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Sprendžiasi „Me ri dia no“ atei tis 

Vid man tas Ma tu tis

Pa ža dai ne si pil do
Ry ti nės Bal ti jos ša lių uos tuo se per 
pir mą jį ket vir tį au go kon tei ne rių 
apy var ta. Klai pė dos uos tas to ne
pa ju to. Ja me kon tei ne rių ne tgi su
ma žė jo 0,8 pro c., pa ly gin ti su praė
ju sių me tų I ket vir čiu. Kur tie ža dė ti 
Klai pė dos uos to nau jo kon tei ne rių 
ter mi na lo kro vos ste buk lai?

Prieš dve jus me tus, kai „Klai
pė dos Smel tę“ įsi gi jo ant ros pa
gal dy dį pa sau ly je kon tei ne ri nės 
lai vy bos MSC gru pės įmo nės, 

kal bė ta, kad Klai pė dos uos tas bus 
už vers tas kon tei ne riais.

Ta čiau bu vo ir skep tiš kų pa si
sa ky mų, kad vyks tų pa čių į Klai
pė dos uos tą ga be na mų kon tei ne
rių per si da li ji mas uos to vi du je.

Pa na šu, kad kaip tik ir pil do si 
pe si mis tiš kiau sios pro gno zės dėl 
kon tei ne rių ga be ni mo į Klai pė dos 
uos tą. Nors Klai pė do je iš ry ti nės 
Bal ti jos uos tų I pus me tį krau ta 
dau giau sia kon tei ne rių – 62 902 
TEU, ta čiau spar čiai ant kul nų li
pa Ry gos uos tas. Ja me per pir mą
jį ket vir tį krau ta 51 044 TEU kon
tei ne rių. Kon tei ne rių kro va Ry gos 
uos te au go net 11,9 pro c.

Ta li no uos te I ket vir tį krau
ta 2,6 pro c. dau giau kon tei ne
rių ar ba 35 447 TEU. Kad re gio ne 

Sunk me tis kei čia uos tų veik lą
Dėl kri zės Bal ti jos 
jū ros re gio no uos
tuo se vyks ta įvai
riau sių po ky čių. 
Pag rin di nė re gio no 
eks por tuo to ja Ru si
ja šie met smar kiai 
di di na im por tą. Iš to 
lai mi ne tik Ru si jos, 
bet ir, pa na šu, Ry
gos, Ta li no uos tai.

la bai spar čiai at si gau na kon tei
ne rių ga be ni mas, liu di ja tai, jog 
Sankt Pe ter bur go uos te I ket vir
tį krau ta 42,2 pro c. dau giau kon
tei ne rių nei per nai. Iš vi so – 393 
172 TEU.

Vien ko vą ry ti nės Bal ti jos ša lių 
uos tuo se krau ta 98 877 TEU kon
tei ne rių ar ba 95,8 pro c. dau giau 
nei 2009 m. ko vą. Klai pė dos uos
te ko vą kon tei ne rių kro va di des nė 
2,9 pro c., Ta li ne – 23 pro c., Ry
go je – net ke lis kar tus. Tai lė mė 
ir di de lį – 52 pro c. –Rygos uos
to ge ne ra li nių kro vi nių au gi mą. 
Sankt Pe ter bur ge ko vą kon tei ne
rių kro va išau go 58,6 pro c. iki 59 
005 TEU.

Kon tei ne rių ga be ni mas spar
tė ja ir tarp že my nų. Per pir muo
sius mė ne sius jų au gi mas iš Azi

jos į Eu ro pą su da rė 27,8 pro c., 
iš Šiau rės Ame ri kos į Eu ro pą – 
12,6 pro c., Iš In di jos į Eu ro pą – 
16,7 pro c.

Vi di niai Eu ro pos kon tei ne ri niai 
ga be ni mai au go apie 25 pro c.

Pa si tvirti no Ry gos po li ti ka
Klai pė dos kon tei ne rių ter mi na lo 
ge ne ra li nis di rek to rius Vai do tas 
Ši lei ka ma no, kad stai gų Ry gos 
uos to kon tei ne rių kro vos šuo lį 
lė mė ir au gan ti Ru si jos im por to 
rin ka, ir NA TO kro vi niai.

„Ry gos uos tas de da di de les pa
stan gas – tai ko tiek kro vos, tiek 
ge le žin ke lių nuo lai das, kad pri
trauk tų nau jų kro vi nių. Jų pa
stan gos nu kreip tos ne tik į Ru
si jos, bet ir į Bal ta ru si jos rin ką. 
Mums su jais yra sun ku kon ku

ruo ti dėl Ru si jos im por to. Ta
čiau pra lai mi me ko vą ir dėl NA
TO kro vi nių. Jau se niai krei pė me 
mū sų ša lies val džios dė me sį, kad 
tu ri vyk ti po li ti nis dia lo gas su 
JAV, ki to mis NA TO ša li mis dėl 
kro vi nių ga be ni mo per Klai pė
dos uos tą į Af ga nis ta ną“, – tvir
ti no V.Ši lei ka.

Klai pė dos uos te dar pa vyks ta 
iš lai ky ti pa grin di nius kon tei ne
ri nių kro vi nių srau tus. 

Pri si de da ir iš Klai pė dos į 
Mins ką ir iki Ode sos kur suo jan
tis kon tei ne ri nis trau ki nys „Vi
kin gas“.

Ar jis bus pa trauk lus, V.Ši lei
kos nuo mo ne, pri klau sys ir nuo 
bend ro dar bo su „Lie tu vos ge
le žin ke lių“ bend ro ve. Lat viai jau 
„pa lei do“ ana lo giš ką „Vi kin gui“ 

trau ki nį „Zubr“, ku ris iš Ry gos 
va žiuo ja į Mins ką, Ode są ir Il ji
čovs ką.

