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Įsipareigojimas Vyriausybei
Apie ketinimus steigti konteinerių 
centrus, arba vadinamuosius HUB-
us, šių uostų atstovai pareiškė 
tarptautiniame renginyje „Baltic 
Container Conference 2010“.

HUB-ų atsiradimas Baltijos jū-
ros regione atsipirktų. Statisti-
kos duomenimis, per metus Bal-
tijos uostams tenka 5-6 mln. TEU 
konteinerių. 

Gabenti konteinerį iš Kinijos 
į Hamburgą dideliu tarpokeani-
niu laivu yra 3-4 kartus pigiau 
nei su perkrovimu iš Hambur-
go į Baltijos regioną fideriniais 
laivais.

Klaipėdos uoste konteineri-
nį centrą nori steigti bendrovė 
„Klaipėdos Smeltė“. 

Ją valdo antra pagal dydį pa-
saulyje konteinerinio verslo MSC 
grupė. Jos tikslas – paversti Klai-
pėdą pagrindiniu regiono kontei-
nerių krovos uostu. 

Skelbta, kad iki 2016 me-
tų konteinerių apyvarta siek-
tų 750 tūkst. TEU. Iš jų didesnė 
dalis konteinerių būtų perkrau-
ta į mažesnius laivus ir plukdo-
ma į Rygos, Talino, Gdansko bei 
kitus uostus. 

 „Klaipėdos Smeltė“ Vyriau-
sybės strateginiam komitetui yra 
įsipareigojusi sukurti uoste kon-
teinerinį HUB-ą. Investicijos dė-
liojamos taip, kad Klaipėdos uos-
te atsirastų toks centras.  

Šiais metais „Klaipėdos Smel-
tė“ įsipareigojo krauti 200 tūkst. 

Konteinerinių centrų bumas Baltijoje
Baltijos jūroje 
konteineriniais 
centrais, kurie 
priimtų okeaninius 
konteinervežius, 
norėtų tapti ne tik 
Klaipėdos uostas, 
bet ir Danijos 
Archusas, Lenkijos 
Gdanskas bei 
Estijos Muga. 

TEU konteinerių. Tam, jog Klai-
pėdoje atsirastų HUB-as, reikia, 
kad į „Klaipėdos Smeltę“ galėtų 
atplaukti tarpokeaniniai kontei-
nervežiai. 

Aplinkosauginės kliūtys
Pernai gruodį į Klaipėdos uos-
tą norėjo įplaukti 273 m ilgio ir 
32 m pločio konteinerinis laivas 
„MSC Sandra“. 

Uostas jo nepriėmė. Laivui ap-
sukti reikia 320 metrų pločio ap-
sisukimo rato. Jis ties „Klaipėdos 

Smelte“ yra apie 50 metrų siau-
resnis. 

„MSC Sandra“, kaip teigė 
„Klaipėdos Smeltės“ generali-
nis direktorius Rimantas Juška, 
yra vienas mažiausių MSC kon-
teinervežių, kurie plaukioja tarp 
Europos bei Kanados ir JAV. Tokių 
laivų MSC turi 12. Jie galėtų plau-
kioti iš Amerikos žemyno tiesiai į 
Klaipėdą, paversdami ją pirmuo-
ju Baltijos jūros HUB-u. 

„Klaipėdos Smeltės“ ir Uos-
to kapitono tarnybos specialis-

tai laikosi skirtingos pozicijos dėl 
273 metrų ilgio laivų apsukimo. 
R.Juškos nuomone, labai pasi-
stengus tokius laivus galima bū-
tų apsukti. 

Uosto kapitono Viktoro Luko-
ševičiaus nuomone, norint pri-
imti tokius laivus reikia platinti 
laivų apsisukimo ratą. 

„Dėl to diskutavome. Nesu-
tinka aplinkosaugininkai, nes 
keičiasi vandens pratekėjimo 
debetas – seks Kuršių marios. 
Pirmiau turime suformuoti pie-

tinius vartus, o tik tada platin-
ti laivų apsisukimo ratą“, – teigė 
Uosto direkcijos infrastruktūros 
ir plėtros direktorius Vidas Ka-
rolis. 

V.Lukoševičius sakė nesu-
prantąs, kodėl aplinkosaugi-
ninkai negirdi specialistų iš 
Lietuvos energetikos instituto 
Hidrologijos laboratorijos nuo-
monės apie tai, kad apsisukimo 
rato platinimas nedidins debe-
to tiek, kad kenktų 
Kuršių marioms. 

Perspektyvos:  � į Klaipėdą jau atplaukia nemaži konteineriniai laivai, tačiau ateityje laukiama dar didesnių.   Eugenijaus Maciaus nuotr. 

