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Sprendimai nepasiteisino
„Rinkime pinigus laivynui gel-
bėti. Darykime kažką. Supraski-
te, kad pardavę nieko nepasiek-
site. Nė viena privatizuota įmonė 
Klaipėdoje nedavė naudos, nes ži-
nau, kiek žmonių jose dirbo prieš 
privatizaciją ir po jos. Privatiza-
cija tokiomis sąlygomis, kaip da-
bar, yra absurdiška“, – susisie-
kimo ministrui Eligijui Masiuliui 
aiškino klaipėdietis Dionyzas 
Varkalis.

Nesigirdi pretenzijų dėl nepa-
lankiai vertinamos privatizacijos 
Klaipėdos transporto laivyną įsi-
gijusiai lietuviško kapitalo „Li-
marko“ grupei.

Tik buvo svarstymų, ar ne per 
maža kaina transporto laivynas 
buvo parduotas.

Dalies Lietuvos jūrų laivinin-
kystės privatizacija vertinama 
nepalankiai.

„Tai, ką jie padarė, buvo absur-
das. Atskyrė keltus su dar keliais 
laivais ir pardavė danams. Jei te-
beturėtume keltus, mūsų valsty-
bė šiandien gautų didžiulį pelną, 
kuris neiškeliautų į užsienį“, – 
svarstė D.Varkalis.

Už privatizuotą kompaniją gau-
ta 46 mln. JAV dolerių. Dabar už 
tokią sumą netgi kelto nebeįma-
noma nupirkti. Naujausias „Lisco 
Maxima“ kainavo 78 mln. eurų.

Šiandien neaišku ir kur yra per 
2001 metais vykusią privatizaci-
ją „atskelti“ 6 naujausi trampi-
niai laivai.

Po privatizacijos Lietuvos jūrų 
laivininkystė (LJL) liko be admi-
nistracinio pastato su 55 mln. li-
tų skolomis, kurias perėmė iš 
LISCO. Taip pat liko 6 mln. litų 
skola už paslaugas ir nesumokė-
ti beveik 3 mln. litų atlyginimai 
darbuotojams.

Labiausiai nerimą kėlė dvi-
dešimties senų laivų būklė. Šiai 
bendrovei buvo prognozuojamas 
greitas bankrotas. Įvyko stebu-
klas – ji išgyveno. Sėkmingai 
pardavus senus laivus, paėmus 
paskolas, pradėtas atnaujinti lai-
vynas.

Įtakingiausi laivybos srities 
mokslininkai parengė Lietuvos 
nacionalinės laivybos koncepciją. 
Joje numatė, kad būtina išsaugo-

ti bent vieną valstybinę laivinin-
kystę. Nepaisant to, privatizacijos 
grėsmė nuolat kybojo virš Lietu-
vos jūrų laivininkystės.

Privatizacija žlugo tik 2004 m. 
rudenį.

33 mln. litų už kontrolinį 66,66 
proc. LJL akcijų paketą pasiūliusi 
Danijos kompanija „Trident Ma-
rine“, kuri dirbo pelningai netu-
rėdama nė vieno darbuotojo, iš 
privatizavimo konkurso buvo pa-

šalinta kaip finansiškai nepatiki-
ma. Teismų maratonai su ja bai-
gėsi tik 2007 metais.

Vėl įklampino skolos
„Keistai atrodo, kai Lietuvos jūrų 
laivininkystė 2007 ir 2008 metais 
turėjo per 100 mln. litų pajamų, bet 
vis tiek dirbo nuostolingai.

Gerais laikais bendrovė nepa-
sinaudojo galimybe 
sukaupti rezervą. 

Jau vyko bandymas nesėkmingai 
privatizuoti Lietuvos jūrų laivininkystę. 
Jis pasibaigė nutraukta sutartimi ir ilgai 
trukusiais procesais teismuose. Ar vėl 
kylantis noras privatizuoti laivyną esant 
pačioms nepalankiausioms sąlygoms 
nebus dar vienas bandymas užlipti ant 
to paties grėblio?

Išeitis:  � siekiant padengti skolas, prieš kelis mėnesius buvo parduoti Lietuvos jūrų laivininkystės laivai „Staris“ ir „Svilas“.                               

 Vidmanto Matučio nuotr.

Metai 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Laivai 293 291 280 274 279 272 220 209 201 198 175 169 159 149 152

Lietuvos registre įregistruoti laivai
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2009 metai bendro-
vei buvo labai sudė-

tingi, stipriai krito jos pajamos. 
2009-ųjų pabaigoje skola sudarė 
74 mln. litų. Praėjusių metų ne-
audituotas nuostolis gali siekti 
27 mln. litų“, – dėstė susisieki-
mo ministras Eligijus Masiulis.

Jis kalbėjęs su laivininkystės va-
dovu, kuris tvirtino, jog per sun-
kmetį nukrito fraktų kainos, su-
dėtinga surasti krovinį, o jei jį ir 
surandi, kainos tiek numuštos, kad 
krovinį tenka gabenti už savikainą.