Ry gos uos te kon tei ne rių ir 
ge ne ra li nių kro vi nių spar čiai 
dau gė ja, tačiau ki tų kro vi nių 
ma žė ja.

Per pir mą jį ket vir tį bend ra Ry
gos uos to kro va nu kri to 4,2 pro c., 
pa ly gin ti su 2009 m., kai Ta li no 
uos te ji išau go 11,6 pro c., Klai pė
dos uos te – 14,2 pro c.

Vents pi lio uos te fik suo tas 8,1 
pro c. kri ti mas. Ry gos uos te I ket
vir tį iš vi so krau ta 7,14 mln. to nų, 
Klai pė dos – 7,39 mln. to nų, Ta
li no – 8,47 mln. to nų, Vents pi
lio – 7,21 mln. to nų. Ry gos uos to 
kro vos kri ti mą lė mė tai, kad 24,3 
pro c. ma žiau krau
ta Ru si jos ang lių. 

Spar tus Ru si jos im
por to au gi mas ga
li bū ti sig na las, kad 
ji jau at si gau na po 
kri zės.

Kon ku ren ci ja:  � Klai pė dos uos te dar pa vyks ta iš lai ky ti kon tei ne rių kro vos ly gį, nors re gio ne su grieb ti kon tei ne rius ag re sy viai ver žia si Ry gos 
uos tas.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.
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Mat Ry gos uos te šios 
ša lies ang lys su da rė 

dau giau kaip pu sę jo kro vi nių. Iš 
Ry gos uos to ang lys iš ga be na mos į 
Ru si jos uos tus. Stai gų ang lių kro
vos kri ti mą, Ry gos uos tui tai kant 
ag re sy vias rin ko da ros prie mo nes, 
pa vy ko su švel nin ti iki mi ni mu mo. 
Bai gian tis 2009 m., Ry gos uos
te bu vo už fik suo tas net 15,6 pro c. 
mė ne sio kro vos kri ti mas.

Vyks ta kro vi nių vi lio nės
Ta li no uos te pa grin di nio kro vi
nio – naf tos pro duk tų srau tas 
per I ket vir tį su ma žė jo 6,4 pro c. 
iki 5,7 mln. to nų. Ta čiau tas ne
tek tis kom pen sa vo net tris kar tus 
iki 1,48 mln. to nų išau gu si bi riųjų 
kro vi nių kro va. Ko vą Ta li no uos
te už fik suo ta ne ma lo ni ten den ci ja 
– kro vi nių krau ta 50 tūkst. to nų 
ma žiau nei per nai ko vą ir 5 pro c. 
ma žiau nei 2008 m. ko vą.

Įdo mi ten den ci ja yra tai, kad Ta
li no uos te net 36 pro c. dau giau nei 
2008 m. pluk dy ta ke lei vių. Iš vi so 
ko vą Ta li no uos te bu vo 748,8 tūkst. 
ke lei vių. Taip pat dau giau pluk dy
ta ir kro vi ni nių + 19 pro c. iki 24,7 
tūkst. vie ne tų bei leng vų jų + 17 
pro c. iki 64,3 tūkst. vie ne tų.

To kie srau tų au gi mai aiš ki na
mi ir tuo, kad į Skan di na vi jos ša lis 
per Ta li ną iš vyks ta daug Bal ti jos 
ša lių be dar bių. Taip pat au gi mą 
ga lė jo lem ti ir ko vą be si bai gian tys 
do va nų kor te lių ga lio ji mo ter mi
nai, to dėl sku bė ta jas iš nau do ti.

Vents pi lio uos te net 81,9 pro c. 
kri to naf tos, 26,3 pro c. – naf tos 
pro duk tų kro va, 32,4 pro c. ge
ne ra li nių kro vi nių kro va, bet 37,1 
pro c. ki lo trą šų kro va.

Tai by lo ja, kad naf ta iš ke liau ja į 
Ru si ją, naf tos pro duk tai (Bal ta ru
si jos „Naf tan“) – į Klai pė dą, ge
ne ra li niai kro vi niai – į Ry gą, o iš 
Klai pė dos per vi lio ja mos Bal ta ru
sių trą šos.

Di džiau sią tarp Ry ti nės Bal
ti jos ša lių uos tų Klai pė dos uos
to au gi mą lė mė 32,8 pro c. bi riųjų 
kro vi nių ir 28,4 pro c. ge ne ra li nių 
kro vi nių šuo lis. 9,8 pro c. ma žiau 
krau ta naf tos pro duk tų.

Per nai vis kas bu vo at virkš čiai 
– naf tos pro duk tų kro va smar
kiai di dė jo, o bi riųjų ir ge ne ra li
nių kro vi nių – ma žė jo.

Lie po jos uos to kro va šių me tų I 
ket vir tį išau go 3,3 pro c. iki 1 mln. 
to nų. Di dė jo naf tos pro duk tų ir 
me die nos kro va, ma žė jo – Ka

zachs ta no grū dų, taip pat me ta
lo, ge ne ra li nių kro vi nių.

Ru si jos uos tai at si gau na
Ryš ki kro vi nių au gi mo ten den
ci ja fik suo ja ma Ru si jos uos tuo se. 
Juo se per I ket vir tį krau ta 122,98 
mln. to nų ar ba 11 pro c. dau giau 
nei 2009 m.

Net 96,6 mln. to nų su da rė eks
por tas. Iš jų di džiau sia da lis – 
60,2 mln. to nų – skys tieji kro vi
niai, naf ta ir naf tos pro duk tai. Jų 
au gi mas, pa ly gin ti su 2009 m., 
su da rė 12,3 pro c.