Baltijos kruizus krizė aplenkia
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„Mes galime pasta-
tyti krantinių kiek tik 
norime. Bet jei nebus 

prie jų tinkamo gylio – laivai ne-
plauks“, – konstatavo uosto ka-
pitonas.  

Iki šiol didžiausias į Klaipėdos 
uostą įplaukęs konteinervežis bu-
vo 259,5 m ilgio ir 32,2 m pločio 
„MSC Aniello“. Jis lankėsi 2009 
m. rugsėjo 9 dieną

Klaipėda netaps Singapūru
Kol Klaipėdos uoste laužoma gal-
vas, kaip greičiau pasirengti pri-
imti tarpkontinentinius kontei-
nervežius, kaimyniniai uostai 
nesnaudžia. 

Klaipėdos universiteto Jūrų 
technikos fakulteto profesorius 
jūrų kapitonas Vytautas Pau-
lauskas pastebėjo, kad į Gdansko 
uostą įplaukia net 343 metrų il-
gio laivai. Pasinaudojus investi-
cijomis iš Didžiosios Britanijos, 
Gdanske pastatytas 3 mln. TEU 
konteinerių terminalas. Jis gali 
priimti pačius didžiausius į Bal-
tijos jūrą įplaukiančius konteine-
rinius laivus.

„Nors seilės teka ir pavydime, 
bet nebus Klaipėdoje 343 me-

Konteinerinių centrų bumas Baltijoje

trų ilgio konteinerinių laivų. Ne-
taps Klaipėda Singapūru. Tą turi-
me pripažinti“, - teigė Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos 
generalinis direktorius Eugenijus 
Gentvilas. 

„Gdynės uoste įplaukimas yra 
tiesus, o Klaipėdoje įplaukiant 
ir išplaukiant laivus reikia sukti. 
Būtų nepataisomas dalykas, jei 
laivui neužtektų greičio ir vietos 
išsukti. Jis įsirėžtų į tanklaivius 
prie naftos krantinių. Prieš pu-

santrų metų jau buvo toks inci-
dentas su keltu „Tor Corona“, - 
tikino Klaipėdos uosto kapitono 
pavaduotojas Adomas Alekna.

Kaimynų planai
Siekdamas steigti HUB-ą, Tali-
no uostas pirmiausia orientuo-
jasi į Rusijos tranzitą. Šio uos-
to komercijos direktorius Erikas 
Ringma teigė, kad Talinas sieks 
tapti jūrų vartais tarp Europos ir 
Rusijos. 

Uostų veiklos apžvalgininkas 
iš Rusijos Vitalijus Černovas ry-
tinės Baltijos šalių uostus verti-
na aukščiau nei Rusijos. 

„Kad Rusijai atitektų kontei-
nerinio pyrago gabalėlis, jai la-
bai greitai teks išspręsti daugy-
bę problemų. Jos susijusios ir su 
ilgalaikiu uostų projektų finan-
savimu, ir su šiuolaikinės infras-
truktūros kūrimu, ir su biurokra-
tija, ir su korupcija ant sienos bei 
muitinėje“, – vardijo problemas 
V.Černovas.

Kol kas apie norus steigti HUB-ą 
neprabilo Rygos uostas, nors jame 
kasmet fiksuojamas konteinerių 
krovos augimas. Didžiulį menkai 
panaudotą 250 tūkst. TEU meti-
nio pajėgumo konteinerių termi-
nalą turi ir Ventspilio uostas. 

Centro nori ir Rusija
Transokeaninį laivą „Maersk Nia-
mey“ su 2500 konteinerių, iš ku-
rių 600 konteineriai šaldytuvai, 
priėmė Rusijos Sankt Peterbur-
go uostas. 

Kompanija „Maersk Line“ kovo 
22 dieną atidarė tiesioginį kon-
teinerinį maršrutą tarp Ekvado-
ro ir Rusijos. Tai pagerins greičiau 

gendančių produktų, kaip bana-
nai, pristatymą į Rusijos rinką. 

Šeši nauji ledo klasę turintys 
konteineriniai laivai į Sankt Peter-
burgą atplauks kartą per savaitę.  

Apie svajones priimti tarpoke-
aninius laivus prabilta ir Rusijos 
Kaliningrado srityje. Čia planuo-
jama įkurti giliavandenį uostą su 
didžiuliu konteinerių terminalu. 
Svarstomi keturi tokio uosto va-
riantai – Baltijos jūros pakrantė 
ties Baltijsku, Primorsko įlanka 
ties Baltijsku, Primorsko įlan-
ka ties gyvenviete Svetlij ir Balga 
pusiasalis Kaliningrado įlanko-
je arba Aistmarėse. Tokio uosto 
įrengimas kainuotų apie 300 mi-
lijardų rublių. 

