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Uos to kro vos kom pa ni jų va do vams ne 
kar tą iš ki lo klau si mas, ko dėl to kio pa t gy
lio Vents pi lio uos tas su ge ba priim ti lai
vus, di des nius nei Klai pė do s.

Tech no lo gi ja:  � kiek vie no lai vo prie ky je ant bor tų yra ska lės, todėl matyti, kiek nu grimz ta lai vas jį 
krau nant.   Vid man to Ma tu čio nuo tr.
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„Links ma sis Ro dže ris“ vis dar ple vė suo ja

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

Met ras ar pu sant ro?
Jau dau ge lį me tų vyks ta gin čas, ar 
mū sų uos te rei ka lin gas pu sant ro 
met ro kli ren sas ar ba at sar ga po 
lai vo ki liu.

Dėl at sar gos su ma ži ni mo ne tgi 
pla nuo ta įdieg ti di na mi nio kli ren
so skai čia vi mo sis te mą. Ji su tei kia 
ga li my bę efek ty viau įver tin ti rea
lią si tua ci ją dėl ban gų, po tvy nių, 
sro vių, įplau kiant į uos tą ar iš
plau kiant di de liems lai vams.

Aust ra li jos kom pa ni jos „OMC 
In ter na tio nal“ die gia ma sis te ma 
po pu lia ri Aust ra li jos ir Nau jo sios 
Ze lan di jos uos tuo se. Eu ro po je ji 
vei kia Vo kie ti jos Brė mer ha fe no 
uos te.

Klai pė dos vals ty bi nio jū
rų uos to ka pi to no pa va duo to jas 
Ado mas Alek na tei gė, kad pas 
mus DUKC (Dy na mic Un der Kiel 
Clea ran ce) ne tik tų, nes dėl įves
tų dug no už ne ši mo pa ra met rų 
dar su ma žin tų di džiau sią leis ti
ną lai vų grimz lę.

Da bar Klai pė dos uos to lai vy bos 
ka na le lei džia mas ma žiau sias 1,5 
met ro, o išo rės lai vy bos ka na le – 
2 met rų kli ren sas.

„Skai čiuo ja ma, kad pu sės met
ro at sar ga po ki liu yra ski ria ma 
dėl lai vo nu sė di mo, pu sė met ro 
– dėl jo pa kry pi mo ir pu sė met
ro – kaip na vi ga ci nė at sar ga“, – 
ti ki no A.Alek na.

Uos to kro vos kom pa ni jos no
rė tų, kad at sar ga po ki liu lai vy
bos ka na le bū tų ne pu sant ro, o 
vie nas met ras.

„Mums ak tua lūs ir 20 ar 50 
cen ti met rų. Gal už tek tų ir vie no 
met ro kli ren so?“  svars tė Klai
pė dos jū rų kro vi nių kom pa ni jos 

Klai pė da ar Vents pi lis?

(KLAS CO) ge ne ra li nis di rek to
rius Aud rius Pau ža.

„Lai vy bos sau gu mas tu ri bū
ti pir mo je vie to je. Dėl pa pil do mų 
20 cen ti met rų vi sa da su si ta ria
me. Dau giau ne ga li me leis ti, nes 
plau kiant di de liam lai vui, kai lie
ka ne pa kan ka ma at sar ga, su si da
ro siur bi mo prie dug no efek tas“, 
– dės tė A.Alek na.

Jis pri mi nė 2002 me tų gruo
dį įvy ku sią tank lai vio „Prin cess 
PIA“ ava ri ją, kai šis už plau kė ant 
ka na lo kraš to prie pie ti nio mo lo. 
Tuo met uos te lai vy ba ri bo ta tris 
die nas. 

Bet jei bū tų iš si lie ję naf tos pro
duk tai, uos tas ga lė jo bū ti pa ra ly
žiuo tas ir mė ne sį.

Pas kai my nus ki taip
Klai pė dos uni ver si te to pro fe so
rius Vy tau tas Pau laus kas įro di nė
jo, kad gretimuose uos tuo se lai
vy bos ka na lo plo tis ir gy liai yra 
pa na šūs. Di des ni lai vai įve da mi 
kaip tik to dėl, kad lei džia ma ma
žes nė at sar ga po ki liu.

