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Sėkminga metų pradžia
Ventspilio uostas po metų per-
traukos pradėjo krauti Baltaru-
sijos valstybinio susivienijimo 
„Belaruskalij“ trąšas. Pirmasis 
68 tūkst. tonų baltarusiškų trąšų 
kiekis į laivą, kuris išplaukė į Ki-
niją, Ventspilio kompanijoje „Ka-
lija parks“ pakrautas vasarį.  

„Kalija parks“ atstovai komen-
tavo, kad galimybė krauti „Bela-
ruskalij“ produkciją per Ventspi-
lio uostą atsirado pernai gruodžio 
pabaigoje pasirašius trejų metų 
krovos sutartį. 

Šiemet sausį „Belaruskalij“ eks-
portavo 468 tūkst. tonų trąšų, va-
sarį – 630 tūkst. tonų. Didžiausia 
dalis tų trąšų buvo krauta per Klai-
pėdos uostą. Čia baltarusiškas trą-
šas krauna Klaipėdos jūrų krovinių 
kompanija (KLASCO) ir bendrovė 
„Birių trąšų terminalas“. 

KLASCO iki šiol niekada ne-
buvo krovusi tokio didelio trąšų 
kiekio, koks buvo sausį ir vasa-

rį. Bendra Klaipėdos uosto trąšų 
krova per pirmuosius du mėne-
sius buvo 591 tūkst. tonų arba 40 
proc. didesnė nei pernai.

Pernai gruodį Lietuvoje viešė-
jęs Baltarusijos trąšų gamintojos 
„Belaruskalij“ direktorius Vale-
rijus Kirilenka teigė, kad 2010 m. 
per Klaipėdą gali būti eksportuo-
ta iki 4 mln. t kalio trąšų arba 74 
proc. daugiau nei 2009 m. 

Tačiau jau šiemet vasario pa-
baigoje pasirodė signalų, kad ža-
dėtas „Belaruskalij“ trąšų eks-
portas per Klaipėdos uostą gali 
būti sumažintas ir padidintas per 
Ventspilio uostą. 

Prabilo apie netektis
KLASCO generalinio direktoriaus 
pareigas einantis Juozas Bene-
tis prabilo apie tai, kad dėl nepa-
kankamo Klaipėdos uosto gylio iš 
jo į Ventspilį „išėjo“ daugiau kaip 
milijonas tonų trąšų.

„Kovą tarp Klaipėdos ir Vents-
pilio dėl baltarusiškų trąšų lai-
mėjo kaimynai. Galite įsivaiz-

duoti, kokių lėšų netekome mes, 
uostas ir Lietuvos geležinkeliai“, 
– sakė J.Benetis. 

„Nežinau ar tikrai 1,2 mln. to-
nų „pabėgo“ į Ventspilį. „Bela-
ruskalij“ vadovas V.Kirilenka sa-
kė, kad šiais metais jie eksportuos 
penkis milijonus tonų kalio trąšų. 
Iš jų 3,5 mln. tonų per Klaipėdą, o 
likusias per Nikolajevą ir Vents-
pilį. Jei kažkas eina per Ventspi-
lį, galbūt tai yra pagal baltaru-
sių planus“, – svarstė Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos 
generalinis direktorius Eugenijus 
Gentvilas. Jis pridūrė, kad bū-
tų sukrėstas, jei baltarusiai nu-
sprendė į Klaipėdą nebesiųs-
ti „Panamax“ laivų  trąšų, nors 
uostas pakrovė rekordinį laivą. 

„Nesugebėjome iki galo pakrau-
ti laivų. Baltarusiai frachtavo 85 
tūkst. tonų laivą. Mes pakrovėme 
78 tūkst. tonų. Įvertinome, kad tai 
rekordiškai pakrautas laivas. Bal-
tarusiai skaičiavo, kiek jų valstybė 
neteko pajamų dėl nevisiškai pa-
krauto laivo“, – aiškino J.Benetis.    

Išėjus „Panamax“ trąšų gabe-
nimo laivams, Klaipėdos uoste 
liks vadinamieji kibirai – nedideli 
laivai, kurie gabena 3-6 tūkst. to-
nų trąšų.  

Kalti rangovai
Jau anksčiau KLASCO baltarusių 
prašymu norėjo, kad Uosto direk-
cija pateiktų garantiją, kada bus 
užtikrinta tinkama gramzda ga-
benti krovinius „Panamax“ trą-
šovežiais.   

„Uosto direkcija dėjo daug pa-
stangų. Nenorėčiau, kad būtų 
žaidžiama į vienus vartus. Bu-
vo atvejų, kai operatoriaus san-
dėliuose trūko trąšų. Laivai ilgai 
stovėdavo, nes nebuvo ko krauti“, 
– teisinosi E.Gentvilas.  