Šiuo metu projektas yra inves-
ticijų pagrindimo stadijoje. Jis 
turi labai daug skeptikų. Projek-
to užsakovai yra Rusijos jūrinio 
transporto vystymo valdyba bei 
susivienijimas „Rosmorrečflot“.

Trijų mln. TEU konteinerių 
terminalas statomas ir Rusijos 
Ust Lugos uoste, kur bus 17 me-
trų gylis prie krantinių. Tiesa, dėl 
investuotojų „First Quantum“ ir 
„Fesco“ nesutarimų šio kontei-
nerių terminalo statyba stringa.

Reisai:  � iš Lotynų Amerikos į Sankt Peterburgą pradėjo plaukioti li-
nijiniai transatlantiniai konteinervežiai.   „Koopvaardij.nl“ nuotr.

Vidmantas Matutis

Latvijos uostų atlyginimai
Grupė aktyvistų, pasivadinę 
Liaudies ketvirtojo atgimimo ar-
mija (4ATA), socialiniame tinkla-
lapyje „Twitter“ paskelbė apie 
Rygos ir Ventspilio uostų dar-
buotojų atlyginimus nuo 2007 iki 
2009 metų. 

2007 m. rugsėjį Rygos uosto 
administracijoje dirbo 267 dar-
buotojai. Jų vidutinis atlygini-
mas sudarė 1129 latų (5504 litus). 
2009 m. lapkritį darbuotojų skai-
čius išaugo iki 298 žmonių, o at-
lyginimų vidurkis – iki 1306 latų 
(6367 litų).

2007 m. lapkritį didžiausias 
uosto darbuotojo atlyginimas su-
darė 5250 latų (25595 litus). Dau-
giau nei 2000 latų (9750 litus) ga-
vo 29 žmonės, o 2009 m. lapkritį 
– jau 34. Didžiausias atlyginimas 
išaugo iki 6156 latų (30012 litų).

Ventspilio uoste 2008 m. sau-
sį dirbo 269 žmonės. Jų viduti-
nis atlyginimas sudarė 1400 la-
tų (6825 litus). 2009 m. lapkritį 
uoste dirbo 247 žmonės, viduti-
nis atlyginimas – 682 latai (3325 
litai). 

2008 m. didžiausias atlygini-
mas Ventspilio uoste siekė 18564 

latų (90505 litų), o 2009 m. lap-
kritį – 6050 latų (29495 litus).

Rusai ne prastesni už latvius
Rusijos internetinėje žiniasklai-
doje pasirodė pranešimų, kad 
hakerių paskelbti Latvijos uostų 
darbuotojų atlyginimai uosto vei-
kloje yra normalūs ir niekuo ne-
išsiskiria.

Teigta, kad Sankt Peterburge 
yra kompanijų, kurios darbuoto-

jams moka netgi daugiau nei La-
tvijos uostuose. Įvertinus tai, jog 
Rusijoje yra 13 proc. pajamų mo-
kestis – mažesnis nei Latvijoje, 
teigta, kad į rankas Rusijos uos-
tininkai gauna netgi daugiau nei 
latviai. 

Rusijoje krovos kompanijos, 
kurios apyvarta per metus suda-

Uostininkų atlyginimai nėra išskirtiniai
Latvijos „hakerių“ atskleisti Rygos 
ir Ventspilio uostų darbuotojų 
atlyginimai kitų Baltijos regiono 
uostininkų nešokiravo.

ro per 100 mln. JAV dolerių, ge-
neralinis direktorius per mėne-
sį gauna ne mažiau kaip 20 tūkst. 
JAV dolerių (51 tūkst. litų). 

Tačiau vidutinės ir žemesnės 
grandies Rusijos uostininkų at-
lyginimai yra mažesni nei Lietu-
voje ar Latvijoje. 

Prieš trejus metus lankantis 
Rusijos Ust Lugos uoste, „Ros-
terminalugol“ direktoriaus pa-
vaduotojas gamybai Andrejus 
Adamackis minėjo, kad jo atly-
ginimas sudaro apie 25 tūkst. ru-
blių. Rublio kursą lyginant su litu, 
tuo metu tai buvo apie 2,5 tūkst. 
litų. Lietuvoje tokio lygio specia-
listų atlyginimai tuokart buvo 2-3 
kartus didesni. 

Tačiau tas pats A.Adamackis 
minėjo, jog atlyginimai Ust Lugos 

ir Sankt Peterburgo uoste gerokai 
skiriasi. Rusijoje atlyginimai dė-
liojami ir pagal regiono pragyve-
nimo lygį. Sankt Peterburge jis ge-
rokai brangesnis nei Ust Lugoje. 

Lietuvoje atlyginimai mažėjo
Sužinoti, kas kiek uždirba Lietu-
voje galima tik tokiu būdu, kaip 
Latvijoje. Tačiau Lietuvos mokes-
čių inspekcija užtikrino, kad ha-
keriams įsilaužti į jos deklaruotų 
pajamų bazę neįmanoma.

Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to direkcijos darbuotojų atlygini-
mai skelbiami viešai. 2007 metais 
uoste dirbo 286 žmonės, viduti-
nis jų darbo užmokestis buvo 
3485 litai per mėnesį. 2008 me-
tais darbuotojų padaugėjo iki 
293, o vidutinis darbo užmokes-

tis išaugo iki 3743 litų per mėne-
sį. 2009 metais Uosto direkcijos 
administracijos darbuotojų atly-
ginimo vidurkis buvo 4470 litų, o 
uosto tarnybų – 4323 litai. 

2008–aisias Uosto direkcijos 
vadovo atlyginimas buvo 16702 
litai. Be to, dar buvo numatytas 
ir 55 proc. tarnybinio atlyginimo 
priedas. 2009 metais uosto gene-
ralinio direktoriaus atlyginimas 
siekė 10406 litus, nuo 2010–ųjų 
sausio 1 d. – 10192 litai. 

Uosto kapitono atlyginimas 
sumažėjo nuo 15 tūkst. litų 2008 
metais iki 9152 litų 2010–aisiais. 
Uosto direktorių atlyginimai ma-
žėjo atitinkamai nuo 14130 li-
tų 2008 metais iki 8840 litų šiais 
metais. Nebeaišku, ar mokami 
ankstesni numatyti priedai. 

Vieni didesnių uoste yra loc-
manų atlyginimai – per 7000 li-
tų. Padalinių vadovų atlyginimai 
2009 metais buvo 5,9 tūkst.litų. 

Gali būti, kad Klaipėdos uosto 
komercinių struktūrų atlygini-
mai nebuvo didesni arba skyrėsi 
nežymiai nuo tų atlyginimų, ku-
rie buvo numatyti Uosto direkci-
joje. Beveik visų Klaipėdos uosto 
bendrovių direktoriai yra sam-
domi žmonės. Todėl prie viduti-
nių vadovų lygio atlyginimų galė-
jo būti numatyti nemaži priedai, 
kurie skatino siekti geresnių re-
zultatų. 

Klaipėdos uostą šiek tiek šo-
kiravo paskelbti kovą streikavu-
sių Suomijos uosto dokininkų at-
lyginimai. Jie vidutiniškai sudarė 
3500 eurų (apie 12 tūkst. litų). 
Klaipėdos uosto dokininkai už-
dirba 3-5 tūkst. litų. 

Pinigai:  � Ust Lugos „Rosterminalugol“ direktoriaus pavaduotojas ga-
mybai A.Adamackis sakė, kad jo atlyginimas yra 25 tūkst. rublių.   

 Vidmanto Matučio nuotr.

Klaipėdos uos-
tą šiek tiek šokira-
vo paskelbti kovą 
streikavusių Suo-
mijos uosto doki-
ninkų atlyginimai.
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Briuselyje vykusiame 
seminare apie Baltijos 
jūros ateities transportą 
dalyvavo Uosto direkcijos 
atstovas Artūras Drungilas. 
Aktualiausia problema, kaip 
vyks laivyba po 2015, kai 
griežtės laivų kuro reikalavi-
mai. Manoma, kad laivybos 
linijos paliks Baltiją. 

AktuAliAusiA 
problemA

Vidaus vandens kelių direk-
cija šiemet aktyviai numato 
pristatinėti Nemuno upę 
kaip ekologinę ir poilsio 
vietą. Bus leidžiamos 
knygos, rengiamos laidos, 
vyks pristatymai mokyklo-
se. Nemuno propagavimui 
planuojama išleisti pusę 
milijono litų.  

Iki kovo 31 d. Vidaus lai-
vybos inspekcija turėjo 
būti prijungta prie Saugios 
laivybos administracijos. 
Kol kas tai neįvyks, nes 
nespėta Seime apsvars-
tyti sujungimui reikalingų 
įstatymų. Inspekcijos 
reorganizacija nusikelia 2-3 
mėnesiams.

už AtgimstAntį 
nemuną

sujungimAs 
dAr neįvyks

pirmADiENiS, KOVO 29, 2010

Vidmantas Matutis

Kruizinės laivybos lyderiai
Šiais metais Klaipėdos uoste lan-
kysis 50 kruizinių laivų. Iš jų 15 
didesni nei 200 metrų. Laukia-
ma per 45 tūkst. keleivių.

Jūrų turizmo sezonas Klaipė-
doje prasidės gegužės 17-ąją ir 
baigsis rugsėjo 23 dieną. Uoste 
daugiausia lankysis Europos kru-
izinės laivybos linijų laivai. Kitais 
metais planuojama sulaukti ir 
daugiau amerikiečių laivų. Ispa-
nijos „Pullmantur“ linijos laivai 
atplauks 9 kartus, JAV „Princes 
Cruises“ – 6 kartus, Vokietijos 
„Phonix Reisen“ ir „Hapag Lloyd 
Kreuzfahrten“ – po 5 kartus. 

