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Sva jo nės apie Ve ne sue los naf ą

Kro vi nių dau gė ja, pi ni gų – ne

Vid man tas Ma tu tis
v.matutis@kl.lt

Ga ben tų iš San ta Bar ba ros
Ge gu žės pra džio je Bal ta ru si ja pla
nuo ja gau ti ban do mą ją 80 tūkst. 
to nų naf tos par ti ją per Uk rai ną. Iš 
Ve ne sue los San ta Bar ba ros vie to
vės naf ta tank lai viu bū tų at ga ben ta 
į Ode sos uos tą, o iš ten ge le žin ke
liais ke liau tų į Mo zy rio naf tos per
dir bi mo ga myk lą.

Bal ta ru si ja dar šiais me tais pla
nuo ja iš Ve ne sue los pirk ti 4 mln. 
to nų naf tos. Pers pek ty vo je naf tos 
im por tą iš Ve ne sue los pla nuo ja ma 
pa di din ti iki 10 mln. to nų per me
tus. Toks kie kis už tik rin tų maž
daug pu sės Bal ta ru si jos naf tos per
dir bi mo ga myk lų ža lia vų po rei kį.

Bal ta ru si jo je vei kia dvi naf
tos per dir bi mo ga myk los. Mo
zy rio ga myk la Go me lio sri ty je 
yra ar čiau Uk rai nos sie nos. No
vo po loc ko „Naf tan“ yra Vi tebs
ko sri ty je ne to li Lie tu vos ir Lat
vi jos sie nos.

Iki šiol abi ga myk los naf tą gau
da vo iš Ru si jos. 2010 me tais Bal
ta ru si ja ne ga lė jo su si tar ti su Ru si
ja dėl naf tos tie ki mo pa lan kio mis 
be mui tė mis są ly go mis.

Neo fi cia liai pa teik ta ver si ja – 
ne su tar ta to dėl, kad Bal ta ru si ja 
ne su ti ko su Ru si jos siū ly mu pri
va ti zuo ti tas ga myk las.

Ko vo 30 die ną Bal ta ru si jos pre zi
den tas Alek sand ras Lu ka šen ka pa
ve dė Vy riau sy bei pra dė ti de rė tis su 
Uk rai na apie ga li my bę pri si jung ti 
prie naf to tie kio Odesa–Brodai.

Čia yra pro ble mų, nes da bar 
naf to tie kiu naf ta pum puo ja ma į 
Ode sos pu sę. Ap rū pi nant Bal ta
ru si ją Ve ne su los naf ta per Ode
sos uos tą, tek tų keis ti naf to tie kio 
dar bo kryp tį, o tai su truk dy tų pa
čios Uk rai nos ap rū pi ni mą naf ta.

Ap rū pi na ša lies ener ge ti ką
Bal ta ru si jos pre zi den tas taip pat 
nu ro dė iš siaiš kin ti Bal ti jos jū ros 
uos tų ga li my bes iš krau ti di de lius 
tank lai vius su naf ta.

Anks čiau „Klai pė dos naf tos“ 
ge ne ra li nis di rek to rius Jur gis 
Auš ra tei gė, kad Bal ta ru si jos at

Lie tu vo je jau pla nuo ja mos sche mos, 
kaip per Klai pė dos uos tą ir Bū tin gės naf
tos ter mi na lą į Bal ta ru si jos ga myk las bū
tų tie kia ma naf a iš Ve ne sue los.

sto vai yra do mė ję si ga li my bė mis 
Klai pė dos uos te krau ti naf tą.

Da bar pla čiau jis tos te mos sa kė 
ne no rįs ko men tuo ti, nes tai esan
ti „karš ta bul vė, ku ri mė to ma tai 
šen, tai ten, ir „Klai
pė dos naf ta“ jos ne
gau do“.

Ga li my bes ne 
tik eks por tuo ti, 
bet ir im por tuo
ti naf tą „Klai pė
dos naf ta“ yra 
įro džiu si iš krau da ma di de lius 
tank lai vius su Ve ne sue los ori
mul si ja, ku ri bu vo skir ta Lie tu vos 
elekt ri nei Elekt rė nuo se.

„Dėl Lie tu vos ga liu pa sa ky ti, 
kad už da rius Ig na li nos ato mi nę 
elekt ri nę „Klai pė dos naf ta“ yra 
pa si ren gu si Lie tu vos elekt ri nei 
tiek ti tiek ma zu tą, tiek ori mul si
ją“, – sa kė J.Auš ra.

Ar bus per Klai pė dą į Elekt rė nus 
ga be na ma Ve ne sue los ori mul si ja, 
jis ne ga lė jo pa sa ky ti, nes Lie tu vos 
elekt ri nė pra šy mų iš krau ti šiuos 
pro duk tus nė ra pa tei ku si.

Pas ku ti nį kar tą per „Klai pė dos 
naf tą“ 60 tūkst. to nų ori mul si jos 
im por tuo ta 2006 me tais.

Bū tin gė je nė ra ga li my bių
Ru si jos nau jie nų agen tū rai „In ter
fax“ neį var dytas Klai pė dos uos to 
at sto vas ko men ta vo, kad jū ros ke
liu per Lie tu vą šim tu pro cen tų naf
ta ga li ma ap rū pin ti No vo po loc ko 
„Naf tan“ ga myk lą.

Tam tin kan ti „Klai pė dos naf ta“, 
iš kur naf ta į No vo po loc ko ga myk
lą bū tų ga be na ma ge le žin ke liais. 
Kaip tin ka mas va rian tas pri sta

ty tas ir Bū tin gės naf tos ter mi na
las. Tei gia ma, kad čia ne tgi yra 
ga li mas naf tos trans por ta vi mas ir 
„Druž ba“ naf to tie kio at ša ka.

