didinimą 

per viešųjų paslaugų teikimą. 

Komercinė veikla 

Įmonė, siekdama pelningos veiklos, vykdo ir kitą, Įmonės įstatuose numatytą, komercinę 

veiklą. Įmonė organizuoja ir rengia motorinių pramoginių laivų laivavedžių ir vidaus vandenų 

transporto specialistų ruošimo bei kvalifikacijos kėlimo kursus, teikia laivų buksyravimo, krovinių 

pervežimo paslaugas, vykdo laivų statybos ir remonto, techninės priežiūros darbus, įvertina laivų 

techninę būklę, teikia mobilių prieplaukų pastatymo, nuėmimo, plūdurų priežiūros ir sandėliavimo 

paslaugas.  

4. Įmonės klientai 

 Įmonės klientai yra juridiniai (viešieji ir verslo) ir fiziniai asmenys, kuriems teikiamos 

Ataskaitos 3 skyriuje nurodytos komercinės veiklos paslaugos – upinio grunto teikimo paslaugų 

gavėjai, vandens telkinių priežiūrą atliekančios įmonės, kurioms reikalingos batimetrinių matavimų 

ar kelio priežiūros paslaugos, savivaldybės, kurioms teikiamos prieplaukų pastatymo ir nuėmimo 

paslaugos, vidaus vandenų kelių naudotojai, laivų savininkai. 

Didžiausia komercinių pajamų dalis 2020 m. buvo gauta iš verslo įmonių (už upinių sąnašų 

pateikimą (29 %), batimetrinių matavimų užsakymas (23 %)), savivaldybių ir Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos (už plūdurų priežiūros ir prieplaukų pastatymo paslaugas (5 %)) ir laivų savininkų 

(už laivų stovėjimą (14 %)). Atsigaunanti pramoginė ir reguliari keleivinių laivų veikla Nemune 

sąlygojo ženkliai išaugusias keleivių vežimo paslaugų pajamas (13 %). 

Įmonės komercinių pajamų detalizavimas pateikiama šios ataskaitos finansinių ataskaitų rinkinyje 

bei aiškinamajame rašte. 

5. Įmonės veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 

Veiklos vykdymo apžvalga 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1244 patvirtintas 

nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 „Dėl 

Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, 

kuriuo  išplečiamas valstybinės reikšmės kelių sąrašą (toliau – Sąrašas) nuo 822 km. iki 877,1 km. 

Įmonė 2020 m., siekdama, kad  eksploatuojami ruožai tęstųsi iki konkrečių tinkamų rekreacijai vietų, 

eksploatavo 443 km, t. y., 8 km daugiau nei 2019 m. Taip pat papildomai Šilutės rajono savivaldybės 

prašymu vykdė 1,6 km maršruto į Ventę priežiūrą. Taip pat buvo vykdomi papildomi parengiamieji 

darbai (matavimai, analizė, derinimai), siekiant pasirengti kitais metais eksploatuoti iš Šilutės ir 

Klaipėdos r. sav. perimamus svarbiausius vietinės reikšmės vidaus vandenų kelius, kurie šiais metais 

LRV nutarimu patvirtinti valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliais. 
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Navigacijos trukmė, kaip ir ankstesniais metais, buvo diferencijuojama  atskiruose vidaus 

vandenų kelių ruožuose: tarptautinės reikšmės kelyje Kaunas – Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir 

Mituvos kanale buvo išlaikytas nustatytas maksimalus navigacijos laikotarpis 213 parų (nuo 

balandžio 9 d. iki lapkričio 7 d.), t.y., 7 parom daugiau nei 2019 m. Kituose eksploatuojamuose vidaus 

vandenų keliuose navigacijos trukmė buvo trumpesnė – 175 paros (nuo balandžio 20 d. iki spalio 11 

d.). (5.1 lentelė). 

5.1 lentelė. 2020 m. eksploatuotų kelių sąrašas ir navigacijos trukmė 

 

Eil. 

Nr. 

 

Vandens telkinio 

pavadinimas 

Eksploatuojamas ruožas Navigacija 

Pradžia ir pabaiga 
Ilgis, 

km 

Trukmė, 

paros 
Pradžia Pabaiga 

1. Nemuno upė Druskininkai – Liškiava 11,0 175 2020.04.20 2020.10.11 

2. Nemuno upė Žemaitkiemis – Birštonas 20,0 175 2020.04.20 2020.10.11 

3. Kauno Algirdo 

Brazausko 

hidroelektrinės 

(Kauno HE) 

tvenkinys 

Birštonas – Kauno HE ir atšaka į 

Rumšiškes 

 

63,0 175 2020.04.20 2020.10.11 

4. Nemuno upė Kauno krovinių prieplauka – 

Jurbarkas ir Kauno žiemos 

vidaus vandenų uosto akvatorija 

88,3 213 2020.04.09 2020.11.07 

5. Nemuno upė Jurbarkas – Atmatos žiotys ir 

Uostadvario vidaus vandenų 

uosto akvatorija 

126,0 213 2020.04.09 2020.11.07 

Atšaka į Kalnėnus 1,0 175 2020.04.20 2020.10.11 

6 Kuršių marios Atmatos upės žiotys – Klaipėdos 

valstybinis jūrų uostas ir atšaka į 

Nidą  

65,3 213 2020.04.09 2020.11.07 

7. Kuršių marios Nidos uostas – Lietuvos 

Respublikos valstybės siena 

4,0 213 2020.04.09 2020.11.07 

8. Mituvos kanalas Mituvos kanalo žiotys – 

Jurbarko krovinių prieplauka 

1,0 213 2020.04.09 2020.11.07 

9. Neries upė Vilniaus miesto ribose nuo 160,0 

km iki 170,5 km 

10,5 175 2020.04.20 2020.10.11 

10. Neries upė Neries upės žiotys – Kauno pilis 0,5 175 2020.04.20 2020.10.11 

11. Nevėžio upė Nevėžio upės žiotys –10.5 km 15,5 175 2020.04.20 2020.10.11 

12. Minijos upė Minijos upės žiotys – Lankupiai 19,0 175 2020.04.20 2020.10.11 

13. Karaliaus Vilhelmo 

kanalas 

Minijos upė – Drevernos upė 16,0 175 2020.04.20 2020.10.11 

14 Drevernos upė Karaliaus Vilhelmo kanalas – 

Dreverna 

1,9 175 2020.04.20 2020.10.11 

 Iš viso: 443,0 

 

2020 m. valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrai buvo naudojami kelių ženklinimo 

ir priežiūros laivai, vagos valymo technika, kitos vandens transporto priemonės (5.2 lentelė). 

5.2 lentelė. Programos vykdymui naudojamos vandens transporto priemonės 

Eil. 

Nr. 

Vandens transporto priemonė 

 

Nusidėvėjimas, 

proc. 

Paskirtis 

1. Motorlaivis „Sakalas“ 100 Kelių ženklinimas ir 

priežiūra 2. Motorlaivis „Skalvis“ 44 

3. Motorlaivis “Vytis“ 66 

4. Motorlaivis „Notangas“ 100 

5. Motorlaivis „Vytautas“ 22 Vagos valymas 
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6. Žemsiurbė „Nemuno-11“ 18 

7. Žemsiurbė „Upyna“ 16 

8. Plaukiojantis kranas „PK-10“ 18 

9. Motorlaivis „Gediminas“ 23 Aptarnaujantys vilkikai 

ir kitos vandens 

transporto priemonės 

10. Motorlaivis „Luodis“ 58 

11. Motorlaivis „Vitingas“ 76 

12. Motorlaivis „Žuvintas“ 32 

13. Motorlaivis „Jogaila“ 21 

 

Įmonė siekia, kad seklumos būtų pašalintos per 72 val., kaip tai nustato teisės aktai, o kai tokios 

galimybės nėra, informaciją apie esamą situaciją nedelsiant skelbia tinklalapyje www.vvkd.lt. Įmonė 

savo tinklalapyje teikia detalią, pastovią, kasdien atnaujinamą informaciją apie laivybos sąlygas 

eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose. Per pastaruosius metus tik 2017 

m. dėl palankių hidrometeorologinių sąlygų gyliai laivakeliuose, su kai kuriomis išimtimis vasaros 

pradžioje, visuomet buvo didesni už garantinius.  

Dėl 2020 m. kilusios hidrologinės sausros, buvo neišlaikomas garantinis gylis daugumoje 

vandens matavimo postų liepos – spalio mėnesiais. Dėl itin šiltos 2019-2020 m. žiemos nesusidarė 

stora sniego paklotė, dėl ko  Nemuno baseinas nesukaupė pakankamai vandens išteklių kad išlaikyti 

aukštą vandens lygį. Daugumoje vandens matavimo postų fiksuotas rekordiškai žemas vandens lygis, 

lyginant su daugiamečiais stebėjimais. Tai turėjo įtakos ir Kauno hidroelektrinės darbui, kuri 

privalėjo išlaikyti žemiausią leistiną vandens lygį rezervuare. Praleidžiamo vandens į žemupį debitas 

buvo lygus įtekančiam į rezervuarą vandens debitui. Daugumoje ruožų, dėl trūkstamų hidrotechninių 

statinių, formavosi seklumos kurios kliudė palaikyti garantinį vandens lygį. Tačiau, nepaisant 

susiklosčiusios situacijos, sezono metu seklumos buvo sėkmingai šalinamos ir, nors vandens lygis 

buvo itin žemas -  Įmonė išlaikė laivuojamą laivybos kelią sudėtingu sausmečio periodu. 5.3 lentelėje 

yra nurodyti mažiausi ir vidutiniai dydžiai pasirinktose tarptautinės reikšmės kelio E41 vietose 2020 

m. gegužės – spalio mėnesiais. Raudonu šriftu ir fonu pažymėti tie minimalūs ir vidutiniai mėnesio 

gyliai, kurie buvo mažesni nei nustatytas garantinis gylis (nuo Kauno iki Jurbarko garantinis gylis – 

1,2 m, nuo Jurbarko iki Rusnės – 1,5 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvkd.lt/
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5.3 lentelė. Minimalūs ir vidutiniai gyliai kelyje E41 seklumose 2020 m. 