Taip pat po kelis kartus atplauks 
Didžiosios Britanijos „Saga Ship-
ping Co“, Italijos „Costa Crocie-
re“, „ISS-Tositti“, Portugalijos 
„World Cruise Agency“, Vokieti-
jos „TUI Cruises GmbH“, „Hansa 
Kreuzfahrten“ linijų laivai. 

Tikimasi, kad 20 proc. suma-
žintos rinkliavos kruiziniams lai-
vams už antrą ir trečią įplaukimą 
kalendoriniais metais ir 50 proc. 
mažesnės rinkliavos nuo ketvirto 
įplaukimo padidins kruizinių lai-
vų skaičių Klaipėdos uoste.

2011 arba 2012 metais tikima-
si, kad į Klaipėdą vėl atplauks 
JAV „Celebrity Cuises“ linijos 
didieji laivai, tokie kaip „Cons-
tallation“. 

Iš viso pasaulyje jūrų turiz-
mo verslu užsiima 47 didžio-
sios kruizinės laivybos linijos. Iš 
jų 16 priklauso JAV, 11 – Didžio-
sios Britanijos, 9 - Vokietijos sa-
vininkams. 

Kruiziniai laivai dažniau-
sia plaukioja su Bahamų vėliava. 
Kasmet pasaulyje plaukioja per 
400 kruizinių laivų. 

Baltijos kruizus krizė aplenkia
Klaipėdos 
uosto ir miesto 
pristatymai 
pasaulinėje jūrų 
turizmo sostinėje 
Majamyje (JAV) 
atneša teigiamų 
rezultatų. 

Paroda pavyko
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos Rinkodaros skyriaus 
vadovė Kristina Gontier pasau-
linėje kruizinės laivybos parodo-
je Majamyje dalyvavo jau trečią-
jį kartą. 

„Šį kartą mūsų devynių kvadra-
tinių metrų stendas dvigubai ma-
žesnis nei anksčiau. Tai nereiškia, 
kad pristatymas buvo blogesnis. 
Stende nuolat dirbome penki 
žmonės – aš, Klaipėdos turizmo 
ir kultūros informacijos centro, 
bendrovių „Limarko jūrų agen-

tūra“, „Klaipėdos Mėja“ ir „Klai-
pėdos laivų remontas“ atstovai. 
Uosto direkcijos infrastruktūros 
ir plėtros direktorius Vidas Ka-
rolis dalyvavo parodos metu vy-
kusioje konferencijoje. Joje dis-
kutuota apie uostų pasirengimą 
priimti vis didesnius lainerius 
ir aptarnauti sparčiai augančius 
keleivių srautus. Buvo pristatyti 
ir naujausi uosto terminalų pro-
jektai“, – teigė K.Gontier. 

Jos vertinimu, susidomėjimas 
Klaipėdos uosto stendu buvo di-
delis. Jį aplankė daug ne tik krui-
zinių linijų, jūrų turizmo agentūrų 
atstovų, bet ir paprastų amerikie-
čių, kurie domėjosi Lietuva. 

„Nepaisant ekonominio sun-
kmečio, paroda Majamyje ne-
praranda populiarumo. Per tris 
dienas joje buvo daugiau nei 11 
tūkstančių lankytojų. Paslau-
gas pristatė apie 800 kompani-
jų iš daugiau nei 100 pasaulio ša-
lių. Parodoje įsivyrauja ir naujos 
tendencijos. Vokietija, Prancū-
zija, Ispanija, Italija pristatė savo 
šalis didžiuliais jungtiniais sten-
dais. Tai ne tik pigiau kainuoja, 
bet ir iš karto reprezentuoja vi-
są šalį. Į Europą labiau siekiame 
pritraukti jūrų turistus iš JAV“, - 
minėjo K.Gontier. 

Krizė skatina aktyvumą
Kita krizės tendencija tai, kad 
jūrinis turizmas gerokai atpi-
go. Buvo pristatytas penkių die-
nų kruizas iš Majamio po Karibų 
jūros baseiną, kurio kaina tik 300 
JAV dolerių. 

Organizatoriai, anot K.Gontier, 
teigė, jog 2011 metais tokių kainų 
jau nebebus, nes jūrų turizmas 
pasaulyje po krizės atsigauna. Tai 
liudija ir tas faktas, kad 2010 me-
tais bus pastatyti net 27 nauji lai-
vai, kai 2009 metais jų buvo per-
pus mažiau. 

Kita krizės tendencija, kad jūrų 
turistai taupydami pinigus ma-
žiau užsisako ekskursijų. 