„Kal bu apie tuos uos tus, ku
riuos esu ge rai iš lan džio jęs. Es ti
jos Mu gos uos to „Pak“ ter mi na le 
sau sak rū viams lai vams nu sta ty tas 
0,4, tank lai viams – 0,60,8 met
ro kli ren sas. Uk rai nos Il ji čovs ko 
uos te sau sak rū viams – 0,4, tank
lai viams – 0,6, du jo ve žiams – 
0,9 met ro“, – dės tė 
V.Pau laus kas.

Dėl avarijos uos tas 
ga lė jo bū ti pa ra ly
žiuo tas ir mė ne sį.
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Va ka rų Eu ro pos uos
tuo se tai ko ma 0,1T 

kli ren so for mu lė. Tai reiš kia, kad 
jei gy lis 12 met rų, tai kli ren sas 
– 1,2 met ro. Ta čiau V.Pau laus
ko tei gi mu, daž niau siai ap si ri
bo ja ma iki vie no met ro kli ren su. 
Į di džiau sią Eu ro po je Ro ter da
mo uos tą 21 met ro grimz lės lai
vai įve da mi vie no met ro at sar ga 
po ky liu.

„Prieš dve jus me tus te ko da
ly vau ti įdo mia me eks pe ri men te 
Gen to lai vy bos ka na le. Ten gy lis 
yra 13,5 met ro. Bu vo ve da mi lai vai 
su 13 met rų grimz le. Da bar at lie
ka mas nau jas eks pe ri men tas. Ve
da mi 13,2 met ro grimz lės lai vai, 
tai yra po ki liu lie ka 30 cen ti met
rų. Ten tru pu tį ki to kios są ly gos – 
ka na las už da ro mas šliu zais, to dėl 
nė ra sro vių.

Įdo mi si tua ci ja Vents pi lio uos
te, ku ris tu ri daug pa na šu mų 
su Klai pė dos. Anot V.Pau laus
ko, kap ri zin go je Ven tos upė je 
yra 14,2 met ro gy lis. Prie „Ka lij 
par k“ kran ti nių krau na mi lai vai 
iki 13,4–13,7 met ro gramz dos. 

Klai pė da ar Vents pi lis?

Klai pė dos uos te lai vy bos ka
na lo gy lis – 14,5 met ro, o lai vai 
šiau ri nė je da ly je prie gi liau sių 
kran ti nių krau na mi iki 13 met rų 
gramz dos.

„Uos tas iki šiol gi li na mas Pet
ro I lai kų tech ni ka. Dug nas iš
rai žy tas ir ne ly gus. Pras ta ir gy
lio ma ta vi mo įran ga. Pas mus yra 
pir mos kar tos, kai Eu ro po je nau
do ja ma penk tos kar tos. Uos tui 
rei kia ne tik nau jos įran gos, bet 
ir gy lio ma ta vi mo lai vo“, – sam
pro ta vo V.Pau laus kas.

Kai my ni niuo se uos tuo se, kur 
tai ko mi mi ni ma lūs kli ren sai, gy
lio ma ta vi mai at lie ka mi iki 5 cen
ti met rų tiks lu mu.

Uos tas tu ri lai mė ti
Ak tua liau sia ma žos gramz dos 
pro ble ma tam pa Bal ta ru si jos trą
šas į „Post Pa na max“ krau nan čiai 
Klai pė dos jū rų kro vi nių kom pa
ni jai ir tran so kea ni nius kon tei
ne ri nius lai vus sie kian čiai priim
ti „Klai pė dos Smel tei“.

Kro vos kom pa ni jų at sto vams 
at ro do, kad kon ku ren tai pui kiai 

iš nau do ja Klai pė dos uos to pro
ble momis. Ja me bu vo rea lus kro
vi nys – trą šos. Su sik los čius ne
pa lan kiai si tua ci jai, da lis jo grį žo 
į Vents pi lį.