Pagilinus uostą vartuose iki 15 
metrų, o laivybos kanale šiauri-
nėje dalyje iki 14,5 metro, turėjo 
būti užtikrinta 13 metrų gramz-
da. Dėl to, kad uostas neturi rei-
kiamų gylių, E.Gentvilas kaltino 
bendrovę „Klaipėdos hidrotech-
nika“. 

„Pagal 2007 m. gruodžio 14 d. 
sutartį „Klaipėdos hidrotechni-
ka“ gilinimo darbus turėjo baig-
ti 2008 m. rugsėjį. Šiek tiek vėla-
vimo, neorganizuotumo. 2009 m. 
kovo 9 d. sutarties vykdymas bu-
vo sustabdytas dėl to, kad reikėjo 
iškelti akmenis. Jų kėlimo sutartis 
pasirašyta 2009 m. gegužės 6 d., 
baigta rugpjūtį. Atsirado daugiau 
akmenų. Pernai nuo spalio iki da-
bar buvo iškelta dar 230 akmenų. 
Nuo -17 iki + 11 piketo iš 6 ruožų 
buvo atiduoti tik du. Pagilintus, 
bet nepratraluotus ir neatiduo-
tus 4 ruožus užnešė sąnašos“, – 
situaciją dėl gylio uoste komen-
tavo E.Gentvilas. 

Valys kita kompanija
Ir šiandien jis dar negali tiksliai 
pasakyti, kada bus baigtas gilin-
ti uosto laivybos kanalas nuo 10-
osios krantinės iki išorinės uosto 
dalies. Tikimasi, kad per du mė-
nesius sąnašos bus išsiurbtos, ka-
nalas pratraluotas 
ir atiduotas.  

Uosto prioritetas – didesni gyliai
Uosto vadovybė 
negali patikėti, kad, 
pakrovus į laivus 
rekordinius kiekius 
trąšų, baltarusiai 
tuo nebuvo 
patenkinti ir Kinijos 
trąšas perdavė 
krauti Ventspiliui. 
Laivų netektis 
dėl gylių ateityje 
planuojama 
kompensuoti 
didelės apimties 
gilinimais visame 
uoste.

Priežastys:  � nors į laivą „Aghios Makarios“ buvo pakrautas rekordinis 78 tūkst. tonų trąšų kiekis, baltarusių tai nenudžiugino, nes laivas ga-
lėjo priimti 85 tūkst. tonų.   „Jūros“ archyvo nuotr.
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„Bendrovė „Klaipė-
dos hidrotechnika“ 
protokolu pripaži-

no, kad keturiuose ruožuose są-
našos yra jų darbo brokas. Da-
vėme technines užduotis jiems 
savo lėšomis tuos ruožus išvalyti 
ir atiduoti. Nuo pernai lapkričio 
11 dienos nė vienas kubinis me-
tras jos pastangomis nebuvo iš-
siurbtas. Dėl to gilinimo esame 
sulaikę 3,9 mln. litų mokėjimą. 
Vasario 8 d. su „Klaipėdos hi-
drotechnika“ sutarėme, kad už 
sulaikytus pinigus ruožus va-
lys Vokietijos kompanija „Josef 
Mobius Bau-Aktiengesellshaft“. 
Kovo 5 d. „Klaipėdos hidrotech-
nika“ atsiuntė raštą, kad atsisa-
ko nutraukti sutartį, nes nemano, 
kad užneštas dugnas yra jų dar-
bo brokas. Mums neliko nieko 
kito, kaip vienašališkai nutrauk-
ti sutartį. Jei jiems nepatinka, te-
gul bylinėjasi. Sulaikytas sumas 
naudosime vokiečių kompani-
jos darbams apmokėti“, – dėstė 
E.Gentvilas.

Uosto prioritetas – didesni gyliai

Ričardas Sutkaitis 

Mokėjimai – ilgam 
Keltus „Baltija“, „Neringa“ ir 
„Žalgiris“ bendrovė „Smiltynės 
perkėla“ pirko išperkamosios 
nuomos būdu. Už „Neringą“ turi 
būti sumokėta 2018 m., už „Bal-
tiją“ ir „Žalgirį“ – 2019 m. 

Laivams įsigyti bendrovė ėmė 
42 mln. 383 tūkst. litų paskolą. Tai 
didelė suma įmonei, kurios paja-
mos iš pagrindinės veiklos pernai 
siekė 13 mln. 177 tūkst. litų. 