 „Kruizinės linijos ieško ir nau-
jų verslo pristatymo formų. Ma-
loniai nustebino MSC kruizinės 
laivybos linijų nuostata patiems 
rinkti informaciją apie įvairius 
uostus, miestus, šalis ir juos re-
klamuoti. Šios linijos elektro-
ninės rinkodaros atstovui, kuris 

lankėsi ir mūsų stende, išsiųsime 
informaciją apie Klaipėdą ir Lie-
tuvą“, – teigė K.Gontier. 

Kruizų operatoriai nuolat ieško 
naujų regionų. Jie planuoja marš-
rutus po dar mažai lankytas Afri-
kos kontinento, Artimųjų Rytų ir 
Indijos regiono pakrantes. Kruizai 
praranda sezoniškumą – dažnai 
rengiami ir per šalies kultūros, ir 
sporto renginių bei kalendorinių 
švenčių laikotarpius. Plečiamos 
ir keleivių tikslinės grupės: kru-
izų operatoriai planuoja rengti 
specializuotus kruizus jaunimui, 
siūlant šią amžiaus grupę domi-
nančias pramogas laive ir ekskur-
sijas krante.

Baltijoje krizė nesijautė
Baltijos jūros regionas atrodo kaip 
vienas geriausių. 

Nors 2009 metais pasau-
lio kruizinės laivybos sektoriuje, 
palyginti su 2008 metais, stebi-
mas 4-5 proc. nuosmukis, Balti-
jos regionas pernai pasiekė pen-

kių procentų augimą. Jame yra 
didelė istorijos ir kultūros pavel-
do įvairovė, todėl traukia intelek-
tualius keleivius. Pernai regione 
buvo per 330 kruizų.

Kad į Baltijos regioną pritrau-
kiama nemažai jūrų turistų – di-
džiulis „Cruise Europe“ asocia-
cijos nuopelnas. Ji jungia ne tik 
Baltijos, bet ir Viduržemio jūros, 
Šiaurės bei skandinavijos regionų 
uostamiesčius. Šios organizacijos 
nare yra ir Klaipėda. 

Majamyje aptarta organizaci-
jos rinkodaros programa. Balan-
džio pabaigoje bus tvirtinamas 
jos biudžetas. Aktyvinant aso-
ciacijos veiklą numatyta didinti 
ir nario mokestį – 500 iki 2000 
eurų. 

„Parodos Majamyje metu ap-
tarėme ir priemones, kaip geriau 
pristatyti Klaipėdos uostą, mies-
tą bei Lietuvą. Nusprendėme, kad 
tikslinga tiesiogiai vykti į kruizi-
nės laivybos linijų atstovybes. Šių 
metų rudenį aplankysime Euro-
poje esančias kruizinės laivy-
bos linijas, o kitų metų pavasarį 
prieš Majamio parodą susitiksi-
me su JAV laivybos linijų atsto-
vais. Toks apsilankymas yra nau-
dingas, nes pavyksta susitikti su 
vadovais, kai parodoje dalyvau-
ja ne pirmieji linijų asmenys“, – 
dėstė K.Gontier. 

Baltijos jūros regione šiemet 
numatoma ir įdomi naujovė. Pir-
mą kartą į Kopenhagą atplauks 
spalvingas JAV „Disney Crui-
se Line“ laivas. Tai tarsi plau-
kiojantis „Disney“ parkas su lai-
ve esančiais pasakų personažais. 
Reikalaujama, kad ir krante laivą 
sutiktų filmų herojais persirengę 
uosto tarnybų atstovai. K.Gontier 
mano, jog pralaužus ledus šio lai-
vo kelionei į Baltijos jūrą ateity-
je galima tikėtis vieno iš trijų 
tos kompanijos laivų pamatyti ir 
Klaipėdoje. 

Pastangos:  � stendas Majamyje buvo nedidelis, bet jame aktyviai pristatytas Klaipėdos uostas ir Lie-
tuva.   Kristinos Gontier nuotr.

Jūrų turistai taupy-
dami pinigus ma-
žiau užsisako eks-
kursijų. 

Kruizinė laivyba Baltijos uostuose 
2009 metais 
Uostas    Laivai   Keleiviai

Kopenhaga  331    675000       
Sankt Peterburgas 323   428550
Talinas   305   415575
Stokholmas   293   447000
Helsinkis  263     360000
Gdynė   96     134884
Ryga   88       69413 
Klaipėda  50      33512 
Gdanskas  40      16753
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Okeaninės laivybos linijos 
pradeda naudoti anksčiau 
ant inkarų užsienio uostų 
reiduose stovėjusius laivus. 
Iki balandžio pabaigos 
bus įvesta apie 40 per 3,5 
tūkst. TEU talpos kontei-
nervežių. Dėl to pastaruo-
sius mėnesius kilę laivų 
fraktai vėl ėmė mažėti.   

keliA 
inkArus

Didžiuosiuose Kinijos uos-
tamiesčiuose vis daugiau 
iš provincijos atvykusių 
žmonių gyvena 18 kv. m 
jūriniuose konteineriuose, 
kuriuose išpjauti langai, 
įrengtos virtuvės, tualetai. 
Šenženio uosto prieigos 
virto ištisais gyvenamųjų 
konteinerių rajonais. 