„In ter fax“ pa šne ko vas ti ki
no, jog Klai pė dos uos te ga li ma 
priim ti tank lai vius iki 150 tūkst. 
to nų ded vei to. Ta čiau šiuo me
tu prii ma mi 110–120 tūkst. to nų 
ded vei to tank lai viai. Ak cen tuo ta, 
kad pa na šius iki 150 tūkst. to nų 
ded vei to tank lai vius ga li priim ti 
ir Vents pi lio uos tas. Iš jo naf ta į 
ga myk lą taip pat bū tų ga be na ma 
ge le žin ke liais.

Bū tin gės naf tos ter mi na
le prii ma mų tank lai vių dy džiai 
nė ra ri bo ja mi. Jis ga li priim ti 
bet ku rį tank lai vį, ku ris įplau
kia į Bal ti jos jū rą per Bel to są
siau rį ties Da ni ja. Ta čiau bend
ro vės „Or len Lie tu va“ spau dos 
at sto vas Ja cek Jan Ko mar tei
gė, kad ga ben ti Ve ne sue los naf
tą per Bū tin gę į Bal ta ru si ją nė ra 
tech ni nių ga li my bių. „Ap rū pin
da mi sa vo ga myk lą naf ta, mes 
iš nau do ja me be veik vi są Bū tin
gės naf tos ter mi
na lo pa jė gu mą. 

At me tus Bū tin gės 
naf os ter mi na lo 
va rian tą, vie nin te
lis Bal ta ru si jos ap
rū pi ni mo naf a per 
Lie tu vą ke lias bū tų 
Klai pė dos uos tas.

Pa tir tis:  � naf ta per „Klai pė dos naf tą“ dar nė ra bu vu si im por tuo ta, ta čiau tank lai viai su Ve ne sue los ori
mul si ja jau iš krau ti ne vie ną kar tą.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.
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 9 Kar tais tos naf tos bū
na dau giau, kar tais 

ma žiau, ta čiau bal ta ru siams ne
ga lė tu me už tik rin ti nuo la ti nio 
naf tos tie ki mo“, – aiš ki no J.Ko
mar.

Net ir esant ga li my bėms 
priim ti prie Bū tin gės ter mi na lo 
plū du ro tank lai vius su Ve ne sue
los naf ta, jos iš ga be ni mo lo gis ti
kos sche ma ne bū tų pa pras ta. 

Iš Bū tin gės ter mi na lo per plū
du rą jū ro je iš pum puo ta naf ta 
vamz dy nais trans por tuo ja ma iki 
„Or len Lie tu va“ naf tos ga myk los 
Ma žei kiuo se. Iš čia į No vo po loc
ką ji tu rė tų bū ti ga be na ma ge le
žin ke liais.

Ko dėl naf tos ne ga li ma pum
puo ti naf to tie kio „Druž ba“ at
ša ka?

„Druž ba“ pri tai ky ta pum puo
ti ją vie na kryp ti mi – iš Ru si jos 
į Ma žei kius. No rint keis ti kryp

tį tek tų sta ty ti nau jus siurb lius. 
To kios in ves ti ci jos yra bran gios. 
Kur ga ran ti jos, kad Ve ne sue los 
naf ta, jei bū tų ga be na ma į Bal ta
ru si ją per Bū tin gės naf tos ter mi
na lą, juo ke liau tų il ges nį lai ką?“ 
– svars tė J.Ko mar.

Vamz dy nas už kon ser vuo tas
Naf to tie kis „Druž ba“ ne nau do ja
mas nuo 2006 me tų va sa ros. Ru
si jos ap lin ko sau gi nin kai („Rosp
ri rod na dzor“) pa skel bė, kad 
vamz dy no Uneča–Polockas 59 
ki lo met re jo ne be ga li ma nau do ti 
dar bi niu spau di mu, rei kia keis ti 
da lį vamz dy no. Ta čiau vamz dy
nas nau do ja mas su ma žin tu spau
di mu. Juo tie kia ma naf ta į Bal ta
ru si jos No vo po loc ko „Naf tan“ 
naf tos per dir bi mo ga myk lą.

Nuo No vo po loc ko per Bal ta ru
si jos te ri to ri ją, kaip tei gė Bal ta ru
si jos įmo nės „Druž ba“ va do vas 

Va si li jus Dro bo to vas, vamz dy nas 
yra už kon ser vuo tas tech ni ne naf
ta. Anot V.Dro bo to vo, naf ta per 
Bal ta ru si ją į Lie tu vą ga lė tų bū ti 
tie kia ma nors ry toj.

Gi lia van de nis – dėl bal ta ru sių?
At me tus Bū tin gės naf tos ter mi
na lo va rian tą, vie nin te lis Bal ta ru
si jos ap rū pi ni mo naf ta per Lie tu
vą ke lias bū tų Klai pė dos uos tas.

Pas lap tin gas „In ter pax“ pa
šne ko vas iš Klai pė dos uos to ti ki
no, kad Lie tu vos Vy riau sy bė yra 
ypač suin te re suo ta, jog Bal ta ru
si jai skir ta Ve ne sue los naf ta ke
liau tų per Lie tu vą.

Net gi iš kel ta ver si ja, kad ir nau
ją gi lia van de nę naf tos pro duk
tų kran ti nę Klai pė dos išo ri nia me 
uos te pla nuo ja ma sta ty ti tik tam, 
jog bū tų ga li ma pri trauk ti Bal ta
ru si jos naf tą ar ba naf tos pro duk
tus.
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Rea ly bė:  � Bū tin gės ter mi na las ne tu rė tų tech ni nių ga li my bių tiek ti naf
tą Bal ta ru si jos ga myk loms.

