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Pi ni gai at si lie ka nuo kro vos
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Arū nas Bru žas
Jū rų ka pi to nas

Už si tę sęs re mon tas
Lie po ja. Lai vo re mon tas. Atp lau
kė me į ga myk lą spa lio pra džio
je, o da bar jau lapk ri čio vi du
rys. At si bo do. Jū rei vių pa skir tis 
– plauk ti. Mes vis re mon tuo ja
me lai vą. Daug dar bų at li ko pa
ti įgu la. Kad lai vą re mon tuo ja ir 
įgu la už sie ny je – ma žai kas ti ki. 
Pas mus nie kas ne si kei tė nuo so
vie ti nių lai kų.

Re mon tas ei na į pa bai gą. Lau
kia me rei so už duo ties. Gau na me. 
Grū dų pa kro vi mas Lie po jo je, iš
si kro vi mas – Mau ri ta ni jo je. Be
veik nie kas iš įgu los na rių ten ne
bu vo. Iki lapk ri čio 25 d. lai vą rei kia 
pri sta ty ti  krau ti. Nes pė ja jo su re
mon tuo ti. Rei sas anu liuo ja mas.

Gruo džio pra džio je lai vas pa
lie ka re mon to įmo nę. Kur plauk
ti? Kol kas nie kas ne ži no. Po ke lių 
die nų gau na me už duo tį. Iš Olan
di jos Fli sin ge no ga ben si me kro
vi nį į Ira no Ban dar Ab bas uos tą. 
Nie kas iš įgu los na rių ten ne bu vo. 
Jaus mai prieš ta rin gi – džiaug tis 
ar bi jo ti? Plau kia me į kai ku rių 
po li ti kų skel bia mą „blo gio ašies 
ša lį“ – Ira ną. Rei kės kirs ti So ma
lio pi ra tų ra jo ną.

Juo das re ke tas
Iš Fli sin ge no uos to iš plau kė me 
2009 m. gruo džio 9 d. su 13524 
to no mis kro vi nio. Il gas rei sas. Iki 

Plau ki mo tarp pi ra tų įspū džiai
Ke lio nė į Ry tus ar
ba Ka lė dos So ma
lio pi ra tų van de ny
se. Taip Lie tu vos jū
rų lai vi nin kys tės 
mo tor lai vio „Del tu
va“ ka pi to no Arū
nas Bru žo pa va din
ti spe cia liai „Jū rai“ 
pa teik ti įspū džiai 
apie plau ki mą per 
pi ra tų užimtą Ade
no są siau rį.

Sue co ka na lo ne kar tą plauk ta. 
Ang li jos ka na las, Bis ka jos įlan ka, 
At lan to van de ny nas, Gib ral ta ro 
są siau ris, Vi dur že mio jū ra. Oras 
ge ras, nuo tai ka pui ki.

Ky la ne ri mas. Vis ar čiau So
ma lio pi ra tų van de nys. Ne si no ri 
su jais su si tik ti. Kas mus iš pirks? 
Lie tu vos jū rų lai vi nin kys tė? 
Mums nuo lat pri me na ma, kad ji 
ne tu ri pi ni gų. Sunk me čiu nors ir 
smar kiai su ma ži no at ly gi ni mus, 
bet nuo lat juos mo kė jo.

Gruo džio 19 d. pri plau kė me 
Sue co ka na lą. Be veik 200 ki lo
met rų plau ki mas dy ku ma. Įs pū dis 
di džiu lis. Nuo sė dų pa li ko bend ra
vi mas su loc ma nais, Sue co ka na lo 
ins pek ci ja. Vy ko „juo das re ke tas“. 
Loc ma nai griež tai rei ka la vo do va
nų. Kar tais net rėk da mi ant lai vo 
til te lio. Do va nos to kios, apie ku
rias Klai pe dos uos to loc ma nai net 
ne dris tų sva jo ti.

Už puo li mai iš „lai vų-mo ti nų“
2009 m. gruo džio 20 d. įplau kė
me į Egip to, Su da no, Sau do Ara
bi jos, Je me no vals ty bių kran
tus ska lau jan čią Rau do ną ją jū rą. 
Ji ra mes nė nei Bal ti ja. Įvei kė me 
per ke tu rias pa ras. At si vė rė Ade
no įlan ka – So ma lio pi ra tų zo na. 
Jie tu ri grei taei gių ka te rių. Pei lius 
ir kar dus pi ra tai pa kei tė į au to
ma tus ir gra nats vai džius. Spe cia
lio sios tar ny bos ko vai su pi ra ta
vi mu skel bia, kad nuo 2009 m. 
pra džios iki 2010 m. sau sio 27 d. 
pi ra tai ata ka vo 221 lai vą, iš jų už
gro bė 49.