Tarptautinė transporto 
darbuotojų federacija (ITF) 
pareikalavo, kad visi Adeno 
sąsiauriu plaukiantys laivai 
būtų aprūpinti ginkluota 
karine palyda. Pasaulinę 
bendruomenę ji pakvietė 
rengti priemones, kurios 
padėtų į nelaisvę pakliuvu-
siems jūrininkams. 

gyvenimAs 
konteineriuose

Atkirtis 
pirAtAms

Vidmantas Matutis

Tai, kad terminalui vadovauja in-
žinierius mechanikas, liudija apie 
jo sudėtingumą. 

„Mūsų terminalas negalėtų 
dirbti be žmonių, kaip ir žmo-
nės be mechanizmų nesusi-
tvarkytų. Svarbu, kad įrenginiai 
būtų tvarkingai prižiūrimi, tin-
kamai eksploatuojami. Pas mus 
yra daug įvairiausių variklių, si-
urblių, transporterių, reduktorių. 
Terminalas, kurį sudaro skystų ir 
birių trąšų kompleksai, grūdų 
krovos įrenginiai, yra vienas nau-
jausių uoste. Nuo pat pradžių da-
lyvavau visų kompleksų statybos 
procesuose. Užsakinėjau detales, 
vykdžiau statybos priežiūrą, da-
lyvavau paleidimo procesuose“, 
– sakė L.Likša.

Dabar terminalas dirba be di-
desnių trukdžių. 

Tai ypač svarbu, nes vago-
nai turi būti iškraunami grei-
tai, laivai pakraunami neužlai-
kant jų. 

Pagal krovos apimtis Trąšų ter-
minalas yra sėkmingiausiai vei-
kiantis KLASCO padalinys. 

Jame dirba 60 žmonių. Dar 40 
papildomai samdoma iš bendro-
vės „KLASCO servisas“, kai bū-
na daugiau laivų.

„Paskutinysis 2009 metų mė-
nuo ir pirmieji šių metų mėnesiai 
mums buvo ypač sėkmingi – kro-
vėme rekordinius kiekius trąšų“, 
– tvirtino L.Likša. 

Vėl svarstoma apie naujas sta-
tybas. Jau nuo 2008 metų kalbė-
ta apie birių trąšų sandėlio išplė-
timą.  

Šiemet sukanka 235 metai, kai 
JAV buvo sukonstruotas ir pasta-
tytas pirmasis karinis povandeni-
nis laivas „Turtle“ („Vėžlys“).

Idėja sukurti povandeninį laivą 
gyvavo nuo seniausių laikų. Ge-
nialusis italas Leonardas da Vinčis 
XV amžiuje net buvo parengęs to-
kio laivo konstrukcijos planą. Vė-
liau nuogąstaudamas dėl šio išra-
dimo pritaikymo karo reikalams, 
jis brėžinį sunaikino. Būtent karo 
reikalai privertė kai kurias šalis vėl 
grįžti prie povandeninių laivų idė-
jos. Pirmieji ją bandė įgyvendinti 
amerikiečiai, kovoję su britais Ne-
priklausomybės kare (1775–1783).

Didžioji Britanija, sutelkusi sa-
vo geriausius karo laivus, kontro-
liavo Niujorko uostą. Amerikie-
čiams reikėjo kaip nors atsikratyti 
šios blokados. Aistringas JAV ne-
priklausomybės patriotas ir ga-
bus inžinierius Deividas Bušnelis 
(David Bushnell) 1775 m. vasa-

Rekordiniai rezultatai džiugino
Trąšų terminalo viršininkas Linas 
Likša pripažintas geriausiu Klaipėdos 
jūrų krovinių kompanijos 2009 metų 
vadovu. 

Norus sustabdė krizė. Da-
bar krova atsigauna, koreguoja-
mi projektai, ką ir kaip reikės to-
bulinti. 

L.Likša sakė norėtų, kad jau ki-
tais metais būtų įrengtos papil-
domos trąšų sandėliavimo pa-
talpos. 

Tuomet terminale būtų galima 
krauti daugiau rūšių krovinio.  

Nedideliame Trąšų terminalo 
kolektyve, kuris beveik nesikei-
čia, nes žmonės vertina darbą, 
yra ir nusistovėjusių tradicijų. 