Justas Kažys,  
Gintaras Valiuškevičius
Vilniaus universiteto Hidrologijos  
ir klimatologijos katedra

Vakarų Europoje jau kuris laikas gy-
vuoja tradicija, kai vietinė bendruo-
menė pati sprendžia, kaip tvarkytis 
„savame kieme“. Taigi patys gyven-
tojai turėtų imtis iniciatyvos spren-
džiant įsisenėjusias Smeltės upės po-
tvynių keliamas problemas pietinėje 
Klaipėdos miesto dalyje.

Dažnas, gyvenantis arčiau upės, ži-
no, kad ji ne tik svarbus bei naudingas 
kraštovaizdžio elementas, poilsio vie-
ta ar pragyvenimo šaltinis, bet ir padi-
dinto pavojaus zona. Daugeliui klaipė-
diečių jau nuo seno žinoma problema 
– periodiškai pasikartojantys Klaipėdos 
miesto pietinės dalies užliejimai, suke-
liami Smeltės upelio poplūdžių bei jū-
ros vandens lygio svyravimų. Tačiau ko-
kios priemonės gali padėti sušvelninti 
ar prisitaikyti prie potvynių; ar jie bus 
dažnesni netolimoje ateityje; kaip kli-
mato kaita prisidės prie liūčių sukeltų 
poplūdžių ir jūros lygio svyravimų –  iki 
šiol išsamiau nebuvo svarstoma.

Iš dalies Europos Sąjungos lėšomis 
remiamas Baltijos jūros regiono 2007-
2013 metų programos projektas „Kli-
mato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaiky-
mas Baltijos jūros regione“ („BaltCICA“) 
kaip tik ir skirtas konkrečių prisitaikymo 
prie klimato kaitos priemonių planavi-
mui ir įgyvendinimui Klaipėdos mieste. 
Vienas svarbiausių projekto tikslų – vie-
tinės bendruomenės įtraukimas, skati-
nimas savarankiškai dėlioti prioritetus 
bei inicijuoti sprendimų priėmimą sa-
vivaldos lygiu. „BaltCICA“ projekto me-
tu bus stengiamasi pasiūlyti klaipėdie-
čiams keletą galimų situacijos sprendi-
mo variantų, leisiančių ateityje lengviau 
prisitaikyti, atsižvelgiant į klimato poky-
čių keliamas problemas.

Vandens lygis Smeltėje daž-
nai ypač smarkiai pakyla žemupy-
je. Šiuo metu tokie potvyniai ir po-
plūdžiai sukeliami dviejų pagrindi-
nių priežasčių: gausių kritulių arba 
aukšto jūros vandens lygio. Jei po-
plūdžių priežastis – krituliai, daž-
niausiai gausios ir intensyvios liūtys, 
tuomet Smeltės baseino paviršių pa-
siekęs vandens kiekis žemupyje ne-
beišsitenka vagoje. Labiausiai tam 
trukdo kiek į rytus nuo Minijos ga-
tvės įrengtas kanalizacijos vamzdis-
kolektorius, kertantis Smeltę virš jos 
vagos. Čia palikta ne itin plati an-
ga upės vandeniui pratekėti. Ypač 
intensyvių liūčių sukelti poplūdžiai 
vandenį atneša ir į kiemus. O jei su-
siduriama su aukšto jūros vandens 
lygio sukeltu potvyniu, upė dėl men-
ko nuolydžio, ištvinsta ir veržiasi iš 

vagos dar labiau. Be to, šių potvynių 
metu labai nukenčia Smeltės žiotyse 
įrengto uostelio naudotojai: pakilus 
vandens lygiui stambesni laivai ne-
praplaukia po uosto įlankos pradžio-
je esančiu Nemuno gatvės tiltu, il-
giau pastovėjus vandeniui paviršinių 
nuotekų tinkle (dėl apsemtų išleis-
tuvų) vėliau uostelį pasiekia daug 
dumblo, kuris ten nusėda. 

Žinant, kad ateityje kritulių kiekiai 
tikrai nemažės, o jūros vandens lygis 
audrų metu bus dar aukštesnis, nea-
bejotinai kyla klausimas – ką daryti? 
Išnagrinėjus aplinkybes, sukeliančias 
nepatogumus dėl aukšto vandens ly-
gio Smeltėje, bei žinant, kad lygio kai-
ta veikiama dviejų skirtingų priežas-
čių, manytina, jog poveikio priemo-
nės kritulių ir aukšto jūros vandens 
lygio sukeltiems potvyniams bei po-

plūdžiams dauguma atvejų skirsis. Ta-
čiau gali būti ir aibė bendrų priemo-
nių, tinkančių nepriklausomai nuo po-
tvynių priežasties. 

Mėginant tiesiogiai paveikti Smel-
tės upės vandens balanso struktūrą ir 
taip išvengti bent dalies poplūdžių, 
kuriuos liūtys sukelia aukščiau san-
kirtos su kanalizacijos kolektoriumi, 
galima būtų pasirinkti vieną iš dvie-
jų galimų variantų. Pirma, padidin-
ti angos po kolektoriumi skersmenį. 
Antra, nuleisti vieno iš gausius kritu-
lius atnešančių paviršinių nuotekų iš-
leistuvų (įrengtų virš sankirtos su ko-
lektoriumi) vandenį į kitą vietą. To-
kia vieta galėtų būti Smeltė žemiau 
sankirtos su kolektoriumi ar Kuršių 
marios. Dar vienas galimas tiesiogi-
nio poveikio vandens balanso struk-
tūrai variantas – mėginimas sulai-
kyti vandenį vagoje dirbtinai ją pa-
gilinant arba įtvirtinant aukštesnius 
krantus krantinių ir pylimų forma. 
Tai, ko gero, viena veiksmingiausių 
kovos su upės išsiliejimu formų. Kita 
vertus, net be rimtesnių skaičiavimų 
matyti, kad ši programa būtų ir vie-
na brangiausių.

