LIETUVOS LAIVŲ SAVININKŲ ASOCIACIJOS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS
Lietuvos laivų savininkų asociacijos (toliau – LLSA) veiklos ataskaita už 2021 metus skirta pateikti
VĮ „Registrų centras“.
Veiklos ataskaita patvirtinta 2022-03-02 LLSA visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 01.
LLSA tikslai ir veikla yra apibrėžti LLSA įstatuose, iš kurių pagrindinės yra šios:
-

telkti laivų savininkus bendroms ekonominėms, socialinėms ir ūkinėms problemoms spręsti;
atstovauti laivų savininkų interesus šalies valstybinės valdžios institucijose bei tarptautinėse
organizacijose;
rengti konsultacijas laivų savininkams ir organizuoti pasikeitimą dalykine informacija, rinkti
ir sisteminti laivų savininkams rūpimą informaciją;
teikti pasiūlymus valstybės valdžios ir savivaldos organams laivų savininkams iškylančioms
problemoms spręsti;
bendradarbiauti su ministerijomis, departamentais ir žinybomis visais asociacijos narius
dominančiais klausimais.

2020 finansinių metų pabaigoje LLSA buvo 8 nariai.
Tikrieji LLSA nariai:
1. AB DFDS Seaways (įm. k. 110865181);
2. AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (įm. k. 140346648);
3. UAB „Baltlanta” (įm. k. 141484837);
4. UAB „Baltnautic Shipping Ltd.“ (įm. k. 141707197);
5. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (įm. k. 190968670);
6. UAB „Towmar Baltic“ (įm. k. 111572719).
Asocijuotieji LLSA nariai:
1. UAB „Hoegh LNG Klaipeda“ (įm. k. 302719517);
2. UAB „Novikontas SCM“ (įm. k. 300032613).
2021 finansinių metų pabaigoje LLSA buvo 9 nariai.
Tikrieji LLSA nariai:
1. AB DFDS Seaways (įm. k. 110865181);
2. AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (įm. k. 140346648);
3. UAB „Baltlanta” (įm. k. 141484837);
4. UAB „Baltnautic Shipping Ltd.“ (įm. k. 141707197);
5. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (įm. k. 190968670);
6. UAB „Towmar Baltic“ (įm. k. 111572719).
Asocijuotieji LLSA nariai:
1. UAB „Hoegh LNG Klaipeda“ (įm. k. 302719517);
2. UAB „Novikontas SCM“ (įm. k. 300032613);
3. AB „Klaipėdos nafta“ (įm. k. 110648893).
LLSA kolegialaus valdymo organas – valdyba.
Valdybos kadencija yra nuo 2020-02-27 iki 2022-02-28 dienos. LLSA valdybos sudėtis:
1. Vytautas Lygnugaris (valdybos pirmininkas);
2. Jonas Nazarovas (valdybos narys);
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3. Jonas Jonikas ( valdybos narys).
Samdomų LLSA darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje:
vykdantysis direktorius – 1.
Buhalterinę apskaitą veda UAB „Idėjų balansas“.
LLSA dalyvavimas asocijuotuose struktūrose.
Nuo 2004-07-01 LLSA yra Europos Sąjungos laivų savininkų asociacijos (ECSA) narė.
LLSA visuotiniai narių ir valdybos posėdžiai.
2021 metais įvyko LLSA 2 visuotiniai narių susirinkimai ir 2 valdybos posėdžiai:
1. 2021-04-09 įvyko visuotinis narių susirinkimas, kuriame patvirtinta 2020 m. veiklos ir
finansinė atskaitomybė, 2020 m. revizoriaus ataskaita, patvirtintas revizorius 2021
finansiniams metams;
2. 2021-12-07 įvyko visuotinis narių susirinkimas, kuriame patvirtinti 2022 m. nario mokesčiai
ir išlaidų biudžetas;
3. 2021-03-09 įvyko valdybos posėdis dėl pasirengimo susitikimui su susisiekimo ministru bei
kandidatų teikimo apdovanojimams;
4. 2021-12-09 įvyko valdybos posėdis dėl LLSA vyk. direktoriaus atlyginimo peržiūrėjimo.
LLSA interesų atstovavimas vietos savivaldos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
LLSA dalyvauja šiuose komitetuose, komisijose ir darbo grupėse (nurodytas posėdžių, įvykusių 2021
metais, skaičius):
Europos laivų savininkų asociacijos visuotiniai narių susirinkimai – 3 posėdžiai;
Europos laivų savininkų asociacijos socialinių reikalų komiteto posėdžiai – 3 posėdžiai;
Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės – 8 posėdžiai;
Ženklo „Jūros veteranas“ apdovanojimo svarstymo komisija – 2 posėdžiai;
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto taryba – 2 posėdžiai;
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba – 1 posėdis;
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Nacionalinės ES Baltijos jūros regiono
strategijos įgyvendinimo priežiūros komisija – 1 posėdis;
8. Transporto ir saugojimo paslaugų sektorinio profesinio mokymo darbo grupė – 2 posėdžiai.
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LLSA išduoti raštai palaikantys projektus, kurie pretendavo į ES fondų finansavimą.
„Misija: nepažadinta Baltija”, kurio vienas iš tikslų – ekspozicijos įrengimas buvusiame kariniame
laive „Sūduvis“.
LLSA pateiktos pastabos ir pasiūlymai konkretiems teisės aktams ar jų projektams šioje ataskaitoje
nedetalizuojami.
LLSA vykdyti renginiai šioje ataskaitoje nedetalizuojami.
Vyk. direktorius

Gintautas Kutka
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