Pi ra tai nau do ja „lai vusmo
ti nas“. Tai ofi cia lus vi sų tar ny
bų ko vai su pi ra ta vi mu ter mi
nas. „Lai vasmo ti na“ ga li bū ti 
bet koks už grob tas pre ky bi nis ar 
žve jy bi nis lai vas. Jie nau do ja mi 
kaip plau kio jan čios pi ra tų ba
zės. Iš „lai vųmo ti nų“ žai biš

kai puo la mi lai vai. Ka te rių grei
tis ga li vir šy ti 30 maz gų (apie 60 
km/val.). Puo li mas trun ka 50–6 
mi nu tes. Ata ka vyk do ma iš sau
lės pu sės. Pi ra tus sun ku pa ste
bė ti. Ra ke ti niais gra nats vai džiais, 
au to ma tais ap šau do mas til te lis, 
mė gi na ma pa ra ly žiuo ti lai vo val
dy mą, ry šį. Mums bū nant re gio
ne taip ata kuo tas tank lai vis. Jo 
ne pa vy ko už grob ti. Pi ra tų au ka 
ta po au to ve žis „Asian Glo ry“. Jis 
pa vers tas „lai vumo ti na“. Spe
cia lio sios tar ny bos ko vai su pi
ra ta vi mu pra ne šė jo koor di na tes  
ir pa ta rė ap lenk ti per 100 
 jūr my lių.

Ru sų ka ri nė pa ly da
Šven to sios Ka lė dos – šei mos 
šven tė. Pri si me na me na mus, 
žmo nas, vai kus.

Ta čiau esa me Ade no įlan ko je. 
Taš kas „A“ yra va ka ri nio tran

zi to ko ri do riaus pra džia. Mū sų 
lau kė mo der nus ru sų ka ri nis lai
vas „Ad mi ral Cha ba nen ko“ su 
650 ka ri nių jū rei vių įgu la. Atp
lau ki mo lai kas į taš ką „A“ bu vo 
su de rin tas jau prieš ke le tą die nų. 
Ne re ko men duo ja ma ten pa si ro
dy ti anks čiau nei ka ri nis lai vas. 
Per dvi va lan das su si rin ko 9 pre
ky bi niai lai vai. Ka ra va ne 8 lai vai 
ga lė jo plauk ti 12 maz gų grei čiu, 
vie nas lė tes nis. Į jį, nes plauks 
at si li kęs, pa so din tas spe cia lio sios 
pa skir ties bū rys. Į grei tes niuo sius 
lai vus priė mė me po še šis au to
ma tais gink luo tus Ru si jos ar mi
jos ka ri nius jū ri nin kus. Tai gero
kai sau giau nei at si mu ši nė ti nuo 
pi ra tų gais ri nė mis žar no mis. Yra 
inst ruk ci ja ko vo ti van dens sro
ve prieš pi ra tų granats vai džius 
ir au to ma tus. Jė gos ne ly gios, bet 
to kias nę sa mo nes 
kaž kas ku ria. 

Emo ci jos:  � jū ro je gro žis ir pa vo jai yra ša lia.  Arū no Bru žo nuo tr.
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 9 Mums, jū rei viams, 
rei kia jų lai ky tis. Yra 
ir tei sin gų inst ruk ci jų. 

Pa ta ria ma už li pus pi ra tams su au
to ma tais ant lai vo, „ne duo ti jiems 
į no sį“, elg tis dip lo ma tiš kai.

Ru si jos ka ri nio lai vo ly di mas 
kon vo jus pa ju dė jo gruo džio 25 
d. 10 val. lai vo lai ku. Plau kia
me į taš ką „B“. Tai ry ti nis tran
zi ti nio ko ri do riaus taš kas. Iki jo 
– 594 jūr my lės. Sus tip rin ti įgu
los bu dė ji mai, ati džiai ste bi ma 
ap lin ka. Ant til te lio nuo lat bu di 
gink luo tas Ru si jos ka ri nio lai vy
no ka ri nin kas. Au to ma tais gink
luo ti ka ro jū ri nin kai įsi tai sę lai vo 
prie ky je ir ga le. Duo tas įsa ky mas 
– ne pri leis ti prie lai vo nie ko ar
čiau nei 500 met rų. At si ra dus 
pa vo jui – įspė ja mie ji šū viai į orą, 
po to į mė gi nan čiuo sius priar tė
ti. Jau tė mės sau giai, nors įtam
pa bu vo.

