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Ky la dy ze li no pa klau sa
Nuo šių me tų pra džios įsi ga lio
jo Eu ro pos Są jun gos rei ka la vi
mas lai vams, pri si švar ta vu siems 
Bend ri jos uos tuo se, nau do ti de
galus, ku rių sie ros kie kis ne vir ši

ja 0,1 pro c. Pa gal bi nius va rik lius 
uos te nau do jan tys lai vai pri va lė
jo at si sa ky ti 1,5 pro c. sie rin gu mo 
ma zu to ir nau do ti dy ze li ną. Jis 
yra be veik 200 JAV do le rių bran
ges nis už ma zu tą.

Bend ro vės „O.W.Bun ker Klai
pė da“, ku ri ku ru už pil do at
plau ku sius lai vus, va do vas Oleg 

Bors cevs kij tei gė, kad dy ze li no 
už sa ky mai pa di dė jo 1015 pro
cen tų. Dy ze li nas vis  tiek su da
ro ma žes nią ją lai vų bun ke ra vi
mo bend ro vių už sa ky mų da lį. 
„O.W.Bun ker Klai pė da“ per me
tus par duo da vo apie 70 tūkst. to
nų degalų, iš jų apie 10 tūkst. to
nų dy ze li no. 

pirmADiENiS, KOVO 15, 2010

Ne tek tys dėl lai vų degalų

Bal ti jos jū ros uos tams pro gno zuo ja ma neaiš ki atei tis. Dėl 
smar kiai su griež tė sian čių degalų rei ka la vi mų, lai vai čia ga li 
ne beatp lauk ti.

Pers pek ty vos:  � dėl pla nuo ja mų įves ti dras tiš kų jū ri nio ku ro sie rin gu mo rei ka la vi mų Bal ti jos jū ro je, atei ty je ga li ne be lik ti lai vų ne tik su Lie tu vos, bet ir su ki tų ES Bal ti jos re gio
no ša lių vė lia vo mis.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

„Ku rą ve ža mės iš Ru si jos ir Bal
ta ru si jos. Ten jis pi ges nis. Ma zu to 
už sa ky mus ne žy miai su ma ži no
me, o dy ze li no pa di di no me. Ma
zu tas iš lie ka pa grin di niais lai vų 
degalais. Per vie ną bun ke ra vi mą jo 
įpi la me 300500 to nų, kai dy ze li
no už sa ky mai yra 1020 to nų.

Lai vams pri si tai ky ti prie pa si
kei tu sių rei ka la vi mų, anot O.Bors
cevs kij, ne bu vo su dė tin ga, rei kė jo 
tik pa re gu liuo ti ku ro klam pu mo 
duo me nis. Iki 880 laips nių kai ti
na mas ma zu tas tam pa toks pa ts 
skys tas kaip dy ze li nas. Dėl pa si
kei tu sių degalų sie ros kie kio rei
ka la vi mų tie sio gi nių nuo sto lių pa

ti ria pa ti „O.W.Bun ker Klai pė da“ 
bend ro vė. Į bun ke ra vi mo lai vus, 
ku rie nau do jo ma zu tą su pu sant
ro pro c. sie rin gu mo, da bar pi la
mas dy ze li nas.

Ne ri mas dėl kon ku ren ci jos
Bal ti jos jū ros re gio ne jau ku ris 
lai kas tai ko mi pa di din ti lai vų de
galų rei ka la vi mai. Jo sie rin gu mas 
ne ga li vir šy ti 1,5 pro c. 

Nau do ja mas ma žiau sie rin gas 
LSFO 380 ma zu tas. 

Jis maž daug 1020 JAV do le rių 
už to ną bran ges nis nei 3,5 pro c. 
sie rin gu mo ma zu
tas HSFO 380.
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Pa sau ly je šiuo me tu 
lai vams dar lei džia
ma nau do ti ir 4,5 

pro c. sie rin gu mo ma zu tą. Rei
ka la vi mas nau do ti 3,5 pro c. sie
rin gu mą įsi ga lios 2012 me tais, 
o 0,5 pro c. sie rin gu mą – 2025 
me tais. Pa gal Tarp tau ti nės jū rų 
or ga ni za ci jos (IMO) pa teik tus 
duo me nis di des nį nei 3,5 pro c. 
sie rin gu mo ku rą nau do jo 11,4 
pro c. pa sau lio lai vų.

Bal ti jos ir Šiau rės jū ros re gio
nuo se bei Ang li jos ka na le jau nuo 
2015 m. pla nuo ja ma leis ti nau do ti 
tik 0,1 sie rin gu mo jū ri nį ku rą. Tai 
reiš kia, kad ir pa grin di niai va rik
liai bus va ro mi dy ze li nu.