„Mū sų klien tai pui kiai ži no, ko
kia si tua ci ja yra pas mus ir Lat vi
jo je. Jiems neį do mu, kad pas mus 
van dens ly gis nu kri to. Pra šo vie
no – pa sa ky ti, ko kio dy džio lai vus 
ga ran tuo ja me pa krau ti. Pa ra dok
sas, – Vents pi ly je gy lis ma žes nis 
nei Klai pė dos uos te, o lai vus jie 
ga li krau ti di des nius“, – pa ste
bė jo ir KLAS CO ge ne ra li nis di
rek to rius A.Pau ža.

Jo nuo mo ne, vi siems kar tu 
rei kia su tar ti, ką da ry ti, nes uos
tas pri va lo lai mė ti kon ku ren ci
nė je ko vo je. Jei Klai pė dos uos te 
bū tų ga li ma krau ti trą šas ga be
nan čius lai vus iki to kios gramz
dos kaip Vents pi ly je, A.Pau ža 
nea be jo jo, – lai mė tų kon ku ren
ci nę ko vą.

Nu ro dė ke tu ris punk tus
„Šian dien Bal ti jos jū ro je vyks
ta smarki ko va dėl kon tei ne rių. 

MSC mus spau džia, kad į „Klai
pė dos Smel tę“ kon tei ne riai bū
tų ga be na mi di des niais lai vais. 
Į uos tą ga lė tų at plauk ti iki 275 
met rų il gio tran so kea ni niai kon
tei ne ri niai lai vai. Ne kar tą bu vo
me pas uos to ka pi to ną ir ban dė
me įti kin ti, kad ga li plauk ti to kie 
lai vai. Te rei kia jiems nu sta ty ti 
ma žes nę, iki 10,8 met ro, grimz lę, 
kad lai vai ga lė tų leng viau įveik
ti kam pus“, – ti ki no „Klai pė dos 
Smel tės“ ge ne ra li nis di rek to rius 
Ri man tas Juš ka.

Jis pa mi nė jo fak tą, kad Is pa ni
jos Va len si jos uos te bu vo priim tas 
366 met rų il gio MSC kon tei ne ri
nis lai vas su 0,7 met ro kli ren su. 
Pir mą kar tą į Va len si ją 14 tūkst. 
TEU kon tei ne rių at ga be nu siam 
lai vui iš kar to bu vo su da ry tos iš
skir ti nės są ly gos. To kie lai vai yra 
ir di de lė uos to ga li my bių rek la
ma.

Uos to ka pi to no pa va duo to jas 
A.Alek na tei gė, kad į „Klai pė
dos Smel tę“ ve da iki 260 met
rų il gio lai vus. „Esa me nu ro dę 
ke tu ris punk tus, ką rei kia pa

Sąlygos:  � A.Alek na nu ro dė ke tu ris 
punk tus, ką  da ry ti, kad bū tų ga li
ma priim ti 275 m il gio lai vus.

Saugumas:  � J. Be ne tis mano, kad 
uos to ka pi to no pre ro ga ty va yra 
sau giai įves ti ir iš ves ti lai vus.

Noras:  � A.Pau ža teigė, kad Klai
pė dos uos tas pri va lo lai mė ti 
kon ku ren ci nė je ko vo je.

Įvertinimas:  � anot V.Pau laus ko,  
uos tas iki šiol gi li na mas Pet ro I 
lai kų tech ni ka.

Įvaizdis:  � R.Juš kos nuomone, 
di de li lai vai yra ir pui ki uos to 
ga li my bių rek la ma.

da ry ti, kad bū tų ga li ma priim ti 
275 met rų il gio MSC kon tei ne
ri nius lai vus. Pa vo jin giau sios 
vie tos yra ties po sū kiais prie 
5osios, 9osios ir 11osios 
kran ti nių. Su kan tis lai vo ga lai 
„išei na“ už lai vy bos ka na lo ri
bų. Tai yra pa vo jin ga. To kiems 
lai vams ap suk ti rei kia ir pla
tes nio lai vy bos ka na lo“, – di
de lių kon tei ner ve žių na vi ga ci
jos ypa tu mus uos te išaiš ki no 
A.Alek na.