Plau ki mo kon vo ju je me tu įvy ko 
ke li in ci den tai. Kon vo jaus prie
ky je pra plau kė grei tasis ka te ris. 
Je me no ka ri nis ka te ris kir to ke lią 
tarp kon vo jaus lai vų. Tai da ry ti 
griež tai drau džia ma. Tarp pa ly
dos ka riš kių jau tė si su ju di mas.

Pa vo jus ša lia
Į taš ką „B“ at plau kė me gruo džio 
27 d. ry tą. Iš mū sų lai vo į ka te
rį iš si lai pi no ru sų „de san tas“. 
Pa dė ko jo me Ru si jos ka riams už 
sau gų lai vo ve di mą. Jiems ir do
va nų ne gai la.

Nie kas iš įgu los na rių ne bu
vo In di jos van de ny ne. Pi ra tų ga
li bū ti ir čia. Gruo džio 30oji. 
Nuo tai ka ne ko kia – no ri si na mo, 

kur ruo šia ma si su tik ti Nau juo
sius me tus. Mo tor lai vio „Del tu
va“ įgu la su tiks juos Ira ne.

11.40 val. lai vo lai ku atė jau ant 
til te lio. Tre čia sis ka pi to no pa
dė jė jas pra ne šė, kad iš de ši nio
jo bor to už tri jų jūr my lių ma to 
ke tu ris ka te rius. Ant til te lio su
si rin ko vi si štur ma nai. Ati džiai 
ste bi me ap lin ką. Pa su ko me lai vą 
į kai rę, kad pra plauk tu me ka te
rius di des niu at stu mu. Pa li ko me 

juos drei fuo ti lai vu ga ly je. Pa gal
vo jo me, kad pa vo jus ne beg re sia. 
Kly do me. Stai ga ka te riai di de
liu grei čiu pra dė jo plauk ti mū sų 
link. Pas kel biau pa vo jų, įgu la at
li ko veiks mus, nu ma ty tus pa gal 
„lai vo už puo li mo“ inst ruk ci ją. 
At li ko me lai vo ma nev rus, įjun
gė me ti fo ną (gar si nis prie tai sas), 
pra ne šė me ap lin ki nėms kran to 
bei lai vų ra di jo sto tims apie ga li
mą pi ra tų puo li mą. Bu vo me pa si
ruo šę iš siųs ti „ne lai mės sig na lą“ 
spe cia lio sioms ko vos su pi ra ta vi
mu tar ny boms. Žai biš kai priar
tė ję prie lai vo iki 50 m, ka te riai 
su lė ti no grei tį ir su sto jo. Ka te
riuo se ma tė me ga li mus pi ra tus. 
Jie bu vo vie no dai ap si ren gę, su 
gel bė ji mo si lie me nė mis. Po ke

lių mi nu čių per ra di jo ry šį mums 
pra ne šė, kad tai bu vo ka ri niai pa
tru liai. Kas pra ne šė, li ko neaiš ku. 
Jo kio ka ri nio lai vo mes ne ma tė
me. Gal pa sku bė jo me skelb ti pa
vo jaus sig na lą? Ta čiau bet ku rie 
ka riš kiai pri va lo pra neš ti lai vui 
apie at lie ka mą veiks mą. Mums 
ne bu vo pra neš ta.

Vė liau 2010 m. va sa rio 5–11 d. 
,bū da mi Ita li jos Au gus ta uos te, 
su ži no jo me, kad Ira no ka ri niai ka
te riai už pul di nė ja pre ky bi nius lai
vus ir rei ka lau ja iš pir kos. Nu ro
dy ta, kad lai vai, plauk da mi šia me 
ra jo ne, im tų si at sar gu mo veiks mų, 
jei kas mė gin tų pul ti. Taip su ži no
jo me, kad mū sų veiks mai gruo džio 
30ąją bu vo tei sin gi.

Kro vė jai gy ve no lai ve
2009 m. gruo džio 31 d. pri si ri
šo me prie kran ti nės Ban dar Ab
bas uos te Ira ne, kur sto vė jo me iki 
sau sio 10 d.

Įs pū dį pa li ko šva ra uos te. Iš
kraunant lai vą ant pa grin di nio 
de nio gy ve no 15 ira nie čių. Jie va
lė lai vo triu mus, šla vė prie plau ką. 
Dar bi nin kai mie go jo ant kar to
no la pų, tu rė jo sa vo „lau ko vir
tu vę“. Kiek vie ną die ną jiems at
vež da vo pro duk tų. Ira nie čiai su 
įgu la bend ra vo drau giš kai, ne ro
dė prie šiš ku mo.