„Spren di mas re gio ne jū ri nio 
ku ro sie rin gu mą  mažinti iki 0,1 
pro c. bu vo priim tas be ana li zės. 
Suo mi jos, Šve di jos, Vo kie ti jos ir 
Jung ti nės Ka ra lys tės eks per tai tai 
pa da rę su siė mė už gal vų. Įver tin
ta, kad bus di džiu lis po vei kis ne 
tik at ski roms pra mo nės ša koms, 
bet ir ša lims. Lai vų degalų kai
na pa di dės 5070 pro c., ga be ni
mo įkai niai 2030 pro c.“,  sa kė 

Lie tu vos lai vų sa vi nin kų aso cia
ci jos vyk doma di rek to rius Gin
tau tas Kut ka.

Lie tu vos lai vų sa vi nin kų aso
cia ci ja ir Lie tu vos pra mo ni nin kų 

kon fe de ra ci ja re mia šve dų ir suo
mių vers lo gy nė jų ini cia ty vas dėl 
lai vų ku ro sie rin gu mo kreip tis į 
Eu ro pos Ko mi si ją.

Bal ti jos jū ros ša lys ne ly gio je 
kon ku ren ci nė je ko vo je at si dur
tų ne tik su ES Vi dur že mio jū
ros re gio nu, bet ir su Ru si ja. De
galų ap ri bo ji mus nu ma to IMO 
kon ven ci ja dėl ter ši mo iš lai vų 

pre ven ci jos. Ru si ja nė ra ra ti fi
ka vu si šios kon ven ci jos. Pris ta
tant kro vi nius tie sio giai į Ru si
jos uos tus iš tre čių jų ša lių, ku ro 
sie rin gu mo rei ka la vi mai jai ne
bū tų tai ko mi.

Ar lai vai ne beatp lauks?
Prog no zuo ja ma, kad pir miau siai 
ir di džiau sią smū gį pa jus Bal ti jo
je plau kio jan tys jū rų kel tai. Jiems 
ir da bar sun ku kon ku ruo ti su au
to mo bi lių trans por tu.

Klai pė dos uos tui, ku ris tu ri iš
vys ty tas kel tų lai vy bos li ni jas, tai 
bus di de lė ne tek tis.

„Ma nau, kad lai vai į Bal ti jos 
jū ros re gio no Eu ro pos Są jun gos 
ša lis ne bep lauks dėl ne pa lan kių 
kai nų. 200 JAV do le rių už to ną 
degalų skir tu mas yra la bai di de
lis. Lai vais Bal ti jos re gio nui skir ti 
kro vi niai bus pluk do mi grei čiau
siai tik iki Ro ter da mo“,  svars tė 
lai vų ap rū pi ni mo ku ru bend ro vės 
„O.W.Bun ker Klai pė da“ va do vas 
O.Bors cevs kij.

Jei vie nas ki tas lai vas ir at plauks, 
tai tik to dėl, kad pa di dė ju sias jo 

Ne tek tys dėl lai vų degalų

Rea ly bė:  � kol kas tik ma žie ji lai ve liai ga lė tų vyk dy ti griež tus rei ka la vi
mus, nes jie, kaip ir au to mo bi liai, už pil do mi ben zi nu ar ba dy ze li nu. 

 Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Suo mi jos, Šve di jos, 
Vo kie ti jos ir Jung ti
nės Ka ra lys tės eks
per tai,  iša na li za vę 
po ky čius dėl lai vų 
degalų, su siė mė už 
gal vų.

ku ro iš lai das dengs ga lu ti niai var
to to jai. Lai vų degalų pa bran gi mas 
dėl ap lin ko sau gi nių rei ka la vi mų 
iš šauks Bal ti jos jū ros re gio ne vi
sų kai nų ki li mo reak ci ją.

„Yra ir ki ta lai vų ap rū pi ni mo 
ku ru pu sė. Iš kur vie to je ma zu
to at si ras di de lis pa pil do mas dy
ze li no kie kis? Kas jį pa ga mins? 

Kas grei tai pa keis tech no lo gi nius 
pro ce sus? Ga my bos pro ce se iš 
naf tos iš gau na mas ben zi nas, dy
ze li nas, bet lie ka ir ma zu tas. Kur 
jis bus pa nau do tas?“  svars tė 
O.Bors cevs kij, ku ris tei gė, kad 
tuos klau si mus ke lia ir pa sau li
nė bun ke ra vi mo kom pa ni jų aso
cia ci ja.

Vid man tas Ma tu tis

Ap leis ti lai vai
Klai pė dos uos to ka pi to no pa
rei gas lai ki nai ei nan tis Ado
mas Alek na sa kė, kad per šal čius 
trūks ta kings to nų vamz dy nai. 
Orams at ši lus vamz džiuo se tirps
tant le dams per įtrū ki mus pra
de da sunk tis van duo. Kai lai vai 
lie ka be bu din čios įgu los, ne pas
te bi ma, kad ma ši nų sky riuo se ar 
triu muo se kau pia si van duo.