„Bendrovė pasirinko vienintelį 
kelią – dengti skolas parduodami 
turtą. Pasisekė parduoti du seniau-
sius laivus – „Staris“ ir „Svilas“, 
kuriems po 24 metus. Įmonės vei-
klos vadybos pastangas vertiname 
labai teigiamai. Pernai visi laivai 
plaukiojo. Buvo apskaičiuota, kad 
geriau yra pigiai dirbti, nei stovė-
ti. Bet kiek įmonė uždirbo, tiek ir 
išleido. Nuostoliai auga“, – svars-
tė LJL stebėtojų tarybos pirminin-
kas, susisiekimo ministro patarėjas 
Rolandas Bražinskas.

Susidarius tokiai situacijai, su-
sisiekimo ministras E.Masiulis 
kaip realiausią išeitį mato LJL pri-
vatizaciją.

„Įmonė negali daug metų dirbti 
nuostolingai. Tuomet ji turi ban-
krutuoti arba reikia ieškoti kitokių 
sprendimų. Esame suinteresuoti, 
kad būtų išsaugotos darbo vietos. 
Valstybės biudžete nerealu 30 ar 
daugiau milijonų surasti, kad bū-
tų galima padengti tuos nuosto-
lius. Geriausias sprendimas, kad 
būtų išvengta bankroto, yra pri-
vatizacija“, – tikino ministras.

Praėjusią savaitę aptarta LJL 
2010–2012 metų veiklos stra-
tegija. Artimiausiu metu nebe-
planuojama pirkti naujų laivų. 
Iš maždaug 400 darbuotojų bus 
atleisti 28 – parduotų laivų įgu-
lų nariai.

E.Masiulis prognozavo, kad jei 
privatizuojant būtų pritraukta 
pinigų investicijoms, įmonė 2012 
metais pradėtų dirbti pelningai, 
gal netgi pirktų naujus laivus, su-
kurtų darbo vietų.

„Laivininkystės veiklai neigia-
mos įtakos turi ir tai, kad didysis 

jos savininkas iki šiol buvo vals-
tybė. Kas ketverius metus keičiasi 
Susisiekimo ministerijos požiū-
riai. Iš šios institucijos yra laivi-
ninkystės valdybos, kuri priima 
sprendimus, nariai. Nežinau, ko-
dėl buvusi valdyba priėmė tokius 
sprendimus. Ar ekonomikos rodi-
kliai gražiai į dangų kilo? Už kre-
ditus buvo perkami laivai. Many-
ta, kad visada bus labai gerai. Pats 
įmonės vadovas gal ir nebūtų pri-
ėmęs tokių sprendimų, bet jis tu-

Laivininkystės privatizacija: 
už ir prieš

Vid man tas Ma tu tis

Klai pė dos ke lei vių ir kro vi nių ter
mi na lą ga li sta ty ti ma žiau sią kai
ną pa siū liu si Lat vi jos kom pa ni ja.

Neo fi cia liais duo me ni mis, jos pa-
siū ly ta kai na bu vo be veik treč da liu 
ma žes nė nei pre li mi na riai ver tin ta 
ter mi na lui pa sta ty ti nu ma ty toji.

Šio ter mi na lo kran ti nėms ir 
pir sams įreng ti pa gal uos to in-
ves ti ci nę pro gra mą iki 2012 me tų 
bu vo pla nuo ta 172 mln. li tų.

Pa gal nu ma ty tą in ves ti ci nę kai-
ną šis kon kur sas bu vo vie nas di-
džiau sių. 

Di des nės apim ties ga lė tų bū-
ti tik Šven to sios uos to sta ty ba. 
Nu ma ty ta jos in ves ti ci nė ver tė – 
211 mln. li tų.

Iki šios die nos pre li mi na ri pa-
siū ly mų ei lė dėl Klai pė dos ke lei-
vių ir kro vi nių ter mi na lo inf rast-
ruk tū ros sta ty bos dar ne bu vo 
su da ry ta.

Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos-
to di rek ci jos at sto vė ry šiams su 
vi suo me ne Ge da Ma ro zai tė tei gė, 
kad ver ti na mi kiek vie nos bend-
ro vės pa teik ti kva li fi ka ci niai do-
ku men tai.

To dėl pre li mi na ri pa siū ly mų 
ei lė ga li bū ti su da ry ta ne anks-
čiau kaip per dvi sa vai tes po vo-
kų at plė ši mo. Jie bu vo at plėš ti 
va sa rio 18 d.

Praė ju sią sa vai tę ma žiau siai 
vie na da ly vė pla na vo ap skųs ti 
kon kur są. Ji dar prieš at plė šiant 
vo kus bu vo pa tei ku si pre ten zi ją 
dėl kon kur so są ly gų.

Ke lei vi nių ir kro vi ni nių kel tų 
ter mi na lo inf rast ruk tū ros įren-
gi mo kon kur sui bu vo pa teik ta 10 
pa siū ly mų.