Iš Ira no iš plau kė me į Pa na
jy uos tą In di jo je. Ro man tiš ka ša
lis. Nie kas iš įgu los na rių In di jo je 
ne si lan kė. Ži no jo me, kad vi siems 

ne teks iš lip ti į kran tą. 
Toks mū sų dar bas, esa
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me ne tu ris tai. Pa vy ko or ga ni zuo
ti ke lio nę iš rei do į kran tą ir 11 įgu
los na rių pa ma tė In di ją. Kol kro vė 
lai vą, ja me ant pa grin di nio de nio 
gy ve no 15 in dų – kro vė jų. Kaip ir 
ira kie čiai, jie tu rė jo lau ko vi ryk lę, 
ga mi no si val gį. Bend ra vi mas su 
in dais mums pa li ko ge res nį įspū dį 
nei su ira nie čias. 2010 m. sau sio 
18 d. į lai vą pa krau ta 16130 to nų 
kro vi nio. Pas kir ties uos tas Ita li jo
je. Vėl rei kės plauk ti In di jos van
de ny nu ir Ade no įlan ka.

Ke lias na mo
Sėk min gai pa sie kė me ry ti nį tran
zi ti nio ko ri do riaus taš ką „B“. Jau 
lau kė ru sų ka ri nis lai vas „Neust
ras hi my“ su 350 žmo nių įgu la. 
Jis tu rė jo ma lūns par nį ir ne tgi du 
bran duo li nius už tai sus. Ru sai ly
dė jo tri jų lai vų kon vo jų. Į mū sų 
lai vą lei do me įlip ti gink luo tam 

spe cia lio sios pa skir ties bū riui. 
Pa si ju to me žy miai sau giau. Ade
no įlan ką iki taš ko „A“ pra plau kė
me be nuo ty kių. Prie ky je vėl Sue
co ka na las, vėl „juo da sis re ke tas“. 
Ta pa ti įtam pa ant lai vo til te lio.

Vi dur že mio jū ro je mus pa si ti
ko aud ra. 2010 m. va sa rio 5 d. at
plau kė me į Ita li jos Au gus ta uos tą 
Si ci li jos sa lo je. Ten iš si kro vė me 
pu sę kro vi nio, li ku sį nu pluk dė me 
į ant rą jį pa gal dy dį Ita li jos Bar let ta 
uos tą. Čia mū sų jau lau kė au to bu
su at vež ta nau ja 12 na rių įgu la.

Mes, 14 įgu los na rių, ati dir bo
me dau giau nei sep ty nis mė ne
sius. Grei čiau na mo pas žmo nas ir 
vai kus. Li ko au to bu su per va žiuo
ti vi są Ita li ją, Aust ri ją, Vo kie ti ją, 
Len ki ją. Na mo – kas į Klai pė dą, 
kas į Šiau lius, Ute ną ar Bai so ga lą. 
Aš rad vi liš kie tis. Jū ri nin kų su tik
si vi so je Lie tu vo je.

To li nuo Lie tu vos, 
iš ki lus pa vo jams, 
jū ri nin kai mąs to 
apie na mus, žmo
nas, vai kus.

Fotografija:  � Ade no są siau ryje „Del tu vos“ ka pi to nas A.Bru žas įsiam
ži no su Rusijos ka ro jū ri nin ku ir jo gink lu.

De san tas:  � pa ly dos jū rei vius iš „Del tu vos“ lai vo su rin ko grei tasis ka
te ris.

Pa ly da:  � 9 lai vų ka ra va ną ly dė jo ru sų ka ri nis lai vas „Ad mi ral Cha ba nen ko“.  Arū no Bru žo nuo tr.

Pa vo jus:  � plauk da ma per Ade no są siau rį „Del tu vos“ įgu la įdė miai ste bė jo ap lin ką.
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Va lant uos tą, į jū rą iš py lus 
grun tą, žve jai pa ty rė 240 
tūkst. li tų nuo sto lių. Nie kas 
ne no ri jų kom pen suo ti. Sei
mo jū ri nių ir žu vi nin kys tės 
rei ka lų ko mi si ja krei pė si į Vy
riau sy bę, kad Že mės ūkio 
mi nis te ri ja įvertintų nuosto
lius, nu ma ty tų kom pen sa vi
mo tvar ką.

Kompensacijos
įstrigo

Ofi cia liai skel bia ma, kad 
Klai pė dą su ki tais uos tais 
jun gia 20 lai vy bos li ni jų. Iš 
jų 12 – kon tei ne ri nių, 6 – ro 
ro, po vie ną krui zi nę ir įvai
rių kro vi nių li ni ją. In for ma
ci ja ne tiks li. Iš Klai pė dos į 
Bal tijs ką kel tas jau kurį lai
ką ne bep lau kia, o li ni ja pri
sta to ma.

