
Modernus uostas (Smart
Port)

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktorius 

Artūras Drungilas
2020 m. rugsėjo 30 d. 



Skaitmeninės sistemos užtikrino sklandų darbą 
pandemijos metu
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LUVIS (laivybos uoste valdymo 
sistema)

KIPIS (krovinių judėjimo 
sistema)

PortGis (geografinė 
informacinė sistema)



Klaipėda – vienas iš nedaugelio jūrų uostų Europoje, kuriame locmanai gali įvesti laivą ir nuotoliniu būdu. Locmanas prisijungia prie laivo valdymo sistemų ir ryšio

priemonėmis bendrauja su laivo kapitonu. Šiuo metu Uosto direkcija naudoja apie 30 įvairių skaitmeninių programų, kurios suteikia galimybę uoste valdyti

procesus nuotoliniu būdu. Taip optimizuojamas darbas, panaikinama traumų, kurios paprastai patiriamos locmanui lipant į laivą, tikimybė, sumažinama rizika

užsikrėsti pavojingomis virusinėmis ligomis, nes fiziškai nekontaktuojama su atplaukusio laivo įgula.

Klaipėdos uostas 

Nuotolinio laivų vedimo įranga
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Klaipėdos uostas 

PortGIS –

skaitmeninis 

uosto 

informacinis 

žemėlapis

PortGIS sistema – įvairialypė, interaktyvi sistema, į vieną visumą sujungianti skaitmeninį uosto teritorijos ir akvatorijos žemėlapį, rodanti istorinius bei kintančius

objektus, įvykius, leidžianti kurti interaktyvius pristatymus, nesudėtingai papildyti duomenis tiesiogiai, esant statybų aikštelėse, krantinėse. Tai leidžia Uosto direkcijos

padaliniams gerokai efektyviau vykdyti savo funkcijas, racionaliai skirstyti užduotis darbuotojams ir mažinti laiko sąnaudas. Šioje sistemoje Uosto direkcijos darbuotojai

gali matyti teritorijų planavimo dokumentus, komunikacijų tinklus, inžinerinius objektus, batimetrinius rodmenis, geologinius gręžinius, piketus, švartavimo stulpelius,

krantines ir jų plotus, nuomininkus, leidimus gilinti, valyti, grunto mėginius, geležinkelių infrastuktūrą, meteorologinius, lakiųjų medžiagų, naftos išsiliejimo, oro kokybės,

srovių, bangų aukščio, vandens lygio daviklių rodmenis.
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Klaipėdos uostas 

Povandeninis

dronas

Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų
programos „Horizon 2020“ projektas ENDURUNS –
jūrų tyrinėjimams skirto ilgalaikio veikimo
autonominio nepilotuojamo įrenginio su sklandymo
galimybe (varomo vandeniliu) sukūrimas ir
demonstravimas. Panaudojimo sritis – Klaipėdos
uosto dugno užnešimų monitoringas. Šiuo metu tai
daro 24 metrų ilgio laivas „Lotas“, kuriame dirba 9
žmonės. Technologija sumažins darbo apimtį ir tokio
tipo laivo nebereikės.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra viena
iš tarptautinio projekto partnerių.
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Klaipėdos uostas 

Eismo srautų miesto 

gatvėse

sumažinimas 

Įmonės KJKK „Bega“ pavyzdys

500 sunkvežimių per dieną

(daugiausia grūdų eksporto segmente)

Siekiant neblokuoti miesto gatvių, nauji sprendimai:

• sunkvežimių surinkimo zona;

• 3 kokybės patikrinimo taškai;

• 3 svarstyklės;

• 2 vartai;

• 3 iškrovimo taškai;

• sandėlių sekcijos.
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Klaipėdos uostas 

Kibernetinis saugumas

Užtikrindama informacinių sistemų kibernetinį saugumą KVJUD

vadovaujasi Kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo teisės

aktais.

Yra atliekami informacinės saugos atitikties auditai ir

pažeidžiamumo vertinimai.

Naudojamos pagrindinės kibernetinio saugumo priemonės:

užkardos, antivirusinės programos, el. pašto filtravimas,

sistemų atsarginės kopijos, mobilių įrenginių valdymas,

kompiuterių tinklo įvykių kaupimas ir analizė, administratorių ir

naudotojų veiksmų įrašymas, centralizuotas kompiuterinių

programų atnaujinimo valdymas
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Uostas – patikimas kelias į pasaulį!