Net ir didžiosios vasaros šven-
tės Klaipėdoje jos apyvartos ne-
padidino. Pernai, palyginti su 
2008 m., pajamos buvo 14 proc. 
mažesnės. 

2009 m. bendrovė gavo apie 
600 tūkst. litų pelno. Smiltynės 
perkėlos vadovas Darius Butvy-
das teigė, kad pelnas gautas dėl 
sumažėjusių palūkanų. 

„Gal kam atrodo, jog mūsų pel-
nas didelis ir mes galėtume ma-
žinti persikėlimo kainas. Tačiau 
palūkanų norma pakils ir pelno 
nebeliks“, – aiškino D.Butvydas. 

Šiuo metu Smiltynės perkė-
la už naujus keltus turi beveik 
25 mln. litų skolą. Liko mokėti ir 
apie septynis milijonus litų palū-
kanų. 2010 m. bendrovė planuo-
ja sumokėti 2,8 mln. litų skolą ir 
800 tūkst. litų palūkanų. 

Tačiau didžiausi gilinimo dar-
bai uoste planuojami ateityje. Da-
bar vyksta projektavimo darbai 
bei Poveikio aplinkai vertinimo 
dokumento rengimo procesas. 

„Jei gerai pavyktų derinimais, 
rangovo parinkimas galėtų prasi-
dėti po 1–1,5 metų. Praplatintume 
kanalą nuo 120 iki 150 metrų. Nuo 
10 iki 104 krantinės uosto akva-
toriją pagilintume iki 14,5 metro. 
Gilinimo apimtis būtų nuo 2,5 
iki 3 mln. kubinių metrų iškasto 
grunto. Šiame projekte be Euro-
pos Sąjungos finansavimo neap-
sieitume“, – tikino Uosto direk-
cijos Infrastruktūros ir plėtros 
direktorius Vidas Karolis. 

„Norint varyti per visą uos-
tą tokį gylį, reikėtų atlikti tech-
ninį ir ekonominį pagrindimą. 
Reikės atsakyti į klausimą, ko-
kias krantines teks rekonstruo-
ti, kiek tai kainuos. Ar pagilinus 
nebus paplautos jau rekonstruo-
tos krantinės?“, - svarstė laikinai 
KLASCO vadovo pareigas einan-
tis J.Benetis. 

Uoste padaryta klaidų
„Klaipėdos hidrotechnikos“ va-
dovas Pranciškus Jurgutis sakė, 
kad niekada neneigė, jog pagi-
linus privalės traluoti ir atiduo-
ti tuos ruožus. Tačiau problemų 
atsirado dėl kelis kartus dides-
nio nei buvo numatyta akmenų 
kiekio. 

Jo nuomone, 2007 m. nuspren-
dus laivybos kanalą gilinti pu-
se metro, buvo padaryta strate-
ginė klaida.  „Mes siūlėme uosto 
laivybos išoriniame kanale iš kar-
to papildomai gilinti iki 1,5 metro. 
Nebuvo atsižvelgta. Taupant pi-
nigus, dalis gilinimo darbų buvo 
permesta į Malkų įlanką“, – svars-

Keistos sąlygos
Naujieji keltai „Baltija“, „Nerin-
ga“, „Nida“ ir „Žalgiris“ pastatyti 
Bulgarijos Bourgo laivų statyklo-
je. Daugeliui nuostabą tebekelia, 
kad, turėdami Lietuvoje dvi pajė-
gias laivų statyklas, visus keltus 
statėme Bulgarijoje. 

Buvęs Smiltynės perkėlos di-
rektorius Algirdas Žukauskas 
tvirtino, jog laimėjo geriausią 
kainą pasiūliusi laivų statykla. 

Keltus norėjo statyti ir klaipė-
diečiai. 

„Mes dalyvavome konkurse. 
Jo sąlygos buvo labai keistos. Jau 
paraiškos pateikimo metu reikė-
jo turėti laivo techninį projektą. 
Tai nelogiška organizuojant lai-
vų statybos konkursą. Į techninį 
projektą reikia investuoti nema-
žai pinigų. Iš anksto reikia žino-
ti, kad laimėsi, nes investuoti tiek 
nevertėtų. Paprastai reikalaujama 

pateikti tik laivo bendrąjį planą ir 
techninę specifikaciją. Manau, 
kad konkurso sąlygos buvo pa-
rengtos tam, kas jau turėjo keltų 
techninį planą“, –prisiminė Va-
karų laivų gamyklos generalinis 
direktorius Arnoldas Šileika. 

Jis tvirtino, jog pas juos stato-
mų laivų kokybė tikrai geresnė. 
Gamykla turi nemaža patirties 
statant keltus. Lietuvoje pastaty-
ti keltai plaukioja tarp Norvegijos 
fiordų. Gamykla stato tris keltus, 
kurie plaukios tarp Estijos žemy-
ninės dalies ir Saremos salos.  