Klai pė dos uni ver si te te pri
sta ty tas uni ka lus Su si sie ki
mo mi nis te ri jos Van dens ir 
ge le žin ke lių trans por to de
par ta men to di rek to riaus 
Juo zo Da ru lio lei di nys. Ja me 
su rink ti Lie tu vos van dens 
trans por to val dy mo, veik los 
ir plėt ros 1918–2008 m. do
ku men tai.

Laivybos
Linijos

pristatė
metraštį
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Neb lo gą sis te mą 
bu vo pa si rin kęs 
ran go vas grei tai 
su si tvar ky ti su ak
me ni mis.

Vid man tas Ma tu tis

Dar bai už si tę sė ge ro kai il giau, nei 
pla nuo ta 2008 me tais pra dė jus gi
lin ti uos tą. Uos to lai vy bos ka na
le ap tik ti ir iš ti si už kas tų ak me nų 
klo dai. Uos to di rek ci jos va do vai 
tei gė tai su ži no ję ne se niai.

„Ak me nys bu vo už ka si nė ja
mi ka na lo vi du ry je. Ke le tą to kių 
krū vų at ra do me. Da bar juos tu ri
me iš kel ti. Neb lo gą sis te mą bu vo 
pa si rin kęs ran go vas grei tai su si
tvar ky ti su ak me ni mis“, – pa ste
bė jo Klai pė dos vals ty bi nio jū rų 
uos to di rek ci jos Inf rast ruk tū ros ir 
plėt ros di rek to rius Vi das Ka ro lis.

Ta čiau į klau si mą, ar tai nė ra 
koks nors kri mi na las, nes tai lyg 
ir  sun ki na to les nius gi li ni mo pro
ce sus, V.Ka ro lis at sa kė, kad nu

si žen gi mo nė ra. Tai tie siog pra sta 
dar bų tech no lo gi ja.

„To je vie to je bu vo pa siek
tas pro jek ti nis gy lis. Ta čiau ge

riau bū tų ak me nis iš kė lę, o ne 
su mur dę į tran šė ją. Už stam
bių ak me nų iš kė li mą bu vo pa
pil do mai mo ka ma. Gal ir šven
tų tiks lų ve da mi ran go vai neė mė 
pi ni gų, ge riau ak me nis už ka
sė“, – si tua ci ją su dė lio jo Uos

Padėtas taškas dar vienoje pas-
tarąjį pusmetį nedviprasmiškai 
vertintoje istorijoje uoste.

Pagrindinei uosto statytojai – 
„Klaipėdos hidrotechnikos“ ben
drovei nuo pernai gegužės Klai
pėdos apygardos teisme bandyta 
iškelti bankroto bylą. To prašė bu
vusi jos partnerė, su Rusijos Sankt 
Peterburgo kompanija „Baltechf
lot“ susijusi bendrovė „Hidro
plius“. Ji kaip subrangovė 2007–
2009 metais gilino Klaipėdos uosto 
įplaukos kanalą.

„Klaipėdos hidrotechnikos“ 
sąskaitoms buvo taikytos laikino
sios apsaugos priemonės. Su tuo 
susijęs pernai rugsėjį Uosto di
rekcijoje kilęs skandalas. Ginčas 
tarp jos vadovų prieš mėnesį teis
me baigėsi taikos sutartimi. 

Padėtas taškas ir dėl bankroto by
los iškėlimo „Klaipėdos hidrotech
nikai“. Klaipėdos apygardos teismas 
vasario 26 d. priėmė nutartis atsisa
kyti jai kelti bankroto bylą. 

Teisme konstatuota, kad „Klai
pėdos hidrotechnika“ dirba tri

Uos te už ka si nė ti ak me nys
Ak me nų iš kė li mas iš uos to lai vy bos ka na
lo tam pa tar si Tvin Pyk so mies te lio is to-
ri ja, kur kas kart iš len da nau jų ap lin ky bių.

to di rek ci jos va do vas Eu ge ni jus 
Gent vi las.

Jis tei gė nie ko konk re čiai ne ga
lin tis kal tin ti. Ta čiau manąs, kad 
tai ga lė ju si pa da ry ti pa gal 2007 
m. gruo džio 14 d. su tar tį gi li ni
mą vyk džiu si kom pa ni ja. Vie
nin te lis to kon kur so da ly vis, ku ris 

pa tei kė pa raiš ką ir lai mė jo, anot 
E.Gent vi lo, bu vo vi siems ži no ma 
uos to bend ro vė „Klai pė dos hid
ro tech ni ka“. Ji gi li ni mo su tar ties 
dar ne bai gė vyk dy ti, nes iš še šių 
ruo žų yra atida vu si tik du.