KLAS CO tech ni kos di rek to rius 
Juo zas Be ne tis ma no, kad uos to 
ka pi to no pre ro ga ty va yra sau giai 
įves ti ir iš ves ti lai vus.

„Jei kas nors at si tiks, at sa kys 
Uos to ka pi to no tar ny ba. Ne ga
li ma ri zi kuo ti, jei ky la abe jo nių 
dėl gy lio ar lai vy bos ka na lo plo
čio. Tu ri bū ti su tvar ky ta tech ni
nė ba zė, įves tas nuo la ti nis ko
ky biš kas gy lių ma ta vi mas, kad 
ka pi to nas bū tų už tik rin tas, jog 
ne ri zi kuo ja. Ma nau, kai tai bus 
pa da ry ta, ga lė si me siek ti ma
žin ti kli ren są“, – kal bė jo J.Be
ne tis.

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

Tau pant pi ni gus, iš es mės per
tvar ky tas Lie tu vos žu vi nin kys
tės val dy mo sek to rius. Pa nai ki
nus 98 pa rei gy bes, nuo 2011ųjų 
kas met ti ki ma si su tau py ti maž
daug po tris mi li jo nus li tų.

Nau ja sche ma po reor ga ni za ci
jos vei kia nuo ba lan džio 1 die nos. 
Ats kir tos žu vi nin kys tės po li ti kos 
for ma vi mo ir vyk dy mo, ES pa ra
mos skirs ty mo ir žve jy bos kont
ro lės funk ci jos.

Anks čiau vi sa tai da rė tas pa
ts Žu vi nin kys tės de par ta men
tas prie Že mės ūkio mi nis te ri jos. 
Žu vi nin kys tės de par ta men tas iš
li ko, ta čiau vie to je 44 dar buo to jų 
ja me li ko 17. De par ta men tas, ku
riam va do vau ja Da rius Nie nius, 
vyk dys ES pa ra mos ad mi nist ra vi
mo, žu vi nin kys tės po li ti kos for

ma vi mo, rin kos plėt ros ana li zės 
funk ci jas.

Nuo šio de par ta men to li kę dar
buo to jai su bur ti į nau ją pa da li nį 
– Žu vi nin kys tės tar ny bą prie Že
mės ūkio mi nis te ri jos. Pa pil do
mai pri jung tas ir Lie tu vos vals ty
bi nis žu vi vai sos ir žu vi nin kys tės 
ty ri mų cent ras bei Lau kys tos žu
vų veis ly nas. Žu vi nin kys tės tar
ny bo je yra 182 dar buo to jai. Iš jų 
140 cent re, 15 – veis ly ne ir 27 
žve jy bos or ga ni za vi mo ir kont
ro lės pa da li niuo se. Reor ga ni za
ci ja la biau siai pa lie tė Žu vi vai sos 
ir žu vi nin kys tės ty ri mų cent rą. Iš 
jo bu vo at leis tas 91 dar buo to jas.

Žu vi nin kys tės tar ny ba kol kas 
ne tu ri va do vo. Di rek to riaus funk
ci jas at lie ka Vil niu je esan tis pa
va duo to jas Ai das Ado mai tis.

Vyk dant reor ga ni za ci ją ne men
kų po ky čių įvy ko ir Klai pė do je. 
Pa nai kin tas žve jy bos Bal ti jos jū
ro je de par ta men tas. Jo va do vas 

Vac lo vas Pet kus ta po Žu vi nin
kys tės tar ny bos prie Že mės ūkio 
mi nis te ri jos di rek to riaus pa va
duo to ju. Jis neiš vy ko į Vil nių, o 
li ko dirb ti Klai pė do je – koor di
nuo ja Žve jy bos Bal ti jos jū ro je re
gu lia vi mo sky riaus ir Žve jy bos 
Bal ti jos jū ro je kont ro lės sky riaus 
veik lą. Iš es mės tai yra tie pa da li
niai, ku rie bu vo Žve jy bos Bal ti jos 
jū ro je de par ta men to su dė ty je.

At si ra do ir nau jas Žu vi nin kys
tės ty ri mų ir moks lo sky rius. Tai 
yra Kop ga ly je bu vu sios žu vi nin
kys tės ty ri mų la bo ra to ri jos pa
grin du su kur tas pa da li nys.