Be to, žinoma, kad dėl lietaus ky-
lantys Smeltės poplūdžiai didelę da-
lį nuotėkio atsineša iš aukštupio bei 
vidurupio dalies ir tampa vis intensy-
vesni dėl šios baseino dalies tankes-
nio apgyvendinimo. Mažėjantys laukų 
ir miškų plotai šioje baseino dalyje lei-
džia greičiau susidaryti poplūdžiams 
žemupyje. Todėl kovojant su liūtinių 
kritulių sukeliamais poplūdžiais, siūly-
tina neplėsti neurbanizuotoje baseino 
dalyje gyvenviečių, išlaikyti čia agrari-
nį ir natūralų kraštovaizdį ir taip bent 
jau nedidinti maksimalaus lietaus for-
muojamo paviršinio nuotėkio.

Kovai su jūros vandens lygio su-
keliamais potvyniais greičiausiai tek-

tų pasitelkti pylimų bei krantinių sta-
tybą. Siekiant prisitaikyti prie kiek že-
mesnio kas keletą ar keliolika metų 
pasitaikančio jūros vandens lygio ga-
lima būtų apsiriboti vien tik pylimu, 
apsaugančiu nuo potvynių Pietinės 
gatvės namus. 

Siekiant apsisaugoti nuo aukštes-
nių vandens lygių, sukeliančių rimtes-
nius potvynius, derėtų apstatyti pyli-
mais Smeltę bei Kretainį visoje Klai-
pėdos miesto teritorijoje.

Neabejotina, kad visi čia pateik-
ti pasiūlymai – brangūs. Be to, žmo-
nės, kuriems šios problemos yra ak-
tualios, gali geriau įvertinti situaciją 
ir tikriausiai turi žymiai daugiau klau-
simų. Todėl nutarta apsvarstyti pateik-
tas problemas viešame renginyje, ku-
riame dalyvaus projekto vykdytojai ir 
klaipėdiečiai. 

Vieša diskusija vyks šių metų ba-
landžio 16 d. (penktadienį) viešbu-
čio „Vecekrug“ (Jūros g. 23, Klaipė-
da) konferencijų salėje. Renginyje Vil-
niaus universiteto Hidrologijos ir kli-
matologijos katedros mokslininkai su-
pažindins su esamomis ir galimomis 
Smeltės baseino problemomis bei 
pasiūlys poveikio ir prisitaikymo prie 
kintančių gamtinių sąlygų, sprendimų 
alternatyvas. Numatoma diskusija su 
vietinių gyventojų ir verslo atstovais 
bei su tuo susijusių valstybinių ir Klai-
pėdos miesto institucijų specialistais. 
Visus suinteresuotus asmenis kviečia-
me aktyviai dalyvauti ir išsakyti savo 
nuomonę.

Daugiau informacijos apie renginį 
suteiks VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir 
technologijų centras (Elena Taločkai-
tė, tel. 8-37 423053, el. paštas ele-
na@ecat.lt).

Užs. 561481

Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga 
(Europos regioninis plėtros fondas)

Smeltė – naujas požiūris į senas problemas

Situacija:  � kritulių sukelto poplūdžio Smeltėje metu užlieta teritorija 
(20050812). Nesiimant savalaikių priemonių jau netolimoje atei
tyje toks vaizdas gali tapti kasdienybe.   © V. Valantino nuotr.

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 yra tei
gęs, kad nau ja kran ti nė rei ka lin ga 
„Klai pė dos naf tos“ plėt rai, nes ši 
dir ba ant sa vo pro jek ti nių ga li
my bių ri bos.

Nau jos gi lia van de nės naf tos ar 
naf tos pro duk tų kran ti nės sta ty ba 
ge ro kai pra plės tų „Klai pė dos naf

tos“ kro vos ga li my bes. Ir da bar ši 
bend ro vė krau na ne ma žą kie kį bal
ta ru siš kos naf tos. 2009 m. „Klai
pė dos naf ta“ kro vė 7,6 mln. to nų 
naf tos pro duk tų. Iš jų 4,7 mln. to nų 
– „Or len Lie tu va“ ir 2,9 mln. to nų 
– Ru si jos ir Bal ta ru si jos naf tos per
dir bi mo ga myk lų pro duk ci ja.

Di džiau sia da lis naf tos pro duk
tų – iš Bal ta ru si jos ga myk lų.
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Aplinkos ministerija su
švelnino sąlygas buriniams 
laivams plaukioti Nemuno 
deltoje ir Krokų Lankos 
ežere. Suderinus su aplin
kosaugininkais lėta eiga 
visą sezoną leista plaukioti 
trasa Atmata – Duobelė
Krokų Lanka – Tulkiaragės 
siurblinė.

Leis 
pLaukioti 

Portugalijoje vyko Europos 
jūrų saugumo agentūros 
surengti laivų avarijų tyrimo 
mokymai. Juose dalyvavo 
Lietuvos saugios laivybos 
administracijos atstovė 
Milda Miltakytė. Pernai 
Klaipėdos uoste ir Lietuvos 
vandenyse neįvyko nė viena 
avarija.

Balandžio 22 dieną Uosto 
direkcija dovanoja 3 nemo
kamas uosto apžvalgas lai
vu „Forelle“ atvirų Europos 
namų dienos proga. Bus 
pasakojama apie uostą, 
supažindinama su jo veikla, 
galimybėmis bei perspek
tyvomis, jūrinės pramonės 
privalumais.