Ar galėjo būti pigiau?
Ar tokius keltus Lietuvoje buvo 
galima pastatyti pigiau? A.Šileika 
svarstė, jog tokį keltą Vakarų lai-
vų gamykloje pastatytų už 12 – 14 
mln. litų. Pernai Bulgarijoje pa-
statytas paskutinis keltas „Žalgi-

Perkėloje nyks lengvatos

tė P.Jurgutis. Anot jo, gilinimas 
pusmetriu ne tik gerokai padidi-
no grunto iškasimo kainą, nes vy-
ko tik pusės kaušo apimties kasi-
mas, bet ir sušiaušė moreniniame 
sluoksnyje buvusius akmenis.

Yra įtarimų, kad prieš tai uosto 
laivybos kanalą gilinusi kompani-
ja „Rohde Nielsen“ dalį akmenų 
paliko juos užraususi į gruntą. Dėl 
to ši kompanija net ir nekalta, nes 
tokia buvusi akmenų šalinimo iš 
akvatorijos technologija. 

Didžiuliai planai
Po 3–4 savaičių Uosto direkci-
ja planuoja pasirinkti rangovą, 
kuris uoste keliose vietose iškas 
400 tūkst. kubinių metrų grun-
to ir praplatins laivybos kana-
lą. Darbus, kurie padidins uosto 
saugumą ir prisidės prie kana-
lo platinimo,  planuojama pra-
dėti šiemet ir baigti 2011 metais. 
Įvertinus tai, kad dabar už kubi-
nio metro grunto iškasimą kaina 
yra 50-60 litų, projektas kainuos 
iki 24 mln. litų.  

Pasekmės:  � J.Benečio teigimu, 
dėl prarastų „Panamax“ laivų 
kentės ne tik KLASCO, bet ir 
uostas, Lietuvos geležinkeliai.

Kaltininkai:  � dėl uoste neturi-
mų reikiamų gylių E.Gentvilas 
kaltina rangovus.   

 Vidmanto Matučio nuotr.  

Realybė:  � keltų kapitonams nerūpi, kur pastatyti jų laivai, svarbu, kad juos būtų lengva valdyti.  

 Ričardo Sutkaičio nuotr. 

Susisiekimo ministerijoje kalbama, 
jog gali mažėti kėlimo į Smiltynę 
lengvatų. Atnaujinti laivus Smiltynės 
perkėlai kainavo beveik 50 milijonų litų. 
Investicijos į keltus vargu ar atsipirks. 

ris“ įmonei kainavo 16 mln. 846 
tūkst. litų. 

Susisiekimo ministerijos at-
stovai atsargiai svarstė, ar keltus 
iš tiesų buvo galima įsigyti pigiau. 
Faktas, kad buvusiam Smiltynės 
perkėlos vadovui buvo pasiūlyta 
atlaisvinti užimamas pareigas.

Susisiekimo viceministras 
Arūnas Štaras patvirtino, jog 
A.Žukauskas buvo atleistas dėl 
neekonomiško valdymo.

„Iš vienos pusės gerai, kad turi-
me geresnius keltus, tačiau turi-
me ir didžiulę skolų naštą. Spren-
dimai priimti, ir turime vykdyti“, 
– kalbėjo A.Štaras. 

Griaus monopoliją?
Naujasis vadovas, pasak A.Štaro, 
turės užtikrinti kokybiškas pas-
laugas ir stengtis, kad įmonės vei-
kla nebūtų nuostolinga. A.Štaras 

mano, jog ydinga yra lengvatinė 
kainų sistema, kai vienoms gy-
ventojų grupėms taikomos nuo-
laidos, kitoms – ne. 

„Skirtumas tarp poilsiauto-
jų mokamo mokesčio ir Neringos 
gyventojų ar turinčių ten nekil-
nojamojo turo – didelis, atsiranda 
konfliktų. Naujojo vadovo užduo-
tis yra pateikti tokią vežimo tvar-
ką, kuri padėtų spręsti tuos konf-
liktus“, – svarstė A.Štaras.

Susisiekimo ministerijo-
je svarstoma tvarka, kad Nerin-
gos gyventojams taip pat reikėtų 
mokėti už perkėlimą, tačiau pri-
taikant nuolaidas. 

Nors Susisiekimo ministeri-
ja viešai deklaruoja, kad yra prieš 
Smiltynės perkėlos privatizavi-
mą, A.Štaro vertinimu, daugelį 
problemų sureguliuotų normali 
konkurencija. 

