
-
-- ,
-.-tza

\ \ l
,:

:i: ,::':'..-r
KLAIPEDOS
PRAMONININKQ
ASOCIACIJA

PATVIRTINTA: 2020-05-27
KPA nariq visuotinio susirinl<imo

KLAIPEDOS PRAMONIMNKU ASOCIACIJOS

METIMS PRANESIMAS

uz2019 M.

PREZIDENTAS DARIUS BUT\ryDAS

Klaip6dos pramonintq asociacija, Zengianti i 30-osius savo gyvavimo metus, gyva ir nuolat

kintanti, prie laikmedio pokydirl ir is3ukiq prisiderina.nti sugebanti organizacija.

KPA jungia per 50 Klaipedos kaito privataus ir valstybinio kapitalo imoniq jurinio komplekso,

baldrl lengvosios, maisto, kitq pramones Sakq banlit teisinir; mokslo ir kitq organizacijq kudq

balsas girdimas geriau, kai skamba tmisonu.

KPA TIKSLAI IR NARYSTT

Pagrindiniai KPA tikslai - koordinuoti imoniq asociacijos nariq veiklq bendriems uidaviniams

sprQsti, atstovauti ir ginti asociacijos nariq deleguotus interesus miesto ir Lietuvos valdzios

institucijose, sudaryti s4lygas glaudesniarn imoniq bendradarbiavimui tarpusalTje siekiant auginti

versl4

2019 m. gruodZio 3l d. Klaipedos pramonininkq asociacija vienijo 54 nares, (2018 m. gmodZio 31

d. buvo 56 nariai), kruiose dirbo 8000 darbuotojq.

KPA imoniq ap).varta per 20 1 9 m. sudare apie 1 mlrd. eurq.

Per ataskaitini laikotaryi i asociacij4 buvo priimti 3 nauji nariai: AB ,,Klaipedos nafta", UAB

,,ST energija", VSl " Klaipedos universitetas".

I5 asociacijos 2019 metais pasitrauk6 5 imonds: UAB ,,Vakarq energetika", UAB ,,Lamberta",

UAB,,Klaipedos" vieSbutis, UAB,,Kaminera". UAB..Daupaq Zuvis". o narystp sustabde UAB

..Rekosta".

KPA VALDYMAS

Asociacijos nariq visuotinio susirinkimo, ilykusio 2018-03-20 sprendimu asociacijos prezidentu

isrinktas Darius Butvydas, tuometinis AB ,,Smiltyn6s perkela" generalinis direktorius.

Asociacijos tarybos nariais i5rinkti:

Darius Butvydas. AB ,,Smiltynes perkela" generzrlinis direktorius,

Regina Derkint)te-Kaupiend, Advokatrl kontora AVERUS advokate, parhlere!



Kistina Zibaliene, UAB ,,Regseda" direktord,

AuSra Zemaitiene, UAB ,,Mars Lietuva" generaline direktor€,

Vidas Berlonskis, AB ,,Grigeo Klaipeda" generalinis direkto us,

Tornas Eikinas, UAB ,,Forhrm Klaipeda'' direktodus,

Rimantas Juika, LKAB ,,Klaipedos Smehe" generalinis direktorius,

Aloyzas Kuzmarskis, UAB KJKK ,,Bega" generalinis direktorius,

Darius Levickis, UAB ,,Voltas" direktonus,

Leonas Mak[nas, AB ,,Klaipedos vanduo" generalinis dircktorius,

Vidas Mi5eikis, AB ,,Klaipedos baldai" direl:torius,

Audrius PauZa, AB ,,Klaipedos jurq koviniq kompanija" generalinis direllorius,

Renatas Petronis, UAB,,Techvitas" direktorius,

Rimantas Taradkevidius, UAB ,, Klaipedos monolitas" valdybos pirminintas,

Povilas Vasiliauskas, UAB ,,Klaip€dos LEZ valdymo bendrove" valdybos pirmininkas.

Asociacijos revizore isrintta Regina lvanoviene, verslo ir hrto vertintoja, teismo eksperG.

Asociacijoje dirba du samdomi darbuotojai: direktori ir referente-buhalterC.

Iki 2019 m. geguzes 14 d. KPA administacijos direklore dirbo Jolanta Girdvaine, nuo 2019

rugpjiidio 27 d. adminishacijos direktore pradejo dirbti Jolanta Juskevidiend.