Ant ro je vie to je iš Ru si jos eks
por to – ang lys. Jų per Ru si jos 
uos tus krau ta 14,8 mln. to nų ar
ba 15,3 pro c. dau giau nei prieš 
me tus. Per už sie nio uos tus dar 
krau na ma maž daug 5–7 mln. to
nų ang lių.

Tre čia eks por tuo ja mų Ru si jos 
kro vi nių gru pė yra juo die ji me
ta lai – 6,97 mln. to nų (+12 pro c.) 
ir grū dai – 4,7 mln. to nų (+7,5 
pro c.). Grū dų Ru si ja bū tų eks
por ta vu si ir dau giau, bet ji sa
vuo se uos tuo se sto ko ja tam tin
ka mų ele va to rių.

Ne ma ža da lis Ru si jos grū
dų eks por tuo ja ma per Uk rai nos 
ir Bal ti jos ša lių uos tus. Ru si jos 
kom pa ni jos Lie tu vai siū lė krau ti 
net 10 mln. to nų grū dų, bet Klai
pė dos uos te priim ti ir per pus ma
žes nį kie kį bū tų su dė tin ga.

Ma žiau sią, ta čiau spar čiau siai 
au gan čią Ru si jos eks por to kro vi

Sunk me tis kei čia uos tų veik lą

nių da lį su da rė mi ne ra li nės trą
šos – šie met krau ta 2,6 mln. to nų 
(+32,6 pro c. au gi mas) ir kro vi niai 
kon tei ne riuo se – 2,4 mln. to nų 
(+39,5 pro c.).

Im por to kro vi nių kro va šių me
tų I ket vir tį Ru si jos uos tuo se su
da rė 7,5 mln. to nų ar ba 32,1 pro c. 
dau giau. Iš jų kro vi niai su da rė 3,9 
mln. to nų.

Už fik suo tas įspū din gas jų au gi
mas – net 52,3 pro c. Taip pat Ru
si jos uos tuo se krau ta 10,7 mln. 
to nų tran zi ti nių kro vi nių, ku rių 
kro va, pa ly gin ti su 2009 m., su
ma žė jo 5,7 pro c.

Spar tus Ru si jos im por to au gi
mas ga li bū ti sig na las, kad ji jau 
at si gau na po kri zės. Ta čiau ša lia 
Ru si jos esan tys re gio nai sunk me
čio pul sa vi mą dar jau čia.

Ru si jos Šiaurės–Vakarų re gio
ne krau ta 52,2 mln. to nų. Tai bu vo 

2,9 pro c. dau giau nei per nai I ket
vir tį. Dau giau sia kro vi nių Ru si jo je 
per tris mė ne sius kro vė Pri mors
ko uos tas – 17 mln. 321 tūkst. to
nų. Pa ly gin ti su 2009 m. I ket vir
čiu, jo kro va su ma žė jo 4,4 pro c.

Di džiau si kro vos au gi mai už fik
suo ti Ust Lu gos uos te – 33 (iš vi so 
krau ta 2,4 mln. to nų), Ka li ning
ra do uos te – 24,8 pro c. (krau ta 
3,7 mln. to nų), Sankt Pe ter bur
ge – 16,3 pro c. (krau ta 11,2 mln. 
to nų).

Nors ir di de lis 33 pro c. Ust Lu
gos uos to kro vos au gi mas, bet 
krau tas ne di de lis 2,4 mln. to nų 
kro vi nių kie kis, nė ra tas re zul ta
tas, ku rio ti ki ma si iš šio uos to.

Šiuo me tu šia me uos te jau vei
kia še ši at ski ri ter mi na lai. Atei
ty je Ust Lu gos uos to pa jė gu mus 
ke ti na ma pa di din ti iki 170 mln. 
to nų per me tus.

Ga be na:  � į Klai pė dos uos tą daž niau už su ka ne di de li, vos po ke lis šim
tus kon tei ne rių at pluk dan tys ar ba iš pluk dan tys, lai vai.                      

 Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Įž vel gia sis te mos žlug dy mą

ir dėl už ša lu sių kai my ni nių uos
tų? Į Sankt Pe ter bur gą, Ta li ną, 
Ry gą lai vai ga lė jo at plauk ti tik 
su led lau žiais. Ma nau, kad da lis 
kro vi nių bu vo nu kreip ta į Klai
pė dą. Ge ras in di ka to rius bus ba
lan džio mė nuo. Jei tie kro vi niai, 
ku rie per šal čius at si ra do Klai
pė do je, iš liks, bus la bai ge rai. 
Praė ju sių me tų Klai pė dos uos to 
kro vos re zul ta tai pa ro dė blo gas 
ten den ci jas. Kai kai my ni niuo se 

uos tuo se kro va iš li ko to kia pa ti, 
o kai kur ne tgi ki lo, Klai pė do je ji 
kri to. Da lis kro vi nių „per bė go“ į 
kai my ni nius uos tus – pir miau
sia Lat vi jos Ry gos ir Vents pi lio.

– Kaip ver ti na te tai, kad Lat
vi jo je gerokai pa dau gė jo į Af
ga nis ta ną ga be na mų NA TO 
kro vi nių, o Lie tu vo je jų be
veik nė ra?
– Ta vals ty bė, ku ri pir mo ji pa ro

Nyksta:  � A.But ke vi čius: „trans por to sis te ma jau pra ra do tai, kuo 
anks čiau di džia vo si“.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

dė ini cia ty vą gau ti šiuos kro vi nius, 
juos ir tu ri. Lat viai pa tys iš ko vo
jo, kad per Ry gos uos tą bū tų ve ža mi 
NA TO ci vi li niai kro vi niai. Mū sų ša
lis tin ka mą mo men tą, kai rei kė jo ko
vo ti dėl šių kro vi nių, pra žiop so jo.