„Jei pa siū ly mų bū tų bu vę ma-
žiau nei 5, lai ky čiau tai ne sėk me. 
O šiuo at ve ju ga liu pa si džiaug-
ti, kad kon ku ren ci jos di di ni-
mo pa stan gos da vė ap čiuo pia-
mų re zul ta tų“, – tei gė Klai pė dos 
vals ty bi nio jū rų uos to di rek ci jos 

ge ne ra li nis di rek to rius Eu ge ni jus 
Gent vi las.

Da ly vau ti kon kur se be ki tų 
bu vo kvie čia mi ir Ki ni jos uos-
to ob jek tų sta ty to jai. Klai pė do-
je lan kė si šios ša lies vers li nin kų 
de le ga ci ja.

Nors ti kė ta si, kad ki nai dėl pi-
gios dar bo jė gos pa teiks ma žiau-
sią kai ną, ta čiau taip neat si ti ko.

Cent ri nia me vie šų jų pir ki mų 
po rta le bu vo pa skelb ti Ke lei vi-
nių ir kro vi ni nių kel tų ter mi na lo 
inf rast ruk tū ros sta ty bos kon kur-
so do ku men tai, teik ti vie ši paaiš-
ki ni mai.

Šis kon kur sas po rta le su lau kė 
di de lio dė me sio. Ja me pa tal pin-
ti do ku men tai per žiū rė ti 194 kar-
tus, kai ki tuo se Uos to di rek ci jos 
kon kur suo se bū na 30–50, dau-
giau siai iki 100 per žiū rų.

Ke lei vi nių ir kro vi ni nių kel tų 
ter mi na lo pir so Nr. 80a-81a su 
vie ti niais in ži ne ri niais tink lais 
sta ty ba, hid rau li nių ram pų sta-
ty ba, kran ti nių Nr. 80 bei 81 re-

Kon kur sas su lau kė dė me sio

konst ra vi mas ir vie ti nių in ži ne-
ri nių tink lų sta ty ba truk tų dve jus 
me tus po ran gos su tar ties pa-
si ra šy mo. Pla nuo ja ma, kad bus 

įreng ta 10,5 m gy lio, 297 m il gio 
kran ti nė ir 12,5 m gy lio, 240 m il-
gio pir sas. Ter mi na le vie nu me tu 
ga lės švar tuo tis 3 lai vai.

In ves ti ci jos:  � prie šių uos to cent re esan čių ap leis tų kran ti nių bus 
sta to mas nau jas šiuo lai ki nis ter mi na las.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Pažadas:  � susisiekimo ministras 
E.Masiulis pažadėjo dar ieškoti 
variantų, kaip be privatizacijos 
išgelbėti laivininkystę.

K l a u s i m ė l i s :   � ka p i to n a s 
R.Lučka nesupranta, kodėl ne
galima valstybinės įmonės val
dyti kokybiškai, kaip privačios.

Prognozės:  � P.Bekėža mano, 
kad pakeitus jūrininkų sociali
nio mokesčio sistemą laivų Lie
tuvos registre dar sumažės.

rėjo paklusti“, – viską į vietas po-
litiškai sudėliojo R.Bražinskas.

Vėliava – jūrininkų sąskaita
Pagrindinius jūrų valstybės požy-
mius sudaro laivynas, jūrinės ins-
titucijos ir jūreivystės mokymo įs-
taigos. Netekus prekybinio laivyno 
ir institucijų bei mokymo įstaigų 
reikšmė sumenks.

„Nesuprantu, kodėl negalima 
valstybinės įmonės valdyti taip 
pat kokybiškai, kaip privačios?“ 
– stebėjosi Jūrų kapitonų klubo 
vadovas Ričardas Lučka.

Jam atrodo nesuprantama tai, 
kad valstybė perka karinius lai-
vus mokėdama po 100 mln. li-
tų, bet nesuranda 20–30 mln. li-
tų prekybiniam laivynui sunkiu 
momentu paremti.

Anot jo, politikai teigia, kad 
sunkmetis eina į pabaigą, valsty-
bė atsigaus. Bet kaip ji atrodys be 
laivyno?

Susisiekimo ministras pra-
šė nesureikšminti vienuolikos 
LJL laivų, nes su Lietuvos vėliava 
plaukioja 152 laivai. Problemų dėl 
Lietuvos registro laivų yra, nes 

įregistruotų laivų nuolat mažėja. 
1996 metais jų dar buvo 293.

Lietuvos laivų registre preky-
binių laivų – mažuma. Didžiau-
sią dalį jų sudaro pagalbiniai ir 
žvejybiniai laivai.