Uos to prie žiū ros ir gel bė ji mo 
tar ny bos Uos to prie žiū ros sky
riaus vir ši nin kas Juo zas Sau dar
gas ti ki no, kad jie be šei mi nin kų 
pa lik tus lai vus ste bi iš išo rės pa
gal pa žy mė tas van dens ly gio at
žy mas. Kol kas sken di mo po žy
mių ne bu vo pa ste bė ta.

Šiuo me tu uos te sto vi ke tu
ri pa mes ti, areš tuo ti ar ban kams 
už sta ty ti lai vai be prie žiū ros. 
Nors da bar ir sunk me tis, ta čiau 
rea liai ver ti nant be šei mi nin kų 
pa lik tų lai vų nė ra daug.

Vie nu me tu, maž daug prieš de
šimt me tį, uos te bu vo net 19 pro
ble mi nių lai vų. Jie ne tgi bu vo 
sta to mi prie spe cia lių bo jų vi di
nia me rei de. Tuo met uos te bu vo 
la bai li be ra li už sie nio lai vų priė
mi mo sis te ma. Už sie nio kom pa
ni jos, dau giau sia ru siš ko ka pi ta lo, 
pra dė jo pikt nau džiau ti at pluk dy
da mos į uos tą ir pa lik da mos lai
vus. Taip at si kra ty ta jų uti li za

vi mo rū pes čių. Maž daug tuo pat 
me tu įtar tas ir ki tas pikt nau džia
vi mas. Net ir esant ne di de liems 
štor mams, į Lie tu vos pa kran tę 
vie nas po ki to bū da vo iš me ta mi 
ne di de li lai vai. Įtar ta, jog tai bū
da vo „or ga ni zuo ja ma“ są mo nin
gai, ti kin tis už se nus lai vus gau ti 
drau di mo iš mo kas.

Ru sų pa mirš ti
Klai pė dos uos to ka pi to no pa rei
gas lai ki nai ei nan tis A.Alek na tei
gė, kad ieš ko ma šiuo me tu uos te 
esan čių pro ble miš kų lai vų šei mi
nin kų. Bend ro vės „Me me lio mies
tas“ te ri to ri jo je (bu vu si „Lai vi tė“) 
sto vi be veik baig tas re mon tuo ti, 
ta čiau SEB ban ko pra šy mu areš
tuo tas trans por ti nis ref ri že ra to
rius „Ma res“. Tei gia ma, kad ja me 
yra ap lin kai pa vo jin gos me džia gos 
 amo nia ko. A.Alek na sa kė, jog jie 
to ne ga lin tys pa tik rin ti, nes lai vas 
yra už ra kin tas.

„Ma res“ sa vi nin kui „Mag ne
ti ko“ bend ro vei nu siun tė įspė ja
mą jį raš tą, kad pa si rū pin tų lai vo 
prie žiū ra. Jo kio at sa ky mo iki šiol 
ne ga vome“,  guo dė si A.Alek na.

Klai pė dos lai vų re mon to bend
ro vės te ri to ri jo je sto vi Ka li ning
ra de įre gist ruo tai bend ro vei 
„Sha ron“ pri klau san tis lai vas 
areš tuo tas lai vas „Gu ta“. Anks
čiau jis pri klau sė Lie tu vos kom
pa ni jai ir va di no si „Ra sei niai“, 
kol lai vo ne nu pir ko ru sai.

Ap leis ti lai vai ke lia pa vo jų
Daž ną pa va sa rį Klai pė dos uos te le dams 
iš plau kiant pra de da skęs ti prie kran ti
nių be prie žiū ros pa lik ti lai vai.

Prob le mi nis yra ir Va ka rų lai
vų ga myk lo je sto vin tis, kaip ir 
„Gu ta“ su Ru si jos vė lia va, lai
vas „Mount Kent“. Jis pri klau so 
dviem sa vi nin kams iš Ar chan
gels ko. Lai vą dar ku rį lai ką ja me 
bu vęs ka pi to nas pa li ko prieš tris 
mė ne sius.

„Mount Kent“ sa vi nin kas ža da 
at siųs ti įgu lą, ku ri pri žiū rė tų lai
vą, ta čiau pa ža do ne te si“,  ti ki
no A.Alek na.

„Klon dai kas“ – žve jų uos te
Se nų ir ap leis tų lai vų sto vė ji mo 
vie ta tam pa ir žve jų uos te lis. Ja

me ge ro kai ap rū di jęs dar te bes to
vi prieš dve jus me tus jau sken dęs 
žve jy bi nis lai vas „Ie va“. Šio lai vo 
švar ta vi mo ly nai jau vi sai su trū
ni ję. Jis ga li ati trūk ti nuo kran ti
nės ir ap ga din ti ki tus lai vus.