– Ar in ter pe lia ci jos su si sie ki
mo mi nist rui Eli gi jui Ma siu
liui me džia go je bus klau si mų, 
su si jusių su Klai pė dos uos to 
veik la?
– Uos to rei ka lai to je me džia go
je bus iš dės ty ti pa sku ti nė je da ly je. 
Bus klau si mų dėl neį gy ven di na
mos in ves ti ci nės pro gra mos. Ma
nau, kad tai yra blo go or ga ni za vi
mo pa sek mė.

– Kaip ver ti na te no rą tuo me
tu ,kai rin ko je yra pa čios ne
pa lan kiau sios są ly gos, pri va
ti zuo ti Lie tu vos jū rų lai vi nin
kys tę?
– Kai dir bau su si sie ki mo mi nist
ru, ne kar tą bu vo pa reikš tas no
ras, kad ati duo čiau pri va ti zuo ti 
tą kom pa ni ją. Ka te go riš kai pa sa
kiau, kad ne si ruo šia me jos pri va ti
zuo ti. Tie, kurie no rė jo pri va ti zuo ti 
tą kom pa ni ją, ži no jo, kad esu tvir
tai nu si sta tęs, jog Lie tu va tu ri iš
lai ky ti na cio na li nį lai vy ną, to dėl 
spau di mas bu vo lio vę sis.

– Jūs kal ba te la bai pe si mis tiš
kai, ne jau gi trans por to sis te
mo je nė ra nie ko ge ro?

– Kaip aš su pran tu, yra chao tiš
kas trans por to sis te mos val dy mas. 
Ne ma tau stra te gi nio sis te mos vys
ty mo.

– Bet gi daug ką pa ko re ga vo 
kri zė, pa vyz džiui, kad ir to
kio ob jek to, kaip gi lia van de
nis uos tas, vys ty mą?
– Kai yra kri zės ir trūks ta pi ni gų, 
vis tiek ne tu ri bū ti tūp čio ja ma vie
to je. Ga li ma ruoš ti stu di jas, pro
jek tus, tai yra reng tis tam lai ko
tar piui, kai kri zė baig sis. Pa si ren
gi mams ne rei kia daug pi ni gų. Ne
tu ri su sto ti ir in ves ti ci jos, nes per 
kri zes daug ką ga li ma pa da ry ti pi
giau. Ne la bai su pran tu, ko dėl yra 
del sia ma.

– Trans por to sis te ma Lie tu
vo je vi sa da bu vo iš skir ti nė, 
jos in dė lis ša lies BVP bū da vo 
vie nas di džiau sių. Pa gal jū sų 
ver ti ni mus at ro dy tų, kad da
bar ta sis te ma yra tar si nu
ste ken ta, ne be li ko jos iš skir
ti nu mo?
– Taip, ji ne bė ra iš skir ti nė. Gai
la, kad per trum pą lai ką trans
por to sis te ma at si dū rė ne pa ten
ki na mo je pa dė ty je. Nyks ta me 
kaip tran zi ti nė ša lis, pra ran da
me jū rų vals ty bės sta tu są, blo
gė ja tarp tau ti nio bend ra dar bia
vi mo ry šiai. Vis kas da ro ma taip, 
lyg ty čia bū tų sie kia ma su žlug dy
ti trans por to sis te mą.

Vid man tas Ma tu tis

Lie tu vos su si sie ki mo mi nist ru 
2006–2008 me tais dir bęs Al gir
das But ke vi čius bu vo vie nas iš tų, 
ku ris trans por to sis te mo je dir bo 
su už si de gi mu. Šian dien jis ypač 
blo gai at si lie pia apie tai, kas vyks
ta trans por to sis te mo je. Sei mo na
rys A.But ke vi čius at sa kė į „Jū ros“ 
klau si mus.

– Ar se ka te tai, kas vyks ta Lie
tu vos trans por to sis te mo je?
– Ir se ku, ir do miuo si. Tai yra ma
no sri tis, ku ria la biau siai do miuo
si po fi nan sų.

– Ar gau na te skun dų iš trans
por to sis te mos at ski rų pa da
li nių?
– Gau nu la bai daug skun dų, ypač iš 
pa što ir ke lių trans por to sis te mos. 
Kai ku rie ge ri spe cia lis tai ig no ruo
ja mi, ne ži no, kaip elg tis, jiems ne
tie sio giai lei džia ma su pras ti, kad 
tu ri pa lik ti dar bą. Yra sklei džia ma 
daug me lo, iš ve džio ji mų.

– Klai pė dos uos te šie met per 
pir mą jį ket vir tį krau ta net 14 
pro cen tų dau giau kro vi nių nei 
per nai. Ar tai reiš kia, kad uos
to veik la nu kreip ta tei sin ga 
link me?
– Ko dėl ne pa sa ko ma, kad I ket
vir čio kro vi nių pa di dė ji mas yra 

Stai gų ang lių kro
vos kri ti mą, Ry gos 
uos tui tai kant ag re
sy vias rin ko da ros 
prie mo nes, pa vy ko 
su švel nin ti iki mi
ni mu mo.
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Praė ju sį sa vait ga lį 31ąjį se
zo ną pra dė jo Lie tu vos jū rų 
mu zie jus. Lan ky to jai į jį ga
lės už suk ti kas dien, iš sky
rus pir ma die nį ir ant ra die
nį. Vi są ba lan dį lan ky to jų 
lau kia ne mo ka mi jū rų liū
to pa si ro dy mai, ge gu žę – 
įvai rūs šven ti niai ren gi niai, 
skirti Muziejų dienai.