„Dabar Lietuvos laivų registre 
dar šiek tiek išlaikoma laivų. Su-
kurta teisinė bazė, kuri daugmaž 
tenkina laivų savininkus. Palan-
kiausia jiems yra tai, kad drau-
dimas jūrininkams skaičiuoja-
mas nuo pusės atlyginimo, nes 
kitą dalį sudaro mokami dienpi-
nigiai. Tai reiškia, kad jūrininkai 
gaus per pusę mažesnes pensijas. 
Kelsime klausimą, kad ši nuosta-
ta būtų pakeista. Bet tuomet laivų 
savininkai iš Lietuvos laivus per-
siregistruos į patogių šalių vė-
liavas. Derantis dėl kolektyvinės 
sutarties keltų bendrovę „DFDS 
Lisco“ valdantys danai mus jau 
įspėjo, kad jei Lietuvoje pasikeis 
socialiniai mokesčiai, jie iš karto 
perregistruos laivus kitur“, – ti-
kino Lietuvos jūrininkų sąjungos 
pirmininkas Petras Bekėža.

Jis įspėjo, kad jei Lietuva par-
duos paskutinį laivyną, jo savi-

ninkai galės pasielgti su jūrinin-
kais kaip norės. Laivų savininkui 
nesvarbu, kas dirba jo laive – lie-
tuvis, kinas ar filipinietis. Jam 
svarbiau, kad jūrininkui reikėtų 
mažiau mokėti.

„Jei lietuviško kapitalo kompa-
nija įsigis laivininkystės akcijas, 
kodėl ji turės bėgti iš Lietuvos. 
Klausimas kitas – kokias priva-
tizavimo sąlygas ir programą su-
darysime. Matau daug blogų pa-
vydžių, kaip buvo iki šiol daroma. 
Valstybės turto fondas nesugebė-
davo prižiūrėti, ar laikomasi pri-
vatizavimo sutarties, nepritaikė 
sankcijos. Jei į privatizavimo pro-
gramą įrašysime reikalavimus iš-
laikyti darbo vietas, lietuvišką 
vėliavą ir kontroliuosime, kaip tai 
bus įgyvendinama, didelių pavo-
jų nematau. Jau paprašiau ir laivi-
ninkystės direktorių, kad pateiktų 
siūlymus, kaip užtikrinti saugi-
klius“, – teigė E.Masiulis.

„Privatizuojant laivininkystę 
saugiklius į sutartį nekeisti jūri-
ninkų ir vėliavos galima „įkalti“ 
ne ilgesniam kaip 3–5 metų lai-
kotarpiui“, – svarstė P.Bekėža.

Laivininkystės vei
klai neigiamos įta
kos turi ir tai, kad 
didysis jos savinin
kas iki šiol buvo 
valstybė.

Rolandas Bražinskas:
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Ne sup ran ta mai Bal ti jos uos
tų or ga ni za ci jos (www.bpo
ports.com) in ter ne to sve tai
nė je pri sta ty tas Klai pė dos 
uos tas. Pa gal inf rast ruk tū
ros len te lę ga li su pras ti, kad 
ja me, skir tin gai nei Lie po jo
je ar Ry go je, nė ra kran ti nių 
ge ne ra li niams kro vi niams ir 
trą šoms krau ti.

Keistas
pristatymas

Su si sie ki mo mi nis te ri ja 
siū lo at si sa ky ti iki 4 m il
gio irk li nių ir gu mi nių val
čių bei iki 6 m il gio jach tų 
pri va lo mo re gist ra vi mo. Tai 
su ma žins iš si ke ro ju sį biu
rok ra tiz mą. Kas met re gist
ruo ja ma apie 2 tūkstančių 
to kių val čių ir apie 20 ma
žų jach tų.

Ru si jos pa sie nio tar ny
ba pra ne šė, kad Ry ba čio 
punk to, ku ris rei ka lin gas 
lai vy bai Kur šių ma rio se 
tarp Lie tu vos ir Ka li ning
ra do sri ties, pro jek ta vi mas 
bus fi nan suo ja mas iš re
gio ni nio biu dže to. Nei ka da 
pra si dės sta ty ba, nei ka da 
ji baig sis, ne pra ne ša ma.

Valčių
registracija

projeKtuos
punKtą
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Vid man tas Ma tu tis

Įs kai ti niai pa žei dė jai
At siž vel giant į Pa ry žiaus me mo-
ran du mo su si ta ri mą, ver ti nant 
vals ty bių vė lia vų lai vus, eg zis tuo-
ja va di na mie ji Bal ta sis, Pil ka sis ir 
Juo da sis są ra šai.

Lie tu va, dau ge lį me tų bu vu si 
Pil ka ja me są ra še, per nai įgy ven-
di no di džiau sią sie kį ir pa kliu vo į 
gar bin giau sią Bal tą jį są ra šą.

„2009 me tais bu vo su lai ky ti du 
ne tvar kin gi lai vai su Lie tu vos vė-
lia va. To dėl ti kė ti na, kad iš lik si-
me Bal ta ja me są ra še. Apie tai bus 
ži no ma ge gu žę, po Pa ry žiaus me-
mo ran du mo sek re to ria to se si jos, 
kur su ve da mi re zul ta tai“, – tei-
gė Lie tu vos sau gios lai vy bos ad-
mi nist ra ci jos di rek to rius Eval das 
Za cha re vi čius.