V.Pet kus pa ste bė jo, kad Ša rū no 
To liu šio va do vau ja mo pa da li nio, 
ku ria me yra 20 eta tų, įsi lie ji mas 
su maiš ties ne su kels, nes dar
bo spe ci fi ka ne si kei tė, tik va do
va vi mo struk tū ra. Žu vi nin kys tės 
ty ri mų la bo ra to ri ja „at si ne šė“ ir 
moks li nių ty ri mų lai vą „Da rius“ 
su še šių žmo nių įgu la. Reor ga ni

Žu vi nin kys tės val dy mo po ky čiai

Po ky čiai:  � žve jams ne tiek svar būs sek to riaus val dy mo po ky čiai, 
svar biau, kad bū tų žu vų ir ins pek to riai be rei ka lo ne si ka bi nė tų.  

 Vid man to Ma tu čio nuo tr.

za ci jos me tu su siau rė jo la bo ra to
ri jos vyk dy tos funk ci jos. Ji at liks 
tik duo me nų rin ki mo ir moks li
nių ty ri mų funk ci ją.

V.Pet kus ne siė mė ko men tuo ti, 
ką duos toks pa kei ti mas, nes kol 
kas dar buo to jai dar neap sip ra to 
su nau ja struk tū ra. Anks čiau žu
vi nin kys tės pa da li niai Klai pė do
je bu vo iš si dės tę dvie jo se vie to se, 
da bar bus tri jo se.

Keis to ka tai, kad ar čiau Klai pė
dos esan ti Kur šių ma rių žve jy ba 
bus kont ro liuo ja ma ir val do ma iš 
Vil niaus. Tai da rys Vi daus van de
nų ir ak va kul tū ros sky rius. Ne nu
ma ty ta, kad jis pa ma ry je (anks
čiau tai bu vo Ši lu tė) tu rė tų sa vo 
at sto vą. Žu vi nin kys tės tar ny
ba at ski rą pa da li nį tu rės tik Rus
nė je. Tai bus Žu vi vai sos sky riaus 
Rus nės po sky ris.



11

JŪRA

Nors pra si dė jo lai vy bos se
zo nas, už de šim tis mi li jo
nų li tų pa sta ty ti uos te liai te
bes to vi tuš ti, be lai vų. Dre
ver nos uos te lio kran ti nė mis 
džiau gia si žve jai mė gė jai. 
Šal to kas pa va sa ris, o Dre
ver no je dar ir ma ži gy liai kol 
kas at gra so lai vais plau kio
jan čius van dens tu ris tus.

Ramybė
uosteliuose

Kri zės pa veik tos ry ti nės 
Bal ti jos re gio no ša lys lyg 
skęstantis šiau do grie bė
si di des nio miš kų kir ti mo. 
Uos tuo se smar kiai pa dau
gė jo me die nos. Ta li no uos
te me die nos kro va šie met 
I ket vir tį išau go 2,7 kar to, 
Klai pė do je – 48,8 pro c., Lie
po jo je – 91,5 pro c.

Dėl stin tų sty giaus šie met 
Bal ti jos prie kran tės žve jų 
veik los ro dik liai bus pra sto
ki. Nie kas ne ga li paaiš kin
ti, ko dėl ge ro kai ma žiau nei 
anks tes niais lai kais pa gau ta 
stin tų. Iš tek liai ne tu rė jo ma
žė ti. Moks li nin kų nu sta ty tas 
kie kis anks tes niais me tais 
ne bū da vo iš gau do mas.

Daugėja
meDienos

Žvejyba
pRastėjo
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Vid man tas Ma tu tis

Siū lo iš kas ti grun tą
Lie tu vos ener ge ti kos ins ti tu
to Hid ro lo gi jos la bo ra to ri jos ve
dė jas Bru no nas Gai liu šis pri sta tė 
uos to to bu li ni mo, gi li nant ir pla
ti nant at ski ras vie tas, pro jek tą. 
„Su dė lio ta“ vis kas, ką įma no ma 
da ry ti šie met be po vei kio ap lin kai 
ver ti ni mo do ku men to. Jei tek tų jį 
reng ti, uos to to bu li ni mo dar bai 
tu rė tų vyk ti ge ro kai vė liau. Do
ku men tų pa rink ti ran go vą uos
to gi li ni mui pa ren gi mas pa pras
tai trun ka dve jus me tus.