Prasidėjo
sezonas

33 re gio nų va do vai, tarp jų 
ir Klai pė dos ap skri ties, pa
si ra šė dek la ra ci ją dėl Eu
ro pos lai vų sta ty bos pra
mo nės atei ties. Ji įteik ta 
ES va do vams. Dėl ban kų ir 
Azi jos ne są ži nin gos kon
ku ren ci jos Eu ro po je dar bo 
ne ten ka de šim tys tūks tan
čių lai vų sta ty to jų.

Lie tu vos jū ri nin kų są jun
ga siū lo pir mo jo Klai pė
dos uos to ka pi to no Liud
vi ko Stul pi no var du pa va
din ti mies to gat vę. Jo var
dą ke ti na ma su teik ti Ag luo
nos gat vei, kur yra Jū ri nin
kų cent ras. Anks čiau bu vo, 
bet ne li ko jo var du pa va
din to lai vo.

susirūPino
dėlateities

Įamžins
kaPitoną
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Vid man tas Ma tu tis

Pel nin gi kiek vie ni me tai
Di džiau sia uos to bend ro vė „Klai
pė dos jū rų kro vi nių kom pa ni ja“ 
(KLAS CO) yra pri va ti. 93,5 pro c. 
įmo nės ka pi ta lo val do kon cer nas 
„Ache mos gru pė“.

Ne pai sant to, sun kūs ar leng
ves ni me tai, KLAS CO kas met 
ski ria pi ni gų di vi den dams mo
kė ti.

Di vi den dus už 2009uo sius 
bend ro vės ak ci nin kai jau at sii ma 
nuo ba lan džio 7 die nos.

Už praė ju sius me tus di vi den
dams mo kė ti KLAS CO sky rė 24 
mln. li tų ar ba po 1,51 li to už vie
ną var di nę ak ci ją. Pa na šios su
mos di vi den dams bu vo skir tos ir 
už 2008uo sius – 25 mln. li tų, už 
2007 me tus – 23 mln. li tų.

Mo kė ti sta bi lius di vi den dus 
ga li my bę su tei kia ir anks čiau 
už dirb ti pel nai. Po 2008 me tų 
KLAS CO ne pas kirs ty ta sis pel
no li ku tis su da rė 81 mln. li tų, o 
2010ųjų pra džio je – 60 mln. 
li tų.

Nors pa sta rie ji me tai bend ro
vei ne bu vo pa na šūs. 2007 me
tais ji kro vė 9,6 mln. to nų kro
vi nių, už dir bo 140,17 mln. li tų 
pa ja mų, gry na sis pel nas su da
rė 13,5 mln. li tų. 2008 me tais 
KLAS CO kro vė 9,64 mln. to nų 
kro vi nių, ga vo 146,36 mln. li tų 
pa ja mų ir už dir bo 15,37 mln. li
tų gry no jo pel no.

2009 me tai kom pa ni jai bu vo 
vie ni sun kiau sių. Ji kro vė 8,42 
mln. to nų kro vi nių. Au di tuo tos 
pa ja mos iš pa grin di nės veik los 
2009 me tais su da rė 115,63 mln. 
li tų. Tai 21 pro c. ma žiau nei 2008 
me tais. Ta čiau su ge bė ju si gero
kai su ma žin ti iš lai das, KLAS CO 
per 2009 me tus už dir bo 16,67 
mln. li tų gry no jo pel no. 2009 
me tų pel nin gu mas ver ti na mas 
ne tgi ge riau nei 2008ai siais ir 
2007ai siais.

Pel nin gai 2009 me tus bai gė 
ir KLAS CO gru pės bend ro vės – 
„Eu ro ga“ – gau ta 275 tūkst. li tų 

pel no bei „KLAS CO eks pe di ci ja“ 
– 255 tūkst. li tų pel no.

Ver ti na ma, kad KLAS CO veik
los re zul ta tai 2009 me tais bū tų 
bu vę dar ge res ni, jei ne pra si dė ju
si re ce si ja, ku ri su ma ži no bend rą 
Klai pė dos uos to kro vą. Bend ro vės 
pel nin gu mui įta kos tu rė jo Lie tu
vos ge le žin ke lių pa slau gų ta ri fų 
pa di di ni mas, pa si kei tu si ban kų 
sko li ni mo si po li ti ka, di dė ju sios 
degalų kai nos.

Su pir ko ak ci jas
Įre gist ruo tą KLAS CO įsta ti nį ka
pi ta lą su da rė 12 670 429 var di nės 
ak ci jos, ku rių kiek vie nos ver tė – 
10 li tų.

Pag rin di nis ak ci nin kas kon
cer nas „Ache mos gru pė“ – val dė 
93,5 pro c. KLAS CO ak ci jų. Li ku
sios ak ci jos pri klau sė 1251 smul
kia jam ak ci nin kui. Tarp jų nė ra nė 

vie no, ku ris val dy tų di des nį kaip 
5 pro c. ak ci jų pa ke tą. Iš smul kių jų 
ak ci nin kų stam biau sias, val dan
tis 2,07 pro c. ak ci jų, yra Bro nis
lo vas Lu bys.

Pag rin di nis ak ci nin kas kon
cer nas „Ache mos gru pė“ yra pa
siū lęs 10 li tų no mi na lo ak ci jas 
su pirk ti po 13 li tų. Ka dan gi kiek
vie nais me tais mo ka mi di vi den
dai, smul kie ji ak ci nin kai ne sku
ba jo mis at si kra ty ti. Pa gal 2009 
me tų bend ro vės fi nan si nę ata
skai tą per 2009 me tus smul kių
jų ak ci nin kų da lis su ma žė jo nuo 
7,24 pro c. iki 6,5 pro c.