„Klai pė dos hid ro tech ni kos“ 
ge ne ra li nis di rek to rius Pran ciš

kus Jur gu tis aiš ki no, kad Uos to 
di rek ci jos va do vams yra tei gęs, 
jog ak me nys ga lė jo bū ti už ka si
nė ja mi 2002 metais. 

Tuo met vy ko uos to var tų re
konst ruk ci ja. Gi li ni mo dar bus 
vyk dė olan dų kom pa ni ja „Roh
de Niel sen“.

Ver ti ni mas:  � V.Ka ro lis dėl už
kas tų ak me nų įžvel gia pra stą 
dar bų tech no lo gi ją.

Istorija:  � rekonstruojant vartus, uostas 2002 metais buvo ir gilinamas. 

 „Jūros“ archyvo nuotr.

„Klaipėdos hidrotechnika“ dar nebankrutuoja

juose statybos objektuose, kurių 
vertė apie 20 mln. litų, yra mo
ki, vykdo „Sodros“ ir mokestinius 
atsiskaitymus, išlaiko 206 dar
buotojus, turi 24 mln. litų ver

tės turto. Jos skolos, „Hidroplius“ 
advokato Manto Valiuko teigimu, 
pagal 2009 m. lapkričio 30 d. atas
kaitą sudarė 13 mln. litų. „Klaipė
dos hidrotechnikos“ savininkas 

Pranciškus Jurgutis teisme tikino, 
kad tie skaičiai yra pasikeitę – sko
los mažėjo. 

P.Jurgutis aiškino, kad dides
nioji dalis skolų yra  padengta ki

Objektas:   � „Klaipėdos hidrotechnika“ nors ir turėjo ekonominių sunkumų, prie Šiaurės rago sėkmingai 
stato pirsą Smiltynės perkėlos keltams švartuoti.  Vidmanto Matučio nuotr.  

tų bendrovių įsiskolinimais. Anot 
jo, gilinant laivybos kanalą atsira
do gerokai daugiau akmenų, todėl 
objektas dar neatiduotas. 

Remdamasi Uosto direkci
jos raštu, kur teigta, kad iškėlus 
akmenis, atlikus gilinimą ir trala
vimą ir atidavus objektą, „Klaipė
dos hidrotechnikai“ bus grąžin
ta sulaikyta pinigų suma, teisėja 
Eugenija Morkūnienė teismo nu
tartyje konstatavo, kad „netiks
linga „Klaipėdos hidrotechniką“ 
iš rinkos pašalinti kaip neveiks
mingą objektą“. 

„Hidroplius“ bendrovei pasiū
lyta pradelstą 1,4 mln. litų skolą 
prisiteisti civiline tvarka. Kartu 
su „Hidroplius“ iškelti bankro
to bylą „Klaipėdos hidrotechni
kai“ prašė ir bendrovė „Topad“. 
Tačiau vasario viduryje ji atsiė
mė savo ieškinį.  

Teisme paviešinus ekonomi
nius rodiklius, „Klaipėdos hi
drotechnikos“ pavyzdys parodė, 
kokie Lietuvoje yra krizės mastai, 
ypač statybų sektoriuje. 2008 m. 
„Klaipėdos hidrotechnika“ gavo 
114 mln. litų pajamų, o 2009 m. 
jos sumenko iki 16 mln. litų. 

Vidmantas Matutis
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JŪRA
pirmADiENiS, KOVO 8, 2010

Es ti jos Si la me jos uos
te per nai krau ta 1,5 kar to 
dau giau kro vi nių  naf tos ir 
che mi jos pro duk tų, skys
tųjų trą šų, amo nia ko. Už 
25 km nuo Ru si jos sie nos 
esan tį gi lia van de nį uos tą, 
kur yra 4 kro vos kom pa ni
jos, po ly giai val do Es ti jos ir 
Ru si jos vers li nin kai.

siLamejos
šuoLis

Ru si jos trans por to mi nis te
ri ja pra ne šė, kad Ka li ning
ra do sri ty je ne to li Ba ltijs
ko, prie Bal ga pu sia sa lio, 
bus sta to mas kon tei ne ri nis 
gi lia van de nis uos tas. Ren
gia ma jo sta ty bos tech ni
nė už duo tis. Pas ta ty ti uos
tą kai nuos apie 100 mi li
jar dų rub lių.