Pa gal Lie tu vos ener ge ti kos ins
ti tu to pa reng tą pro jek tą dar šie
met siū lo ma ke lio se uos to vie to
se iš kas ti apie 390 tūkst. ku bi nių 
met rų grun to.

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 tei gė, kad sėk mės at ve ju, jei 
kon kur sas ne bū tų ap skųs tas, gi
li ni mo ran go vas jau bus ži no mas 
šiek tiek dau giau nei po dvie jų 
mė ne sių.

Ap sau gos Kur šių ma rias
Lie tu vos ener ge ti kos ins ti tu
to Hid ro lo gi jos la bo ra to ri ja ren
gia ir gi li ni mo dar bų iki 2015 me
tų pro gra mą.

Nuo 10 iki 104 kran ti nės uos
to ak va to ri ją pla nuo ja ma gi lin
ti iki 14,5 met ro. Lai vy bos ka na
las bū tų pla ti na mas nuo 120 iki 
150 met rų, įreng ta pla tes nė lai vų 
ap si su ki mo vie ta ties „Klai pė dos 
Smel te“. Bū tų iš kas ta nuo 2,5 iki 3 
mln. ku bi nių met rų grun to.

Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos
to di rek ci ja sku bi na, kad kuo grei
čiau bū tų pa ruoš tas šio di de lio 
gi li ni mo Po vei kio ap lin kai ver ti
ni mo pro jek tas.

V.Ka ro lis mi nė jo, kad, jei bū tų 
pa si reng ta ir iki 2011 me tų ko vo 
bū tų pa rink tas ran go vas, yra ga
li my bė gau ti ES pa ra mą.

B.Gai liu šis įsi pa rei go jo, kad gi
li ni mui rei ka lin gas Po vei kio ap
lin kai ver ti ni mo do ku men tas bus 
pa reng tas iki šių me tų lapk ri čio 
– tri mis mė ne siais anks čiau nei 
nu ma ty ta pa gal su tar tį.

Jau at lik ti uos to da lies, kur nu
ma ty ti gi li ni mai, geo lo gi niai ty
ri mai. 

Po vei kio ap lin kai ver ti ni mą vi
suo me nei ke ti na ma pa teik ti rug
sė jo pra džio je.

Uos to di rek ci ja tu rės skir ti pi
ni gų prie mo nėms, ku rios ap
sau go tų Kur šių ma rias nuo jū ros 
van dens įsi ver ži mo. 

Nu ma ty ta, kad ver ti nant nuo 
1986 me tų, gi li nant uos tą ar pla
ti nant lai vy bos ka na lą, van dens 
pra te kė ji mas iš Kur šių ma rių į jū
rą ne tu ri vir šy ti 10 pro c. 

Gi li nant uos tą tas ba lan sas iš
lai ko mas įren giant į van dens pu sę 
iš sikišusias kran ti nes, pir sus.

Dėl 2011 me tais pla nuo ja mo 
pra dė ti in ten sy vaus Klai pė dos 
uos to gi li ni mo prie 152 kran ti
nės ties Kiau lės Nu ga ra tu rės bū
ti įreng ta siauresnė van dens pro
ta ka.

B.Gai liu šis ne tgi pa tei kė vi zi
ją, kad atei ty je va di na mo ji ry ti nė 
Kur šių ma rių pro ta ka tarp uos to 
ir Kiau lės Nu ga ros tu rės bū ti už
da ry ta. 

To je vie to je ga li bū ti įreng tas 
pie ti nis uos tas ter mi na lams, pa
nau do jant ir Kiau lės Nu ga rą.

Išim tis:  � tik per šven tes uos te vie nas ša lia ki to plau kia ke li ma ži lai vai, o di de liems to kie ma nev rai dėl 
sau gu mo ne lei džia mi.   Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Uos te pra bil ta apie dvi pu sį eis mą
Su ap lin ki niais uos tais dėl tran zi ti nių 
kro vi nių kon ku ruo jan tis Klai pė dos 
uos tas tu rės bū ti nuo lat to bu li na mas.