KLAS CO ak ci nin kai val do ir 
kom pa ni jai pri klau san čias 49 
pro c. bend ro vės „Eu ro ga“, po 
50 pro c. bend ro vės „KLAS CO 

Ak ci nin kams mo ka ir per krizę
Sunk me čiu ne dau ge lis Lie tu vos bend ro
vių ski ria pi ni gų di vi den dams mo kė ti, 
ne bent vals ty bi nės. Jos pri vers tos tai da
ry ti, nes vals ty bei trūks ta pi ni gų.

eks pe di ci ja“ ir Ru si jo je esan čios 
bend ro vės „Bal tijs ka ja trans port
na ja eks pe di cio na ja kom pa ni ja 2 
K“ ak ci jų. Taip pat KLAS CO pri
klau so 100 pro c. įmo nės „Kran tas 
for var ding“, ku ri 2009 me tais, 
su ma žė jus tei kia mų pa slau gų po
rei kiui, su stab dė veik lą.

KLAS CO val do ir fi lia lus – 
bend ro vę „KLAS CO ser vi sas“, 
kur dir ba 169 dar buo to jai, ir 
bend ro vę „KLAS CO To wa ge As
sis tan ce“ (41 dar buo to jas). Do
ki nin kų pa slau gas tei kian čios 
„KLAS CO ser vi sas“ pa ja mos per
nai su da rė per 6,5 mln. li tų, vil ki
kų pa slau gos bend ro vės „KLAS
CO To wa ge As sis tan ce“ – per 7,5 
mln. li tų.

KLAS CO Bal ta ru si jo je iš lai
ko ir klien tų bei kro vi nių paieš ka 
už sii man čią bend ro vę, kur dir ba 
vie nas žmo gus.

Dar buo to jų ma žė jo
2008 me tų pa bai go je KLAS CO 
dir bo 838 dar buo to jai, o bai gian tis 
2009ie siems – 682 dar buo to jai. 
156 dar buo to jų at lei di mą tie sio
giai lė mė kro vos ma žė ji mas.

Vers le, skir tin gai nei val džios 
ins ti tu ci jo je, tam, kad bū tų ga li
ma iš gy ven ti, bu vo im ta si ra di ka
lių pa kei ti mų.

Nuo 1,5 mln. li tų iki 1,3 mln. li tų 
su ma žin ta ir bend ro vės va do vy

Tech no lo gi jos:  � į kel tus jū rų per kė lo je krau na mi kro vi niai – ge le žin ke lio va go nuo se.

bei ten kan ti at ly gi ni mų da lis.
2009 me tais įvai riuo se KLAS

CO pa da li niuo se dir bo 42 va do
vai. Jų vi du ti nis at ly gi ni mas bu
vo apie 10 tūkst. li tų. 

151 KLAS CO spe cia lis tas per 
mė ne sį vi du ti niš kai už dir bo 4 200 
li tų. Dar bi nin kų at ly gi ni mų vi dur
kis su da rė 2 969 li tus. 

Per 2009 me tus at leis ti 4 va do
vai, 24 spe cia lis tai ir 98 dar bi nin
kai. Bend rai at ly gi ni mai KLAS CO 
dar buo to jams ne ma žė jo, o ne tgi 
ki lo 2–3 pro c. Per me tus pa pil do
moms iš mo koms – su lau kus pen
si nio am žiaus, už il ga lai kį dar bo 
sta žą, ju bi lie jų pro go mis – išleis
ta per 800 tūkst. li tų.

Dar buo to jai:  � pel ną ir di vi den dus bend ro vei už dir ba ir kas dien san
dė liuo se, lai vų kro vos ba ruo se dir ban tys žmo nės.                             

 Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Ka dan gi kiek vie
nais me tais mo ka mi 
di vi den dai, smul
kie ji ak ci nin kai ne
sku ba parduoti 
KLASCO akcijų.
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Ta li no cent re nu spręs
ta įreng ti jach tų priė mi mo 
cent rą, ku ris bus ati da ry
tas ge gu žės 21 die ną. Ke lei
vių ter mi na lo Ad mi ra li te to 
ba sei ne bus įreng tos 64 vie
tos jach toms. Bu riuo to jams 
priim ti bus skir tos pa tal pos 
ke lei vių ter mi na lo ant ra ja
me aukš te.

jachtos
taline

Is pa ni jos lai vų sta ty bos 
kom pa ni ja, ku ri neį var di ja
ma, Ka li ning ra de pla nuo ja 
sta ty ti lai vų sta tyk lą. In ves
ti ci jos siek tų apie 100 mln. 
eu rų. Į Ru si ją is pa nus trau
kia jiems pa siū ly tos mo kes
čių leng va tos. Is pa nams siū
lo mos dvi vie tos ša lia lai vy
bos ka na lo.

„Ave Li ne“ pla na vo at nau
jin ti kel tų lai vy bos li ni ją iš 
Lie po jos į Tra ve miun dę Vo
kie ti jo je. Ta čiau kel tas „Bal
tic Am ber“, ku ris tu rė jo 
plau kio ti į Lie po ją, pa su ko 
į Vents pi lio uos tą. Aiš kin ta, 
kad ne su da ry ta su tar tis su 
Lie po jos uos to kro vos kom
pa ni ja.

isPanų
investicijos

konkurencija
latvijoje

Vid man tas Ma tu tis

Nutemps į do ką
At lai kęs šių me tų le do ne šį lai vas gal 
jau ne bes pės nu skęs ti prie kran ti
nės. Ge gu žės 22ąją jį iš kil min gai 
ren gia ma si nu temp ti į do ką.