MokyMai 
apie avarijas

uostininkų 
dovana
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Vid man tas Ma tu tis

Ma žiau at plau kia lai vų
Per pir muo sius tris mė ne sius Klai
pė dos vals ty bi nio jū rų uos to di rek
ci ja su rin ko 29,865 mln. li tų. Per nai 
per tą pa tį lai ko tar pį bu vo su rink
ta 334 tūkst. li tų ma žiau – 29,530 
mln. li tų.

Kiek vie na krau ta to na Uos to 
di rek ci jai da vė 3,9 li to pa ja mų. 
Kai my ni nia me Ry gos uos te kiek
vie na krau ta to na da vė po vie ną 
eu rą pa ja mų.

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 sa kė si pa ste bė jęs 
ten den ci ją, kad šie met ma žiau į 
uos tą at plau kė lai vų. Per nai per 
pir mą jį ket vir tį at plau kė 1725 lai
vai, šie met – 1455.

Kai kro vi nių krau ta dau giau, tai 
reiš kia, kad lai vai at plau kia ir iš
plau kia pil nes ni, jie efek ty viau iš
nau do ja mi. Šie met nuo kiek vie
no at plau ku sio lai vo uos tas gau na 
dau giau pa ja mų.

Iš uos to rink lia vų ir že mės nuo
mos šie met ti ki ma si gau ti apie 
143 mln. li tų. Ta čiau bend ros pa
ja mos, įskai tant ir ES lė šas, nu
ma ty tos 264,5 mln. li tų. Iš lai dos 
sieks 280,5 mln. li tų. Iš jų uos to 
in ves ti ci joms nu ma to ma 206,2 
mln. li tų.

Šie met per pir mą
jį ket vir tį Klai pė dos 
uos te krau ta 7,40 
mln. to nų kro vi
nių, ar ba 14,2 pro c. 
dau giau nei per nai, 
o pi ni gų su rink ta 
be veik tiek pat.

Re zul ta tai nu tei kia op ti mis tiš kai
Uos to di rek ci jos rin ko da ros ir ad
mi nist ra vi mo di rek to rius Ar tū ras 
Drun gi las džiau gė si ge rė jan čiais 
uos to veik los re zul ta tais.

Ypač op ti mis tiš kai nu tei kė ko
vo mė nuo, kai uos to kro va ki lo net 
17,8 pro c.

Klai pė dos uos te pa grin di niai 
yra naf tos pro duk tai, trą šos, kon
tei ne riai ir jū rų kel tais ga be na mi 
kro vi niai.

„Šal ta žie ma ir „Or len Lie
tu va“ naf tos per dir bi mo ga
myk los Ma žei kiuo se re mon tas 
lė mė, kad per pir muo sius du 
mė ne sius naf tos pro duk tų kro
va, pa ly gin ti su praė ju siais me
tais, kri to 9,3 pro cen to. Ta čiau 
ko vą naf tos pro duk tų kro va jau 
di dė jo 16,7 pro cen to“, – pa ste
bė jo A.Drun gi las.

Trą šų kro va me tų pra džio je au
gu si, ko vą su ma žė jo. A.Drun gi las 
tai sie ja su pa di dė ju sių trą šų var
to ji mu vi daus rin ko se. Pa va sa
rį vi sa da iš ryš kė ja trą šų eks por
to se zo niš ku mo bruo žai.

„Kal bė jau si su trą šų kro vos 
kom pa ni jų at sto vais. Jie pro gno
zuo ja, kad su ma žė ji mas yra lai ki
nas ir tę sis iki bir že lio mė ne sio“, 
– svars tė A.Drun gi las.

Įdo mi si tua ci ja klos to si kon tei
ne rių ga be ni mo sri ty je. Ver ti nant 
to no mis, kon tei ne rių ga be ni mas 
au ga spar čiau, nei ver ti nant są ly
gi niais vie ne tais (TEU).

A.Drun gi lo nuo mo ne, kon tei
ne rių kro vos au gi mą stab do tuš
čios ta ros sty gius. Lie tu vos eko
no mi kos nuo smu kis lė mė, kad 
ma žiau im por tuo ja ma pre kių 
kon tei ne riais. Jei ne trūk tų kon
tei ne rių, juo se eks por tuo ja mų 
kro vi nių kie kis bū tų dar di des
nis. Kri zė pa ko re ga vo, kad per nai 
kon tei ne riais at ga be nus į Lie tu vą 
pre kes iš krau ti jie bū da vo grą ži
na mi at gal tuš ti, o šie met iš kro
vus pre kes kon tei ne rių ne beuž
ten ka.

Lė mė po ky čiai pas kai my nus
Eko no mi kos au gi mo lak mu so po
pie rė lis yra jū rų kel tais ga be na mi 

kro vi niai. Ko vo mė ne sį per Klai pė
dos uos tą ga ben ta 18 354 trans por
to vie ne tai.

Tai yra pa ts ge riau sias mė ne
sio re zul ta tas per pa sta ruo sius 
pu sant rų me tų – 4 242 vnt., ar
ba 30,1 pro c. dau giau nei per nai 
ko vą.

Ta čiau A.Drun gi las ne ma no, 
kad toks stai gus jū rų kel tais ga
be na mų kro vi nių au gi mas yra ša
ly je pra de dan čio aug ti var to ji mo 
po žy mis.