Lai vas pri klau so žve jy bos 
bend ro vei „Bal ti jos žu vys“. Kai 
jis nu sken do ir bu vo del sia ma iš
kel ti, bend ro vės va do vui Ar vy
dui Žio gui uos to prie žiū ros ins
pek to riai su ra šė pro to ko lą, sky rė 
bau dą. Su juo vy ko by li nė ji ma
sis teis muo se. Už lai vo ne prie
žiū rą 500 li tų bau da bu vo skir ta 
ir bend ro vės di rek to riaus pa va

duo to jui Ro ber tui Var nui. Su juo 
Uos to di rek ci ja taip pat by li nė jo
si dau giau nei me tus. Da bar uos to 
prie žiū ros ins pek to riams taip pat 
ne pa vyks ta su gau dy ti bend ro vės 
„Bal ti jos žu vys“ va do vų.

Pa vo jų ke lia ir žve jų uos te ly je 
sto vin tis žve jy bi nis lai vas „Bir
ve ta“. Nors jis ir tu ri šei mi nin ką, 
ta čiau bend ro vė „Rik val das“ jam 
ne ski ria dė me sio. Lai vas ne tgi 
bu vo vir tęs val ka tau jan čių žmo
nių lin dy ne. Jo pro ble mos tu rė
tų iš si spręs ti, nes ne tru kus laivą 
pla nuo ja ma su pjaus ty ti į me ta
lo lau žą.

Pa mes ti nu kai:  � „Ie va“ žve jų uos te ly je jau sken do prieš dve jus me tus, o šie met vėl ke lia pa vo jų. Už jos 
ma to si ir pro ble mi nis lai vas „Bir ve ta“.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.
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Niekur nedingo senieji Smil
tynės perkėlos keltai, iš Klai
pėdos kėlę į Smiltynę. Po 
Kosta Riką ir Panamą kelia
vusi Indrė Viseckaitė pamatė 
Panamoje „Palangą“. Inter
neto puslapio „Ant bangos“ 
sudarytojai pastebi, kad tose 
pačiose platumose plaukioja 
ir „Baltija“.

„Palanga“ 
Panamoje

Per du mėnesius „Klaipė
dos naftos“ krova mažėjo 
13,5 proc. iki 1,2 mln. t, pa
jamos 7 proc. Klaipėdoje ti
kinama, kad sulėtėjo krova, 
nes iš Rusijos atvyksta užša
lę vagonai su mazutu. Rusi
joje vertinama, kad tai Lietu
vos tarifų karo su Kaliningra
du pasekmė.

Keleivius į jūrą žvejoti pluk
dantis „Nord Marinus“ lai
vas „Toras“ pakeitė vei
klos pobūdį. Įsigijus brangią 
įrangą, jis uostą valančios 
vokiečių kompanijos prašy
mu matuoja gylį. Laivo sa
vininkas Anatolijus Šidlaus
kas sakė, kad ši veikla pel
ningesnė.

Fiksuotas 
kritimas

gylio 
matavimai

pirmADiENiS, KOVO 15, 2010

Vid man tas Ma tu tis

In for ma ci ja ne vie ša
Teis mui ap skųs tas 172 mln. li tų 
ver tės ke lei vių ir kro vi nių ter mi
na lo sta ty bos kon kur sas. Jo pro
ce dū ros su stab dy tos 45 pa roms 
nuo ko vo 4 die nos.

„Pa gal įsta ty mą ne tu ri me tei
sės sa ky ti, kas ap skun dė kon kur
są. Taip pat ne ga li me ko men tuo
ti ir ap skun di mo mo ty vų“,  sa kė 
Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos to 
ge ne ra li nis di rek to rius Eu ge ni jus 
Gent vi las.

Mo ty vai tu ri bū ti la bai ar gu
men tuo ti, jei jau pa si rink tas ke
lias skųs ti kon kur są.

Neo fi cia lio mis ži nio mis, kon
kur są ap skun dė vie na už sie nio 
kom pa ni ja. Mo ty vas lyg ir toks, 
kad kon kur so ei go je bu vę pa keis ti 
at ran kos kri te ri jai. Tai ne va lei do 
kon kur se da ly vau ti su uos to hid
ro tech ni nių ob jek tų sta ty ba ma
žai ką bend ro tu rin čioms sta ty bos 
kom pa ni joms. Vėl gi, neo fi cia lio
mis ži nio mis, ma žiau sią kai ną 
pa siū liu si vie na lat vių kom pa ni ja 
su si ju si ne su uos to sta ty bo mis, o 
ke lių tie si mu ir til tų sta ty ba.

„Sa kiau, kad sta ty bos ga li pra
si dė ti ba lan džio mė ne sį, bet da
bar ty liu, ne be kal bu, nai viai ti
kė jau si. Da bar nie kas ne be ga li 
ži no ti, ka da pra si dės sta ty bos, jei 
vis kas nuė jo į teis mą“,  svars tė 
E.Gent vi las.