„Me ri dia no“ iš ly dė tu vių pro ga 
vyks ir lai vų pa ra das.

Šian dien dar ne ži no ma, ar po 
re mon to „Me ri dia nas“ bus su
grą žin tas į įpras tą jo vie tą prie 
Bir žos til to.

Klai pė dos sa vi val dy bės In ves
ti ci jų ir vers lo plėt ros sky riaus 
pro jek tų pla na vi mo ir ren gi mo 
po sky rio ve dė jas Ša rū nas Rut
kaus kas tei gė, kad yra iš kel tos ir 

al ter na ty vios „Me ri dia no“ to
les nio pa nau do ji mo idė jos.

Vie na iš jų – „Me ri dia nas“ ga li 
bū ti su sie tas su edu ka ci niu pro
jek tu, kur 5–10 me tų iš kė lus į 
sau su mą vyks jo pa ro do ma sis re
mon tas. Vie na ga li mų to kios pa
ro do mo sios at rak ci jos vie tų ga lė
tų bū ti pi lia vie tės zo no je, kur yra 
žmo nių trau ka.

Bū tų vie nin te lis pa sau ly je
„Me ri dia no“ pa ra mos fon do va
do vas Ar tū ras Žič kus yra tei gęs, 
kad lai vą rei kia su re mon tuo ti 
taip, jog jis ga lė tų plau kio ti. Jei tai 
pa vyk tų, „Me ri dia nas“ bū tų vie
nin te lis pa sau ly je plau kio jan tis 
to kio dy džio me di nis bur lai vis.

No rint su re mon tuo ti „Me
ri dia ną“ taip, kad jis ga lė tų iš
plauk ti už jū ros var tų, ko ge ro, 
tek tų iš nau jo per sta ty ti jo kor pu
są. To kį lai vo at nau ji ni mą įma no
ma pa da ry ti tik tu rint ke le tą mi
li jo nų li tų.

Šian dien to kių pi ni gų nė ra. Da
lis jū ri niam pa vel dui nea be jin gų 
klai pė die čių ir Lie tu vos gy ven to
jų yra au ko ję pi ni gų į „Me ri dia
no“ at sta ty mo fon dą.

Klai pė dos mies to sa vi val dy
bė pa si ra šys bend ra dar bia vi mo 
su pa ra mos fon du su tar tį. Tai 
su teiks ga li my bę iš ES leng viau 
pri trauk ti lai vui re mon tuo ti rei
ka lin gą pa ra mą.

Kai „Me ri dia nas“ bus iš kel tas į 
do ką, spe cia lis tai įver tins jo būk
lę, pa teiks skai čia vi mus, kiek pi
ni gų kai nuos re mon tas. 

Suo mi jos kom pa ni ja, ku rio
je „Me ri dia nas“ bu vo sta ty tas, 
pa ža dė jo, kad pa dės jį re konst
ruo ti.

Su kan ka 62 me tai
Bar ken ti na „Me ri dia nas“ sta ty
ta 1948 me tais Suo mi jos Tur ku 
mies te. Tai vie nas iš 49 pa na šių 
lai vų, ku riuos suo miai kaip kont
ri bu ci ją po Ant ro jo pa sau li nio ka
ro pa sta tė Ta ry bų Są jun gai.

Bar ken ti na kaip mo ko ma sis lai
vas bu vo per duo tas Klai pė dos jū
rei vys tės mo kyk lai, kur nau do tas 
iki 1967 me tų.

Da nės kran ti nė je „Me ri dia nas“ 
pri švar tuo tas nuo 1969 me tų ge
gu žės. Nuo 1971 me tų lai ve pra
dė jo veik ti res to ra nas. Dau giau 
kaip 40 me tų čia ry man tis „Me

Sprendžiama „Me ri dia no“ atei tis 
Po „Me ri dia no“ re mon to praė jo vos aš tuo ne ri me tai, o lai vas Da
nė je jau ne džiu gi na, o kiau rais šo nais šo ki ruo ja praei vius.

Li ki mas:  � api pu vęs ir trū ni jan tis„Me ri dia nas“ vėl bus re mon tuo ja
mas ir dar neaiš ku, ka da su grįš į Da nę.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

ri dia nas“ ta po sa vo tiš ku mies to 
sim bo liu.

To kių lai vų, kaip „Me ri dia nas“, 
bu vo ir kai my ni niuo se uos tuo se. 
Ry go je bu vęs lai vas su de gė, Sankt 
Pe ter bur ge – nu sken do, pluk do
mas į re mon to įmo nę. Iš kel tas ant 
kran to „Me ri dia no“ bro lis iš li ko 
tik Ta li ne.

Tu rė tų puoš ti mies tą
„Bus skel bia mas „Me ri dia no“ 
at gai vi ni mo stu di jos pa ren gi mo 
kon kur sas. Stu di ja ir tu rės at sa
ky ti į klau si mus dėl „Me ri dia
no“ atei ties per spek ty vų, pa teik
ti idė jas, kaip lai vui iš lai ky ti bū tų 
ga li ma už dirb ti pi ni gų“, – tvir ti
no Š.Rut kaus kas.

„Me ri dia no“ li ki mas svars ty
tas ir Klai pė dos ta ry bos Jū ri nių ir 
vi daus van de nų rei ka lų ko mi si
jo je. Jos pir mi nin kas Be ne dik tas 
Pet raus kas ma no, jog svar biau
sia bur lai vį su re mon tuo ti taip, 
kad jis bū tų tvar kin gas ir ga lė tų 
to liau puoš ti mies tą sto vė da mas 
prie kran ti nės.