 
 

2020 m. vidaus vandenų laivybos darbus vykdė žemsiurbės „Nemuno – 11“ ir „Upyna“ bei 

plau-kiojantis kranas „PK – 10“. Navigacijos sezonu iš vidaus vandenų probleminių ruožų pašalinta 

887 tūkst. m3 sąnašinio grunto. 2020 metų pabaigoje atlikti valymo darbai pagerins laivybos sąlygas 

ir 2021 metų sezono metu. 

2020 m. Įmonės specialistai vykdė Nemuno upės vagą reguliuojančių bunų priežiūrą, analizavo 

jų būklę bei teikė rekomendacijas ir įžvalgas dėl bunų rekonstravimo ir/ar naujų statybos vykdomo 

projekto „TEN-T kelio tinklo E41 modernizavimas“ projektuotojams. Plaukiojantis kranas taip pat 
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vykdė uosto priežiūros darbus,  atlikdamas krantų stabilizavimą, valė seklumas ties Kauno žiemos 

uosto įplauka, Marvelės krovinine ir Kauno keleivine prieplaukomis, Nevėžio upėje, šalino kliūtis 

atskirose Nemuno upės vietose, bei vykdė kitus eksploatacinius nedidelės apimties grunto kasimo 

darbus. (5.4  lentelė). 

5.4 lentelė. Laivakelio valymo ir bunų remonto darbų apimtys 2020 m. 

Technikos pavadinimas Pašalinta grunto, m3 Sutvarkyto ruožo ilgis, km 

Žemsiurbė „Nemuno 11“ 303.551 10,03 

Žemsiurbė „Upyna“ 514.024 19,09 

Plaukiojantis kranas „PK-10“ 69.984 1,16 

Iš viso 887.559 22,30 

 

Kiekvienai laivakelio valymo darbų vietai buvo rengiami ir Aplinkos apsaugos departamento 

atitinkamoms valdyboms pateikti valymo darbų planai, kurie, jeigu veikla vykdyta saugomose 

teritorijose, derinti su atitinkamų regioninių parkų (Panemunių arba Nemuno deltos) direkcijoms. Iš 

viso parengta ir pateikta Aplinkos apsaugos departamento valdyboms 32 valymo darbų planai, iš 

kurių 20 planų, kai veiklos vykdomos saugomose teritorijose, suderinta su regioninių parkų 

direkcijomis. Pagal parengtus Valymo darbų planus atlikti virš 50 seklumų šalinimo darbai. 

Atliktas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių tinklo kartografavimas. Batimetriniai 

matavimai buvo atlikti atskiruose Nemuno upės ruožuose, Kuršių mariose, o taip pat Neries ir 

Nevėžio upių ruožuose, iš viso 86,38 km ilgio ruožuose. 

Laivų technikos priežiūros bazėje buvo atliekami vidaus vandenų kelių priežiūros darbuose 

naudojamų laivų ir kitų mechanizmų, navigacinių ženklų remonto darbai. Iki 2020 m. navigacijos 

pradžios buvo suremontuoti ir paruošti navigacijai motorlaiviai „Vytis“, „Sakalas“, „Skalvis“, 

„Notangas“, „Vytautas“ ir baržos „B-04“, „B-05“, „B-06“, "B-02“, „ŠG-1 bei suremontuoti ir 

paruošti navigacijai vandens kelio ženklai – beveik 400 bojų. Atliktas laivakelio valymo laivų - 

žemsiurbių „Nemuno-11“  ir „Upyna“, motorlaivių „Jogaila“, „Gediminas“, „Vitingas“ bei 

plaukiojančio krano „PK-10“ ir baržos „B-03“ - remontas. 

Navigacijos metu remontuojami laivai ir kitos plaukiojančios priemonės bei mechanizmai 

iškelti į krantą laivų keltuvo  (slipo) pagalba. Slipas yra ypatingai svarbus atliekant apatinės laivo 

dalies remonto darbus, kadangi vandenyje tokių darbų atlikti, neiškėlus darbų į krantą – nebūtų 

galimybė. Todėl, kasmet yra planuojami ir atliekami slipo mechanizmų remonto darbai. 

Uostadvario vidaus vandenų uoste atlikti einamieji uosto statinių ir pastatų priežiūros ir 

remonto darbai.   

Vykdyta Įmonei priklausančios uostų ir prieplaukų infrastruktūros priežiūra, suteikta laivų 

laikymo paslaugos akvatorijoje ir aikštelėse. Nidos keleivinės krantinės priežiūrą pagal 

bendradarbiavimo sutartį vykdė UAB „Neringos komunalininkas“. Pasibaigus navigacijai, 

dalyvaujant Lietuvos transporto saugos administracijos atstovui, buvo atliktos uostų ir prieplaukų 

hidrotechnikos statinių kasmetinės techninės apžiūros. Parengti uostų ir hidrotechnikos statinių 

kasmetinių apžiūrų aktai.  

2020 m. buvo komunikuojama su vandens transporto naudotojais, siekiant paaiškinti šių metų 

navigacijos laikotarpio ypatumus, kai dėl ypač žemo vandens lygio nebuvo palankios sąlygos 

laivybai. Atliktas valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių naudotojų pasitenkinimo tyrimas. 

Tyrimo rezultatai pateikiami 1 priede. Navigacijos laikotarpiu Įmonė savo tinklalapyje teikia detalią, 

pastovią, kasdien atnaujinamą informaciją apie laivybos sąlygas eksploatuojamuose valstybinės 

reikšmės vidaus vandenų keliuose. 2020 m. buvo gauta nemažai verslo ir visuomenės atstovų 

užklausų susijusių su vidaus vandens kelių naudojimo sąlygomis. Užklausos gautos per Įmonės 
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internetinę svetainę, el. paštu ir /ar telefonu. Taip pat vidaus vandenų kelių naudotojams buvo suteikta 

galimybė pareikšti savo nuomonę dėl eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių 

būklės, tačiau 2020 m. pretenzijų nebuvo gauta. 

 

Veiklos rezultatų atitiktis strateginiams tikslams 

2020 m. pasiektų veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams pateikiama 5.5 lentelėje.  

5.5 lentelė. 2020 m. veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams 

Uždavinys, veiksmas Rodiklis, matavimo vienetas 2020 

planas 

2020 

faktas 

Įvykdymas 

Tikslas. Eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir jų infrastruktūros kokybė 

Uždavinys. Garantuoti laivybą 

eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos 

valstybinės reikšmės vidaus vandenų 

keliuose užtikrinant nustatytus kiekybinius 

ir kokybinius vidaus vandenų kelių 

rodiklius 

% nuo suderintos su  

Susisiekimo ministerija 

navigacijos trukmės  

 

70% - Dėl žemo 

vandens 

lygio 

kokybiniai 

rodikliai 

buvo 

neišlaikomi 

(5.3 lentelė) 

Veiksmai: 

1) Išlaikyti bendrą eksploatuojamų 

valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių 

ilgį 

2) Laivakelio valymas 

3) Vykdyti batimetrinius matavimus 

 

 Eksploatuojamas kelias, km 

 

 

Pašalinta seklumų, tūkst. m3 

Procentai nuo valstybinės 

reikšmės vidaus vandenų kelių 

 

443 km 

 

 

750 

10% 

 

 443 km 

 

 

887 

16,5% 

 

100% 

 

 

118% 

165% 

 

Uždavinys. Didinti valstybinės reikšmės 

vidaus vandenų kelių naudotojų 

pasitenkinimą 

Pagrįstų skundų skaičius, vnt. ≤ 4 0 100% 

Veiksmai:  

1) Valstybinės reikšmės vidaus vandenų 

kelių naudotojų pasitenkinimo tyrimo 

atlikimas 

2) Informacijos apie eksploatuojamus 

valstybinės reikšmės vidaus vandenų 

kelius pateikimas naudotojams 

 

Atliktas tyrimas, vnt. 

 

 

Kiekvieną darbo dieną 

navigacijos metu 

 

1 

 

 

100%  

 

 1 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

Tikslas. Veiklos efektyvumo ir darbuotojų įsitraukimo didinimas 

Uždavinys. Efektyvus Įmonės pajėgumų 

naudojimas 

 

Pajamų (įskaitant Programos 

asignavimus) ir ilgalaikio turto 

(imamas ilgalaikio turto vertės 

metų pradžios ir pabaigos 

reikšmių vidurkis)* santykio 

pokytis (augimas), palyginus 

su 2019 m. 