Daugelį Smiltynės 
perkėlos problemų 
sureguliuotų nor-
mali konkurencija. 

Arūnas Štaras:
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Europos jūrų saugumo 
agentūra (EMSA) kovo 10 
d. įdiegė informacinę laivų 
sekimo sistemą STIRES. Ši 
sistema ES vandenyse plau-
kiojantiems laivams leidžia 
tarpusavyje keistis informa-
cija. Prekybiniai laivai realiu 
laiku rodomi internetiniame 
jūrlapyje. 

Rodo 
laivus

216 m ilgio Danės krantines 
prie įgriuvos rekonstruojan-
ti „Hidrostatyba“ vėl kals 
įlaidus. Nuogąstauta, kad 
slinks šalia esančio prieš-
karinio pastato pamatai. 
Jo stogas atrodo persisu-
kęs.  Statinio būklės seki-
mo įranga deformacijų ne-
fiksavo. 

Po šaltos žiemos žmonės 
yra pasiilgę šviesos, sau-
lės, pajūrio. Savaitgaliais ir 
švenčių dienomis į pajūrį 
traukia minios žmonių. „Va-
žiuosiu į Šventosios pajūrį 
gintarauti“, – Klaipėdos 
turguje viena prekybininkė 
sakė kitai. Ir taip sunkmečiu 
prisiduriama. 

Pastatas 
negRiūva

tRaukia 
į PajūRį
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Jau prieš kelerius metus besibu-
rianti kormoranų kolonija bu-
vo pastebėta ant Klaipėdos uosto 
pietinio molo. Ornitologai patei-
kė duomenis, kad ten nuolat lai-
kosi apie 20 paukščių. 

Kovo pradžioje ir ant šiauri-
nio molo šviečiančio riboženklio 
pastebėti sutūpę apie 30 kor-
moranų. Gali būti, kad ilsėjosi 
tik pirmieji atskridę kormoranai 
žvalgai. Sukti lizdus ant šiauri-
nio molo šiems paukščiams būtų 
nepatogu. Jie yra baugštūs ir var-

Kormoranai buriasi ir uoste
Lietuvoje vis 
labiau plintantys 
kormoranai 
nebeišsitenka 
Juodkrantės 
sengirėje, todėl 
ieško naujų 
susibūrimo vietų. 

Bet kokiu oru sutartoje vietoje. 
Toks kadaise buvo trumpas ir aiš-
kus nurodymas Baltijos jūros uos-
tų locmanams. 

Jis galiojo ne vieną šimtmetį. Ši 
taisyklė, prilygstanti locmanų 
garbės kodeksui, nustojo galioti 
tik atsiradus techniškai tobules-

Senovės locmanų veikla

gu ar kurtųsi ant molo, kur nuolat 
akmenimis vaikšto žvejai. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to direkcijos Uosto hidrografi-
jos skyriaus viršininkas Raimon-
das Daukša sakė, kad kormoranai 
teršia uosto ženklus. Tačiau ko-
kių nors specialių priemonių 
prieš juos nesiimama. Pastebėta, 
kad kormoranai ant ženklų tupi 
tik kovo mėnesį. Baltomis išma-
tomis apterštus ženklus vėliau 
nuplauna lietūs. 

Uosto dalyje yra ir daugiau 
vietų, kur mėgsta poilsiauti kor-
moranai. Paukščių rojumi va-
dinamoje Kiaulės Nugaros sa-
loje kormoranai lizdų nesuka, 
tačiau nutūpia pailsėti. Vis daž-
nesnis kormoranų stabtelėjimas 
Kiaulės Nugaros saloje ornito-
logams kelia nerimą. Šie agresy-
vūs paukščiai, paprastai išstum-
dami kitus, kuria savo kolonijas. 
Pagrindinė kormoranų maitini-
mosi vieta yra Kuršių marios. Lie-
tuvos dalyje yra beveik 11 tūkst. 
tonų žuvų. Mokslininkas patei-
kia duomenis, kad paukščiai per 
metus sunaikina 742 tonas žuvų. 
Galima palyginti, kad, pagal tuos 
pačius duomenis, žvejai versli-
ninkai sugauna apie 1100 tonų, 
žvejai mėgėjai – 500 tonų. 

Bene daugiausia žuvų iš Kuršių 
marių išgraibsto būtent kormo-
ranai. Jų gynėjai teigė, kad kor-
moranai nėra tokie jau baisūs, 
nes gaudo menkavertes smulkias 
žuvis – pūgžlius, kuojas, kurios 
maistui netinka. Kuršių marių 
žvejai laikosi kitokios nuomonės. 