Per nai bu vo pa tik rin ti 75 Lie-
tu vos lai vai. Spa lio 27 d. Ka na-
do je bu vo su lai ky tas Lie tu vos 
jū rų lai vi nin kys tės sau sak rū vis 
„Aud rė“. Jo įgu lai bu vo pa reikš-
ta pre ten zi ja, kad blo ga yra na vi-
ga ci nių ži bin tų, taip pat gais ri nių 
žar nų būk lė. Nu ro dy tų mat me-
nų nea ti ti ko hid ran tai ir gais ri-
nės žar nos.

2009 m. lapk ri čio 24 d. Bel gi-
jo je bu vo su lai ky tas „Li mar ko“ 
lai vi nin kys tės kom pa ni jos lai vas 
„Ast ra“.

Ja me bu vo blo ga gel bė ji mo val-
čių būk lė, įgu la ne su si pa ži nu si su 
val čių nau do ji mo, ne ko re guo-
ti bu vo jūr la piai ir ki ta na vi ga ci-
nė apa ra tū ra.

Šiais me tais Lie tu vos lai vai dar 
nė ra bu vę su lai ky ti nė vie na me 
Pa ry žiaus me mo ran du mo ar ki tų 
pa sau lio re gio nų uos tuo se.

Sug riež ti no sau gu mą
Per nai bu vo su lai ky tas ir tre čia sis 
Lie tu vos lai vas.

Iš liks Bal ta ja me są ra še
Prieš me tus pir mą 
kar tą pa kliu vu si į 
Bal tą jį są ra šą, Lie
tu va ti ki si ja me iš
si lai ky ti ir šie met.

Pa žei di mai:  � per nai lapk ri čio 24 d. Bel gi jo je su lai ky ta „Ast ra“ iš lie ka pa sku ti niuo ju lai vy bos ins pek to riams pa sau ly je pa kliu vu siu Lie tu vos 
lai vu.  „Jū ros“ ar chy vo nuo tr.

Lai vo pa va di ni mas Vė lia va Sa vi nin kas Su lai ky mo da ta Su lai ky ta pa rų
„Ka pa do kia“ Li be ri ja „Pro ject Ship ping Inc“ sau sio 5 d. 4
„Ba roy“ St. Vin cen tas „Kystf rakt“ sau sio 5 d. 10
„Ma rium“ To gas „New Ho pe Ships“ ge gu žės 29 d.  15
„Axiom2“ Mol do va „Trit ton Ship ping“ spa lio 6 d. 10
„Va ran gerp jord“ Nor ve gi ja „Svei ning sen Ship ping“ spa lio 8 d. 4
„My thing“ Viet na mas „Vi nas hip“ spa lio 9 d. 4
„Lu ga no“ Švei ca ri ja „Mas soel Me ri dian“ spa lio 14 d. 2
„An na Rick mers“ Li be ri ja „Uni team Ma ri ne Ship ping“ spa lio 21 d. 2
„Mar ka rid“ Ira nas „Iran Ship ping Li nes“ gruo džio 23 d. 20

2009 m. Klai pė dos uos te su lai ky ti lai vai

Ba lan džio 6 d. JAV kaip ne si lai-
kan tis ISPS ko do rei ka la vi mų pa-
kliu vo Lie tu vos jū rų lai vi nin kys-
tės sau sak rū vis „Ra gu va“.

Ja me bu vo neuž ra kin tos pa-
tal pos, kaip to rei ka lau ja sau gu-
mas, neuž tik rin ta as me nų kont-
ro lė. Sau gu mo rei ka la vi mai JAV 
yra ypač su griež tė ję, eu ro pie čiai 

pa ste bi, kad daž nai ka bi nė ja ma-
si prie smulk me nų.

„Šis at ve jis neįt rauk tas į Pa ry-
žiaus me mo ran du mo są ra šą, nes 
JAV nė ra jo pa si ra šiu si. Ji pil do 
at ski rą sta tis ti ką pa gal sau gios 
lai vy bos ir sau gu mo lai vuo se rei-
ka la vi mus. Pa ry žiaus me mo ran-
du mui pri klau so 27 vals ty bės. Be 
ES ša lių, į jį įei na Ka na da, Is lan-
di ja, Nor ve gi ja, Ru si ja, Kroa ti ja“, 
– tei gė Lie tu vos sau gios lai vy bos 
ad mi nist ra ci jos Vals ty bės vė lia-
vos ir uos to kont ro lės po sky rio 
ve dė jas Li nas Kas pa ra vi čius.

Jo nuo mo ne, Lie tu va tu rė tų 
ne tik iš si lai ky ti Bal ta ja me sa ra-
še, bet ir pa kil ti ke lio mis po zi ci-
jo mis.

Pik ty bi niai at ve jai
Be Lie tu vos, Bal ta ja me są ra še yra 
Es ti ja ir ne tgi Ru si ja. Dėl šios vals-
ty bės ky la abe jo nių.