0,09 0,14 155% 

Veiksmai: 

1) Komercinės veiklos pajamų augimas 

2) Atlikti kaštų analizę 

 

Gautos pajamos, tūkst. Eur 

Atlikta analizė, vnt. 

 

275 

1 

 

347 

1 

 

126% 

100% 

Uždavinys. Didinti darbuotojų motyvaciją 

 

Darbuotojų pasitenkinimo 

darbu pokytis (vertinant 

tyrimo rezultatus), vnt.: 

2020 – n% (pradinė reikšmė) 

2021 – (n+5)% 

2022 – (n+10)% 

- 77 % - 
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Uždavinys, veiksmas Rodiklis, matavimo vienetas 2020 

planas 

2020 

faktas 

Įvykdymas 

Veiksmai: 

1) Sukurti motyvacinę sistemą 

2) Organizuoti vidinės komunikacijos 

renginius 

3) Organizuoti komandos formavimo 

renginius 

4) Dalyvauti socialinės atsakomybės 

akcijose 

 

Sukurta sistema, vnt. 

Renginių skaičius, vnt.  

 

Renginių skaičius, vnt.  

 

Akcijų sk. vnt. 

 

1 

 2 

 

12 

 

2 

 

1 

2 

 

12 

 

2 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Komercinės veiklos plėtra 2020 m.  

2020 m. Įmonė intensyviai dėjo pastangas pasitikėjimo laivybos galimybėmis atstatymui bei 

laivybos perspektyvų propagavimui, todėl didelis dėmesys buvo kreipiamas vertinant ir rengiant 

Įmonės eksploatuojamus vidaus vandenų kelius bei jų infrastruktūrą vidaus vandenų kelių naudotojų 

poreikiams. 

Skatindama laivybą, kaip labiausiai tausojančią aplinką, ekologiškai patrauklią transporto rūšį, 

Įmonė efektyviai naudojo valdomą infrastruktūrą ir įrangą, atliko reikiamos apimties laivakelio 

valymo ir priežiūros darbus, skatino savivaldybes, verslo atstovus bendradarbiauti vystant keleivių 

krovinių pervežimus vidaus vandenų transportu. 

Propaguodama krovininę laivybą, Įmonė dar 2019 m. suorganizavo pirmuosius komercinių 

krovinių konteineriuose gabenimo reisus maršrutu Marvelės krovininė prieplauka (Kaunas) - 

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – Marvelės krovininė prieplauka (Kaunas) (finansuojama 2014-

2020 m. Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos tarptautinio projekto 

„EMMA). Krovinių krova buvo atliekama Marvelės krovininėje prieplaukoje (5.1 paveikslas) ir 

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Dalyvaudama projekte Įmonė stiprinant vidaus vandenų kelius 

bei upių-jūrų transportą ir skatinant naujų tarptautinių pervežimo paslaugų kūrimąsi siekia krovinių 

pervežimo ir logistikos paslaugų plėtros Baltijos jūros regione. 2020 m. buvo pasirašyta projekto II 

etapo vykdymo sutartis „EMMA Extension“. 

5.1 paveikslas. Barža su konteineriais prie Marvelės krovininės prieplaukos 
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2020 m. Įmonė toliau tęsė aktyvų bendradarbiavimą su savivaldybėmis keleivinės laivybos 

srityje: 

- Bendradarbiaujant su Šilutės ir Klaipėdos rajono savivaldybėmis, inicijuotas valstybinės 

reikšmės vidaus vandenų kelių išplėtimas, ko pasėkoje į šį sąrašą įtraukti Nemuno žemupio, taip 

pat Kuršių marių vietinės reikšmės keliai; 

- Kauno rajono savivaldybės ir Įmonės bendradarbiavimo rezultatas – toliau vykdyti reguliarūs 

keleivių pervežimai Įmonės laivu „Vilkija“ maršrutu Kaunas – Vilkija – Kaunas (sustojant 

Zapyškyje, Kulautuvoje ir Kačerginėje), kuriuo pervežta apie 2000 keleivių; 

- Druskininkų savivaldybė, atsižvelgiant į Įmonės rekomendacijas, numatė galimybę steigti 

uostą Druskininkuose, kuris perspektyvoje galėtų tapti tarptautiniu, ir aptarnauti laivus 

plaukiančius maršrutu Druskininkai-Gardinas-Druskininkai; 

- Klaipėdos r. sav., siekdama užtikrinti keleivinę laivybą maršrutu Dreverna-Juodkrantė 

finansuoja kelio priežiūros darbus, kuriuos 2020 m. kvalifikuotai atliko Įmonė; 

- Jurbarko r. sav. inicijuoja projektus, kuriuos įgyvendinus pagerėtų keleivinės ir krovininės 

laivybos galimybes šiame regione. Savivaldybė inicijavo žemės sklypo perėmimo procedūras, ko 

pasėkoje galėtų būti plėtojamas Jurbarko krovininis uostas; 

- Bendradarbiaujant su Šilutės ir Klaipėdos rajono savivaldybėmis, inicijuotas valstybinės 

reikšmės vidaus vandenų kelių išplėtimas, ko pasėkoje į šį sąrašą įtraukti Nemuno žemupio, taip 

pat Kuršių marių vietinės reikšmės keliai; 

- Klaipėdos rajono ir miesto merai pasirašė protokolą, kuriuo siekiama, kad Karaliaus Vilhelmo 

kanalas būtų aktyviau naudojamas laivybai, tuo tikslu atveriant išplaukimą į Kuršių marias kuo 

arčiau Klaipėdos, taip pat būtų pagerintos sąlygos praplaukti Drevernos šliuzą. Prie šių iniciatyvų 

aktyviai prisideda ir Įmonė; 

- Vilniaus miesto savivaldybė savo planavimo dokumentuose, numato plėtoti prieplaukų tinklą, 

įsteigti žiemos uostą; 

- Kartu su Kauno miesto savivaldybe planuojama inicijuoti laivų šliuzo per Kauno HE statybos 

galimybių analizę, išplėsti prieplaukų tinklą Nemuno upėje žemiau Kauno HE; 

- 2020 m. privati bendrovė sėkmingai tęsė keleivių pervežimą maršrutu Kaunas-Nida, kuris 

nebūtų atsiradęs be Neringos savivaldybės, kitų savivaldybių, esančių prie Nemuno pritarimo, 

taip pat Įmonės specialistų teiktos kvalifikuotos pagalbos; 

- Bendradarbiaujant su Trakų rajono savivaldybe (savivaldybės užsakymu) parengta laivybos 

organizavimo Galvės ežere schema; 

- Įmonė, teikdama sąlygas ir pasiūlymus LR bendrojo plano, savivaldybių bendrųjų planų, kitų 

strateginių dokumentų rengimui visuomet kvalifikuotai, pasitariant su savivaldybių atsakingais 

specialistais, atsižvelgia į savivaldybių poreikius bendrame vandens transporto plėtojimo 

kontekste. 

2020 m. suintensyvėjo savivaldybių besiribojančių su vidaus vandenų keliais  

suinteresuotumas atnaujinti ir sudaryti sąlygas laivybai, kadangi tai išplėstų savivaldybių 

potencialą. Visos savivaldybės nuo Nemuno aukštupio iki žemupio ir Kuršių marių regiono 

suinteresuotos tiek krovininės, tiek keleivinės laivybos atsiradimu ir plėtra, maršruto Kaunas-

Nida greitaeigio maršruto vykdymu, turizmo grandžių integravimu į vidaus vandenų transportą ir 

t.t. Sprendžiamas klausimas dėl Nemuno žemupio/Nemuno deltos vietinės reikšmės vidaus 

vandenų kelių statuso pakeitimo į valstybinės, pradėti eksploatuoti kitus valstybinius kelius (jų 

ruožus, kurie būtų prioritetiniai), kurie turi tiesiogines jungtis su Nemuno upe (Nevėžis, Neris), 

savivaldybėms suteikti finansinius instrumentus krovininės ir keleivinės laivybos infrastruktūros 
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kūrimui (pavyzdžiui, Druskininkų, Alytaus, Kauno, Šakių, Jurbarko ir kt. vietovėse), užtikrinti 

valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelio valdytojo veiklos galimybes, siekiant eksploatuoti kuo 

daugiau laivybai patrauklių vidaus vandenų kelių, išlaikant tinkamas charakteristikas. Būtina 

pažymėti, kad šiuo metu neeksploatuojama beveik 50 proc. vidaus vandenų kelių o 

eksploatuojamuose keliuose sudėtinga išlaikyti garantinius matmenis, kas riboja tiek krovininės, 

tiek keleivinės laivybos plėtrą, nors susidomėjimas iš verslo subjektų neabejotinas. 

5.2 paveikslas. Keleivinis laivas „Vilkija“ prie Kauno senamiesčio prieplaukos 

 
 

Įmonė, siekdama Lietuvos viso vidaus vandenų kelių tinklo įveiklinimo, 2020 m. pateikė 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Vidaus vandens kelių plėtojimo strategijos gaires, 

apimančias viso vidaus vandenų kelių tinklo įveiklinimo planą bei priemones jo įgyvendinimui. 

6. Informacija apie personalą 

Įmonės struktūra pateikta 6.1 paveiksle. 