Kormoranų atsiradimą ir ža-
lą labiausiai pajuto Juodkran-
tė. 1970 metais sengirėje įsikūrę 
kormoranai użėmė tankiai apgy-
vendintą garnių koloniją ir beveik 
juos išstūmė. Čia sunaikinta apie 
10 hektarų sengirės miško. 

Kolonija garsėja gausa. Kuršių 
nerijos nacionalinio parko miški-
ninkai suskaičiavo per tris tūks-
tančius kormoranų čia susuktų 
lizdų. Juose gyvena arti 15 tūkst. 
paukščių. 

Reguliuojant kormoranų popu-
liaciją, šie paukščiai pradėti bai-
dyti iš lizdų, kad atšaltų kiauši-
niai. Tokios priemonės didesnio 
efekto nedavė. Kormoranai yra 
gudrūs ir perėjimui ieško naujų 
kolonijų. 

2009 metais pirmieji kormora-
nai buvo pastebėti Trakų rajone. 
Paradoksas, tačiau šie paukščiai 
kuriasi gražiausiose vietose prie 
vandens telkinių, kad galėtų pra-
misti iš juose esančių žuvų.

Venantas Butkus nėms navigacijos priemonėms.
Solidžioje monografijoje „Ma-
re Balticum“, išleistoje 1997 m. 
Helsinkyje, rašoma, kad anksty-
viausias raštiškas paminėjimas 
Baltijos šalyse apie laivų, įplau-
kiančių į uostą, palydovus siekia 
XIV a. Esą jau tada, Hanzos kles-
tėjimo laikais, savo prekybiniais 
ryšiais garsėjęs Visbis (Gotlan-
do sala) turėjo locmanus preky-

biniams laivams įvesti į uostą ir 
išvesti iš jo. 

Norint patekti į Stokholmą lai-
vu, reikėjo gerai žinoti vietines są-
lygas. Švedijos karalius Gustavas I 
Vaza buvo pirmasis Europos mo-
narchas, kuris valstybiniu mas-
tu prisiėmė atsakomybę už tinka-
mą locmanų paslaugų suteikimą. 
Jo įsakymu pakrančių žvejai-ūki-
ninkai ne tik privalėjo iš atviros 
jūros iki uosto ir atgal lydėti pre-
kybinius laivus, bet ir įrengti na-
vigacines žymas palei laivake-
lį. Šios pareigos paprastai iš tėvo 
pereidavo sūnui. Locmanų parei-
gas einančioms šeimoms karalius 
suteikė privilegiją prie vandens 
kelių kurti viešbučius ir karčemas. 
Švedų pastangos užtikrinti sau-
gų laivų eismą į uostą sulaukė vi-
suotinio pritarimo ir laikui bėgant 
kiekvienas Baltijos uostas privalė-
jo turėti locmanų tarnybą. Būtina 
šios tarnybos paslauga: locmanas 
į sutartą susitikimo vietą turi at-
vykti bet kokiu oru. 

Pareiga:  � K.Zalcmano paveiksle locmanas pasitinka į Kylį atplauku-
sį garlaivį.   „Mare Balticum“ nuotr.

Okupantai:  � kormoranai poilsiauja ant šiaurinio molo riboženklio. 

 Vidmanto Matučio nuotr.  
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Švedijoje pykstamasi dėl 
kovo 7 d. leduose įstrigusių 
keltų. Jūrų administracija 
kaltina keltų savininkus, 
kad ignoravo įspėjimus dėl 
ledų ir liepė laivams plauk-
ti. Keltai su silpnais korpu-
sais bandė patys išplaukti 
iš ledų ir sukėlė pavojų 
keleiviams. 

aistRos 
dėl ledų

Po pusantrų metų pertrau-
kos Ventspilio uoste atnau-
jinta Kazachstano grūdų 
krova. Į Egiptą gabenamą 
produkciją krauna Rusijos 
kapitalo valdoma bendrovė 
„Ventspils Grain Terminal“. 
Per du mėnesius planuoja-
ma krauti 130 tūkst. tonų 
grūdų. 

Šiemet per du mėnesius 
naftos krova Rusijos Pri-
morsko uoste dėl vamzdynų 
remonto sumažėjo 6,7 proc. 
iki 11 mln. t., dyzelino augo 
11,7 proc. iki 903 tūkst. t. 
Primorskas – pelningiau-
sias Rusijos uostas. Pernai 
jis krovė 79 mln. t naftos ir 
aptarnavo 1869 laivus. 

gRūdai 
ventsPilyje

PRimoRsko 
Pokyčiai

Geriausia 2009 metų KLASCO 
specialistė lituanistė Evelina 
Mažonytė atlieka tiek darbų, 
kurių neįmanoma surašyti į jo-
kias pareigines instrukcijas. 

