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Dalyvavo: 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai: Z. Šličytė, A. Grublys, S. Budinas.  

Profesinių sąjungų atstovai: P. Mikalajūnas. V. Zakatovienė.  

Darbdavių organizacijos atstovai: J. Braukylienė.  

Kviesti asmenys: mero pavaduotojas A.Šulcas, Savivaldybės tarybos narė R. Staševičiūtė, SVV 

tarybos pirmininkas A. Mileška, Valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovas A. Drungilas, G. Sakutis, 

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos direktorius H. Kovs. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Klaipėdos miesto ir uosto santykis įgyvendinant uosto plėtros projektus, sprendžiant 

aplinkosaugos problemas. 

2. Dėl Trišalės tarybos tolesnių svarstomų klausimų. 

 

SVARSTYTA:  

    1. Klaipėdos miesto ir uosto santykis įgyvendinant uosto plėtros projektus, sprendžiant 

aplinkosaugos problemas. 

Mero pavaduotojas A. ŠULCAS kalbėjo, kad istoriškai miesto ir uosto santykiai ir vystymasis 

neatsiejami. Be uosto Klaipėda gal galėtų tapti kurortu, tačiau dabartis reikalauja nuolatinių miesto 

administracijos ir uosto santykių. Įstatymais nustatyta, kur yra miesto ir uosto ribos, Klaipėda – 

vienintelis miestas, kuris neadministruoja dalies savo teritorijos. Miestas negauna dalies žemės ir 

turto mokesčių, tas praradimas svyruoja nuo keliolikos iki keliasdešimties milijonų litų per metus. 

Uostas tiesiogiai ir netiesiogiai sukuria daug darbo vietų, tai duoda pajamas ir miestui. Tačiau 

gaudami gerus atlyginimus klaipėdiečiai gana masiškai traukia gyventi į užmiestį, Klaipėdoje 

mažėja gyventojų. Paskui išsikėlusius gyventojus patrauks ir paslaugos. Kita vertus, sąlygos plėstis 

uostui yra gana ribotos, tai lemia visa geografinė aplinka. Be to, kroviniai į uostą atvyksta sausumos 

keliais, gabenami per miestą. Tai yra rimtas iššūkis miestui ir jo gyventojams. Daugybė aplinkybių 

lemia, kad miestas ir uostas priversti derinti savo interesus.  

R.STAŠEVIČIŪTĖ pristatė platesnį ir išsamesnį miesto ir uosto bei Lietuvos vyriausybės 

santykių aspektą. Kalbėta apie mieste įgyvendinamus infrastruktūros projektus, kuriuos iš dalies 

planavo finansuoti uostas ir Vyriausybė. Paliestas klausimas dėl 10 proc. uosto pajamų skyrimo 

miestui, kad kasmet nereikėtų prašyti pinigų. Jos nuomone, uosto teritoriją reikėtų maksimaliai 

naudoti tik uosto reikmėms, nes uosto teritorijoje dar yra įmonių, nesusijusių su krova. Vykdant 

uosto planus reikėtų glaudžiai bendradarbiauti su Savivaldybe, užtikrinant darnų miesto vystymąsi 

ir atsižvelgiant į miestiečių poreikius. Klausimas atviras: ar Klaipėda pajėgi atlaikyti maksimalius 

uosto ir krovos plėtros planus bei išlikti patraukliu gyventi miestu. Užsakant įvairių projektų PAV, 

būtina, kad mokslininkai būtų sąžiningi, įvertintų ar nurodytų grėsmes miestiečių gyvenamajai 

aplinkai. Kol kas tenka susidurti su gana paviršutiniškai atliekamais PAV. Uosto kompanijos turėtų 

vystyti socialiai atsakingą verslą, nes joms suteikta galimybė dirbti visai šalia miesto gyvenamųjų 
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rajonų. Pasitelkiant architektus uosto įmonės galėtų sėkmingai vystyti vadinamąją „žaliąją 

architektūrą“, nors dabar kilometrai tvorų, didžiuliai plotai terminalų stogų ir sienų, užgoždami 

vaizdą į vandenis, tikrai nepuošia miesto. Žalioji architektūra galėtų tapti gana efektyviu filtru, 

sulaikančiu uosto keliamą triukšmą, oro taršą.  

A. DRUNGILAS teigė, kad Uosto direkcija visada stengiasi kiek įmanoma padėti miestui, 

įsipareigojimai vykdomi ir dažnai tik laukiama, ką dar galima padaryti miesto labui vykdant 

įsipareigojimus. Uosto direkcija kasmet skiria savivaldybei apie 7 mln. litų. Jeigu būtų 

įgyvendinamas projektas skirti 10 proc. uosto pelno, ši suma sumažėtų.  