6.1 paveikslas. Įmonės struktūra 

 
 

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2020 metais buvo 78, 2019 metais - 72. Vidutinis 

darbuotojų amžius 2020 m. – 43 m., 2019 m. – 50 m. Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir 

padalinius 2019 ir 2020 m. gruodžio 31 d. pateikiamas 6.1 lentelėje.  
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6.1 lentelė. Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir padalinius, asm. 

Padalinys 
2019 2020 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai 

Administracija 8 13 6 7 

Laivyba 3 43 1 48 

Gamyba 1 12 1 15 

Viso 12 68 8 70 

 

Įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai. Nemaža dalis iš jų, ypatingai dirbančių gamyboje ar 

laivuose, yra ilgamečiai darbuotojai, sukaupę didelę patirtį. Tačiau vienas iš Įmonės personalo 

politikai tekusių iššūkių 2019-2020 m. – darbuotojų pakeičiamumas (ypatingai vyresnio amžiaus). 

Duomenys rodo, kad situacija tendencingai gerėja. Techninės priežiūros ir gamybos skyriuje, kurio 

darbuotojų amžiaus vidurkis praeitais metais buvo pats didžiausias, situacija 2020 m. ypatingai pakito 

(6.2 pav.).  

6.2 paveikslas. Darbuotojų amžiaus vidurkis pagal padalinius, m. 

 
 

Senstančių darbuotojų pakeičiamumo ir naujų specialistų pritraukimo problema buvo 

sprendžiama didinant darbo užmokestį, kuris buvo mažesnis nei šalies vidurkis. 2018 m. įvykdžius 

Įmonės struktūros pokyčius, nuo 2019 m. sausio 1 d. iš Įmonės vidinių resursų buvo padidintas 

Įmonės darbuotojų darbo užmokestis. 

 2020 m. darbo užmokesčio fondas sudarė 1.695 tūkst. eurų (2019 m. – 1.203 tūkst. eurų). 2020 

m. darbo užmokesčio fondas didėjo dėl išaugusių atlyginimų, išmokėtų vykdant komercinę veiklą ir 

ES projektus. Vidutinis darbo užmokestis 2019 - 2020 m. pateikiamas 6.2 lentelėje.  

6.2 lentelė. Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybes, Eur 

Pareigybė 

2019 2020 

Darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis darbo 

užmokestis 

Darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis darbo 

užmokestis 

Generalinis direktorius, 

direktoriai  

4 3813 4 4798 

Vadovaujantys darbuotojai 8 1006 6 2627 

Specialistai 11 1211 15 1426 

Laivų įgulų nariai 44 969 45 1618 

Darbininkai 13 772 13 1040 
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Generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo darbo užmokestį sudaro pastovi dalis ir kintama 

dalis. Kintamos dalies dydis priklauso nuo Įmonės ūkinės finansinės veiklos rodiklių (6.3 lentelė), 

kurie yra tvirtinami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, įvykdymo. 2020 m. Įmonės 

vadovybei (generaliniam direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, techninės priežiūros ir  gamybos 

direktoriui ir laivybos direktoriui) priskaičiuotas darbo užmokestis ir kitos išmokos iš viso sudarė 

228.572 eurų (2019 m. – 153.738 eurų). 

6.3 lentelė. 2020 m. ūkinės finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovo mėnesinės algos 

kintamosios dalies dydžiui nustatyti 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Kintamoji 

dalis, % 

Iš viso 

2020 m. 

I 

ketv. 

II 

ketv. 

III 

ketv. 

IV 

ketv. 

1. Komercinės veiklos pajamos, 

tūkst. Eur 

12,5 (50)* ≥275 ≥20 ≥70 ≥70 ≥115 

2. Marvelės krovininėje 

prieplaukoje priimtų laivų 

skaičius, vnt. 

12,5 ≥50 netai

ko 

mas 

≥10 ≥20 ≥20 

3. Išlaikyti nustatytą navigacijos 

trukmę eksploatuojamuose 

valstybinės reikšmės vidaus 

vandenų keliuose, paros 

25 213 netai

ko 

mas 

76 92 45 

* 2020 m. I ketvirtį kintamosios dalies dydis – 50 %, 2020 m. II-IV ketvirtį – 12,5 %. 

 

Įmonė, norėdama būti konkurencinga, pritraukti ir išlaikyti geriausius specialistus, siekia būti 

lanksti, suteikti daugiau laisvės ir pasitikėti savo darbuotojais. 2020 m., kaip motyvacinė priemonė, 

buvo sudaryta nuotolinio darbo galimybė (pradedama nuo 1 darbo dienos savaitėje) darbuotojams, 

kurie gali dirbti nuotoliniu būdu.  

2020 m. Įmonė siekė darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei personalo ugdymo, atsižvelgiant į 

būtinumą įgyti ar kelti kvalifikaciją, atsiradus naujoms technologijoms, specialiems darbams atlikti, 

perkvalifikuoti darbuotojus. Įmonei buvo svarbus darbuotojų įsitraukimo didinimas bei esminių 

kompetencijų išlaikymas ir ugdymas, skatinama motyvacija, kuriant naujas ir nepamirštant senų 

Įmonės tradicijų. Šiandien darbuotojams svarbu bendruomeniškumo jausmas, socialinių poreikių 

išpildymas ir, žinoma, galimybė augti profesinėje srityje. Kasmetiniai renginiai, savaitės darbų 

rezultatų aptarimai, grįžtamojo ryšio puoselėjimas, tai tradicijomis tampančios veiklos, sukuria 

daugiau pridėtinės vertės nei įprasta manyti. 

Siekiant efektyvumo personalo valdymo srityje, 2020 m. padarytas didelis įdirbis formuojant 

“Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles” (planuojamas tvirtinimas 2021 m.), parengtas 

ir patvirtintas “Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas”. 

7. Vykdomi ir planuojami investicijų projektai 

Įmonė savo jėgomis finansuoti kapitalo investicijų negali, t. y., reikalingas išorinis finansavimo 

šaltinis - valstybės investicijų programos ir/ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų lėšos. 

Įmonė valstybės investicijų projektus planuoja atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos strateginius dokumentus, Įmonės 

strateginius dokumentus bei veiklos prioritetus. Įmonės struktūriniai padaliniai teikia informaciją apie 

siūlomus projektus, kurių įgyvendinimui yra nustatomi prioritetai pagal projektų svarbą Įmonės 

funkcijų vykdymui. 2020 – 2024 m. laikotarpiu Įmonė prioritetą teikia: 
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− tinkamų laivybai sąlygų sudarymui ir laivybos skatinimui tarptautinės reikšmės vidaus 

vandenų kelyje E41 Kaunas –Klaipėdos valstybinis jūrų uostas (projektai „TEN-T tinklo kelio E41 

modernizavimas“, „Žemsiurbės įsigijimas“, „EMMA: Krovinių pervežimo ir logistikos paslaugų 

plėtra Baltijos jūros regione, stiprinant vidaus vandenų kelius bei upių-jūrų transportą ir skatinant 

naujų tarptautinių pervežimo paslaugų kūrimąsi“); 

− vientiso kelio Nemuno aukštupyje nuo Kauno HE iki valstybinės sienos su Baltarusija 

įrengimui (projektas „Nemuno aukštupio laivakelio priežiūros technikos įsigijimas“); 

− inovacijų diegimui (projektas „SGD varomo seklių vidaus vandenų vilkiko sukūrimas“); 

− projektams, susijusiems su aplinkos apsauga (projektas “Suinteresuotų institucijų 

pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“). Įmonės 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui teikti projektai/strateginės iniciatyvos prisideda 

prie kovos su klimato kaita, aplinkai draugiško susisiekimo, darnaus ir integruoto judumo, 

intermodalinio krovinių pervežimo, eismo saugos, saugumo bei skaitmenizavimo skatinimo.  

2020 m. vykdyti projektai  

2020 m. Įmonė įgyvendino 2 investicijų projektus. 

 Projektas „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“ 

Projekto tikslas: pagerinti laivybos sąlygas vidaus vandenyse modernizuojant TEN-T tinklo 

vidaus vandenų kelią E41. Projektas taip pat prisidės prie laivybos konkurencingumo didinimo. 

Projekto uždavinys - užtikrinti tokią tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 infrastruktūros 

būklę, kad būtų sudarytos sąlygos išlaikyti nustatytus kelio E41 matmenis vykdant laivakelio 

priežiūros darbus. 

Projekto būklė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d.  įsakymu Nr. 

3-440 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 

priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų patvirtinimo“ 

projektas „TEN-T tinklo vidaus vandenų kelio E41 modernizavimas“ buvo įtrauktas į valstybės 

projektų sąrašą. Gautas CPVA 2019 m. spalio 7 d. raštas Nr. 2019/2-6447 „Dėl priemonės 06.2.1-

TID-V-510 valstybės projektų sąrašo patvirtinimo ir kvietimo teikti paraiškas“, kviečiantis teikti 

paraišką. 2020 m. gruodžio 9 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 

Trukmė: 2020-2023 m.; 

Biudžetas: 28.261 tūkst. Eur (Skirtas finansavimas 23.261 tūkst. Eur); 

Finansavimo šaltinis: ES investicijos; 

Įgyvendinimo vieta: Nemuno upės ruožas nuo Kauno iki Atmatos žiočių; 

Pagrindiniai projekto rodikliai pateikiami 7.1 lentelėje.  