VERSLO INTERESU ATSTOVAVIMAS

Viena svarbiausiq KPA veiklq - verslo interesq atstovavimas. Galima dr4siai teigti, kad KPA

tampa tvitu ir patikimu parnedu daugelyje institucijU.

Siuo metu KPA atstovai dal).vauja Klaipedos regiono pletros tarybos darbe, yra Trigaliq tarybq

prie savivaldybes iI Uzimtumo la.rnybos na ai, Klaipedos ekonominds pletros strategijos (KEPS

2030) igl.vendinimo grupes, Klaipedos miesto antikorupcines komisijos, Akademinirl reikalq

tarybos, Klaipedos miesto lvaizdZio formavimo gupes, Klaipedos universiteto tarybos nariai,

savivaldybes sveikatos istaigq stebetojrl tarybq nariai, Klaipeda ID, Klaipbdos turizmo ir kultiiros

informacijos centro valdybr+ nariai. 2019 m. pradela alstovauti KPA interesams Klaipedos

smulkaus ir vidutinio verslo taxyboje bei darbo Sesiose grupese rengiant Klaipedos miesto

savivaldybes 2021-2030 m. stategini pletros planA

KPA, biidama Lietuvos pramonininkq konfederacijos nare, naudojasi galimybe dalyvauti istaf,rnq

aktualiq pramonei ir verslui kflrime LR Vlriausybeje ir Seime. Su Konfederacijos pagalba

uostamiesdio pramonidnli! bals4 vis daZniau iSgirsta istatymq leidejai. lrnoniq vadovai dalyvauja

LPK komiteq darbe, 1ra LPK Prezidiumo nariai.



KPA VEIKLA

2019 metais KPA vykde veilJ4 pagal Asociacijos tarybos patvirtint4 veiklos plan+ i\Tko 15 KPA

posedZir; ii kuriq - 8 tarybos posedZiai.

Jau tradicla tapo KPA nariq susitikimai su Klaip6dos savivaldyb€s administracijos vadovais. Metq

pradZioje perZvelgeme veiklos plan4ir 2019 m. veiklos prioritetus.

Dallvavome susitikime-diskusijoje su VMI ir Lietuvos banto atstovais tema,,20l9-ieji: iSsukiai,

iZvalgos ir prognozes".

Po pirmo rnerq rinkimq turo pakvieleme Vltaut4 Grubliausk4 ir Arvyd4 Vaitkq i atvirus debatus,

kuduos g).vai stebejo beveik 25 hrkstandiai Klaipedos ir Lietuvos gyventojr-l.

KPA disL-usijoje su Aplinkos ministerijos vadovais ,,Staq4i negalima g auti. Kur desime kableli?"

bandem i5siai5kinti visus problemos aspektus, kodel vis dar atsitinka taip, kad su visais leidimais

pastat)'tus stalinius tenka nugriauti.

Rudeni susitikime su naujai iSdnttais miesto vadovais aptareme, kokia tuetrl buti Klaipedos

valdZios ir verslo sinergija kudant klestinti miesta Iteikdme rastq su konkediais pasill].rnais.

Turejome vien4 isvaziuojam4iI posedi - lantemes KPA imoneje ,,Klaipedos nalla".

KPA KOMITETU VEIKLA

Aktyviai dirba fu trys KPA komitetai.

Darbo aplintos komitetas, ku o pirmininke Regina De*int]'te-Kaupiene surengd du posedzius,

kuriuose aptafii klausimai ddl socialines sistemos Lietuvoje tobulinimo bei del KPA socialinio

projekto idejos, taip pat svarst)4as Klaipedos miesto savivaldybds triuksmo prevencijos plano

2019 2023 m. projektas.

Verslo aplinkos komiteto, kudo pirmininkas Arunas Jonuska, aptartos Klaipddos verslo aplinkos

problemos ir ge nimo priemones, bei KPA pozicija i peticijq,,UZ klaipediediq teises i Svari4

aplink4 uZtikrinimo", sufomuotas galutis KPA pasi[lyrnq naujai iSrinktiems Klaipedos miesto

savivaldybes vadovans paketas.

Itin aktn'us Svietimo, mokslo ir inovacij4 komitetas, kuriam vadovauja Tomas Eikinas. Ivyko

keturi komiteto pos€dZiai, kuriuose svarstl4i klausimai del rekomendacijq paketo imonems, kaip

sudominti moksleivius inZinerinemis specialybemis; del mok)4ojq motyvacijos p emoniq, tartasi

del priemonirL kurias galetu skirti imones mokniq patyriminiam mokymui, aptartas ,,Investuok

LT" siulomas projektas studijq progamq perZiurai. KPA imoniq atstovai perZiirejo ne vienos

aukitosios ugdymo istaigos studijq programas ir patare, kuiiq reiktq atsisaklti. arba k4patobulinti.

Sie polTdiai lemd, kad istaigos sulauke daugiau inzineriniq ir verslo specialybiU studentq

Svietimo, mokslo ir inovaciju komiteto ir asmeni5kai T.Eikino didZiulis ind6lis kuriant KEPS 2030

irakdymo veiksmq p1an4 Kaip Zinia, ,,Baltijos" gimnazijoje isteigtos inZinerines klases, vaikai



ugdomi ne tik gimnazijoje, ir ne tik pedagoglt bet ir inZinierirl Bendroveje ,,Fofum Klaipeda"

pradetas projektas Siais mokslo metais itraukd dar SeSias imones: UAB KJKK,,Bega", AB ,,Gdgeo

Klaipeda", UAB ,,Mars Lietuva", UAB ,Neo Group", UAB ,,Orion Global pe1", UAB ,,Vakarq

laivrl garnykla".

KPA SKATINIMAS

KPA telkia bendruomenes, pastebi jll grazius ir prasmingus darbus, bei juos vertrna.

Jau keturiolika metq gyvuoja KPA nominacija ,,Gintarine pluntsna", skifia pastebeti Ziniasklaidos

darbuotojus ir jiem paddkoti. 2019 metais ,,Gintadnes Plunksnos" nominacija apdovanotas

diemaSdio ,,Vaka + ekspresas" redaktorius Gintaras Tomkus ui socialiai atsakingo verslo

skatinim4ir klaipedietiikos Ziniasklaidos puoselejim4

Jau daugiau nei desimt metr+ KPA pastebi pazangius Klaipedos auksqjq mokyklq absolventus.

2019 m. iteiktos 8 premijos uz ge ausius diplominius darbus Klaipedos universiteto, LCC

tarptautinio universiteto, Klaipedos aukitosios jiirei\ystes mokyklos bei Klaipedos valstybines

kolegijos absolvenlams. 150 eury dydZio vienkartin€s stipendijos paskirtis - skatinti pazangius,

visuomeniikai akl)arius studentus, nagrinejandius aktuali4 Klaipedos miesto regiono

problematik{

KPA - pirmoji i5 ka5to asociacijrl inicijavo Atsakingo verslo apdovanojimus. Nominacijos uZ

2018 metq pasiekimus hadiciskai iteiktos 2019 m. visuotinio susirinkimo metu. Priminsiu, kad

nominacijos ,,UZ atsakingA versl{'' nugaletoja tapo UAB ,,Mars Lietuva" (generaline direllort

Auira Zemaitiene); nominacijos,,Uz darbuctoj4'nugaletoja - UAB,,Fortum Klaipeda",

(direktorius Tomas Eikinas), nominacijos,,UZ musq Klaiped4' nugaletoj a - UAB LIKK,,Bega",

(generalinis direktorius Laimonas Rimkus), atsakingiausia Klaipedos pramonininkq asociacijos

imone 2018 tapo LKAB ,,Klaip€dos Smelte" (generalinis direktoius Rimartas Juska).

Siemet KPA lmones taip pat dalyvavo Atsakingo vers]o atankoje. Taryba, pagal palvirtintus

kdterijus, palvirtino nominantus, tradicines plaketes - pripaZinimo Zenklai jau pagaminti. D€l

susidariusios situacijos vis atideliojg visuotinio susirfukimo organizavim4 galiausiai nutar6me j[

surengti, kaip ir rekomenduojama, virtualiai. Todel apdovanojimai bus iteikti KPA kalddinio

renginio, kuri paskirsime ir asociacijos 30-mediui pamineti, metu. Tikimes, kad luomel jau be

kaukiq ir baimes galesime vieni kitiems paspausti rank+ Gyvuokime!

Klaipedos FamoniniDkq asociacijos prezidentas Darius Butvydas