S. BUDINAS pastebėjo, kad svarstant projektą dėl uosto Savivaldybei skiriamos sumos, būtų 

kalbama apie dalį nuo įplaukos mokesčio, tai skirtingi dalykai. Ta metinė suma siekia apie 300 mln. 

Lt.  

A. DRUNGILAS atsakė, kad ne tai yra problema, tegu tik kas parodo, kaip daugiau uždirbti, 

dalintis pinigais ne problema. Jis pastebėjo, kad Savivaldybės biudžeto pajamas mažina uostininkai, 

dirbantys Klaipėdoje, o gyvenantys rajono teritorijoje. Diskusija ta tema vyko ir Seime, visi 

supranta, kad padėtis nenormali, reikia kažką daryti. Kol kas palikta visiška laisvė pačiam žmogui 

apsispręsti, į kurią savivaldybę patenka jo mokamas GPM. Be to, keista girdėti, kad viešoje erdvėje 

apie uosto krovos galimybes sklando nepagrįsti skaičiai. Nuskambėjęs kiekis – 90 mln. t metinė 

krova šiandien yra visai nerealus dalykas, šiandien maksimalios uosto krovos galimybės vertinamos 

apie 60 mln. tonų. Uosto direkcija pasirengusi kartu su Savivaldybe kurti miesto gerovę. Dar verta 

priminti, kad uosto direkcija kasmet skiria labdarą miesto sportui, kultūrai ir pan. 

A. ŠULCAS priminė, kad prieš 8 metus Savivaldybė uosto direkcijai davė savo teritorijos dalį 

iškastam užterštam dumblui sandėliuoti, o uosto direkcija įsipareigojo pietinėje miesto dalyje 

pastatyti mažųjų laivų ir jachtų prieplauką. Šis įsipareigojimas neįvykdytas.  

A. DRUNGILAS replikavo, kad uosto direkcijai pastačius tą uostelį savivaldybė jo neims, nes jį 

eksploatuoti kainuos brangiai. Teks nuolat valyti apie 1 km laivybos kanalą, nes jis nuolat bus 

užnešamas smėliu.  

J. BRAUKYLIENĖ sakė, kad panaši diskusija vyks Pramonininkų asociacijoje gegužės 

pabaigoje. Svarbi yra uosto įmonių socialinė atsakomybė, kurios tikrai stengiasi tai daryti. Čia 

nuskambėjo mintis apie žaliąją architektūrą, galima būtų apie tai toliau diskutuoti.  

A. GRUBLYS sakė, kad uosto oficialiuose dokumentuose mažai skiriama dėmesio 

aplinkosaugos problemoms, dokumentuose yra esminių sąvokų netikslumų. Nors keletą metų 

kalbama apie žaliąsias juostas, zonas, tačiau reikalai nejuda. Kiek buvo prašyta dėl oro taršos 

matavimo stotelių įrengimo arčiau uosto – niekas nesivysto. Gal verta surengti konferenciją apie 

uosto žaliąją politiką?  

A. DRUNGILAS sutiko, kad uosto direkcijai reikia peržiūrėti savo planavimo dokumentus, 

atsižvelgti į dabartines realijas. Žalioji konferencija būtų sveikintinas dalykas, reikia suburti 

organizacinę grupę ir pradėti darbą.  

A. MILEŠKA kalbėjo, uosto įmonėse darbuotojai gauna palyginti didesnius atlyginimus, kurie 

vienaip ar kitaip nusėda smulkiajame ir vidutiniame versle (SVV). Nežinia, kaip gyventų Klaipėda 

neturėdama uosto, ar būtų Klaipėdoje LEZas, veikiantis tik dėl uosto kaimynystės. SVV turėtų 

daugiau bendradarbiauti su uostu, nes yra daugybė nišų nešančių abipusę naudą. Uostas generuoja 

pajamas valstybei, miestui, verslui.  

H.KOVS pastebėjo, kad uosto kompanijos daug investuoja į savo suprastruktūrą, stato 

modernius terminalus, spartina krovos darbus ir tik tai padeda išsilaikyti konkurencinėje kovoje. 

Tačiau tikrai daug uosto kompanijų elgiasi socialiai atsakingai, dėl savo veiklos specifikos kiek 

įmanoma mažindamos neigiamą poveikį aplinkai ir miestui. Deja, aplinkiniuose uostuose situacija 

yra visai kita, verta pamatyti vien Rygos uostą, kur pačiame centre veikia net anglių terminalas. Ten 

jau verta klausti, o ką galvoja ir kaip tai vertina Latvijos centrinė valdžia, dirbanti šalia. Klaipėda 

šiuo požiūriu yra visai kitoks pavyzdys.  
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NUTARTA:  

1. Organizuoti diskusiją apie uosto „žaliąją politiką“.  

 

 

Posėdis baigtas 16.10 val.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                             Raimondas Tamošauskas 

 

Posėdžio sekretorius                                                                Andrius Juškevičius 