Praė ju sią sa vai tę pa si ro dė vie ši 
pra ne ši mai, kad Ang li jo je su lai-
ky tas Ru si jos sau sak rū vis „Bal-
tijs kij 110“. Iki tol ke le tą rei sų 
at li ko plauk da mas su pra muš tu 
bor tu ne to li van dens li ni jos.

Paaiš kė jo, kad Mask vos kom pa-
ni jos „Vol go Balt“ va do vy bė lie pė 
plau kio ti ne pai sant bor to sky lės, 
ku ri bu vo už kiš ta sku du ru.

Paaiš kė jo, kad di de liuo se lai vų 
re gist ruo se, koks yra Ru si jos, ga li 
bū ti ir ke lios de šim tys pa žei di mų, 
vis tiek ji iš liks Bal ta ja me są ra še, 
o ma žoms vals ty bėms kiek vie nas 
į kliu vęs lai vas stip riai ga di na sta-
tis ti ką.

Taip yra to dėl, kad ver ti na ma 
pa gal su lai ky tų lai vų pro cen tą 
nuo pa tik rin tų lai vų skai čiaus.

Lie tu vos sta tis ti ką ga lė jo su-
ga din ti ir „Balt lan tos“ tank lai-
vis „Pe li ka nas“. Jis bu vo pa tik-
rin tas Is pa ni jos Las Pal mo uos te 
ir su lai ky tas. Po to jam už draus ta 
plauk ti į Pa ry žiaus me mo ran du-
mo ša lių uos tus.

Prieš pa kliū da mas į ran kas lai-
vy bos ins pek to riams, šis Lie tu vos 
bend ro vės lai vas jau bu vo įre gist-
ruo tas Ko mo rų sa lo se. Ši pi gių 
vė lia vų ša lis, kaip ir dau ge lis ki-
tų lais vų re gist rų ša lių, ir taip yra 
įtrauk ta į Juo dą jį są ra šą.

Pa žei dė jai Klai pė do je
Per nai Lie tu vos sau gios lai vy bos 
ad mi nist ra ci jos ins pek to riai Klai-
pė dos uos te pa tik ri no 447 lai vus.

Iš jų su lai ky ti de vy ni. Lai-
ve „Ma rium“, ku ris plau kio ja su 
To go vė lia va, ne tgi ras ti su klas to-
ti lai vo va do vau jan čių įgu los na-
rių dip lo mai.

Daž niau si pa žei di mai lai vuo se 
yra ne tvar kin gos gais rų ge si ni mo 
sis te mos, ne tin ka mai pa reng tos 
gel bė ji mo prie mo nės, ne ko re-
guo ti jūr la piai ir ki ti na vi ga ci niai 
do ku men tai, ne tvar kin gai pri žiū-
ri mi ma ši nų sky riai, įgu la ne pa si-
ren gu si veik ti ekst re ma liomis są-
ly gomis.

Lie tu vos sau gios lai vy bos ad-
mi nist ra ci ja uos te tik ri na ne tik 
lai vus, bet ir įvai rias su sau gia 
lai vy ba su sie tas pa slau gas tei-
kian čias bend ro ves. 2009 me tais 
at lik ti 45 tik ri ni mai. Žy mes nių 

nu si žen gi mų ne pas te bė ta, iš sky-
rus tai, kad vie na uos to bend ro vė 
vyk dė kro vą be ates ta to. Su ja vy-
ko gin čai teis muo se.

Nuo šių me tų sau sio 1 die-
nos pri si dė jo dvy lik ta sis tik ri ni-
mo ob jek tas – lai vų agen ta vi mas. 
Sau gios lai vy bos ad mi nist ra ci jai 
pa ves ta vyk dy ti jų ates ta ci ją. Šiuo 
me tu ates tuo tos 67 lai vų agen ta-
vi mo pa slau gas tei kian čios bend-
ro vės ir įmo nės.

Dar šiais me tais pla nuo ta su-
jung ti Sau gios lai vy bos ad mi nist-
ra ci ją ir Vi daus van dens lai vy bos 
ins pek ci ją.

To ne bus spė ta pa da ry ti iki Vy-
riau sy bės nu ma ty to ter mi no – 
ko vo 31 die nos. 

Sei mas ne spė jo priim ti Sau-
gios lai vy bos, Vi daus van dens 
trans por to ko dek so, Ad mi nist-
ra ci nės tei sės pa žei di mų ko dek-
so pa tai sų.

Ma žoms vals ty
bėms kiek vie nas 
įkliu vęs lai vas stip
riai ga di na sta tis
ti ką.
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Į Guin nes so re kor dų kny
gą ga li bū ti į trauk tos prie 
Ni ge ri jos kran tų siau tu sio 
ga lin go štor mo pa sek mės. 
Lait hau so plia že 5 jū ros 
my lių at stu mu į kran tą bu
vo iš mes ta net 16 ant in
ka rų rei de sto vė ju sių kro
vi ni nių lai vų, tarp jų – 6 
tank lai viai.