Ji būna ir sekretorė, ir adminis-
tratorė, ir gamybos direktoriaus 
asistentė. Tenka planuoti die-
notvarkes, ruošti dokumentus, 
vykdyti užduočių ir darbų kon-
trolę, redaguoti tekstus, vers-
ti iš užsienio kalbų, sistemin-
ti duomenis, rengti pranešimų 
ataskaitas, analizę, organizuo-

Pagarba darbuotojams – uoste svarbi
Tęsdama tradiciją, Klaipėdos jūrų 
krovinių kompanija kasmet išrenka ir 
prizus skiria geriausiam dokininkui, 
darbininkui, specialistui ir vadovui. 

Stanislovo Barčo brigadą suda-
ro 24 dokininkai. Jis KLASCO 
krovos baruose dirba 33 metus. 
Pripažintas geriausiu 2009 me-
tų dokininku. 

„Darbe visko būna. Kartais 
banguoja lyg jūroje. Kai daug 
darbo, esame lyg ant bangos. 
Nuo to priklauso mūsų atly-
ginimai. Krovinių mažėjimas 
dažnai ne nuo mūsų, o nuo po-
litikų priklauso. Mes kenčia-
me“, – svarstė jis.

Dokininkams sunku, kai nė-
ra laivų. Jie darosi pikti. Dabar 
KLASCO dokininkams neblo-
gas laikotarpis. Žmonių suma-
žėjo, todėl ir darbo nestinga. 

Nors pamaina prasideda aš-
tuntą valandą, S.Barčas ateina 
jau šeštą. 

„Svarbiausia yra susirinkti 
informaciją, kokius laivus rei-
kės krauti, paskirstyti darbus. 
Du kartus per pamainas tenka 
vyrus skirstyti atsižvelgiant į jų 
būdo savybes. Vienas yra lėta-
pėdis, kitas – karštakošis. Visus 
reikia surikiuoti taip, kad laivo 
iškrovimas ar pakrovimas vyk-
tų kaip įmanoma sparčiau“, - 
apie brigadininko veiklos ypa-
tumus kalbėjo S.Barčas. 

Jis turi savo ypatingą vado-
vavimo stilių ir sistemą. Briga-
da yra tarsi viena didžiulė šei-
ma, kur vieni kitus supranta iš 
pusės žodžio.

Dokininko darbas – sun-
kus. Nepaisoma, diena ar nak-
tis, šąla ar spigina saulė. Tenka 
dirbti ir lauke, ir šaldytuvuo-
se. S.Barčo nuomone, tai, kad 
šiandien krauni metalą, rytoj 
– trąšas, poryt – šaldytą mė-

Santechnikas-suvirintojas Bro-
nius Jomantas, pripažintas ge-
riausiu KLASCO 2009 metų dar-
bininku – netipiškas šios srities 
atstovas. Kaip korpusininkas 
anuomet remontavo laivus ban-
domojoje laivų statykloje. 

Dabar jau 18 metų dirba suvi-
rintoju KLASCO. 2006 m. pa-
skirtas į filialą „KLASCO ser-
visas“. 

Jis remontuoja prie kran-
tinių stovinčius laivus, kro-
vinius į uostą gabenančius 
vagonus, krovos ir uosto ap-
švietimo įrangą, kitus mecha-
nizmus. 

„Pateiktas užduotis vykdo 
kokybiškai ir laiku, sugeba daly-
tis savo patirtimi su bendradar-
biais, perimti jų patirtį, draugiš-
kas, mėgstamas kolegų, visada 
geros nuotaikos, linksmas ir be-
sišypsantis“, – tokie kolektyvo 
atsiliepimai apie jį.

„Laisvalaikiu mėgstu skaityti 
Bibliją, dvasinę literatūrą iš se-

Vidmantas Matutis

ti konferencijas, priimti svečius 
ir atlikti dar daug kitų įvairiausių 
užduočių.

Kolegos pajuokauja, kad ji ben-
drovėje taip pat dirba puse etato 
psichologe ir patarėja. 

E.Mažonytė prisipažino, kad 
gamybos valdymo skyriaus va-
dybininkės darbe jai labai pade-
da žiniasklaidoje įgyta patirtis. Ji 
buvo Vakarų Lietuvos televizijos 
direktorės pavaduotoja informa-
cijai. Teko planuoti darbus, ruošti 
reportažus, vesti kasdienes vaka-
ro naujienų laidas.