Pa var dės ne no rė jęs skelb ti bu
vęs Uos to di rek ci jos dar buo to
jas pa reiš kė nuo mo nę, kad klai da 
bu vo pa da ry ta ne tik kon kur
so metu pa kei čiant są ly gas, bet 
ir pakeičiant per di de lės apim
ties objektą. 

Jo nuo mo ne, Klai pė dos ke lei
vių ir kro vi nių ter mi na lo sta ty
bą rei kė jo skai dy ti į ke lis ma žes
nius eta pus. Tuo met ir ran gos 
kon kur są ob jek tas leng viau bū
tų pra sly dęs. Bu vęs Uos to di
rek ci jos dar buo to jas pro gno za
vo, kad kon kur so pro ce sas, jei iš 
jo pa vyks grei tai iš si kaps ty ti, ga li 
už truk ti ne dvejus su pu se me tų, 
kaip nu ma ty ta, o ge ro kai il giau.

Skųs ti ri zi kin ga
Praė jus sa vai tei po vo kų at plė ši
mo E.Gent vi las ne slė pė, kad dėl 
Klai pė dos ke lei vių ir kro vi nių 
ter mi na lo kran ti nių sta ty bos ki
lo šur mu lio.

„Vie na Da ni jos kom pa ni ja pa
ra šė laiš ką, jog at si sa ko da ly vau ti 
kon kur se. Aiš ki no, kad mes pro
te guo ja me lie tu viš kas įmo nes. Iš 
kur to kį įsi vaiz da vi mą iš trau kė, 
ne ži nau. Lie tu viš kas kon sor ciu
mas pa gal pa teik tas kai nas bu vo 
penk to je vie to je. Jei bū tu me pro
te ga vę lie tu viš ką kom pa ni ją, ji 
bū tų bu vu si pir mo je ar ba ant ro je 
vie to je“, – ti ki no E.Gent vi las.

Anot jo, da nai gra si no, kad re
zul ta tus skųs teis mui.

„Nie kas ne ga lė jo bū ti nei pro
te guo ja mas, nei ig no ruo ja mas. 
Mes net ne ži no jo me, kas da ly
vaus. Kon kur si nių do ku men tų 
pa ke tas bu vo pa teik tas in ter ne te. 
Su mu mis kon kur se da ly va vu sių 
bend ro vių at sto vai ne tu rė jo kon
tak to, iš sky rus tai, kad kvie tė me 
su si pa žin ti su ter mi na lo sta ty bos 
vie ta. Mes neat li ko me špio na žo – 
nea na li za vo me, koks Lie tu vos su
bran go vas kam at sto va vo“, – pa
tiks li no E.Gent vi las.

Jis ti kė jo si, kad  skun dų ne bus, 
nors bu vo užsiminta laiš kuo se iš 
po ros kom pa ni jų, kad ne tei sin gai 
trak tuo ja ma ir tai bū tų pa grin das 
skun dui.

Nors pra šy mą teis mui pa duo
ti leng va, ta čiau ap skųs ti vie šą
jį kon kur są nė ra pa pras ta. Rei kia 
ga ran tuo tos ne ma žos su mos pi
ni gų, ku rios at sa ko vas ga li pa rei
ka lau ti nuo sto liui dėl pra bė gu sių 
ter mi nų už tik rin ti, jei skun das po 
teis mo pro ce so pa si ro dys ne pag
rįs tas. Kuo di des nė ob jek to ver tė, 
tuo ir ga ran ti nė su ma ga li bū ti di
des nė. Ke lei vių ir kro vi nių ter mi
na lo ver tė di džiu lė, to dėl są skai
tos pra šo ma su spen duo ti su ma 
ga li siek ti net iki de šim ties mi li
jo nų li tų.

Re zul ta tai ten ki no
„Esa me la bai pa ten kin ti, kad pa
vy ko iš plės ti kon ku ren ci ją. Kon

Skun das sujaukė kon kur są 
Jau yra bu vę at ve jų, kai di de lės apim ties 
uos to dar bų kon kur suo se pra lai mė ju
sie ji juos skun džia teis mams. Tai ga li 
bū ti vie na iš kon ku ren ci jos for mų.

Ob jek tas:  � šio je uos to vie to je jau ki tą mė ne sį tu rė jo pra si dė ti mo der naus nau jo ke lei vių ir kro vi nių ter
mi na lo sta ty ba.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

kur se da ly va vo 10 kom pa ni jų. 
Nag ri nė ja me do ku men tus ir ne
ma to me, kad tu rė tu me vie ną ar 
ki tą kom pa ni ją ša lin ti iš kon kur
so. Do ku men tų ana li zė truks dar 
po rą sa vai čių, o po to skelb si
me pre li mi na rią ei lę pa gal pa siū
ly mų kai nas“,  prieš kon kur so 
ap skun di mą sa kė Uos to di rek ci

jos Inf rast ruk tū ros ir plėt ros di
rek to rius Vi das Ka ro lis.