7.1 lentelė. Projekto „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“ pagrindiniai rodikliai 

Rodiklis Reikšmė 

Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms – FGDV(I) -15.812.439 Eur 

Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms – FVGN(I) -0,20 % 

Finansinis naudos ir išlaidų santykis – FNIS 0,24 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė – EGDV 11.098.558 Eur 

Ekonominė vidinė grąžos norma – EVGN 38,66 % 

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis – ENIS 19,24 

Šaltinis: Investicijų projektas “ TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas ” 
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Projektas „Nemuno aukštupio laivakelio priežiūros technikos įsigijimas“ 

Projekto tikslas: sudaryti tinkamas laivybai sąlygas Nemuno aukštupyje nuo Birštono iki 

Juodosios Ančios žiočių, įrengiant vientisą eksploatuojamą vidaus vandenų kelią nuo Kauno iki 

valstybės sienos su Baltarusija.  

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą - sudaryti tinkamas laivybai sąlygas Nemuno aukštupyje 

nuo Birštono iki Juodosios Ančios žiočių, įrengiant vientisą eksploatuojamą vidaus vandenų kelią 

nuo Kauno iki valstybės sienos su Baltarusija, numatytas konkretus uždavinys – įrengti vandens kelią 

neeksploatuojamuose ruožuose ir vykdyti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelio nuo Birštono 

iki Juodosios Ančios žiočių priežiūros darbus, įskaitant susiformavusių seklumų ir rėvų šalinimą. 

Projekto būklė: patvirtintas, 2020 m. vasario 25 d. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės 

įmonei Vidaus vandens kelių direkcijai programai „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ 

vykdyti, naudojimo sutartimi Nr. 1F-20 tarp Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Įmonės 

paskirtas finansavimas.  

Trukmė: 2020-2021 m.; 

Biudžetas: 2.600 tūkst. Eur; 

Finansavimo šaltinis: valstybės investicijos; 

Įgyvendinimo vieta: Nemuno upės ruožas nuo Kauno marių iki valstybės sienos su Baltarusija; 

Pagrindiniai projekto rodikliai pateikiami 7.2 lentelėje.  

7.2 lentelė. Projekto „Nemuno aukštupio laivakelio priežiūros technikos įsigijimas“ pagrindiniai 

rodikliai 

Rodiklis Reikšmė 

Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms – FGDV(I) -5.254.407 Eur 

Finansinis naudos ir išlaidų santykis – FNIS 0 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė – EGDV 12.966.019 Eur 

Ekonominė vidinė grąžos norma – EVGN 23,76 % 

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis – ENIS 4,16 

Šaltinis: Investicijų projektas “Nemuno aukštupio laivakelio priežiūros technikos įsigijimas” 

Kaip partneris Įmonė dalyvavo įgyvendinant tris projektus (7.3 lentelė). 

7.3 lentelė. 2020 m. vykdyti projektai (partnerio statuse) 

Projektas Aprašymas Finansavimas Trukmė 

Suinteresuotų institucijų 

pajėgumų pritaikymas 

gerinant upinių ir mažųjų 

žuvėdrų apsaugos būklę 

Lietuvoje 

Pagrindinis projekto tikslas - 

pagerinti upinių ir mažųjų 

žuvėdrų perinčių populiacijų 

būklę jų apsaugai skirtose 

teritorijose, tinkamai tvarkant jų 

veisimosi buveines bei taikant 

kitas šioms rūšims svarbias 

apsaugos priemones. 

Įmonės dalis 

projekto biudžete 

- 467 tūkst. Eur. 

Finansavimo 

šaltinis - ES lėšos 

ir nuosavos lėšos 

2019-2022 m. 

EMMA: Krovinių 

pervežimo ir logistikos 

paslaugų plėtra Baltijos 

jūros regione, stiprinant 

vidaus vandenų kelius 

bei upių-jūrų transportą ir 

skatinant naujų 

Projekto tikslas – vidaus 

vandenų ir upės – jūros 

transporto potencialo Baltijos 

jūros regione vystymas. 

Įmonės dalis 

projekto biudžete 

- 30 tūkst. Eur. 

Finansavimo 

šaltinis - ES 

investicijos ir 

nuosavos lėšos 

2019-2021 m. 
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tarptautinių pervežimo 

paslaugų kūrimąsi  

Kaimynines šalis 

jungiančio bendro 

vandens kelio vystymas 

tvariam turizmui ir 

bendradarbiavimui 

Projekto tikslas: sukurti turistinį 

vandens kelią (trasą), jungiantį 

Lietuvą ir Lenkiją Augustavo 

kanalu ir Nemuno upe; laivybos 

ir verslumo sąlygų Nemuno 

aukštupyje gerinimas. 

Įmonės dalis 

projekto biudžete: 

87 tūkst. Eur 

Finansavimo 

šaltinis: ES lėšos, 

Interreg V–A 

Lietuva–Lenkija 

bendradarbiavimo 

programa  

 

2020-2022 m. 

 

Planuojami vykdyti projektai  

Projektas „Žemsiurbės įsigijimas“ 

Įsigyta nauja žemsiurbė būtų naudojama seklumų šalinimui ir pakeistų pasenusią žemsiurbę 

„Nemuno 11“. 

Projekto būklė: projektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 

2020-2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 

m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3-72. 

Trukmė: 2021-2022 m.; 

Biudžetas: 2.800 tūkst. Eur; 

Finansavimo šaltinis: valstybės investicijos; 

Įgyvendinimo vieta: Nemuno upės ruožas nuo Kauno iki Atmatos žiočių; 

Pagrindiniai projekto rodikliai – investicijų projektas yra rengiamas ir bus teikiamas 2020 m. 

balandžio mėn. 

Projektas „SGD varomo seklių vidaus vandenų vilkiko sukūrimas“ 

Projekto tikslas: didinti krovininės laivybos potencialą bei skatinti mažiau taršaus kuro 

naudojimą vidaus vandenų laivyboje, diegiant inovacijas vidaus vandenų transporto srityje. 

Įgyvendinant šį projektą planuojama, kad bus sukurtas suskystintomis gamtinėmis dujomis 

(toliau – SGD) ir (arba) kitais alternatyviais, draugiškais aplinkai energijos šaltiniais varomas 

vilkikas, galintis plaukti sekliuose vandenyse. Šis laivas prisidės prie vidaus vandenų kelių 

konkurencingumo didinimo, perkeliant krovinių srautus iš sausumos kelių į vandens transportą ir taip 

prisidedant prie energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos taršos mažinimo politikos tikslų. 

Projekto būklė: gautas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2019 m. spalio 22 d. raštas 

Nr. 5V-451 „Dėl vertinimo išvados pateikimo“, kuriame nurodyta, kad Ikiprekybinių pirkimų 

ekspertų grupė priėmė išvadą, kad Įmonės planuojamas vykdyti ikiprekybinis pirkimas atitinka 

ikiprekybinio pirkimo objektui keliamus reikalavimus. Projektas taip pat gavo Mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos pritarimą dėl didelės vertės ikiprekybinio 

pirkimo vykdymo. Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-744 

projektas buvo įtrauktas į rezervinių valstybės projektų sąrašą. 

Trukmė: 2020-2022 m.; 

Projekto biudžetas: 2.211 tūkst. Eur; 

Finansavimo šaltinis: ES lėšos (1.996 mln. Eur) ir Įmonės lėšos (215 tūkst. Eur). 

 

Ateities ekonomikos DNR planui teiktos investicijos/projektai „Vidaus vandens kelių ir 

krantinių infrastruktūra“  veiksmui įgyvendinti 
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Veiksmo tikslas: užtikrinti infrastruktūrą krovininei ir keleivinei laivybai plėtoti 

Būklė : atliktas  CPVA  vertinimas. Sprendimas dėl veiksmo finansavimo bus priimtas sudarius 

projekto „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“ numatyto įgyvendinti pagal 2014-2020 m. ES 

struktūrinių investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų 

vandens transporte užtikrinimas“ finansavimo sutartį. 

Trukmė: 2020-2021 m. 

Veiksmo veiklų biudžetas:  

Nidos prieplaukos krantinės sutvarkymas: 250 tūkst. Eur;  

Uostadvario vidaus vandenų uosto sutvarkymas: 500 tūkst. Eur; 

Kauno žiemos vidaus vandenų uosto sutvarkymas: 500 tūkst. Eur; 

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams 

ir priemonėms finansuoti. 

Projektas „Jurbarko vidaus vandenų uosto įkūrimas“ 

Projekto tikslas: plėsti krovininę laivybą vidaus vandenų kelyje E41 Nemuno upe 

Projekto būklė: teiktas DNR plano „Vidaus vandens kelių ir krantinių infrastruktūra“  veiksmui 

įgyvendinti; atliktas CPVA vertinimas; dėl po projekto įgyvendinimo planuojamos veiklos vykdymo 

ir iš jos gaunamos ekonominės naudos – pajamų – projektas pripažintas netinkamas finansuoti pagal 

šią priemonę. Ieškomos finansavimo galimybės iš kitų priemonių/fondų (projektas pateiktas  

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui (RRF). 