Kri zė ne pa vei kė Ki ni jos lai
vy bos kom pa ni jos COS CO. 
Per nai jos pa ja mos išau
go 64 pro c. Di dė jo jos ga
be na mų kro vi nių ta ri fai. Ji 
tu ri 600 lai vų, ga be no 300 
mln. t kro vi nių. Išp la ti nu
si ob li ga ci jas, ji pirks nau
jų lai vų. COS CO dir ba 80 
tūkst. žmo nių.

giLiavandenis
KaLiningrade

Krizės
nepajuto

Vid man tas Ma tu tis

Vartojimas at si gau na
Šie met sau sį, pa ly gin ti su praė ju
sių me tų tuo pa čiu mė ne siu, kro va 
au go 14,1 pro c., va sa rį – 10 pro c. 

Ver ti nant pa gal svo rį per du mė
ne sius krau ta 519 tūkst. to nų dau
giau kro vi nių nei per nai. Kro vos 
pla nas, ver tin tas to no mis, vir šy tas 
6,2 pro cen to.

„Pla na vo me ir ti kė jo mės, kad 
pir ma sis šių me tų pus me tis bus 
ge ras. Di des nė pro ble ma tai, kad 
dėl šal tų orų 19,4 pro c. su ma žė jo 
naf tos pro duk tų kro va. Vents pi
ly je pir mą šių me tų mė ne sį naf tos 
pro duk tų kro va su ma žė jo 42 pro c. 
To dėl tas mū sų kri ti mas neat ro do 
toks dra ma tiš kas“, – ak cen ta vo 
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.

Šiais me tais Klai pė dos uos to 
au gi mą la biau siai le mia trą šų (+ 
67,6 pro c.), dur pių (+ 46 pro c.), 
jū rų kel tais ga be na mų kro vi nių 
(vie ne tais + 25 pro c., to no mis + 37 
pro c.), kon tei ne rių (vie ne tais – 2,5 
pro c., to no mis + 34 pro c.) kro va. 
Uos to veik los re zul ta tus smuk do 
že mės ūkio pro duk tų ( 29 pro c.) 

ir naf tos pro duk tų ( 19,4 pro c.) 
kro va.

E.Gent vi las pa ste bė jo, kad kon
tei ne rių ir ro ro kro vi nių dau gė ji
mas, pra si dė jęs per nai lapk ri tį, 
ro do apie var to ji mo rin kos at si
ga vi mus. 

Gal būt rin kos at si gau na ap lin
ki nė se ša ly se? Apie Lie tu vos var
to ji mo rin kos po ky čius dar anks
ti kal bė ti, nes uos te ma žė ja že mės 
ūkio pro duk tų.

Ma žiau at plau kia lai vų
Per va sa rį Uos to di rek ci ja su rin
ko 9 mln. 718 tūkst. rink lia vų. Tai 
2 pro c. ar ba 157 tūkst. li tų dau
giau nei per nai va sa rį. Ta čiau 545 
tūkst. li tų at si lik ta nuo šių me tų 
pa ja mų su rin ki mo pla no.

Tai, kad kro va au ga, o uos te 
su ren ka mų pi ni gų ma žė ja – tar si 
tu rė tų pra si lenk ti su lo gi ka. Taip 
nė ra dėl to, kad są ly gi škai di des
nes rink lia vas duo dan čių tank lai
vių at plau kė ma žiau.

„Pag rin di nė pa ja mų iš rink lia
vų ma žė ji mo prie žas tis yra tai, 
kad lai vai pil niau pa krau na mi. 
Neat si tik ti nai iš sep ty nių uos to 
rink lia vų da lių vie nin te lė – to na
žo rink lia va, ku ri su da ro 35 pro c. 

Pi ni gai at si lie ka nuo kro vos
Šių me tų pra džia Klai pė dos uos tui pa gal 
kro vą yra sėk min ga, ta čiau pi ni gų su-
rin ki mas at si lie ka nuo pla nų.

Są ry šis:  � dėl kri zės tau pant, pil niau pa krau ti lai
vai, M.Ar mo nai čio nuo mo ne, ma ži na uos to pa
ja mas.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Iš gy vens:  � pla nuo tų pa ja mų su ma žė ji mo Uos to di
rek ci ja, kaip tei gė E.Gent vi las, ne pa jus, nes ban ke 
tu ri pi ni gų ir gaus pa lū ka nų.

da lį, šie met ne ma žė jo“, – ana li
za vo Uos to di rek ci jos Eko no mi
kos ir fi nan sų di rek to rius Mar ty
nas Ar mo nai tis.