„Ro ro kro vi nių au gi mą lė mė 
tai, kad DFDS jū rų kel tų kom pa
ni ja už da rė lai vy bos li ni ją iš Ry
gos į Vo kie ti jos Liu be ko uos tą. 
Taip pat nu trauk tas ir iš Lie po
jos į Vo kie ti ją plau kio ju sio kel to 
„Ave Lie pa ja“ rei sas“. To dėl ga
li bū ti, kad į Klai pė dą grį žo anks
čiau dėl šių Lat vi jos li ni jų veik
los pra ras ti kro vi niai“, – svars tė 
A.Drun gi las.

Šie met 26,4 pro c. dau giau 
nei per nai pluk dy ta ir ke lei vių – 
16136.

Re gio ne no ri iš lik ti ant ri
Jei iš lik tų šių me tų pir mo jo ket vir
čio Klai pė dos uos to kro vos re zul
ta tai, me tų pa bai go je ga li ma ti kė
tis 29,5 mln. to nų kro vos.

„Jei at si gau tų naf tos pro duk

tų ir kon tei ne rių kro va, gal ne tgi 
pa siek tu me re kor di nę kro vą“, – 
svars tė A.Drun gi las. Ta čiau yra 
ir ne ri mo dėl vis dar ma žė jan čio 
im por to.

Di džiau sia kro va Klai pė dos 
uos te bu vo už fik suo ta 2008 
me tais ir sie kė 29 mln. 879 
tūkst. to nų. 

Per nai ji su da rė 27, 863 mln. 
to nų.

„Jau ap len kė me Vents pi lio ir 
Ry gos uos tus. Ta li no jung ti nio 
uos to gal ir ne pa si seks ap lenk
ti, nes ten yra daug Ru si jos ka
pi ta lo. Jei šiuos me tus už baig
tu me ant ro je vie to je, bū tu me 
lai min gi“, – op ti mis tiš kai kal
bė jo A.Drun gi las.

Tarp ry ti nės Bal ti jos ša lių uos tų 
Klai pė dos au gi mas yra pa ts įspū
din giau sias. 

Es ti jos sta tis ti kos de par ta
men tas pa skel bė duo me nis, kad 
2008 me tais Es ti jos uos tuo
se bu vo di džiau sias kro vos kri
ti mas vi so je ES. Jis su da rė apie 
20 pro c.

Tuo me tu Lie tu vos uos tuo
se 2008 me tais bu vo vie nas di
džiau sių ES 25 pro c. au gi mas.

ES yra per 1,2 tūkst. uos tų. Per 
juos 2008 me tais krau ta 3,9 mi li
jar do to nų kro vi nių.

Kri zės re zul ta tas: 
kro vi nių dau gė ja, 
pi ni gų – ne

Ver ti nant to no mis, 
kon tei ne rių ga be
ni mas au ga spar
čiau, nei ver ti nant 
są ly gi niais vie ne
tais (TEU).

Ten den ci ja:  � šie met pa ste bi mai ge rė ja kro vi nių ga be ni mas ir ke lei vių pluk dy mas jū rų kel tais iš Klai pė dos uos to.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.
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Amsterdamo uosto kapito
ne nuo balandžio 1 d. pa
skirta moteris  Janine van 
Oosten. 39 kilometrų ilgio 
krantines turintis Amster
damo uostas yra vienas 
didžiausių Europoje. Pusė 
jame priimtų laivų – transo
keaniniai. Pernai jame krau
ta 73 mln. tonų krovinių. 

uosto 
kapitonė

Dėl 1999 m. nuskendusio 
tanklaivio „Erika“ sukeltos 
ekologinės katastrofos teis
mas padidino kompensaciją 
iki 200 mln. eurų. Mazutu 
buvo užteršta 400 kilome
trų Prancūzijos pakrantės. 
Kaltais dėl to, kad 25 m. 
laivas perlūžo, pripažinta jo 
savininkė „Total“.

Norvegijos vyriausybė 
nusprendė Šiaurės jūroje, 
netoli Bergeno iškelti per 
karą nuskendusį vokiečių 
povandeninį laivą „U864“. 
Laivas kelia ekologinę grės
mę, nes jame yra 65 tonos 
rtučio. Toje vietoje yra laivą 
galinčios pažeisti povande
ninės srovės.  

rekordinė 
koMpensacija

keLs 
Laivą

Vid man tas Ma tu tis

Ki nų su si do mė ji mas Lie tu va yra 
di de lis. To kią iš va dą pa da rė 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, ofi cia lios val džios ir 
vers lo de le ga ci jos su dė ty je lan
kę sis Pe ki ne.

Do mi si Klai pė da
„La bai stip rų su si do mė ji mą pa ro
dė ant ra pa gal dy dį Ki ni jos lai vy
bos kom pa ni ja „Chi na Ship ping 
Group“. Ji tu ri tank lai vių, sau sak
rū vių lai vų, uos to įran gos kom pa
ni jas. Su si tik ti su Klai pė dos uos to 
de le ga ci ja jos at sto vai at skri do spe
cia liai iš Šan cha jaus. Vie to je nu ma
ty tų 15 mi nu čių kal bė jo mės va lan
dą“, – tei gė E.Gent vi las.

Jis dar ne ga lė jo pa sa ky
ti, ką reiš kia toks Ki ni jos lai vy
bos kom pa ni jos su si do mė ji mas 
Lie tu va. E.Gent vi las tei gė, kad 
anks čiau bu vo su si ti kęs ir su di
džiau sios Ki ni jos lai vy bos kom
pa ni jos COS CO (Chi na Ocean 
Ship ping Com pa ny) at sto vais.

Gal būt Klai pė dos uos tas įdo
mus ir tuo, kad vie nas pir mų
jų pa reiš kė, jog steigs pir mą
jį Bal ti jos jū ro je tar po kea ni nių 
kon tei ne rių pa skirs ty mo cent rą 
(HUBą).