Trukmė: 2021-2022 m.; 

Projekto biudžetas: 2.000 tūkst. Eur; 

Finansavimo šaltinis: ES investicijos; 

Pagrindiniai projekto rodikliai pateikiami 7.4 lentelėje.  

7.4 lentelė. Projekto „Jurbarko vidaus vandenų uosto įkūrimas“ pagrindiniai rodikliai 

Rodiklis Reikšmė 

Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms – FGDV(I) 13 613 526 Eur 

Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms – FVGN(I) 29,53 % 

Finansinis naudos ir išlaidų santykis – FNIS 26,86 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė – EGDV 1 051 123,92 Eur 

Ekonominė vidinė grąžos norma – EVGN 9,15 % 

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis – ENIS 1,62 

Šaltinis: Investicijų projektas “Jurbarko vidaus vandenų uosto įkūrimas“ 

 

Projektas „Krovos sąlygų pagerinimas Marvelės krovininėje prieplaukoje“ 

Projekto tikslas: plėtoti Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūrą ir krovininę laivybą Nemunu 

Projekto būklė: teiktas DNR plano „Vidaus vandens kelių ir krantinių infrastruktūra“  veiksmui 

įgyvendinti; atliktas CPVA vertinimas; dėl po projekto įgyvendinimo planuojamos veiklos vykdymo 

ir iš jos gaunamos ekonominės naudos – pajamų – projektas pripažintas netinkamas finansuoti pagal 

šią priemonę. Ieškomos finansavimo galimybės iš kitų priemonių/fondų (projektas pateiktas  

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui (RRF). 

Trukmė: 2021-2022 m.; 

Projekto biudžetas: 4.000 tūkst. Eur; 

Finansavimo šaltinis: ES investicijos; 

Pagrindiniai projekto rodikliai pateikiami 7.5 lentelėje.  
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7.5 lentelė. Projekto „Krovos sąlygų pagerinimas Marvelės krovininėje prieplaukoje“ pagrindiniai 

rodikliai 

Rodiklis Reikšmė 

Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms – FGDV(I) 43 613 837 Eur 

Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms – FVGN(I) 36,61% 

Finansinis naudos ir išlaidų santykis – FNIS 5,59 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė – EGDV 3 710 655,68 Eur 

Ekonominė vidinė grąžos norma – EVGN 10,62 % 

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis – ENIS 1,53 

Šaltinis: Investicijų projektas „Krovos sąlygų pagerinimas Marvelės krovininėje prieplaukoje“ 

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui (RRF) teiktos investicijos/projektai 

Įmonės RRF finansavimui teikti projektai prisideda prie kovos su klimato kaita, aplinkai 

draugiško susisiekimo, darnaus ir integruoto judumo, intermodalinio krovinių pervežimo, eismo 

saugos bei saugumo bei skaitmenizavimo skatinimo. Projektai sudaro visapusišką Lietuvos laivybos 

įveiklinimo planą bei pateikia jo įgyvendinimo finansinę išraišką. 

Projektų tikslas: įveiklinti Lietuvos laivybą vidaus vandenų keliais; 

Trukmė: 2023-2026 m.; 

Projektų biudžetai (preliminarūs): 

Vidaus vandenų kelių infrastruktūros, įskaitant uostus ir prieplaukas, kūrimas ir / ar 

modernizavimas: 310 000 tūkst. Eur; 

Naujų vandens transporto priemonių statyba (varomi SGD arba AEI) /  Esamų vidaus vandenų 

laivų jėgainių pakeitimas, su jų keitimu susijusių kitų mechanizmų atnaujinimas /   Įkrovimo ir degalų 

papildymo infrastruktūros sukūrimas vidaus vandenų transportui : 44 600 tūkst. Eur; 

Vidaus vandenų kelių tinklo plėtros analizė /  upių informacinių paslaugų sistemos (RIS) 

sukūrimas ir įdiegimas: 2 000 tūkst. Eur. 

8. Finansinių veiklos rezultatų analizė 

Pajamos ir sąnaudos 

Įmonės komercinės veiklos pajamos 2020 m. sudarė 347 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 m. tuo 

pačiu laikotarpiu, pajamos padidėjo beveik 40 %.  

2020 metais Įmonė patyrė 4057 tūkst. eurų sąnaudų. Lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu 

(3.016 tūkst. eurų) Įmonės sąnaudos padidėjo 34,5 %. 

Detali informacija apie Įmonės patirtas 2020 m. pajamas ir sąnaudas pateikiama šios ataskaitos 

finansinių ataskaitų rinkinyje bei aiškinamajame rašte. 

 

Veiklos rezultatas 

2020 m. Įmonės pardavimo savikaina yra 678 tūkst. eurų, Programos vykdymui naudojamo 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 631 tūkst. eurų, darbuotojų atostogų kaupinių padidėjimo 

sąnaudos – 47 456 eurai, kurios nėra kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. Lyginant su 2019 

m. faktu, pardavimo savikaina padidėjo dėl didesnių darbuotojų atostogų rezervo sąnaudų. 

Detali informacija apie Įmonės 2020 m. veiklos  rezultatus pateikiama šios ataskaitos finansinių 

ataskaitų rinkinyje bei aiškinamajame rašte. 
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Įmonės balansinių straipsnių pokyčiai 

Detali informacija apie Įmonės 2020 m. balansinių straipsnių pokyčius pateikiama šios ataskaitos 

finansinių ataskaitų rinkinyje bei aiškinamajame rašte. 

 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 

8.1 lentelė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 

Rodiklis 2018 m 

 

2019 m. 

 
2020 m.  Pokytis 

Bendrasis likvidumas 2,06 2,43 1,72 
 

Kritinis likvidumas 1,84 1,58 1,51 
 

EBITDA, tūkst. Eur 89 -38 1.9 
 

EBITDA, pelningumas 34 % -15 % 0,57 
 

Grynasis pelningumas -231 % -277 % -184 
 

Bendras skolos rodiklis 0 0 0 - 

Turto grąža -1,9 % -2,6 % -1,9 
 

Nuosavo kapitalo grąža -2,9 % -3,6 % -3,5  
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,8 % 0,9 % 1,1 

 
Turto apyvartumas 

0,8 % 0,9 % 1,04 
 

Detali informacija apie Įmonės 2020 m. finansinius rodiklius pateikiama šios ataskaitos finansinių 

ataskaitų rinkinyje bei aiškinamajame rašte. 

 

Pelno įmoka 

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu ir skaičiuojamas pagal Lietuvos 

mokesčių įstatymų reikalavimus. 2020 metais Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno 

mokesčio tarifas yra 15 % (2019 m. - 15 %). 

Pelno paskirstymas Įmonės apskaitoje registruojamas tada, kai Įmonės savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis 

uždirbtas. 

2020 m. pelno įmoka nemokama dėl Įmonės patirto grynojo nuostolio, kurį lemia didelis 

ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kuriam padengti Įmonės uždirbamos komercinės veiklos pajamos yra 

nepakankamos. 

Papildomi paaiškinimai apie finansinę atskaitomybę 

Įmonė finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu ir Verslo apskaitos standartais.  

Auditas 

2020 m. auditą atlieka UAB „Ekonominė nauda“, kaina – 1.159,18 eurų su PVM. 
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9. Įmonės sandoriai 

Įmonė Programos vykdymui prekes, paslaugas ir darbus įsigyja viešųjų pirkimų būdu, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu. 

Didžiausi 2020 m. sandoriai buvo sudaryti projekto „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“ 

vykdymui: 

 - tarptautinis (atviras) rangos darbų pirkimas  (UAB „Tilsta“). Maksimali sutarties vertė – 27 

633 000 Eur su PVM; 

- tarptautinis (atviras) projektavimo paslaugų pirkimas (UAB „Sweco“). Sutarties vertė – 393 

250 Eur su PVM; 

- atviras darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas (UAB „Projektai ir Co“). Sutarties vertė 

– 11 495 Eur su PVM; 

- pirkimas per CPO techninio projekto ekspertizės paslaugų (UAB „Pastatų konstrukcijos“. 

Sutarties vertė – 21 162,90 Eur su PVM. 

Taip pat įvykdytas tarptautinis atviras pirkimas Nemuno aukštupio laivakelio priežiūros 

technikos įsigijimui (UAB „Baltseta“). Sutarties vertė – 2 600 000 Eur su PVM. 

 Kiti 2020 m. sandoriai buvo sudaryti įvykdžius mažos vertės pirkimus. 

Teisės aktų nustatyta tvarka per ataskaitinį laikotarpį Įmonėje buvo sudaryti kiti sandoriai, pagal 

kuriuos Įmonė gavo pajamų, t. y., krovinių ir keleivių vežimo, laivavedžių mokymo ir kvalifikacijos 

kėlimo, paslaugų, laivų stovėjimo prieplaukose, akvatorijose, valstybės turto nuomos sandoriai. 

10. Svarbūs įvykiai 

Svarbūs finansinių metų įvykiai 

2020 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-12 „Dėl 

valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos 2020-2023 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“ patvirtintas Įmonės 2020-2023 m. strateginis veiklos planas. 

2020 m. gruodžio 9 d. pasirašyta  projekto „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“ vykdomo 

pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 

priemonę 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ finansavimo 

administravimo sutartis. 

11. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų apibūdinimas 

Pagrindiniai išoriniai veiksniai, galintys turėti didžiausios neigiamos įtakos Įmonei, yra 

politiniai, teisiniai, ekonominiai, aplinkos. Šie veiksniai gali neigiamai įtakoti Įmonės veiklos apimtis 

per tvaraus finansavimo ir investicijų skyrimo tęstinumą, bloginti veiklos rezultatą dėl išaugusių 

sąnaudų, ar sunkinti veiklos vykdymo sąlygas dėl nepalankių klimato sąlygų. 

Siekiant valdyti rizikas, Įmonėje yra parengti vidiniai dokumentai, reglamentuojantys skaidrų 

ir efektyvų Įmonės procesų valdymą: Strateginio planavimo ir strategijos įgyvendinimo tvarka, Darbo 

tvarkos taisyklės, Korupcijos prevencijos politikos tvarkos aprašas, Pranešimų apie galimus 

korupcijos atvejus nagrinėjimo tvarkos aprašas, Valstybės investicijų programos lėšų įgyvendinimo 

ir kontrolės tvarka, 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų įgyvendinimo ir kontrolės tvarka ir 

kiti dokumentai.  
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2020 m. Įmonė papildė 2019 m. patvirtintą rizikų valdymo politiką, kuri reglamentuoja rizikų 

valdymo Įmonėje principus, modelį bei atsakomybes ir kurios tikslas – užtikrinti veiksmingą ir 

savalaikį potencialių rizikų identifikavimo, jų analizės ir vertinimo, stebėjimo, informavimo ir kitų 

rizikų valdymo procesų įgyvendinimą ir valdymą Įmonėje.  Rizikų valdymo politika buvo papildyta 

rizikų valdymo etapais bei jų vykdymo periodiškumu ir rizikų valdymo žemėlapiu. Pagrindinės 

rizikos ir jų valdymo būdai yra pateikiami lentelėje 11.1 lentelėje. 

 11.1 lentelė. Pagrindinės rizikos ir jų valdymo būdai 

Pavojus / 

rizika 

Aprašymas Valdymo būdai 

Finansavimo 

rizika 

Šią riziką įtakoja politiniai veiksniai – 

sprendimai dėl biudžeto lėšų, skiriamų 

Programai vykdyti, ES ir valstybės 

investicijų į infrastruktūrą, plaukiojančias 

priemones ir pan. skyrimo ir tvaraus 

finansavimo tęstinumas. Ankstesniais 

laikotarpiais dėl 2009 m. krizės sumažinus 

Įmonei skiriamus asignavimus Programos 

veiklos buvo vykdomos nepilna apimtimi, 

atliekant tik pačius būtiniausius kelių ir 

infrastruktūros objektų priežiūros darbus. 

Sumažėjusios priežiūros ir remonto darbų 

apimtys sąlygojo ženklų eksploatuojamų 

vidaus vandenų kelių bei kitų 

infrastruktūros objektų būklės pablogėjimą. 

  

− Aktyvus bendradarbiavimas su 

valstybės institucijomis, propaguojant 

vidaus laivybą, nurodant jos teikiamą 

ekonominę bei socialinę naudą; 

− Efektyvus Įmonės finansų 

planavimas ir valdymas, nustatant veiklos 

prioritetus ir atitinkamai paskirstant lėšas; 

− Komercinės veiklos vystymas; 

− Ilgalaikio turto atsisakymas, 

pardavimas. 

Veiklos 

sąnaudų 

didėjimas  

Šią riziką įtakoja teisiniai bei ekonominiai 

veiksniai: teisės aktais nustatomas 

minimalios mėnesinės algos dydis, 

dienpinigių dydis, mokesčiai ir jų tarifai 

(2018 m. VMI informavo Įmonę, kad 

seklumų šalinimui naudojamos žemsiurbės 

turėtų naudoti akcizinį kurą); naftos kainos 

pokytis rinkoje.  

− Sąnaudų darbo užmokesčiui ir 

kitoms sąnaudų grupėms planavimas, 

vertinimas, ir esant poreikiui 

perskirstymas; 

− Bendradarbiavimas su VMI dėl kuro 

žemsiurbėms akcizo išaiškinimo; 

− Kuro matavimo laivuose sistema; 

− Laivų vietos nustatymo sistema; 

− Laivų ir plaukiojančių priemonių 

darbo vietų ir grafikų sudarymas;  

− Naujų technologijų diegimas 

(pavyzdžiui, alternatyviu kuru varomų 

laivų ir / ar plaukiojančių priemonių 

įsigijimas1) 

 

 

 

 

 
1 2019 m. Įmonė parengė projektą ikiprekybiniam pirkimui „Suskystintomis gamtinėmis dujomis varomo seklių 

vidaus vandenų vilkiko sukūrimas“ vykdyti. Buvo gauta teigiama VšĮ Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir 

ekspertų išvada, kad Įmonės ikiprekybinio pirkimo „SGD varomo seklių vidaus vandenų vilkiko sukūrimas“ dokumentai 

atitinka ikiprekybiniam pirkimui keliamus reikalavimus, bei gautas Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

strateginės tarybos pritarimas dėl didelės vertės ikiprekybinio pirkimo vykdymo. Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 

m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-744 projektas buvo įtrauktas į rezervinių valstybės projektų sąrašą.  

Šio projekto tikslas - didinti krovininės laivybos potencialą bei skatinti mažiau taršaus kuro naudojimą vidaus 

vandenų laivyboje, diegiant inovacijas vidaus vandenų transporto srityje. Uždavinys - sukurti suskystintomis gamtinėmis 
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Pavojus / 

rizika 

Aprašymas Valdymo būdai 

Sudėtingų 

kelio priežiūros 

sąlygų rizika 

Šią riziką sąlygoja nepalankios klimato 

sąlygos, pavyzdžiui, ekstremali sausra, dėl 

kurios kelio priežiūros laivai, žemsiurbės 

negali prieiti prie numatytų kelio priežiūros 

/ valymo vietų. 

− Projekto „TEN-T tinklo kelio E41 

modernizavimas“, kurį įgyvendinant bus 

siekiama sutvarkyti kelio E41 būklę taip, 

kad po projekto įgyvendinimo nustatytus 

kelio matmenis Įmonė galėtų išlaikyti savo 

pajėgumais atlikdama kelio priežiūros 

darbus, t. y., šalindama sąnašinį gruntą, 

ženklindama kelią, užtikrindama tinkamą 

bunų eksploataciją ir pan. 

− Kelio priežiūros technikos 

atnaujinimas (vykdomas investicijų 

projektas „Nemuno aukštupio priežiūros 

technikos įsigijimas“, planuojamas 

„Žemsiurbės įsigijimas“). 

 

12. Įmonės planai 2021-2024 m. 

2021-2024 m. laikotarpiu Įmonė tęs šių strateginių tikslų įgyvendinimą: 

1. Gerinti eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir jų infrastruktūros 

kokybę; 

2. Didinti veiklos efektyvumą ir didinti darbuotojų įsitraukimą. 

Šiems tikslams pasiekti numatyti uždaviniai: 

− eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose 

užtikrinti nustatytus kiekybinius ir kokybinius vidaus vandenų kelių rodiklius (1 tikslo 

1 uždavinys);  

− didinti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių naudotojų pasitenkinimą (1 tikslo 2 

uždavinys); 

− efektyvus Įmonės pajėgumų naudojimas (2 tikslo 1 uždavinys); 

− didinti darbuotojų motyvaciją (2 tikslo 2 uždavinys). 

2021-2024 m. laikotarpiu numatyti pagrindiniai veiklos rodikliai pateikiami 12.1 lentelėje. 

12.1 lentelė. Veiklos rodikliai 2021-2024 m. 

Rodiklis Mato vnt. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

Eksploatuojama valstybinės reikšmės vidaus 

vandenų kelių 

km 445 450 455 460 

Maksimali navigacijos trukmė E41 kelyje paros 220 224 241 264 

Pašalinta seklumų tūkst. m3 900 925 925 925 

LR hidrografinio tinklo kartografavimas % nuo valstybinės 

reikšmės vidaus 

vandenų kelių 

10 10 10 10 

Komercinės veiklos pajamos tūkst. Eur 300 325 350 375 

 

 

 

 

 

dujomis ir (arba) kitais alternatyviais, draugiškais aplinkai energijos šaltiniais varomą vilkiką, skirtą plaukti sekliuose 

vandenyse. 
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Nauji eksploatuojami vidaus vandenų keliai bus parenkami vadovaujantis Eksploatuojamų 

valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ruožų parinkimo metodikoje, patvirtintoje Įmonės 

generalinio direktoriaus įsakymu, nustatytais kriterijais.  