Į KLASCO atėjo prieš šešerius 
metus, kai jau ūgtelėjo dukrytės, 
kurioms dabar šešeri ir septyne-
ri. Dirbti didelėje kompanijoje, 
kuri turi stabilų pagrindą, teikia 
visas socialines garantijas ir kar-
jeros galimybes, yra ne tik nau-
dinga, bet ir įdomu. Dėkoja liki-
mui, kad dirba profesionalioje, 
siekiančioje tikslo ir nenuobo-
džioje komandoje. Ypač esan-
ti dėkinga tiesioginiam vadovui 
– gamybos direktoriui Algiui La-

takui. Jis prieš kelerius metus 
buvo pelnęs geriausio metų va-
dovo nominaciją.

D i r b d a m a  K L A SC O, 
E.Mažonytė gilino žinias ne tik 
kompiuterių, anglų kalbos, bet 
ir buhalterinės apskaitos, netgi 
psichologijos srityse. Jai labai 
daug tenka bendrauti su žmo-
nėmis. Komunikabilią, humoro 
jausmo nestokojančią, korek-
tišką bendradarbę kolektyvas 
ypač mėgsta. Daugeliui impo-
nuoja ir jos pomėgis kolekcio-
nuoti iš kelionių užsienyje par-
sivežtus vėžliukus. Svarbiausia 
sąlyga, kad jie šypsotųsi. Jie tar-
si gyvi daiktai, turintys savo au-
rą. Vėžliukų jau yra visur – ir 
prie kompiuterio darbe, ir na-
muose Kretingalėje. 

Nuo mokyklos laikų akty-
vi E.Mažonytė turi ir daugiau 
įdomių pomėgių. Mezga, ga-
mina papuošalus. Viskam ne-
beužtenka laiko. Pomėgiui pieš-
ti kartais tenka skirti ir naktis, 
kai vaikai miega. 

rijos „Atgaiva sielai“, apie žmo-
nių išgyvenimus. Tai, kas tikra, 
nuo Dievo pareina“, – prisipa-
žįsta B.Jomantas. 

KLASCO santechnikas-suvi-
rintojas yra Naujosios apašta-
lų bažnyčios bendruomenės va-
dovas, ganytojas.  Jis nemokamai 

laiko pamaldas, lanko ligonius 
ne tik Klaipėdoje, bet ir Vilniu-
je, Kaune, Šiauliuose, kituose 
Lietuvos miestuose. 

Broniaus Jomanto darbas ir 
laisvalaikis pagal tradicinį su-
pratimą atrodo tarsi ir nesude-
rinamas.

„Tikėjimas man padeda dar-
be. Suvokiu, kad ten, kur esu, 
turiu daryti iš visos širdies, 
negalvodamas, kam to rei-
kia ir kiek gausiu. Mano dar-
bas pasitarnauja žmonėms. 
Jei jį blogai padarysiu, žmo-
nės gali ir nukentėti“, – svars-
tė B.Jomantas. 

Jo sielą suvirpina ir liaudiš-
ka bei klasikinė muzika. Kar-
tais virindamas metalą jis niū-
niuoja tautiškas dainas – tas, 
kurias senovėje dainavo šien-
pjoviai su dalgiais. Priklauso-
mai nuo nuotaikos, B.Jomanto 
automobilyje kelionėje ar na-
muose dažnai skamba Bacho, 
Mocarto, Šostakovičiaus ir ki-
tų kompozitorių kūriniai.  

są, padeda išvengti monoto-
nijos. Aukščiausios kvalifika-
cijos dokininkas S.Barčas turi 
teisę valdyti visą uosto kro-
vos techniką. Tačiau tam laiko 
dažniausiai nelieka. Laivų kro-
vos baruose, kaip bet kuriame 
darbe, yra nemažai ir įvairių 
popierių.  

Savo darbu jis sudomino ir 
sūnų Rimvydą. Pasikvietęs 
dirbti į KLASCO, jo nelepino, 
parodė visą uosto darbą nuo 
dokininko-mechanizatoriaus 
pareigų. Sūnus pareigomis tė-
vą jau pranoko. Jis tapo gamy-
bos valdymo skyriaus vyriau-
siuoju dispečeriu.

S.Barčas su žmona Virgini-
ja dažnai Smiltynėje mina dvi-
račius. Dokininką laisvalaikiu 
traukia ir senovinių medinių 
daiktų restauratoriaus ama-
tas. Mediniai senovinės „Sin-
ger“ mašinos pakojai pritaiky-
ti originaliam staliukui daryti, 
arklinės bričkelės stebulė vir-
to originaliu šviestuvu. Dažnas 
nustemba, pamatęs, kad jo bu-
to balkonas virto tarsi muzie-
jumi. 

Dėl skirtingų krovinių 
išvengia monotonijos

Pagarbiai vadina kolektyvo psichologe

Tikėjimas padeda suvirintojo darbe