Ar po su si ti ki mo su COS CO at
sto vais Klai pė dos uos te at si ra do 
dau giau Ki ni jos kro vi nių? Klai pė
dos vals ty bi nio jū rų uos to di rek
ci jos rin ko da ros ir ad mi nist ra ci
jos di rek to rius Ar tū ras Drun gi las 
tei gė, kad neį ma no ma su sek
ti, ko kie kon tei ne riai į Klai pė dos 
uos tą pa ten ka iš Ki ni jos.

Di džiai siais kon tei ner ve žiais 
iš Ki ni jos kon tei ne riai ga be na
mi į Šiau rės jū ro je esan čius di
džiuo sius kon tei ne ri nius uos tus, 
kur iš mui ti na mi ir to liau ke liau
ja ne kaip Ki ni jos, o kaip Eu ro pos 
Bend ri jos kro vi niai.

Ki ni jos ir ki tų ša lių kro vi nių ap
skai tą bus ga li ma su ži no ti tiks liai, 
kai Klai pė dos uos te pra dės veik
ti Kro vi nių ir pre kių in for ma ci nė 
sis te ma (KI PIS).

Kvie tė ga ben ti kro vi nius
Per Ru si ją ir Ka zachs ta ną ge le žin
ke liais ga be na mi Ki ni jos kro vi niai 
Klai pė dos uos to taip pat be veik ne
pa sie kia.

„Kol kas tes tuo ja ma per kiek 
lai ko ir už kiek Ki ni jos kro vi niai 
ga li ju dė ti ge le žin ke liais. Lie tu
vo je tuo ban do už siim ti bend ro vė 
„VPA lo gis ti ka“. Kol kas nė ra su

for muo tų są sta tų, ku rie va žiuo tų 
iš Ki ni jos į Klai pė dą“, – pa tiks li
no A.Drun gi las.

Ki nai kol kas pri pa žįs ta, kad 
pi giau yra kro vi nius pluk dy ti lai
vais. Ta čiau plau ki mas trun ka 
apie 30 pa rų, to dėl at si ran da bū
ti ny bė kai ku riuos kro vi nius pri
sta ty ti grei čiau.

Kon tei ne rių siun ti mu ge le
žin ke liais rū pi na si Ki ni jos kom
pa ni ja „Chi na ri vers con tai ners 
com pa ny“. Iš Ki ni jos į Ka zachs
ta ną kiek vie ną sa vai tę ga be na
ma per tūks tan tį to nų kon tei
ne rių. Ki ni jo je, ne to li sie nos su 
Ka zachs ta nu, yra Ala šen ko kro
vi nių pa skirs ty mo cent ras. Iš jo 
iki Klai pė dos trau ki nys at va žiuo
tų per 8–10 pa rų.

E.Gent vi las sa kė, kad su si ti ki
me su šios kom pa ni jos at sto vais 
jiems aiš ki no, jog kro vi nių ga be
ni mo iki Al ma tos marš ru tą ga li 
pra tęs ti iki Bal ti jos jū ros. Tai da
ry ti nau din ga, nes NVS ša ly se yra 
be mui tė erd vė, o prie Lie tu vos ir 
Bal ta ru si jos sie nos „Vi kin go“ pa
vyz džiu trau ki niai su gaiš ta ne il
giau kaip pus va lan dį.

Rengs gi lia van de nio stu di ją
Ki ni jo je tarp Klai pė dos vals ty bi nio 
jū rų uos to di rek ci jos ir uos tų pro
jek ta vi mo bei sta ty bos kom pa ni jos 
„Chi na Road and Brid ge cor po ra
tion“ pa si ra šy tas tar pu sa vio su
pra ti mo me mo ra nu mas. Ši Ki ni jos 
kom pa ni ja sa vo lė šo mis ana li zuos 
gi lia van de nio uos to sta ty bos Lie
tu vo je ga li my bes.

„Su ta rė me, kad Ki ni jos kom
pa ni jos at sto vai į Klai pė dą at
vyks ba lan džio 19 die ną. Pa teik

si me jiems tech ni nę už duo tį. 
Te gul tai bū na dar vie nas ban
dy mas ana li zuo ti ne tik Meln ra
gės, bet ir Bū tin gės gi lia van de nio 
uos to vys ty mo ga li my bę“, – tei gė 
E.Gent vi las.

Ja po ni jos tarp tau ti nio bend
ra dar bia vi mo agen tū ra dar 2003 
me tais pa tei kė gi lia van de nio uos
to vys ty mo stu di ją. Ji nu ma tė vie
nin te lį rea lų to kio uos to vys ty mo 
va rian tą jū ro je ties Meln ra ge.

Da ly vaus ir ki to se sta ty bo se?
„Chi na Road and Brid ge cor po ra
tion“ yra vie nas iš 34 di de lės vals
ty bi nės Ki ni jos kom pa ni jos „Chi
na Com mu ni ca tions Const ruc tion 
Com pa ny Li mi ted“ pa da li nių.

Ki ni jos kom pa ni jos, anot 
E.Gent vi lo, no ri ana li zuo ti si tua
ci ją Bal ti jos re gio no ša ly se. Lie tu
va jau pa si ro dė kaip at vi ra ša lis. 
„Chi na Com mu ni ca tions Const
ruc tion Com pa ny Li mi ted“ da ly
vau ja Klai pė dos ke lei vių ir kro vi
nių ter mi na lo sta ty bos kon kur se. 
Neo fi cia lio mis ži nio mis, jos pa
siū ly ta kai na pa gal ei liš ku mą yra 
de šim to je vie to je.