Niekas nebūna pamirštas, kai 
švenčia jubiliejus. Kasmet kartu 
vykstama ir į kalėdinius koncer-
tus ar ekskursijas. 

Kolektyvas yra subūręs stiprią 
sportininkų komandą. 

Ji  dalyvauja Klaipėdos uosto 
pakrantės įmonių spartakiado-
je, KLASCO pavasario ir rudens 
spartakiadose poilsio bazėje prie 
Platelių ežero. 

Kartu sportuoja ir terminalo 
viršininkas.  

„Kai į kolektyvą įsilieja jaunas 
žmogus, jį mokome pažinti ne tik 
sudėtingą techniką, bet ir prikal-
biname užsiimti sportu“, – šyp-
telėjo L.Likša. 

Pavyzdys:  � KLASCO Trąšų terminalo viršininkas L.Likša sportinėse 
varžybose dažnai ne tik dalyvauja, bet ir jas veda.  

  KLASCO nuotr. 

„Turtle“ – submarinos protėvis
rą Konektikuto valstijos pajūrio 
mieste Seibruke baigė statyti sa-
vo paties sukonstruotą submari-
ną (lot. sub= po, marina=jūrinė), 
skirtą britų laivams skandinti. 

Išlikę laivo brėžiniai padeda 
atkurti tikslų „Turtle“ vaizdą. 
Tai buvo šiek tiek daugiau kaip 2 
metrų aukščio „statinė“. Ji buvo 
pagaminta iš kruopščiai suderin-
tų ąžuolinių tašų. Siekiant sanda-
rumo, korpusas buvo suveržtas 
plieniniais lankais ir padengtas 
smala. Panirimą ir išnirimą užti-
krino rankinė pompa. Ja buvo re-
guliuojamas balastinio vandens 
kiekis. Staigiam išnirimui tarna-
vo švininis balastas, pritvirtintas 
laivo apačioje.

Į povandeninį laivą galėjo tilpti 
tik vienas žmogus. Jam oro atsar-
gų turėjo pakakti pusei valandos. 
D.Bušnelis buvo įtaisęs ir šnor-
kelį, kitaip tariant, alsuoklį, ku-
rio vamzdelis, panirus laivui, ky-
šojo virš vandens. Horizontaliai 
ir vertikaliai laivas buvo varomas 
sraigtais. Juos rankomis suko įgu-

los narys. Posūkio vairą jis valdė 
kojomis, spaudydamas pedalus.

Sėkmingai išbandytas lai-
vas 1776 m. vasarą slapčia bu-
vo nugabentas į Niujorką. „Tur-

tle“ turėjo atakuoti britų fregatą 
„Eagle“ („Erelis“), ginkluotą 64 
patrankomis. Šis anglų flagma-
ninis karo laivas stovėjo nuleidęs 
inkarą prie Steiteno salos. 

Rugsėjo 6-osios naktį seržanto 
Izros Li valdoma „Turtle“ buvo ir-
kline valtimi nuvilkta arčiau bri-
tų fregatos. Energingai pasidarba-
vęs varomųjų sraigtų rankenomis, 
seržantas paniro po britų kariniu 

laivu ir bandė jo dugne pragręž-
ti skylę sprogmeniui padėti. Laivo 
dugnas pasirodė padengtas me-
talo plokštėmis. Pritrūkęs oro, Li 
buvo priverstas trumpam išnir-
ti. Antras bandymas pritvirtin-
ti sprogmenį taip pat nepavyko. 
Išvargintas nesėkmių I.Li išniro 
į paviršių ir iš visų jėgų stengė-
si plaukti kranto link. Norėdamas 
greičiau pasprukti, jis išsilaisvi-
no nuo 113 kilogramų sveriančios 
minos, kurią plukdė su savimi. Po 
kurio laiko, suveikus laikrodiniam 
mechanizmui, mina sprogo gero-
kai išgąsdindama britų jūrinin-
kus. Anglų laivai nedelsdami pa-
kėlė inkarus ir pasitraukė toliau 
nuo Niujorką supančių salų.

Nepaisant ištikusios nesėkmės, 
„Turtle“ tapo pirmąja kregžde, 
pranašaujančia povandeninio 
laivyno užgimimą. Connecticut 
River ir kai kuriuose kituose jū-
reivystės muziejuose eksponuo-
jama pirmojo povandeninio laivo 
reprodukcija, sukurta pagal išli-
kusius brėžinius.

Venantas Butkus

Vaizdas:  � Taip atrodė pirma-
sis karinis povandeninis laivas 
„Turtle“.

Originalas:  � šis piešinys tiksliai 
atkuria D.Bušnelio laivo vaizdą. 

Pirmieji povande-
ninį laivą išbandė 
amerikiečiai, kovo-
ję su britais Nepri-
klausomybės kare.