2021-2024 m. Įmonė taip pat planuoja: 

− tęsti slipo (laivų keltuvo) ir kitų infrastruktūros objektų remonto darbus; 

− pastatyti slipo aikštelėje lengvų konstrukcijų laivų remontui ir/ar statybai, pastatą, 

kuriame būtų vykdomi laivų  korpuso surinkimo, valymo ir dažymo darbai bei surenkami, 

remontuojami kiti stambiagabaričiai metalo gaminiai. Preliminarūs pastato išmatavimai: ilgis 80 m, 

plotis 18 (21) m, aukštis 12 m. Pastatą planuojama pastatyti iki 2024 m. Poreikis metalo apdirbimui 

įsigyti papildomų suvirinimo, pjovimo, lenkimo įrenginių, mobilių pastolių; remonto krantines 

pritaikyti laivų remontui, keičiantis vandens aukščiui; 

− Planuoti slipo rekonstravimą, pritaikant didesnių laivų (didesnių matmenų – grimzlės, 

ilgio, pločio) iškėlimui į krantą; 

− tęsti krovinių vežimo veiklą, kurios vykdymui Įmonė ketina įsigyti mobilų universalų 

kraną krovinių perkrovai Marvelės krovininėje prieplaukoje, laivų aprūpinimui kuru įrengti 

stacionarią ar plaukiojančią degalinę, kartu su kitais investuotojais Marvelės krovininėje prieplaukoje 

įrengti sandėlius krovinių sandėliavimui, saugojimui. 

13. Darnumo (socialinės atsakomybės) politika Įmonėje 

Įmonė, atsakingai vykdydama savo veiklą bei siekdama prisidėti prie darnios visuomenės ir 

valstybės pažangos kūrimo 2019 m. lapkričio 29 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 4S-73 

pasitvirtino Įmonės Darnumo politiką. Savo veikloje Įmonė vadovaujasi tvarios plėtros principais, 

bei veikia darniai šiose srityse: 

- Aplinkosaugos srityje - apima ir aplinkosaugines iniciatyvas. Prioritetas teikiamas aplinką 

tausojančioms technologijoms, nuosekliai diegiami procesai, skatinantys gamtos išteklių 

tausojimą ir mažinantys daromą neigiamą poveikį aplinkai ir kt. 

- Santykių su darbuotojais - Įmonės valdymo sprendimai priimami atsižvelgiant į objektyvius 

sprendimo priėmimo kriterijus ir grindžiami Įmonės darbuotojų gerovės siekiu. Taikomi 

pažangūs personalo veiklos sprendimai ir kt. 

- Santykių su visuomene - palaiko ir skatina ilgalaikį viešojo sektoriaus, verslo ir visuomenės 

bendradarbiavimą, aktyviai bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybėmis, užtikrina 

etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su klientais, tiekėjais, investuotojais ir kt.; 

- Siekiant valstybės pažangos (ekonominės gerovės) - savo veikloje diegia skaidrumo, 

atskaitingumo, etikos standartus taip prisidėdama prie valstybės pažangos skatinimo 

ekonominėje ir socialinėje srityje, darnaus vystymosi vertybėmis grindžia savo santykius 

su darbuotojais ir kt. 

Įmonėje prioritetas teikiamas aplinką tausojančioms technologijoms, nuosekliai diegiami 

procesai, skatinantys gamtos išteklių tausojimą ir mažinantys daromą neigiamą poveikį aplinkai. 

Įmonė, vykdydama valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valymo darbus, kurie atliekami 

vadovaujantis Aplinkosaugos sąlygomis vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos 

reikmėms, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 

D1-23 „Dėl aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos 

reikmėms patvirtinimo“, siekia, kad vykdomi darbai būtų naudingi ne tik laivybos požiūriu, bet ir 

aplinkosaugos bei socialiniais požiūriais. Vykdant vagos valymo darbus, bendradarbiaujama su 
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aplinkosaugos institucijomis (Aplinkos apsaugos departamento valdybomis, regioninių parkų 

administracijomis), taip pat su savivaldos institucijomis, su kuriomis derinami vagos valymo darbų 

planai, nurodant grunto kasimo ir supylimo vietas, vykdant darbus, atsižvelgiama į gautus 

pasiūlymus.  

Įmonė rūpindamasi darbuotojų  gerove siekia įgyvendinti sąžiningą ir darbuotojų orumą 

užtikrinančią atlygio politiką, sudaryti sąlygas darbuotojų tobulėjimui, užtikrinti saugią darbo 

aplinką, palaikyti ir skatinti darbuotojų savanorišką veiklą bei ypatingą dėmesį skirti darbuotojų 

sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui. 

Įmonė palaiko ir skatina ilgalaikį viešojo sektoriaus, verslo ir visuomenės bendradarbiavimą: 

atsižvelgiama į miestų ir rajonų savivaldybių pateiktus poreikius dėl vidaus vandenų ar jų 

infrastruktūros eksploatacijos ir plėtros; atrenkant eksploatuojamus valstybinės reikšmės vidaus 

vandenų kelio ruožus, vertinama, ar jie tenkina visuomenės poreikius, ar prisidės prie keleivinės 

(lankytini kultūros, gamtos ir kiti objektai) ir / ar krovininės (netoliese įsikūrusios verslo įmonės, 

generuojančios pastovius krovinių srautus, kuriuos galima pervežto vandeniu) laivybos plėtros. 

Įmonė savo veikloje diegia skaidrumo, atskaitingumo, etikos standartus taip prisidėdama prie 

valstybės pažangos skatinimo ekonominėje ir socialinėje srityje. Įmonėje įgyvendinama korupcijos 

prevencijos politika, patvirtinta generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 4S-136 

„Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos korupcijos prevencijos politikos aprašo 

patvirtinimo“. Įmonė siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, 

vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais ir taiko nulinį korupcijos 

tolerancijos principą. Įmonė vidine tvarka yra patvirtinusi ir vadovaujasi šiomis tvarkomis: 

- 2019 m. birželio 10 d. Nr. 4S-47 įsakymu patvirtinta „Vidiniu kanalu gautų pranešimų apie 

galimus korupcijos atvejus nagrinėjimo Valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje 

tvarka“; 

- 2019 m. lapkričio 29 d. Nr. 4S-78 įsakymu patvirtinta „Valstybės įmonės Vidaus vandens 

kelių direkcijos kovos su korupcija programa“; 

- 2019 m. lapkričio 29 d. Nr. 4S-78 įsakymu patvirtintas „Valstybės įmonės Vidaus vandens 

kelių direkcijos kovos su korupcija programos 2019-2020 m. priemonių planas“; 

- Įmonė reguliariai teikia duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dėl 

Įmonės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo, 

korupcijos, pasireiškimo tikimybės nustatymo/fiksavimo, viešina veiklą, susijusią su 

korupcijos prevencija. 

Įmonėje yra paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, darbuotojai nuolat dalyvauja 

mokymuose/seminaruose/diskusijose antikorupcijos klausimais, vykdomas reguliarus darbuotojų 

informavimas/ diskusijos vadovybės ir laivybos susirinkimuose dėl kovos su korupcija, primenami 

galiojantys norminiai teisės aktai ir vidinės įmonės tvarkos, atliekamos darbuotojų tolerancijos 

korupcijai anoniminės apklausos, analizuojami rezultatai, atsakingas darbuotojas už korupcijos 

prevenciją dalijasi gerąją praktika, kontroliuoja susijusių veiklų veiksmus tarpusavyje siekiant bendro 

rezultato, siekiant išlaikyti skaidrumo ir efektyvumo tikslų balansą.  

Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, 2020 m. 

gegužės 18 d. gen. direktoriaus įsakymu Nr.4S-23 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių“ patvirtintas Covid-19 prevencinių veiksmų planas. Numatytos ir taikytos 

darbuotojų srautų valdymo, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis, darbuotojų 

asmens higienos užtikrinimo, patalpų priežiūros ir dezinfekcijos, darbuotojų sveikatos stebėsenos, 

pavojaus užsikrėsti COVID-19 liga nuo trečiųjų asmenų (pirkėjų, klientų, lankytojų, interesantų, 



VĮ VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

31 

 

paslaugų gavėjų ar teikėjų ir kt.) valdymo, pavojaus, įmonės darbuotojui patvirtinus COVID-19 ligą, 

valdymo priemonės. Įmonė suvaldė situaciją – dėl susiklosčiusios padėties nebuvo atleisti darbuotojai 

ar sumažintos darbų apimtys ir/ar darbo užmokestis. 

14. Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis 

Įmonė: 

− vadovaujasi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių ir kitų 

teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos viešinimą, ir savo internetinėje 

svetainėje www.vvkd.lt skelbia informaciją apie savo veiklą ir dokumentus, nurodytus Skaidrumo 

gairėse ir kituose susijusiuose teisės aktuose; 

− rengia metinę veiklos ataskaitą (kadangi Įmonė nėra priskiriama viešojo intereso 

įmonėms, tarpinė veiklos ataskaita nėra rengiama); 

− metinę veiklos ataskaitą rengia vadovaudamasi Skaidrumo gairių III skyriuje nustatytais 

reikalavimais; 

− rengia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių 

ataskaitų rinkinius; 

− veiklos ir finansinės veiklos ataskaitas teikia ir viešina Skaidrumo gairėse ir kituose 

susijusiuose teisės aktuose nustatytais terminais. 

Įmonė apskaitą tvarko vadovaudamasi verslo apskaitos standartais, kadangi jie atitinka Įmonės 

poreikius, tiksliai parodo Įmonės finansinę būklę, todėl šiuo metu Įmonė nėra įdiegusi tarptautinių 

verslo apskaitos standartų. Esant poreikiui, tarptautinių verslo apskaitos standartų diegimas būtų 

svarstomas.  

 

 

Generalinis direktorius     Vladimiras Vinokurovas 
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