Pa sak E.Gent vi lo, šia me kon
kur se jie sie kė pa si tik rin ti sa vo 
ga li my bes. Neat me tė ga li my bės, 
kad da ly vaus ir ki tų ob jek tų sta
ty bo je.

„Kal bė jo me ir apie uos to gi li ni
mą. Dėl 400 tūks tan čių ku bi nių 
met rų, ku riuos nu ma ty ta iš kas
ti šie met, jie tech ni kos ne va rys, 
nes tai per ma žas kie kis. Ki tais 
me tais uos te pla nuo ja me pra dė
ti kas ti apie du mi li jo nus ku bi nių 
met rų grun to. Tai ki nams jau bū
tų įdo mus rin kos ga ba las“, – sa
kė E.Gent vi las.

Pa gal gi li ni mo apim tis ant ra 
pa sau ly je Ki ni jos kom pa ni ja tu ri 
ga lin gą tech ni ką. Žem siur bė ga
li siurb ti grun tą iš 45 met rų gy lio 
ir vie nu kar tu į sa vo tal pas priim ti 
net 20 tūkst. ku bi nių met rų.

„La bai no rė čiau kad lie tu viai 
lai mė tų kon kur sus. Bet jei ki
nai pa teiks ge rus pa siū ly mus, 
aš „ne bro kuo siu“. Jei pa sau lis 
jais pa si ti ki, tai ko dėl mes tu ri
me knis tis čia su sa vais“, – ti ki
no E.Gent vi las.

Tuo pat me tu jis svars tė, kad 
Ki ni jos kom pa ni jos tik riau siai 
gau na sa vo vy riau sy bės „ga
ran tus“ išei ti į ki tas rin kas. 
Kaip pa vyz dys pa tei kia mas at
ve jis, kad au tost ra dos tie si mą 
Len ki jo je lai mė ju si vie na Ki ni
jos kom pa ni ja vie ti nių sta ty bi
nin kų bu vo ap kal tin ta dem pin
ga vu si kai nas.

Ki nai ver žia si į Klai pė dą

Vid man tas Ma tu tis

Šie met ko vo 8 die ną Klai pė dos 
vals ty bi nio jū rų uos to ta ry bos po
sė dy je 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 tei gė, kad sta
ty bos dar bų įmo nė „Lo kys“, re
konst ruo da ma 144 kran ti nę, yra 
pa klo ju si pa kan ka mai daug ply
te lių, ta čiau jų ne prit vir ti no.

„Rei kės ply te les nuim ti ir at gal 
dė ti. Su „Lo kiu“ su tar tis nu trau
kia ma, ir li ku sius dar bus da rys 
ki ti. Skel bia me kon kur są. Ran
go vas sa ky da vo: jei su mo ka te, 
mes pa bai gia me. Pas juos – di
de lės sko los. Gal jie ir iš si kaps
tys, bet ne ga li me lauk ti. Ren ka
mės ki tą kom pa ni ją“, – tuo met 
Uos to ta ry bos na riams aiš ki no 
E.Gent vi las.

Ba lan džio 2 die ną su reng to je 
spau dos kon fe ren ci jo je jau bu vo 
kal ba ma šiek tiek ki taip.

„Su „Lo kiu“ bu vo daug pro
ble mų dėl 143 ir 144 kran ti nių 
re konst ruk ci jos. Bend ro vė įgi
jo rest ruk tū ri zuo ja mos įmo nės 
sta tu są. Pas kir tas ad mi nist ra to
rius. Ta ria mės ge ra no riš kai. Lau

kia me su tar čių vyk dy mo ga ran ti
jų. Jei vis kas bus ge rai, jie pra dės 
kran ti nių re konst ruk ci jos dar
bus“, – tei gė E.Gent vi las.

Jis ti ki no, kad ko vo 30 d. vals
ty bi nė ko mi si ja už fik sa vo, jog 
144 kran ti nė je at lik ta dar bų už 
30 mln. li tų. Šio je kran ti nė je be
li ko at lik ti va di na muo sius ger bū
vio dar bus. Anot E.Gent vi lo, 143 
kran ti nė je li ko dar bų gal už po rą 
mi li jo nų li tų.

„At ro do, kad „Lo kys“ iš si
kaps tys. Šian dien jau „ak tuo ti“ 
kai ku rie dar bai. Tu rė si me ju ri
di nį pa grin dą per ves ti pi ni gus“, 
– svars tė E.Gent vi las.

Šie met ko vo 2 die ną Klai pė
dos apy gar dos teis mas bend ro vei 
„Lo kys“ iš kė lė rest ruk tū ri za vi
mo by lą. Kons ta tuo ta, kad pa gal 
2009 m. gruo džio 31 d. ba lan są 
bend ro vės tur tas ir gau ti nos su
mos su da rė 17,1 mln. li tų, o jos 
sko los – 15,5 mln. li tų.

Bend ro vę „Lo kys“ val do trys 
pa grin di niai ak ci nin kai – kro vos 
bend ro vė „Ka bo ta žas“ (34 pro c.), o 
po 33 pro c. – sta ty bos dar bų įmo
nės „Lo kys“ įkū rė jas Ser ge jus Zo
lo ti lo vas ir Emi li ja Zub ric kie nė.

Ne žlug dys 
„Lo kio“

Už duo tis:  � ne tru kus „Lo kys“ tu rė tų už baig ti sta ty ti 144 kran ti nę. 

 Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Apie uos to sta ty bos dar bų įmo nės li ki
mą girdima prieštaringa in for ma ci ja, 
kuri išplaukia iš uosto direkcijos.

Jei pa sau lis pa si ti
ki kinais, tai ko dėl 
mes tu ri me knis tis 
čia su sa vais.

Eu ge ni jus Gent vi las:


