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anks čiau, ta čiau dėl bend ro jū ros 
van dens ly gio ki li mo pa kran tės 
su dar ko mos la biau. To dėl at ro
do, kad ir aud ros yra di des nės.

Van dens ly gio svy ra vi mą Bal
ti jo je le mia ir nuo tė kis iš sau su
mos. Sun ku pa ti kė ti, bet fak tas, 
kad Skan di na vi jos ša ly se gau ses
ni lie tūs grei tai at si lie pia Bal ti jos 
jū ros ly giui.

Dėl tek to ni nių ju de sių Bal ti
jos jū ros re gio ne Skan di na vi jo je 
že mės plu ta ky la – apie 30 cen
ti met rų per 100 me tų ties Stok
hol mu, 80–90 cen ti met rų per 
šimt me tį – Bot ni jos 
įlan ko je.
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Mi li jar die rių lai vai kri zės ne pa ju to

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

Išs kir ti niai 2010 me tai
Vil niaus uni ver si te to hid ro lo gi
jos ir kli ma to lo gi jos ka ted ros do
cen tas Egi di jus Rim kus tei gė, kad 
me teo ro lo gi niai duo me nys Lie tu
vo je, taip pat ir Klai pė do je, fik
suo ja mi nuo 1925 me tų.

Bend ra ten den ci ja to kia, kad 
nuo XX am žiaus aš tun to jo de
šimt me čio tiek kri tu lių kie kiai, 
tiek vi du ti nės tem pe ra tū ros spar
čiai au ga. Aukš tas vi du ti nes tem
pe ra tū ras le mia šil tos žie mos.

Išim tis ga li bū ti tik šie me tai. 
Sau sis bu vo aš tun tas šal čiau sias 
mė nuo per 85 me tus. 2010 me tų 
sau sio vi du ti nė tem pe ra tū ra Lie
tu vo je bu vo mi nus 8,1 laips nio. 
Tai šal čiau sias sau sis nuo 1987 
me tų. Šių me tų va sa ris vi du ti
niš kai pu sant ro laips nio šal tes
nis. Kuo nors la biau jis neiš sis ky
rė. Pa na šūs va sa riai bu vo ir 2003, 
2006, 2007 me tais.

Pa jū riai taps orų įkai tais
Bal ti jos jū ros pa kran tė je daž niau lis, pūs 
va ka ri niai vė jai, kils van dens ly gis, daž
nės po tvy niai. Kai ku riuo se mies tuo se 
jau pra de da mos pla nuo ti mi li jar dus eu
rų kai nuo sian čios ap si sau go ji mo nuo 
daž nė sian čių ano ma li jų prie mo nės.

E.Rim kus pa ste bė jo, kad 2010 
me tų pir mie ji mė ne siai šal ti bu vo 
tik Cent ri nė je Eu ro po je, Bal ti jos 
jū ros re gio ne, eu ro pi nė je Ru si jo
je, JAV pie ti nė je da ly je. Bend rai 
že mės ru tu ly je 2010 me tų sau sį 
vi du ti nė tem pe ra tū ra bu vo plius 
0,6 laips nio. Pa gal duo me nis nuo 
1880 me tų šis mė nuo bu vo kaip 
vie nas ano ma lių – ket vir tas pa
gal šil tu mą pla ne tos sau sis.

Kei čia si po tvy nių lai kas
Kli ma to lo gų duo me ni mis, Klai
pė da mū sų ša ly je yra iš skir ti nis 
mies tas.

Šil čiau si me tai Lie tu vo je bu
vo už fik suo ti per pa sta rą jį de
šimt me tį. Klai pė do je šil čiau si 
bu vo 1934 me tai. Tuo met už fik
suo ta 9,2 laips nio vi du ti nė me
ti nė aukš čiau sia tem pe ra tū ra. 
Šal čiau sia vi du ti nė me ti nė tem
pe ra tū ra uos ta mies ty je bu vo 
1940ai siais – 5,1 laips nio.

Ma žiau siai Klai pė do je li jo 1975 
me tais. Už fik suo tas 405 mm me
ti nis kri tu lių kie kis. 

Lie tin giau si 1981ieji – 1084 
mm kri tu lių.

Klai pė do je iš skir ti nis bu vo 
2005 me tų rugp jū tis, kai 9–11 
die no mis iš kri to 128,2 mm kri
tu lių. E.Rim kaus tei gi mu, 20–30 
mm lie taus kie kis per tris die nas 
jau lai ko mas gau siu. To kio ro dik

Prog no zės:  � dėl ky lan čio jū ros ly gio uos to var tuo se prie mo lų daž niau dau žy sis ban gos.   

 Vid man to Ma tu čio nuo tr.

lio, kai per tris die nas iš kren ta 120 
mm lie taus, Klai pė do je iki tol ne
bu vo. Yra ti ki my bė, kad toks lie
tus ga li bū ti ne daž niau kaip kas 
100 me tų.

Klai pė dos re gio nas iš bend ro 
kon teks to Lie tu vo je iš si ski ria ir 
lie tin ges niais spa lio bei lapk ri čio 
mė ne siais. 

Ki to se Lie tu vos da ly se daž nes
ni lie tūs bū na rug sė jį. Lie tu vo je ir 
pa jū ry je fik suo ja ma bend ra ten
den ci ja, kad lie tin gų die nų per 
me tus ma žė ja, ta čiau lie tūs bū
na gau ses ni.

Uostamiestis iš si ski ria ge ro kai 
plo nes ne snie go dan ga. Ji pa jū rį 

klo ja ir ma žiau die nų – vi du ti niš
kai 70. Tiek Klai pė do je, tiek ap
skri tai Lie tu vo je pa si reiš kia nau ja 
ten den ci ja, kad po tvy niai iš pa va
sa rio per si ke lia į pa sku ti nį jį žie
mos mė ne sį.

Vy raus va ka ri niai vė jai
Be sip le čian tis šy lan tis van duo ir 
tirps tan tys le dy nai ke lia bend
rą pa sau li nio van de ny no van dens 
ly gį. Van duo ky la ir Bal ti jos jū ro je. 
Aiš ki ki li mo ten den ci ja fik suo ja ma 
nuo XX am žiaus aš tun to jo de šimt
me čio. 

E.Rim kaus nuo mo ne, gal pa
jū ry je aud ros ir nė ra di des nės nei 

Šių me tų pra džia 
pa sau ly je bu vo vie
na šil čiau sių, nors 
Lie tu vo je spi gi no 
šal čiai.

Egi di jus Rim kus:
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Pa jū riai taps orų įkai tais
„Pas mus Bal ti jos jū
ros van dens ly gis kils 

la biau nei ki tuo se re gio nuo se. 
Daž nės va ka ri niai vė jai, ku rie į 
ry ti nės Bal ti jos jū ros pa kran tę at
pūs dau giau van dens“, – svars tė 
E.Rim kus.

Tai reiš kia, kad ga li daž nė ti ir 
po tvy niai. Iš Bal ti jos jū ros į Kur
šių ma rias van de nį va ran tys stip
rūs va ka rų ir šiau rės va ka rų vė
jai stai gų po tvy nį ga li su kel ti ne 
tik Klai pė do je esan čio se Da nės, 
Smil te lės upė se, bet ir Mi ni jo je.

Kli ma to pro gno zės
Me teo ro lo gai sun kiai ga li pro
gno zuo ti, ko kie orai bus po sa
vai tės. Ta čiau pla nuo jant te ri to
ri jas jau da bar bū ti na ži no ti, kaip 
kli ma tas kei sis po de šimt me čio, 
šimt me čio.

Šiais me tais Lie tu vo je bu vę po
tvy niai pa ro dė, kad į ga li mas jų 
ano ma li jas ma žai krei pia ma dė
me sio. Gra žio se vie to se prie upių 
at si ra do iš ti sos in di vi dua lios gy
ven vie tės, ku rias už lie jo van duo.

E.Rim kus mi nė jo, kad yra su
kur ta apie 40 sce na ri jų, kaip vys
ty sis žmo ni ja, koks bus šilt na mio 
du jų efek tas. Vis ko įver tin ti neį
ma no ma. Toks reiš ki nys kaip vul
ka nų pe le nų iš me ti mas, ku ris tu ri 

ne tik eko no mi nės, bet ir kli ma to 
po ky čių įta kos, de ta liau pa sau ly je 
ne ty ri nė tas. Ana li zei, kaip kei sis 
kli ma tas Bal ti jos jū ros re gio ne, 
kiek kils van dens ly gis, pa si rink ti 
trys ty ri mo sce na ri jai. Api bend
rin da mas re zul ta tus E.Rim kus 
tei gė, kad šimt me tį oro tem pe
ra tū ra re gio ne augs vi du ti niš kai 
2–3 laips nius, smar kiau – ant ro je 
XXI am žiaus pu sė je. Kri tu lių kie
kis per XXI am žių išaugs 20–30 
pro c. Gau ses nis kri tu lių ki ti mas 
bus da bar apie 30 me tų, po to ki
li mas sta bi li zuo sis ir vėl pra dės 
aug ti XXI am žiaus pa bai go je.

Į Klai pė dą plūs te lės van duo
Van dens ly gio ki li mo Bal ti jos jū ros 
re gio ne spekt ras pa gal įvai rias ty
ri mo me to di kas iki 2100 me tų svy
ruo ja nuo 20 iki 90 cen ti met rų.

Ima mas vi du ti nis 52 cen ti met
rų per šimt me tį van dens ly gio ki
li mo ro dik lis ir pa gal jį skai čiuo
ja ma, ko kie atei ty je bus po tvy nių 
mas tai, kiek van duo už lies nau
jų te ri to ri jų.

Jau da bar van dens ly gis kart
kar tė mis, pri klau so mai nuo vė
jo, Lie tu vos pa kran tė je bū na 50 
cen ti met rų di des nis nei nu ma
ty ta pa gal va di na mą jį Kronš ta to 
nu lį. Vil niaus uni ver si te to Hid

ro lo gi jos ir kli ma to lo gi jos ka ted
ros lek to rius Ed vi nas Sto ne vi
čius tei gė, kad aukš čiau siai – net 
186 cen ti met rus – van dens ly gis 
ties Lie tu vos kran tais bu vo pa ki
lęs per aud rą 1967 me tais.

Ne ga li ma at mes ti, kad toks 
reiš ki nys ne pa si kar tos. Ko kios 
bus jo pa sek mės, kai vi du ti nis 
van dens ly gis bus pa ki lęs 52 cen
ti met rus? Pa gal pa tį pe si mis tiš
kiau sią to kio van dens ly gio pa
ki li mo sce na ri jų iš Smil te lės 
upės ba sei no bū tų už lie ta da lis 
Mi ni jos gat vės, Jū ri nin kų pro
spek to, Per kė los gat vės, „Drau
gys tės“ ge le žin ke lio sto ties, pie
ti nio mies to gy ve na mo jo ra jo no. 
Iš Da nės upės van duo iš si lie tų į 
Jo niš kės, Da nės, Pi lies gat ves, 
se na mies tį.

Kiek kai nuo ja tva nai?
Kas met Lie tu vo je ky lan tys po
tvy niai pa da ro ne ma žai ža los.

Vil niaus uni ver si te to Gam tos 
moks lų fa kul te to Hid ro lo gi jos ir 
kli ma to lo gi jos ka ted ros lek to rius 
Jus tas Ka žys pri sta tė ga li mą Lie
tu vo je vyks tan čių po tvy nių kaš tų 
įver ti ni mo sche mą.

Ta čiau jis ne ga lė jo pa sa ky
ti, kiek rea liai Lie tu vo je kai na vo 
vie nas ar ki tas po tvy nis. Moks

li nin kai tuo neuž sii ma. Gal kur 
nors val džios ins ti tu ci jo se ir yra 
su ves ti po tvy nių ža los skai čiai?

Pa sau ly je jau pra dė ta ver tin
ti, kaip ky lant van dens ly giui ap
sau go ti at ski ras vie to ves. Ap si
sau go ji mo nuo po tvy nių pro jek tai 
yra la bai bran gūs. 

Nor ve gi jos Ber ge no mies te pa
ban dy ta įver tin ti, kiek kai nuo tų 
nuo van dens ly gio ki li mo ap sau
go ti se na mies tį. Išė jo įspū din ga 
3,9 mi li jar do eu rų su ma. Vo kie
ti jos Ham bur go Ha fen Ci ty da
ly je jau sta to mi na mai ant po lių, 
spe cia lios paaukš tin tos sto te lės, 
kad per po tvy nius žmo nėms bū tų 
kur pa lip ti. Po 2005–2006 me tų 
žie mos aud ros Suo mi jos sos ti nė
je Hel sin ky je nau ji sta ti niai pri

tai ko mi ga li mam 1–2 met rų van
dens ly gio ki li mui.

Klai pė do je taip pat svars to mos 
prie mo nės, kaip pri si tai ky ti prie 
van dens ly gio ki li mo. Bal ti jos jū
ros re gio ne 24 par tne riai ren gia 
bend rą pri si tai ky mo prie kli ma to 
kai tos pro jek tą. Klai pė dos mies
te bei ra jo ne ty ri mus pa gal Bal ti
jos jū ros re gio no pro gra mą at lie ka 
Vil niaus uni ver si te to moks li nin
kai, vie šo ji įstai ga Ap lin ko sau gos 
val dy mo ir tech no lo gi jų cent ras. 
Šiais me tais bus pa teik tas pri si
tai ky mo prie kli ma to kai tos po
ky čių Klai pė dos mies te są ra šas, 
bus ren gia mos stu di jos. Pla nuo
ja ma, kad 2011 me tais pra si dės 
at rink tų, sunk me čiui adap tuo tų 
prie mo nių įgy ven di ni mas.

Dis ku si ja:  � yra skir tin gų nuo mo nių apie tai, kaip ky lant van dens ly
giui po tvy niai at si lieps at ski roms Klai pė dos mies to vie toms.  

 Vid man to Ma tu čio nuo tr.
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Pa ra ly žiuo ja ma įva ža
Uos te ga li at si ras ti per 300 met rų 
il gio es ta ka da, jun gian ti dvi vie no 
sa vi nin ko te ri to ri jas.

Dėl uos to trau ki nių ma nev ra
vi mo per pa rą iki še šių va lan dų 
bū na už da ry ta įva ža į „Klai pė
dos Smel tę“. Prob le mą dėl nau jo 
įva žia vi mo kelio į sa vo te ri to ri ją ši 
kom pa ni ja ke lia jau se niai.

Įva žos į „Klai pė dos Smel tę“ 
pro ble ma dar paašt rės, kai į „Be
gą“ bus nu ties ta ant ro ji ge le žin ke
lio li ni ja. Apie nau jus pa jė gu mus ir 
kro vi nių srau tus kal ba ne tik „Be
ga“, bet ir Bi rių kro vi nių ter mi na
lo bend ro vė. Į ją ge le žin ke liais ga
be na mi kro vi niai taip pat įva žiuo ja 
pro „Klai pė dos Smel tės“ var tus.

„Klai pė dos Smel tė“ kol kas 
ne de ri na Bi rių kro vi nių ter mi
na lo bend ro vės nau jų pa jė gu mų 
plėt ros. Apie 1,8 mln. to nų trą šų 
krau nan ti Bi rių kro vi nių ter mi na
lo bend ro vė no ri įsi reng ti dar tris 
san dė lius ir kro vi nių iš kro vi mo 
maz gą. Jos kro va di dė tų dar apie 
du mi li jo nus to nų.

Es ta ka da lems cent ro pa trauk lu mą
„Klai pė dos Smel tės“ kon tei ne rių ter mi na
lo kaip Bal ti jos jū ros kon tei ne rių pa skirs
ty mo cent ro atei tis pri klau so ir nuo 
nau jos es ta ka dos.

Dau gė jant kro vi nių kie kiui, pa
čios „Klai pė dos Smel tės“ veik
la dėl už da ry tų var tų bū tų pa ra
ly žiuo ta.

Es ta ka da ar tu ne lis?
Bend ro vė Til tų eks per ti zės cent
ras įver ti no, kad įreng ti įva žą į 
„Klai pė dos Smel tę“ tu ne liu po 
ge le žin ke liu kai nuo tų 26,5 mln. 
li tų.

Pa siū ly tas pi ges nis va rian tas – 
es ta ka dos tie si mas. Jis kai nuo tų 
18,2 mln. li tų. Pra si dė ju si bend
ro vės „Prog re sas“ te ri to ri jo je 10,5 
met ro plo čio dvie jų eis mo juos
tų es ta ka da driek tų si virš Ne mu
no gat vės ir įsi lie tų į „Klai pė dos 
Smel tės“ kon tei ne rių ter mi na lą.

Svars ty da mas, kad įreng ti to kią 
es ta ka dą uos tui bū tų per bran gu, 
Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos
to di rek ci jos inf rast ruk tū ros ir 
plėt ros di rek to rius Vi das Ka ro
lis klau sė, ar neuž tek tų pi ges nės 
vien pu sio eis mo švie so fo rais re
gu liuo ja mos es ta ka dos.

Lai vy bos pro fe so rius Vy tau tas 
Pau laus kas ma no, kad ne rei kė tų 
da ry ti klai dos ren giant vien pu
sę es ta ka dą. Klai pė do je dėl pi ni

gų sty giaus jau ir taip yra pa da
ry ta klai dų.

Pa na šią es ta ka dą, ko kią sie
kia ma įreng ti Klai pė dos uos te, 
V.Pau laus kas sa kė si ma tęs Ode
so je. Ham bur ge virš uos to įreng
ta ke lių ki lo met rų il gio es ta ka da. 
Jos apa čio je pra plau kia net ir kro
vi ni niai lai vai. Il gą es ta ka dą virš 
uos to pla nuo ja ma sta ty ti ir Sankt 
Pe ter bur go uos te.

Mi li jo no pa ža das iš lie ka
2009 me tais „Klai pė dos Smel tė“ 
kro vė 86 tūkst. TEU kon tei ne rių. 

Ji pla nuo ja Klai pė dos uos te įkur
ti Bal ti jos jū ros kon tei ne rių pa
skirs ty mo cent rą.

„Klai pė dos Smel tė“, kaip tei
gė jos va do vas Ri man tas Juš ka, iki 
2016–2017 me tų kon tei ne rių kro vą 
pa di din tų iki vie no mi li jo no TEU.

Iš to kie kio apie 80 pro c. kon
tei ne rių uos te bū tų per krau na mi 
į ma žes nius lai ve lius ir iš pluk do
mi į ap lin ki nius uos tus. Apie 2–3 
tūkst. TEU iš „Klai pė dos Smel tės“ 
iš ga be na ma ge le žin ke liais, li ku si 
da lis iš ve ža ma au to mo bi liais.

Nau ja es ta ka da rei ka lin ga ne tik 
at pluk dy tiems kon tei ne riams iš
ga ben ti, bet ir tuš tiems į „Prog
re so“ te ri to ri ją vež ti. 95 pro c. 
da bar ti nės „Klai pė dos Smel tės“ 
te ri to ri jos bus pa vers ta vien ti
su kon tei ne rių ter mi na lu. Liks 
tik nau jai pa sta ty tas Šal dy tu vų 
ter mi na las. Bus nu griau ti ir bu
vu sios žu vų kon ser vų ga myk los 
pa sta tai, su ku rių sa vi nin kais jau 
su si tar ta.

„Prog re so“ te ri to ri jo je nu ma
ty ta įreng ti kon tei ne rių im por
to ir eks por to ba zę, tuš čių kon
tei ne rių lai ky mo aikš te les. Tarp 
Kon tei ne rių ter mi na lo, ku ris bus 
prie be veik dvie jų ki lo met rų il
gio kran ti nių, ir „Prog re so“ te ri
to ri jos vyks nuo la ti nis ju dė ji mas. 
Ma no ma, jog per me tus es ta ka
da bū tų per vež ta apie 200 tūkst. 
TEU kon tei ne rių.

Skep tiš ki ver ti ni mai
„Klai pė dos Smel tės“ no rai sta
ty ti jos te ri to ri jas su jung sian čią 

es ta ka dą nė ra su tin ka mi vie na
reikš miai.

„Ma nau, pa si sta ty ti es ta ka dą 
yra „Klai pė dos Smel tės“ vi daus 
rei ka las. KLAS CO taip pat tu
ri ge le žin ke liais at skir tų te ri to ri
jų, ta čiau mes ne puo la me pra šy
ti, kad mums sta ty tų es ta ka das“, 
– tei gė Klai pė dos jū rų kro vi nių 
kom pa ni jos tech ni kos di rek to
rius Juo zas Be ne tis.

R.Juš ka siū lė įver tin ti tai, kad, 
neį ren gus es ta ka dos, „Klai pė dos 
Smel tės“ veik la strig tų dėl ki tų 
uos to bend ro vių veik los.

Jau bu vo at ve jų, kai il ges nį lai
ką dėl trau ki nių eis mo už da rius 
„Klai pė dos Smel tės“ var tus į jos 
te ri to ri ją rie dan tys au to mo bi liai 
bu vo iš si ri kia vę ne tik Kal nu pės, 
bet ir Mi ni jos gat vė se. 

Su po li ci ja te ko aiš kin tis, ko dėl 
trik do mas eis mas vie no iš tri
jų svar biau sių Klai pė dos mies
to gat vių.

R.Juš ka siū lė skai čiuo ti, ko
kią nau dą uos tas pa jus, kai 
„Klai pė dos Smel tė“ per me tus 
kraus vie ną mi li jo ną TEU kon
tei ne rių.

Jau 2012 me tais, anot R.Juš kos, 
bus pa sta ty ti di džiu liai spe cia li
zuo ti STR ti po kra nai. 

Jie iš kraus kon tei ne rius iš 45 
met rų plo čio ir 300 met rų il
gio tran sat lan ti nių kon tei ne ri
nių lai vų. 

Kad to kie lai vai ga lė tų at plauk ti 
į uos tą, į jo gi li ni mą ir ka na lo pla
ti ni mą rei kės in ves tuo ti per 100 
mln. li tų.

Dvie jų eis mo juos tų 
es ta ka da driek tų si 
virš Ne mu no gat vės 
ir įsi lie tų į „Klai pė
dos Smel tės“ kon tei
ne rių ter mi na lą.

Rimantas Juška:
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Šiais me tais Ru si ja pla nuo
ja eks por tuo ti 22,5 mln. to
nų grū dų. Ieš ko ma uos tų su 
grū dų ter mi na lais. Priim
ti ru siš kus grū dus siū ly ta ir 
Klai pė dai, Lat vi jos uos tams. 
Ru si ja per pa sta ruo sius me
tus išau gi no per 100 mln. 
to nų grū dų. Pa ti su var to ja 
apie 80 mln. to nų.

Rusijos
gRūdai

Tarp tau ti nės jū rų or ga ni za
ci jos Jū rų ap lin kos ap sau
gos ko mi te tas pri ta rė siū ly
mui pa skelb ti Bal ti jos jū rą 
spe cia liuo ju ra jo nu, kur ri bo
ja mas nuo te kų iš lai vų iš lei
di mas. Tai vie na iš jū ros ap
sau gos prie mo nių. Sua be jo
ta, ar lai vuo se pa kan ka tech
no lo gi jų nuo te koms va ly ti.

Jū rų kel tai ne tik per pe le nų 
bars ty mą iš ug ni kal nio įro
dė po pu lia ru mą. Šie met jau 
ir per I ket vir tį kel tais ry ti
nės Bal ti jos ša ly se ga ben ta 
28,7 pro c. dau giau pre kių. 
Ta li ne au gi mas su da rė 33,2, 
Klai pė do je – 37,2, Vents pi ly
je – 53,9 pro c. Ry go je – 8,7 
pro c. kri ti mas.

specialusis
Rajonas

Keltai
populiaRėja
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Andrius Juškevičius

Pirmą kartą šiame konkurse da
lyvavusi „Bega“ „Metų darbovie
tės“ titulą pelnė todėl, kad krizės 
iššūkius sprendė kurdama naujas 
darbo vietas, savo darbuotojams 
išlaikydama papildomas garan
tijas ir nemažindama atlyginimų. 
„Begoje“ dirba beveik 300 dar
buotojų, socialiai atsakingų įmo
nių konkurse kompanija dalyvavo 
didžiųjų įmonių kategorijoje. 

Nacionalinį atsakingo verslo 
apdovanojimą inicijuoja Sociali
nės apsaugos ir darbo ministeri
ja kartu su Jungtinių Tautų vysty
mo programa Lietuvoje bei Ūkio 
ir Aplinkos ministerijomis. 

Darbo vietų nemažėjo
Kas ypatinga „Begoje“, kuri pel
nė šį apdovanojimą, ką apie dar
bą šioje uosto kompanijoje kalba 
patys darbuotojai?

Darbo tarybos pirminin
kas Rytis Rutkauskas pastebėjo, 
kad praėjusiais metais, Lietuvo
je įsismarkavus ekonominei kri
zei, „Begos“ kolektyvas aptarė 
veiksmus ir priemones, leidusias 
nemažinti darbo vietų ir išlaiky
ti visus įsipareigojimus, numaty
tus kolektyvinėje sutartyje. Jo žo
džiais tariant, žinia, kad šiemet 
kompanija pradeda įgyvendin
ti naujus plėtros planus, kad po 
kelerių metų „Bega“ galės krau

ti įvairesnius krovinius, darbuo
tojus nuteikia optimistiškai, at
siranda dar daugiau sėkmingo ir 
ilgalaikio darbo garantijų. 

Dirba mama ir sūnus
Pakalbintas dokininkų brigadi
ninkas Juozas Butvydas apie dar
bo prioritetus rėžė tiesiai švie
siai: mums svarbiausia, kad būtų 
darbo, būtume užimti ir galėtu
me uždirbti. Daugelyje dokininkų 
brigadų nusistovėję žmonės, visi 
puikiai pažįsta ir žino kiekvieno 
sugebėjimus, stipriąsias ir silpną
sias vietas. Tačiau visi stengiasi.

„Mes gauname vadinamuo
sius  socialinius pinigus, juos ga
lime išleisti gydymui, sanatorijai, 
sportui. „Begoje“ dirba ir mano 
mama, jau senokai dirba – dau
giau nei 10 metų. Mano brigado
je dirba tėvas su sūnumi, sūnus 
tik neseniai perėjo pas dokinin
kus, anksčiau dirbo statybinin
kų brigadoje. O kiek dar manęs 
draugai, pažįstami klausia, ar ne
priima „Bega“ darbuotojų, ar ne
reikia naujų žmonių“,  prisimi
nė J.Butvydas.

Trauką į „Begą“ minėjo ir ma
nevrinių darbų tvarkdarys Vale
rijus Borisovas. Jau 14 metų dir
bantis kompanijos geležinkelių 
tarnyboje jis kalbėjo apie savo 
brolį Arvydą, kuris ilgokai ieš
kojo galimybių įsidarbinti „Be
goje“. Pavyko! Šiandien abu ga
li džiaugtis, turėdami garantuotą 
darbą geležinkelių tarnyboje. 

Geriau žvirblis rankoje...
Neseną kelerių metų praeitį prisi
minė statybininkas Povilas Kon

čius, dabar užsiėmęs kompani
jos naujos dispečerinės apdailos 
darbais: „Kai buvo statybų bu
mas, netrūko vilionių pereiti ki
tur. Mane, matyt, išgelbėjo tai, 
kad esu pastovaus būdo, nepasi
daviau. O dabar nesigailiu. Kar
tais didelis pinigas būna trum
palaikis, o „Begoje“ visada laiku 

gauname atlyginimus, jau nekal
bant apie atsakingą vadovų po
žiūrį į visus dirbančiuosius, gerą 
darbo aplinką“, – dėstė Povilas. 

Dokininkas Artūras Fartuške
vičius į „Begą“ atėjo pirmaisiais 
jos veiklos metais. Prieš tai dir
bęs buvusiame celiuliozėskar
tono kombinate jis savo akimis 
matė, kaip iš nieko plyname lau
ke pradėjo kilti nauja uosto kro
vos kompanija.

„Jau nedaug kas pamena, kaip 
1993 metų rudenį atrodė buvu
sio kombinato miško birža. Pur
vo iki kelių, netvarka, viskas ap
leista. Kiek reikėjo iniciatyvos, 
energijos, kad viskas pamažu pa
sikeistų. Tačiau tada patikėjau, 
jog viskas gali pakrypti į gera, ir 
nesigailiu. Šiandien turime mo
derniausius terminalus. Bet ne tik 
technika čia svarbu: kompanijos 

vadovai rūpinasi savo darbuoto
jais, bėgant metams ir atlygini
mai didėjo, ir vis daugiau atsiras
davo įvairių socialinių garantijų“, 
– sakė Artūras.  

Jaunos kompanijos tradicijos
Vadybininkas Arūnas Paulauskas 
pasakodamas atkreipė dėmesį dar 
į vieną detalę – „Begos“ puoselė
jamas tradicijas. Iš tikrųjų: juk nė 
dvidešimties metų nesulaukusio
je kompanijoje kolektyvo tradici
jų formavimas ir palaikymas yra 
reikšmingas dalykas.

„Žinote, ką aš paminėsiu? Kai 
prieš trejus metus mano dukra su 
kitais būsimais pirmokėliais buvo 
gražiai tėvelio darbovietėje paly
dėta į mokyklą, tai ji iki šiol sau
go ir nešioja tą garsiąją „Begos“ 
dovanotą kuprinę, naudoja ta
da gautus mokyklinius reikme
nis. Gal ir kitų darbuotojų vaikai 
taip elgiasi? O kad pirmokėliams 
„Begos“ palydos į mokyklą bū
na įsimintinos – tai tiesa“, – sa
kė Arūnas.

Užėjus kalbai apie kompanijos 
tradicijas, Arūnas minėjo vetera
nų pagerbimus, kalėdinius rengi
nius vaikams ir suaugusiesiems, 
tradicines kalėdines dovanas, 
darbuotojų,  sulaukusių jubilie
jinio gimtadienio, paminėjimus. 
Pašnekovo nuomone, tokie daly
kai formuoja palankų psichologi
nį klimatą, gerus tarpusavio san
tykius. 

„Galiu tik didžiuotis, kad gy
vendamas Klaipėdoje dirbu uosto 
sektoriuje. Tai vienas stabiliausių 
ir perspektyviausių dalykų, uos
tas yra viso miesto variklis. O tai, 

kad kompanijos savininkai pla
nuoja ilgametę vystymosi pers
pektyvą, netgi ekonominės kri
zės metu investuoja į plėtrą, 
akivaizdžiai rodo pasitikėjimą ne 
tik verslu, bet ir darbuotojais“, – 
sakė A.Paulauskas. 

„Bega“ turi savo stilių
Savo 14 metų darbą „Begoje“ pri
siminė ir Laima Balčiūnienė, be
sirūpinanti kompanijos įvaiz
džiu. Ji minėjo, kad iš dešimties 
jos kurso draugų, kažkada baigu
sių dizaino studijas, pagal specia
lybę dirba gal keli. Likusi ištikima 
savo profesiniam pasirinkimui ji 
sakė, jog generalinis direktorius 
Aloyzas Kuzmarskis daug rūpi
nosi ir rūpinasi, kad kompanijoje 
viskas būtų gražu, patogu, džiu
gintų akį: „Viskas buvo daroma 
žingsnis po žingsnio, tai, ką dabar 
turime ir matome, – ne vienerių 
metų rezultatas. Kiekviena len
telė, kiekvienas užrašas turi būti 
gražus, tvarkingas, tinkamai pri
tvirtintas. Lyg ir smulkmenos, ta
čiau pamažu susiformavęs įprotis 
jų neužmiršti suformavo dauge
liui pažįstamą ir palankiai ver
tinamą „Begos“ stilių“, – tikino 
L.Balčiūnienė.

Kompanijoje visiems formuo
jamas įprotis viską daryti apgal
votai ir atsakingai. Jeigu mėgsti 
savo darbą, esi jam pasišventęs, 
taip gyvenant ir dirbant viskas ar 
beveik viskas gaunasi lyg savai
me. Ir, aišku, svarus argumentas 
atsakingam darbui – teisingas 
atlyginimas už darbą, garanti
jos ir bendras kompanijos stabi
lumas. 

Kompaniją „Bega“ darbuotojai giria 
už stabilumą ir socialines garantijas
Jūrų krovinių 
kompanija „Bega“ 
laimėjo „Metų 
darbovietės“ 
prizą. Trečią kartą 
organizuotame 
šalies socialiai 
atsakingiausių 
įmonių konkurse 
dalyvavo 40 
įmonių, pateikusių 
69 paraiškas. 

Sektorius:  � Valerijus Borisovas: 
geležinkeliai – svarbus kompa
nijos baras. 

A p d a i r u m a s :   � Rytis Rut
kauskas: krizei mes pasiruo
šėme. 

Įsitikinimas:  � Arūnas Paulaus
kas: uostas – viso miesto va
riklis.

Profesionalas:  � Artūras Far
tuškevičius: darbe viską žinau 
iki smulkmenų.

Viskas buvo da
roma žingsnis po 
žingsnio, tai, ką da
bar turime ir ma
tome, – ne vienerių 
metų rezultatas.
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Kom pa ni ja „MSC Crui ses“ pa
siū lė 2011 m. pa plau kio ti Vi
dur že mio jū ra už vie ną sva rą 
sterlingų. Tu ri su si ras ti bend
ra ke lei vį, ku ris priims į iš pirk
tą ka ju tę. Stan dar ti nė kai na 3 
die noms – 299 sva rai sterlin
gų, 11 die nų – 799 sva rai ster
lingų. „MSC Crui ses“ tu ri 11 
pra ban gių krui zi nių lai vų.

KRuizas
užsvaRą

2009 m. smar kiai su ma žė
jo tank lai vių rin ka. 13 di džiau
sių pa sau lio kom pa ni jų pa
skel bė sa vo veik los re zul ta
tus. Bend ras jų mažėjimas 
su da rė 42 pro c. Per nai frach
tų kai nos sumažėjo net 60 
pro c. Šie met jos jau ūg te lė jo 
iki 17 pro c. Prog no zuo ja ma, 
kad rin ka at si gaus 2011 m.

Pas kelb ta, kad iš 10 tūkst. 
Es ti jos jū ri nin kų mo kes čius 
mo ka tik tūks tan tis. 60 Es
ti jos pi lie čių lai vų plau kio ja 
su ki tų ša lių, pir miau sia Lat
vi jos, vė lia vo mis. Es ti jos lai
vy ną su da ro tik ke li „Tal link“ 
ir Sa re mos lai vų kom pa ni jos 
kel tai bei du ne di de li pre ky
bi niai lai vai.

tanKlaivių
RinKa

estijos
laivynas

Vid man tas Ma tu tis

Pra mo gi niuo se lai vų uos te liuo se 
nė ra pa kan ka mai sli pų, to dėl jach
toms nu kel ti ten ka sam dy ti kra
nus. Uos te liuo se įreng tų sta cio
na rių kra nų taip pat neuž ten ka.

Pi lies ir Smil ty nės jach tų uos
tų ka pi to nas Kas ty tis Bar tu se vi

čius tei gė, kad ge gu žės pra džio je 
vi sos jach tos į van de nį bus nu
leis tos Smil ty nės jachtk lu be. Nuo 
ge gu žės pra de da ma šio uos te lio 
re konst ruk ci ja, to dėl vi sos jach
tos bus iš pluk dy tos į Pi lies uos
tą. Šia me uos te jach tas į van de nį 
pla nuo ja ma baig ti leis ti iki ge gu
žės vi du rio.

Pi lies uos te, anot K.Bar tu se vi
čiaus, sto vės apie 300 ma žų jų lai

vų. Tarp jų – maždaug 70 lai ve lių 
iš Smil ty nės jachtk lu bo. Per me
tus at plau kia ir apie 300–400 
už sie nie čių jach tų. Jas pla nuo
ja ma švar tuo ti Da nės upė je prie 
nau jų jų kran ti nių.

Se zo no me tu kas dien at plau
kia apie 10 sve čių lai ve lių. Re kor
das bu vo pa siek tas per nai, kai per 
„The Tall Ships Ra ces“ re ga tą per 
die ną lan kė si 90 jach tų.

Nu kel ti jach tą nuo kran to į 
van de nį, pri klau so mai nuo lai vo 
dy džio, kai nuo ja nuo 200 iki 400 
li tų. Pa pil do ma su ma ima ma, kai 
rei kia už dė ti jach tos stie bą.

Vie na pir mų jų į van de nį šiais 
me tais bu vo nu leis ta le gen di nė 
jach ta „Lie tu va“. Lai vo įgu la ruo
šia ją atei nan čiam se zo nui. Šiais 
me tais dar bų nė ra daug – pir
miau siai bu vo pa ruoš tas ir per
da žy tas lai vo dug nas, tvar ko mas 
vi dus ir de nis.

Šiais me tais „Lie tu va“ jau sep
tin tą kar tą da ly vaus var žy bo se 
„The Tall Ships Ra ces“. Pir ma sis 
re ga tos eta pas pra si dės lie pos 13 
die ną. Jach tos plauks iš Olan di

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

Pa sau li nė kri zė su da vė smū
gį vi du ti nės kla sės jach tų sta
ty boms.

Il ges nių nei 75 met rų jach tų sta
ty ba per nai ne tgi išau go dau giau 
nei 20 pro c. Ru si jos mi li jar die riai 
to liau lenk ty niau ja, kas pa si sta tys 
pra šmat niau sią jach tą.

Ru si jo je su si do mė ji mas mi li jar
die rių ke lio nė mis pa sau ly je – di
džiu lis. Vers lo lei di nys „Mar ker“ 
in ter ne te ne tgi su kū rė at ski rą 
sve tai nę, kur rea liu lai ku ga li ma 
sek ti, ko kio je vie to je yra vie no ar 
ki to tur tuo lio jach ta. 

Į se ki mo sis te mą įtrauk ta 13 
burlaivių. Šiuo me tu vie na jach ta 
yra Nau jo jo je Ze lan di jo je, sep ty
nios – Vi dur že mio jū ros ba sei ne, 

Bu riuo to jai pra de da se zo ną
Sa vait ga lį Krui zi nių lai vų ter mi na le nuo 
kran to į van de nį baig tos nu kel ti jach
tos ir mo to ri niai lai vai.

jos Ant ver pe no uos to iki Al bor go 
Da ni jo je. Iš ten iki Kris tian san do 
Nor ve gi jo je vyks ne var žy bų eta
pas. Rugp jū čio 1 die ną pra si dės 
ant ro sios var žy bos. Fi ni šo uos tas 
– Har te pu las Ang li jo je. Sa vait ga
lį Lie tu vo je jau ati da ry tas bu ria
vi mo se zo nas. 

Ba lan džio 23–24 die no mis 
Kau no ma rio se vy ko Kau no mies
to bu ria vi mo tau rės var žy bos. 

Ba lan džio 30 die ną jach tų var
žy bų se zo nas pra si dės Ni do
je, kur vyks tarp tau ti nė V.Ma
mon to vo at mi ni mo „Vėt run gės 
tau rė“. Ge gu žės 5–9 die no mis 

ren gia ma „Pi ly po“ re ga ta Min
gės kai me. Klai pė do je pir mo sios 
var žy bos vyks ge gu žės pa bai go
je – 22–23 die no mis „Ge ro vė
jo“ re ga ta Bal ti jos jū ro je, o 28–
30 die no mis Klai pė dos „Pi lies 
uos to“ re ga ta plau kiant į Lie po
ją ir at gal.

Se zo nas:  � vie na pir mų jų į van de nį nu leis ta le gen di nė jach ta „Lie tu va“.   Ri čar do Sut kai čio nuo tr.

Mi li jar die rių lai vai kri zės ne pa ju to

trys – Šiau rės jū ro je, dvi An ti gua 
ir Bar bu dos sa lo se, vie na – Flo
ri do je (JAV). 

Baig ta sta ty ti 38 me tų Ru si
jos ban ki nin ko, pre kei vio me ta
lu ir trą šo mis And re jaus Mel ni
čen kos jach ta „A“. Pa gal ži no mo 
lai vų di zai ne rio Fi li po Sar ko pro

jek tą pa sta ty ta jach ta pri me na 
po van de ni nį lai vą. 119 met rų il
gio 19 met rų plo čio jach ta ga li iš
vys ty ti 23 maz gų grei tį.

Jos sta ty ba kai na vo 280 mln. 
JAV do le rių. Burlaivį pa sta tė Vo
kie ti jo je Ham bur ge esan ti „Thys
sen Krupp“ gru pės lai vų sta tyk

la „Blohm+Voss”. Vie ne ti nius 
daik tus jach tai ga mi no dau gy
bė įvai riau sių fir mų. Pa vyz džiui, 
su mon tuo ti vo nios ven ti liai, ku
rie kai na vo po 40 tūkst. JAV do
le rių.

Jach ta „A“ iš si ski ria ypa tin ga 
pra ban ga. Ste bi na 60 tūkst. JAV 
do le rių kai na vę sraig ti niai laip tai 
su tu rėk lais, du rys su spy na, ku
ri at si da ro pa gal pirš tų at spau dus, 
mie ga ma sis su ne per šau na mais 
stik lais ir ant plat for mos be si su
kan čia lo va. Da ly je ka ju čių įreng
tos veid ro di nės sie nos, ki tur jos 
iš kal tos įvai rių gy vū nų kai liais.

Jach to je įreng ta ypa tin ga ap
sau gos sis te ma. Įreng ti blo kuo
jan tys sky riai tam at ve jui, jei 
sa vi nin kams ne ti kė tai tek tų ją 
pa lik ti. Nu ma ty tos vie tos ir jo se 
ry mo dvi po mi li jo ną JAV do le rių 
kai nuo jan čios mi ni jach tos.

Nė ra nuo trau kų, kaip at ro do 
jach tos „A“ vi dus. Tiek lai vo įgu
la, tiek lai vų sta ty to jai yra pa si ra
šę kon fi den cia lu mo su tar tis. Lei
di ny je „The Wall Street Jour nal“ 
ra šo ma, kad A.Mel ni čen ko ir jo 
žmo na jach to je be veik ne prii mi
nė ja sve čių.

Ru si jos mi li jar die rius Ro ma nas 
Ab ra mo vi čius, ku rio 114 met rų il
gio jach ta „Pe lo rus“ ir 50 met rų 
„Sus su ro“ yra vie šai ste bi mų lai
vų są ra še, sta to si 165 met rų il gio 
burlaivį „Ec lip se“. Jis bus il giau
sias ir di džiau sias, bet jau da bar 
abe jo ja ma, ar funk cio na lu mu ap
lenks sko nin gą ją jach tą „A“.

Lai vų di zai ne rio F.Sar ko nuo
mo ne, dau gu mos di džių jų jach tų 
di zai nas at spin di vul ga rų gy ri
mą si val džia ir tur tais, bet jach ta 
„A“ skir ta su gy ven ti har mo ni jo
je su jū ra ir gam ta.

Išs kir ti nė:  � pa gal di zai ną jach ta „A“ pri me na po van de ni nį lai vą.  

 „Chi na.dai ly.com“ nuo tr.

Se zo no me tu kas
dien at plau kia apie 
10 sve čių lai ve lių.


