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AtaskaitiniulaikotarpiuLLSRA nariq skaidiusnepadidejo,esame20 tikrqiq nariq. 2019
metqasociacijos
nariqaplvarta- 170,71milijonaiEur, dirbandiqjqskaidius2673. Apyvarta,palyginus
su 2018m.,padidejo17,32milijonais Eur , o Zmoniqskaidiuspadidejo24l dirbandiuoju.Zenkliai
apyvartqpadidinoAB "Vakarqlaivq gamykla"(8,1milijonaiEur ), UAB "lzoton" (4,1 milijonaiEur),
milijonai Eur ),UAB "Skaila" (0,37
UAB "FeliDga"(5 milionai Eur), UAB "Salnosservisas"(0,5
milijonaiEur).
LLSRA aktyviai dalyvavo LPK veikloje - dalyvavome LPK prezidiumo posedZiuose,
teikdme pasiDlymusLPK inicijuotose LPK pasiiilymamspartijoms, LR Vyriausybei, naujiemsLPK
istatams,bei naujamDarbo Kodeksui.PlatinomeLPK informacij4asociacijosnariams.
Pastoviaiplatinomelailq statyb4ir remontqanalizuojandi4informacinqmedZiag4:
Rinkosanalizes.
Rinkos prognozes
Naujienasi5 pasauliolaivq statyklq.
Gauname ir platinome LLSRA nariams informacij4 i5 prekybos ata5e St.Petersburge
informacij4 aktualiq verslui Rusijoje, iS LR URM prekybosata5dNorvegijoje apie laivq statyklasir
laivq remontoimones.
LLSRA puslapyjetalpinomenaujienasi5 laivq statykhl,techninginformacij4,mokesdiqir
kitasnaujienas.
DalyvaujameKlaipddoslaivq statybosir remontininkqMokyklos Tarybosveikloje
savivaldybes
Klaipedos
ir
Direkcijos
LLSRA
Uosto
Atstovaujame
ir diskusijose.
renginiuose,posedZiuose
organizuojamose
OrganizavomeLLSRA nariq pristatymuslaivyboskompanijose.
Aktyviai reklamavomeKU, LIMPRA DNV GL organizuotusindustrijos skaitmenizavimuiskirtus
renginius.Turiu paZymeti,kad Asociacijosnariq susidomdjimasir aktyvumaslabai menkas.
Atstovavome LLSRA Klaipddos naftos organizuotoje konferencijoje "Naujos Svaraus
energijosSaltinio panaudojimogalimybdsBaltijos jiiros regione"ir DNV GL laivybosseminaruose.
Pratgsime sutarti su Hamburgo Parodq ir Kongresq organizatoriaisir LLSRA logotipas
atsiradoSMM parodospuslapiuose.Gavomenuolaidasapsilankymuiir kvietim4 LLSRA prezidentui
Siq metqSMM parodaperkeltai 2021metus.
atidarymoceremonijoje.
dalyvauti
'
Kartu su UAB,,Quali Tech ir Antanina" stengemdspagerinti verslo s4lygasmaZqjqlaivq
ministerija.Deja sunkiai
su Transportosaugosinspekcijair Susisiekimo
ir remontininkams
statytojams
sekdsisupaprastintimaZqjqlaivq registravimoir perdirbimotvarkas.
Atstovavome LLSRA diskusijose su LR Ekonomikos ir .Inovacijq ministerija bei
Susisiekimoministerijadel investicijqiinfrastruktirq gr4zosrodikliq. Siuo metu sprendimaidar
nenriimti - karantinometu nukelti vdlesniamlaikui.
Karantino metu operatyviaipateikiameLLSRA nariamsnaujausi4LR Darbo gupes informacijq apie
sienqkontrolg ir kit4 aktualiqinformacijq'
pagalb4
' verslui,mokesdiqnaujienas,
'DidZiojo
elingo metq" progmmos paruoiime . ir renginiuose'
Akiyviai dalyvavome
DidZiojo elingo metq ienginiai Zenkliai prisidejo populiarinant laivq statytojr.l ir remontininkq
profesijas.Akiyviai dalyvavomeLietuvos ir-Klaip6doskiaStojuriniam paveldui skirtuoserenginiuose
ir
p"I. lnf ir Jirq Muziejaus tarptautinejekondrencijoje "Laivq statybos paveldo-issaugojimas
prieinamq V3LS muziejq pladiajai visuomenei.Vien 2019 m. rudeni
pritaikymas',.padar€me"
produktyvq
organizuota I I ekskursijq, kuriosL dalyvavo apie 400 lankyojq' Turime- paZymdti.
tarp LLSI{A, VLG, KLR ir fLSRU. Apie isaugus! susidomejim4.laivq statyba
be-ndradarbiavimq
Saltinius
Klaipddos kraste rodo Lietuvos Aukstosios JDreivystesstudentq prasymai rekomenduoti

darbams.
kursiniamsir baigiamiesiems
IsteigemeLLSRA apdovanojimq- P.Lindenauatminimo medali. Pagaminta l0 medaliq,
paruosti sertifikatai, parengti nuostatai - laukiame Jiisq pasiDlymq apdovanojimui. Medalio
pagaminimoi5laidospadengtosLLSRA nariri tiksliniais ina5ais.
LLSRA tinklapyje talpiname vis4 turimq nauj4 informacij4. Pra5ome dalintis imoniq
naujienomisir pasiekimais-tai biitq tarsi imoniq reklama.
Steng6messuartinti Asociacijos lmones - ivairiomis progomis Asociacijos nariai lankesi
vieni pas kitus, ie5kojobendradarbiavimogalimybig ir verslqs4lydiotaikq.
LLSRA administracijadirba atsakingaiir stabiliai, stengiamesatsiliepti ivisus Asociacijos
nariq poreikius ir pradymus.Siais metais nepavyko pritraukti naujq nariq, ypad nesisekapritrauki
didelesimones,dia reikia visq LLSRA nariq iniciatyvosir pagalbos.
Asociacijq tikslas nekomercinis, o pilietinds, aktyvios verslo bendruomenesugdymas,
istatymq tobulinimas,partnerystespropagavimas,naujq bendradarbiavimoformq paie5ka,naujausios
informacijos sklaida.Asociacija tai irankis, kurio pagalba1,ragerinamaverslo aplinka, inicijuojamas
biurokratijos maZinimas bei istatymq pakeitimas. Gaila kad mes dar maiai naudojames Siuo
instrumeniu,laukiu i5 Asociacijosnariq naujq iddjq, problemq i5kdlimo. Asociacijos potencialasdar
toli sraZundra i5naudotas.
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