Į uos tą ma žiau at plau kia lai vų. 
2009 me tais per pir muo sius du 
mė ne sius uos te lan kė si 1120 lai
vų, o šiais me tais – 982.

Uos to di rek ci jos va do vas Eu
ge ni jus Gent vi las ma no, kad, 
jei to kios ten den ci jos tę sis, ga li 
tek ti per žiū rė ti rink lia vų struk
tū rą.

Pra gy vens iš pa lū ka nų
Uos to di rek ci jos pa ja mų su rin ki
mo pla nas yra pa skai čiuo tas to
ly giai per vi sus me tus kiek vie ną 
mė ne sį nu ma tant su rink ti po 10 
mln. 79 tūkst. li tų.

Ma no ma, kad pi ni gų rin ki mo 
at si li ki mas nuo pla no su si da rė 
dėl se zo niš ku mo ir ke lio mis die
no mis trum pes nio va sa rio mė ne
sio. M.Ar mo nai tis ti ki, kad pla
nuotas pa ja mų su rin ki mas bus 
„pa si vy tas“ per ke lis mė ne sius.

Ne su rin ku si pla nuo tų pa ja mų, 
Uos to di rek ci ja lė šų trū ku mo ne
pa jus.

„Tu ri me re zer vą. Praė ju sių 
me tų pa bai go je į ban kų de po zi
ti nes są skai tas įdė jo me 30 mln. 
li tų. To dėl iki pa va sa rio su si kau
pė pa lū ka nų, ku rios ir su da rys 
maž daug tokią su mą, kurios ne
ga vo me“, – aiš ki no E.Gent vi las. 
Jis ap gai les ta vo, kad ne su rink
tos pla nuo tos pa ja mos sta tis tiš
kai neat ro do ge rai.

Nuo ko vo 8-osios star tuo ja nau-
jas po rta las apie jū rą ir uos tą 
www.ju ra.die na.lt. Tai dien raš čio 
„Klai pė da“ prie do „Jū ra“ in ter ne-
ti nė ver si ja, ta pu si pir muo ju nau-
jie nų po rta lu apie Bal ti jos jū rą ir 
jos žmo nes.

Nau ja sis po rta las ak tua liau sias ži
nias apie uos tą, jo įmo nes, jū ri nin
kų gy ve ni mą ir už sie nio nau jie nas 
pa teiks ne tik lie tu vių, bet ir ru sų 
kal bo mis.

Atei ty je sve tai nės tu ri nys bus su
pran ta mas ir ang liš kai skai tan tiems 
lan ky to jams.

Skai ty to jų pa to gu mui vi sos 
nau jie nos yra su skirs ty tos į ke
tu rias ka te go ri jas – uos tą, jū ri nį 
vers lą, už jū rį bei įvai re ny bes.

Prie cent ri nės po rta lo nau
jie nos ra si te ir ak tua liau sias su 
ja su si ju sias pub li ka ci jas. Taip 
po rta lo skai ty to jai ga lės ma ty
ti ne tik įvy kių ato maz gą, bet ir 
jų pra džią.

Tuoj po pa grin di nės ju ra.die
na.lt nau jie nos skai ty to jų pa to
gu mui pub li kuo ja mos trys svar
biau sios ži nios.

Šios nau jie nos neap si ri bos vien 
Klai pė dos uos to įvy kiais: tarp 
die nos nau jie nų ra si te už sie nio 
nau jie nas, pra mo gi nių ar ki tų ka
te go ri jų ži nias.

 Ša lia jų, kaip ir prie pa grin
di nio po rta lo pra ne ši mo, bus 
skel bia mos nuo ro dos į ak tua
lias su šia pub li ka ci ja su si ju sias 
ži nias.

Kiek vie no nau jie nų blo ko 
de ši nė je pu sė je yra skil tis, ku
rio je re dak ci ja pa teiks ak tua
lias ži nias, straips nius apie re
zo nan si nius įvy kius, svar bius 
ko men ta rus ar spar nuo tą sias 
fra zes.

Be uos to, už sie nio jū ri nių nau
jie nų po rta le ju ra.die na.lt bus 
ga li ma su si pa žin ti su vi so mis 
Klai pė dos uos te dir ban čio mis 
įmo nė mis.

Skai ty to jų pa to gu mui jos su
skirs ty tos pa gal veik los po bū dį 
– kro vos dar bų kom pa ni jos, lai
vy bos kom pa ni jos, lai vų re mon
tas, sta ty ba ir tech ni nis ap tar na
vi mas.

Sėk mės nau do jan tis ju ra.die
na.lt!

„Jū ra“ ne ria į in ter ne to pla ty bes