Štormo
reKordai

At nau ji nta ke le rius me
tus buvusi nu trū ku si kel tų 
lai vy ba Aist ma rė mis tarp 
Ru si jos Bal tijs ko bei Len
ki jos Elb lon go ir From bor
go mies tų. Anks čiau ke
lio nės šiais kel tais va din
tos gir tais rei sais. Jos bu
vo ypač po pu lia rios dėl pi
gios ru siš kos deg ti nės.

Da ni jos kom pa ni ja „Clip
per Pro ject Ship“ krei pė
si į Ko pen ha gos kri mi na li
nę po li ci ją, kad iš kel tų by
lą dėl jos lai vo „CEC Fu tu
re“. Tai, kaip tvir ti na Da ni
jos ži niask lai da, pir ma sis 
at ve jis pa sau ly je, kai lai vų 
sa vi nin kas ke lia by lą prieš 
pi ra tus.

girti
reisai

BylaprieŠ
piratus

Ka zys Gai ga las
Gam tos moks lų dak ta ras

Šios žu vys nyks ta
Lie tu vo je gau do ma praei vė jū ri-
nė stin ta, dar va di na ma dids tin-
te, tu ri dvi gru pes – ma žą ją stin te-
lę Kur šių ma rio se ir eže ri nę stin tą 
Ry tų Lie tu vos eže ruo se. Jų va ria ci-
jos ski ria si pa gal gy ve ni mo truk mę, 
ly ti nio su bren di mo lai ką ir bio lo gi-
nes sa vy bes.

Praei vės stin tos užau ga iki 28 
cm il gio, 180 gra mų svo rio, ner-
šia 3–4 kar tus. Stin te lės (ru siš-
kai – snie tok) la biau siai tel kia-
si gi les nė je Ru si jos Kur šių ma rių 
da ly je. 6–9 cm il gio stin te lės po 
pir mo jo nerš to žū va. Jų ma sė 
den gia van dens pa vir šių ir sklei-
džia smar vę.

Kiek di des nės eže ri nės stin tos 
ner šia ir pa kar to ti nai. Eže ri nių 
stin tų vers li nė žve jy ba Lie tu vo je 
ga li ma tik Du sios, Bal tų jų La ka-
jų, Juo dų jų La ka jų, Luo ke sų, Vi-
rin tų, Sie sar ties, Ba luo šo, Za ra so 
eže ruo se ir An ta liep tės ma rio se.

Pas ta rai siais me tais vy ko ryš-
kūs tiek dids tin čių, tiek stin te-
lių ir eže ri nių stin tų ny ki mo po-
žy miai. Su re gu lia vus žve jy bos 
Bal ti jos prie kran tė je kvo ta vi mo 
sis te mą ir pri tai kius ap sau gos 
prie mo nes Kur šių ma rio se bei 
nerš ta vie tė se, jū ri nių stin tų iš-
tek lius dar ga li ma iš sau go ti.

Vie na ak tua liau sių stin tų ap-

sau gos prie mo nių yra tai, jog bū-
ti na su tvar ky ti šių žu vų mė gė-
jiš kos žve jy bos ap skai tą įve dant 
žve jy bos kny ge les. Pa gal ma no 
pen ke rių me tų ste bė ji mus, žve-
jai mė gė jai at ski rais me tais stin-
tų su gau na dau giau nei vers li-
nin kai. Ne sant jo kios ap skai tos, 
iš krei pia mas tik ra sis vaiz das apie 
šių žu vų iš tek lių būk lę.

Pa lai das žve jo ji mas
Per nai Ka li ning ra de vy ku sio je žu-
vi nin kų se si jo je šiems me tams re-
gio ne nu sta ty tas 470 to nų stin tų 
su ga vi mo li mi tas. Tai yra per di de-
li skai čiai.

Ta ry bi niais lai kais, kai žve jy bos 
sis te ma Kur šių ma rio se bu vo su-
tvar ky ta, stin tų žve jy bos lai mi-
kiai bu vo ma žes ni.

1965–1969 m. stin tų lai mi kiai 
Ne mu no že mu py je sie kė vi du ti-
niš kai 236 to nas. 1970–1974 m. 
vi so se Kur šių ma rio se vi du ti niš-
kai su gau ta kas met po 424 to nas 

stin tų. Pa na šūs lai mi kiai bu vo ir 
XX am žiaus prieš pas ku ti nį de-
šimt me tį. Ta ry bi niais lai kais dėl 
ga lio ju sio pa sie nio re ži mo ne bu-
vo vyk do ma stin tų žve jy ba prie-
kran tės zo no je.

Lie tu vai at ga vus ne prik lau so-
my bę vis kas ap si ver tė aukš tyn 
ko jo mis. Vie to je bu vu sių ke tu rių 
žu vi nin kys tės ūkių at si ra do ke lios 
de šim tys įmo nių ir bend ro vių. Jos 
žve jo jo ne pai sy da mos įran kių li-
mi tų ir tink lų akių dy džių. Kont-
ro lė bu vo silp na.