„Jei ne bus kon kur so ap skun
di mo tai lai ky čiau di de le sėk me. 
Taip pat di de lė sėk mė, kad pa vy
ko už tik rin ti kon ku ren ci ją. Laiš
kus siun ti nė jo me įvai rioms kom
pa ni joms. Pra tę sė me pa raiš kų 
pa da vi mo ter mi nus, kad už sie
nio kom pa ni jos ga lė tų lai ku ser
ti fi kuo tis, ates tuo tis ir da ly vau ti 
kon kur se. Tre čia sėk me lai ky siu, 

jei pa vyks pa rink ti to kį ran go vą, 
ku ris tik rai pa da rys tuos dar bus. 
Ket vir ta sėk mė yra tai, jog ver ti
nant pa gal kon kur si nę 172 mln. 
li tų kai ną še ši pa siū ly mai yra že
miau tos kai nos, ke turi – aukš
čiau“, – dės tė E.Gent vi las.

Ar da bar, kai kon kur sas ap
skųs tas, jį ga li ma lai ky ti sėk min
gu? Prik lau sys nuo to les nės ei gos 
teis me. Neo fi cia lio mis ži nio mis, 
kon kur są ap skun dė kom pa ni ja, 
ku ri pa gal kai ną ne pak liū tų į pir
mą jį pen ke tu ką. Jei skun do ar
gu men tai tvir ti, teis me grei čiau
siai ga li bū ti sie kia ma pa nai kin ti 
kon kur so re zul ta tus ir skelb ti jį 
iš nau jo. Tuo met pro ce sas nusi
keltų ne ma žiau kaip pus me čiui. 
Uos te jau yra bu vę pa na šių at ve
jų, kai, įsi vė lus į teis mus, pro ce sai 
už truk da vo il giau nei me tus.

Sta ty bi nin kai nu si pi gi no
Kas ko kias kai nas pa siū lė, ne ga
li ma skelb ti pa gal kon kur so są
ly gas, kol ne priim tas spren di mas 
dėl nu ga lė to jo. Neo fi cia lio mis ži
nio mis, ma žiau sią kai ną pa siū
lė vie na Lat vi jos kom pa ni ja. Ji 
yra apie 50 mln. li tų ma žes nė nei 
kon kur si nė kai na.

Anks čiau bū da vo nuo sta ta, kad 
jei kai na yra ge ro kai ma žes nė nei 

kon kur si nė, sta ty to jas tu ri pa
grįs ti, kaip jis su ge bės pa sta ty ti 
ob jek tą. Ma ža kai na dar ne reiš
kia, jog ob jek tas bus pa sta ty
tas ko ky biš kai. Sunk me čiu pa si
reiš kė ir nau jos ten den ci jos, kai 
dėl ran go vo lė šų trū ku mo ob jek
tai strin ga, pra lei džia mi sta ty bos 
ter mi nai.

„Tur būt lat vius kri zė tik rai pri
bai gė, kad jie taip nu si pi gi no“, 
 sa kė ne ži no mu pa no ręs lik
ti vie nos kon kur se da ly va vu sios 
už sie nio kom pa ni jos va do vas. Jo 
nuo mo ne, už to kią kai ną neį ma
no ma pa sta ty ti to ter mi na lo, ku
rį pla nuo ja ma.

„Tau py ti nei me džia gų, nei 
ener ge ti nių re sur sų sąskaita neį
ma no ma, o vien dar bo jė ga su
tau py ti de šim tis mi li jo nų li tų ne
pa vyks“, – svars tė už sie nie čiams 
at sto vau jan tis lie tu vis. Ma žiau sią 
kai ną pa siū liu si lat vių kom pa ni
ja kaip tik ir esan ti ri zi kin giau
sia, nes ji ne tu rin ti hid ro tech ni
nių ob jek tų sta ty bos pa tir ties.

Sta ty bos ob jek tuo se dar bo už
mo kes čiui nu ma to ma maž daug 
30 pro c. Tuo at ve ju, kai pa vyks
ta su tau py ti nau do jant pi ges nes 
me džia gas, pi ni gus sten gia ma
si įskai ty ti į bū si mo jo pel no ei
lu tes.

Da bar nie kas ne
be ga li ži no ti, ka
da pra si dės sta ty
bos jei vis kas nuė jo 
į teis mą.