Rei kia ap si spręs ti, koks lai vo 
iš sau go ji mo va rian tas bus pa si
rink tas – at sta ty ti jį, kad ga lė tų 
plau kio ti ir net da ly vau ti pres ti
ži nė se re ga to se bei gar sin ti Lie tu
vos var dą, ar tik pa lo py ti ir pa lik ti 
įpras to je vie to je, Da nės upė je ša
lia Bir žos til to. Stu di jai pa reng ti 
pi ni gų bus gau ta iš tarp tau ti nio 
pro jek to „Sea Si de“. 

No rint su re mon tuo
ti „Me ri dia ną“ taip, 
kad ga lė tų iš plauk
ti už jū ros var tų, 
tek tų iš nau jo per
sta ty ti jo kor pu są.

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

Plau ki mas Sue co ka na lu yra 
vie nas įspū din giau sių re gi nių – 
vaiz das toks, tar si ke liau tu mei 
per dy ku mą.

Lyg plas no jan tys oru
Lie tu vos jū rų lai vi nin kys tės ka pi to
nas Arū nas Bru žas tei gė, kad dau ge
ly je vie tų prie Sue co ka na lo iš abie
jų pu sių ma ty ti dy ku mos. Iš šo no 
žvel giant į ka na lu plau kian čius lai
vus, at ro do tar si jie plas no ja oru.

Įveik ti 163 ki lo met rų il gio, 16 
met rų gy lio ir 60 met rų plo čio 
siau riau sio je vie to je Sue co ka na lą 
nė ra taip pa pras ta. Ypač įdė miai 
rei kia ste bė ti, kad lai vas neiš suk
tų iš siau ro ko ri do riaus.

Pap ras tai ka na lu lai vai plau kia 
ka ra va nu ly di mi loc ma no. Kas
dien plauk ti ka na lu „pa lei džia mi“ 
trys ka ra va nai. Prap lauk ti ka na lą 
trun ka apie 16 va lan dų.

Ka na las drie kia si per tris eže
rus: Man zi la, Tim sa ir Di dį jį Kar
tų jį eže rą. Ka na le yra vien pu sis 
eis mas. Lai vai ga li pra si lenk ti Di
džia ja me Kar čia ja me eže re ir ka
na le tarp Kan ta ros bei Is mai li jos.

Ka na lo lai vy ba ste bi ma iš Port 
Sai de esan čio lai vų eis mo val dy
mo cent ro.

Trik do smė lio aud ros
Lai vy ba Sue co ka na lu ne vi sa da 
ga li ma. Kar tais plauk ti lai vams 
ne lei džia ma dėl stip rios smė lio 
aud ros.

Toks įvy kis Sue co ka na le bu
vo ba lan džio pra džio je. Bu vo už
da ry ti įplau ki mai į Sue co ka na
lą Tav fik ir Aih Such na uos tuo se. 
Rau do no jo je jū ro je pa ki lo iki tri
jų met rų ban gos.

Stip rios smė lio aud ros, va di
na mie ji cham si nai, nuo lat siau
čia va sa rio ir ko vo mė ne siais.

Sue co ka na lo val dy ba lai ko ma 
efek ty viau siai vei kian čia Egip to 

vals ty bi ne įstai ga. Per Sue co ka
na lą kas dien pra plau kia vi du ti
niš kai 60 lai vų.

Iš ka na lo eksp loa ta vi mo Egip
tas per me tus iki kri zės už dirb da
vo apie 4 mi li jar dus JAV do le rių. 
Kri zė ir Ade no są siau ry je siau tė
jan tys pi ra tai ge ro kai su ma ži no 
Sue co ka na lo pa ja mas.

Ga li ma ir de rė tis
Plau ki mo ka na lu kai na pri klau
so nuo lai vo dy džio ir jo ga be na mo 
kro vi nio. Sue co ka na lo val dy bos di
rek to rius Ach ma das Ali Fa de lis ti
ki no, kad kiek vie nas lai vo sa vi nin
kas tu rįs tei sę pa si de rė ti su ka na lo 
sa vi nin ku – Egip to val džia. Prik
lau so mai nuo kro vi nio, ga li bū ti 
pri tai ky tos iki 10 pro c. nuo lai dos.

Kri zės me tu tai ko mos ir dar di
des nės nuo lai dos. Jei tas pa ts sa vi
nin kas per Sue co ka na lą lei džia ke
lis sa vo kom pa ni jos lai vus ar ba yra 
nuo la ti nis klien tas, ga li gau ti ir 20 
pro c. nuo lai dą. Kai bu vo kri tu sios 

Plau ki mas per Sue cą – įspū din gas

naf tos pro duk tų kai nos ir pa sau
ly je pa dau gė jo ne nau do ja mų lai
vų, ne ma ža da lis sa vi nin kų pra dė jo 
plauk ti ap link Af ri kos že my ną.

Sue co ka na las 8,9 tūkst. ki lo
met rų su trum pi na ke lią tarp In
di jos ir Eu ro pos tuo at ve ju, jei 
rei kė tų plauk ti ap len kiant Ge ro
sios Vil ties iš ky šu lį. Šio iš ky šu

lio šlo vė yra la bai pra sta. Tai vie
ta, kur pa sau ly je nu sken do be ne 
dau giau siai lai vų.

Ren kan tis tarp pi ra tų, ku rie 
pul di nė ja Ade no są siau riu Sue
co ka na lo link plau kian čius lai
vus, ir pa pil do mų be veik 9 tūkst. 
ki lo met rų bei lai vy bos sau gu mo, 
daž niau siai lai mi Sue co ka na las.

Kryp tis:  � lai vų ka ra va nas plau kia Sue co ka na lu.  Arū no Bru žo nuo tr.