Pra dė ta ir ma si nė stin tų žve jy-
ba Bal ti jos jū ros prie kran tė je. Jei 
1992 m. prie kran tė je pa gau ta 12 
to nų stin tų, tai 1999 m. lai mi kiai 
Lie tu vos eko no mi nė je zo no je ir 
prie kran tė je jau sie kė 212 to nų.

Ne ma žes niais tem pais vers-
li nin kai ir mė gė jai stin tas gau dė 
ant Kur šių ma rių le do, taip pat 
Ne mu no že mu py je.

Jei ir to liau ne sai kin gai gau dy-
si me prieš nerš ti nes stin tas Bal-
ti jos prie kran tė je, o per nerš tą 
– Kur šių ma rio se ir Ne mu no že-
mu py je, pa ju si me tai, kas jau yra 
Aist ma rė se ir Ry gos įlan ko je. Ten 
dids tin čių jau be veik ne li ko.

Da li jo pus vel čiui
At gai vin ti gė la van de nes stin te-
les ir eže ri nes stin tas iki bu vu sio 
ly gio ne bė ra ga li my bių. Jų iš tek-
liai jau per daug iš se ko. Prieš 130 
me tų Ka ra liau čiaus uni ver si te-

Ne sai kin ga stin tų žve jy ba

Stin tos jū ro je pa te ko į dep re si nę būk lę, jų lai mi kiai su smul kė
jo. Nau do jant tink lus su pa di din to mis aki mis iš gau dy tos stam
bios pa te lės. Tai yra ne mok šiš ku mo gam to sau go je pa sek mės.

Žve jy ba:  � dėl prieš nerš ti nių stin tų žve jy bos Bal ti jos jū ros prie kran tė
je ne kar tą dis ku tuo ta, bet jo ža los moks li nin kai nė ra įver ti nę.

Aps kai ta:  � kiek stin tų ant le do ir Ne mu no že mu py je su gau do žve jai mė gė jai, nė ra ži no ma.  „Jū ros“ ar chy vo nuo tr.

Jei ir to liau ne sai
kin gai gau dy si me 
stin tas, jų Kur šių 
ma rio se su ma žės 
iki Aist ma rių ir Ry
gos įlan kos ly gio.

to pro fe so rius B.Be ne kė ra šė, kad 
Kur šių ma rio se ir upė se su gau na-
mo mis stin te lė mis bu vo trę šia mi 
dar žai. Jos nau do tos ir kiau lėms 
šer ti, vir tas tech niš kas te pa las 
„tra nas“, žu vys pus vel čiui da lin-
tos var guo me nei. Anuo met Lag-
bu vo je bu vo įreng ta ne tgi šių žu-
vų džio vyk la. Sū ria me van de ny je 
iš mir ky tas stin te les džio vin da vo 
spe cia lio se kros ny se.

Ta ry bi niais lai kais stin te lės bu-
vo ap do ro ja mos ir Ni dos žu vų rū-
kyk lo je. Il gai ne gen dan čios sū ro-
kos žu ve lės ypač ti ko prie alaus.

Stin te les Lie tu vos žve jai trau-
kia mais tink lais ir ven te riais gau-
dy da vo ne tik Kur šių ma rio se, bet 
ir Ne mu no del to je. Per penk me tį 
nuo 1965 iki 1969 me tų su gau tas 
re kor di nis kie kis šių žu vų: ma-
rio se – 2970 to nos, Ne mu no del-
to je – 58 to nos. Šiuo me tu stin-

te lių iš tek liai yra ka tast ro fiš kai 
su men kė ję. Ar šių žu vų su gau na 
Lie tu vos žve jai, neaiš ku. Jų lai mi-
kiai ne be re gist ruo ja mi.

Ka li ning ra do sri ties žve jai nuo 
2000 iki 2007 m. kas met su ga vo 
tik apie pen kias to nas stin te lių.

Žu vi nin kys tės moks li nin kai ir 
ap lin ko sau gi nin kai dar ne pa tei kė 
at sa ky mo, ko dėl nyks ta stin te lės. 
Tai ga li iš šauk ti gran di ni nę reak-
ci ją. Stin te lės užim da vo svar bią 
vie tą plėš rių jų Kur šių ma rių žu vų 
– ster kų, vė gė lių, un gu rių, eše rių 
mi ty bo je. Eže ri nės stin tos ga lė jo 
pra dė ti nyk ti dėl kli ma to at ši li mo 
ir tar šos.

1963 m. Lie tu vos eže ruo se iš vi-
so bu vo su gau ta 44 to nos šių žu vų. 
Da bar šios žu vys kaip vers lo ob jek-
tas ne be te ko reikš mės ir ofi cia lio je 
Lie tu vos žu vų su ga vi mo sta tis ti ko-
je ne tgi ne be nu ro do mos.