Eu ge ni jus Gent vi las:
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Da ni jos kom pa ni ja 
„A.P.Mol lerMaersk A/S“ 
dėl kon tei ne rių ga be ni mo 
frak tų kri ti mo per nai pa
ty rė 2,1 mlrd. dol. nuo sto
lį. Ne džiu gi no ir tank lai viai. 
Mi ni ma lų pel ną lei do pa
siek ti naf tos plat for mų, du
jų kro vos, jū ri nių sta ty bų, 
tar pi nin ka vi mo veik la.

lai vy bos 
nuo sto liai

Di džiau sia pa sau lio jū ri nė 
vals ty bė yra Pa na ma. 2010 
m. su jos vė lia va plau kio
jo 8080 lai vų. Jų ded vei tas 
su da rė 194,4 mln. t. Ant ra 
– Li be ri ja (2448 lai vai, 89,3 
mln. t), tre čia – Mar ša lų 
sa los (50,7 mln. t). Iš eu ro
pie čių de šim tu ke – Grai ki
ja ir Kip ras.

Ru si jos vi daus van de ny se 
jach tos ga li plau kio ti tik su 
jos vė lia va. Už sie nie čiams 
rei kia spe cia lių lei di mų, 
su de rin tų su 5 gy ny bos 
struk tū ro mis. Per nai Ru
si jo je lan kė si tik 20 už sie
nie čių ja chų. Už da rą tvar ką 
ža da ma pa keis ti iki So čio 
olim pia dos 2014 m.

jū ri nės 
vals ty bės

tvar ka 
kei sis

Vid man tas Ma tu tis

Nuo 2008ųjų pa bai gos įvy ko vos 
po vie ną uos to ta ry bos ir uos to 
plė to ji mo ta ry bos po sė dį.

Lie tu vos jū rų kro vos kom pa ni jų 
aso cia ci jos pra šy mu bus pa ko re
guo tas Klai pė dos vals ty bi nio jū
rų uos to ta ry bos reg la men tas ir 
nu ma ty ta, kad po sė džiai vyk tų 
kiek vie ną ket vir tį.

Po il gos per trau kos uos to ta ry
bos po sė dis vy ko ko vo 8 d. Ja me 
spren di mai ne bu vo prii mi nė ja
mi, dis ku tuo ta uos tui ak tua liais 
klau si mais.

Uos ti nin kai no ri daž niau tar tis

sa kė Lie tu vos jū rų kro vos kom
pa ni jų aso cia ci jos pre zi den tas 
Aloy zas Kuz mars kis. Klai pė
da yra vie nas to li miau sių taš kų 

nuo sos ti nės. Uos ti nin kai mi nė
jo kar tais jau čian tys, kad ar čiau 
mi nis te ri jų esan tys su trans
por to vers lu su si ję ūkio su bjek

tai „su ge ba pri lįs ti“ ir pa siek ti 
sau nau din gų, bet su uos to veik
la lo giš kai ne su de ri na mų spren
di mų.

Aktualu:  � uos ti nin kams la bai svar būs bend ri su si ti ki mai, kur ga li ma ap si keis ti nuo mo nė mis dėl uos
to vys ty mo.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Per pa sta ruo sius 
me tus uos ti nin kai 
pa si ju to tar si nu
ša lin ti nuo uos to 
pro ble mų.

Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos
to di rek ci jos va do vas Eu ge ni jus 
Gent vi las mi nė jo, kad dis ku si nis 
su si ti ki mas su uos to nau do to jais 
ir aso ci juo tų struk tū rų va do vais 
bu vo la bai nau din gas.

Priim tos bend ros po zi ci jos, 
kaip uos tui rei kė tų elg tis gi nant 
in te re sus Su si sie ki mo mi nis te ri
jos struk tū ro se ir Vy riau sy bė je. 

Už si min ta ir apie tai, ko kių 
įsta ty mų pa kei ti mus rei kė tų ini
ci juo ti.

Dar vie nas uos to ta ry bos po sė
dis bus ren gia mas ge gu žę, kur jau 
bus prii mi nė ja mi ir spren di mai.

Lie tu vos jū rų kro vos kom pa
ni jų aso cia ci jos na riai pa gei da
vo, kad ir Klai pė dos vals ty bi nio 
jū rų uos to plė to ji mo tarybos po
sė džiai vyk tų ne re čiau kaip kas 
pus me tį.

„Mums la bai svar bu, kad Klai
pė do je vyks tant uos to plė to ji mo 
po sė džiams at va žiuo ja į ta ry bą 
įei nan čių įvai rių mi nis te ri jų at
sto vai ir pa jun ta tai, kuo gy ve na 
uos tas, iš girs ta jo pro ble mas“,  

Uos to kom pa ni jos ne pri ta rė, kad 
tau py da ma pi ni gus Uos to di rek
ci ja joms liep tų pri siim ti da lį de
ta lių jų pla nų ren gi mo iš lai dų.

Ne se niai pra dė jęs dirb ti 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 
pa siū lė da lį de ta lių jų pla nų uos te 
ren gi mo kaš tų per mes ti te ri to ri
jų nau do to jams.

Pa gal te ri to ri jų pla na vi mo įsta
ty mus uos te de ta lių jų pla nų ren
gė ju ga li bū ti tik Uos to di rek ci ja. 
To dėl ji mo ka ir už de ta lių jų pla
nų pa ren gi mą. 

Uos to di rek ci ja sta to tik va di
na muo sius inf rast ruk tū ros ob
jek tus – kran ti nes, tiesia ke lius, 
ge le žin ke lius. 

O san dė lius, ke liu kus, in ži ne ri
nius tink lus ar ba va di na muo sius 
su prast ruk tū ros ob jek tus sa vo lė
šo mis sta to uos to nau do to jai.

„Ma nau, kad su prast ruk tū ra 
yra tie sio gi nis uos to nau do to jų 
in te re sas, to dėl ir de ta lių jų pla
nų ren gi mo iš lai dos tu rė tų bū
ti pa si da ly tos. Tai bū tų tei sin
ga“, – svars tė M.Ar mo nai tis. 
Pa reng ti uos to at ski rų da lių de

Gin čas dėl de ta lių jų pla nų iš lai dų

ta liuo sius pla nus kai nuo ja 160
180 tūkst. li tų.

Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos
to di rek ci jos va do vas Eu ge ni jus 
Gent vi las pra šė priim ti tai kaip 
ge ra no riš ką su si ta ri mą ir Uos to 
di rek ci jos ban dy mą tau py ti pi ni
gus. Mat ga lu ti nis re zul ta tas Uos
to di rek ci jos pi ni gai vis  tiek nau
do ja mi uos tui vys ty ti. Tai reiš kia, 
kad uos to kom pa ni jos tu ri tie sio

gi nę nau dą. Jis mi nė jo, jog su vie
na uos to kom pa ni ja jau su ta rę taip 
pa si da ly ti de ta lio jo pla no ren gi
mo iš lai das. Uos to di rek ci ja fi nan
suos 20 pro c., o li ku sius 80 pro c. 
– uos to nau do to jas, nes di džio
ji da lis pro jek to yra su si ję su su
prast ruk tū ros ob jek tų sta ty ba.

„Mes tam ne pri ta ria me. Ap lin
kui vis kas brangs ta. Ant bend ro
vių pe čių Lie tu vo je ir taip gu la  

dau ge lis pro ble mų. Uos to di rek
ci jai ten ka vi sos lai vų rink lia vos. 
Di di nant naš tą kom pa ni joms, 
rei kė tų su grįž ti prie rink lia vų 
per skirs ty mo klau si mų“, – pa
ste bė jo Klai pė dos jū rų kro vi nių 
kom pa ni jos (KLAS CO) ge ne ra li
nio di rek to riaus pa rei gas ei nan
tis Juo zas Be ne tis.

Klai pė dos jū rų kro vi nių kom
pa ni jos „Be ga“ ge ne ra li nis di rek

to rius Aloy zas Kuz mars kis pri si
mi nė, kad jau bu vo at ve jis, kai jie, 
no rė da mi pa spar tin ti de ta lio jo 
pla no ren gi mą, pri siė mė da lį iš
lai dų.

„Pa reng tas pla nas bu vo ap
skųs tas, by lą pa vy ko lai mė ti tik 
ge rų ad vo ka tų dė ka“, – kons ta
ta vo A.Kuz mars kis.

Su da ry ta dar bo gru pė, ku ri 
ren gia pa siū ly mus, kaip spe cia
li zuo to se uos to pa skir ties te ri to
ri jo se su pap ras tin ti do ku men tų 
pa ren gi mo pro ce dū ras. 

Yra fak tų, kai pa si ren gi mas 
uos to sta ty boms dėl su dė tin gos 
biu rok ra ti nės sis te mos už tru ko 
28 mė ne sius.

Šią sa vai tę dar bo gru pė tu rė tų 
baig ti reng ti nau ją uos to te ri to ri
jų pla na vi mo kon ce si ją. Ji bus tei
kia ma Vy riau sy bei. Jei ši pri tars, 
at si durs Sei me.

Apie tai, kad de ta lių jų pla nų ir 
ki tų do ku men tų ren gi mo pro ce
dū ros uos te il gai už trun ka ir ma
ži na jo kon ku ren cin gu mą, kal bė ta 
per nai spa lį Klai pė do je vy ku sia
me su si ti ki me su ša lies prem je ru 
And riu mi Ku bi liu mi. 

Jis ir pa ska ti no teik ti siū ly mus 
pla na vi mo pro ce dū roms uos te 
su pap ras tin ti.

Pro ce dū ros:  � uos to vys ty mo pla nams pa reng ti kar tais ir dve jų me tų neuž ten ka.  „Jū ros“ ar chy vo nuo tr.

Vid man tas Ma tu tis