Kran ti nės prie Smil ty nės
Pro fe so riaus B.Gai liu šio nuo mo
ne, po 2015 me tų Klai pė dos uos te 
tu rės bū ti pra dė ta rim tai svars ty ti 
dvi pu sio eis mo ga li my bė.

Toks eis mas įma no mas lai vy
bos ka na lą pra pla ti nus iki 200–
220 met rų. Klai pė dos uos te tai 
ga li ma pa da ry ti, jei pa lei Smil
ty nės kran tą bū tų su kal ta nau
ja įlai di nė sie nu tė su trau kė mis. 
Nuo da bar ti nio kran to ji bū tų už 
20–25 met rų – ten, kur bai gia si 
Kur šių ne ri jos po van de ni nis šlai
tas. Kiek kai nuo tų maž daug 11 ki
lo met rų il gio sie nu tė, kol kas nie
kas ne skai čia vo.

Ta čiau tos kran ti nės ga lė tų bū
ti nau din gos uos tui ir dėl to, kad 
prie jų bū tų ga li ma švar tuo tis, bet 
ne bū tų iš krau na mi lai vai.

Pa pil do mos ap sau gos prie mo
nės tu rė tų bū ti tai ko mos ir mo

lams su stip rin ti. Pla čiau pa gi li
nus, į lai vy bos ka na lą ga li pra dė ti 
slink ti mo lų ak me nys.

Tuo at ve ju, jei bū tų sta to mas 
išo ri nis gi lia van de nis uos tas, dvi
pu sis lai vų eis mas da bar ti nia me 
Klai pė dos uos te gal ir ne bū tų rei
ka lin gas. 

Nes ta tant gi lia van de nio ar ba 
neį ve dant dvi pu sio eis mo, Klai
pė dos uos to kon ku ren cin gu mas, 
pa ly gin ti su ki tais re gio no uos
tais, su ma žė tų.

Jau da bar ky la nuo gąs ta vi mų, 
ar į „Klai pė dos Smel tę“ pla nuo
jan tys at plauk ti 300 met rų il gio 
tran so kea ni niai kon tei ner ve žiai 
ne stab dys lai vy bos prie ki tų uos
to kom pa ni jų.

Gy lis – dėl kon ku ren ci jos
Dar vie nas pro jek tas – Mal
kų įlan kos gi li ni mas nuo 11 iki 13 

Po 2015 me tų Klai
pė dos uos te tu rės 
bū ti pra dė ta rim tai 
svars ty ti dvi pu sio 
eis mo ga li my bė.

Brunonas Gai liu šis:

met rų. To kio gy lio rei kia, kad bū
tų už tik rin tos vie no dos są ly gos 
Klai pė dos kon tei ne rių ter mi na lui 
kon ku ruo ti su „Klai pė dos Smel
tės“ kon tei ne rių ter mi na lu.

B.Gai liu šis mi nė jo, kad šiuo 
me tu Mal kų įlan ko je nė ra nė vie
nos kran ti nės, pri tai ky tos 13 met
rų gy liui. To dėl tek tų iš nau jo per
sta ty ti kran ti nes.

Bran giai kai nuo tų įreng ti ir po
van de ni nę sie ne lę ties Smel tės 
pu sia sa ly je esan čiu re tų au ga lų 
bo ta ni niu draus ti niu.

Jei Smel tės įlan ko je ir vyks gi li
ni mas, tai ne anks čiau nei po 2–3 
me tų ir ge rai įver ti nus, koks rea
lus gy lis ten ga li bū ti.

Da bar įplau ki mo į Mal kų įlan
ką plo tis yra 110 met rų. Ri bo tas ir 
lai vų ap su ki mo ra to plo tis.

Prieš ke le rius me tus Mal kų 
įlan ka jau bu vo gi lin ta.
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Per nai per vi sus me tus Pa
na mos ka na lu pra plau kė 14 
702 lai vai. Šie met per I ket
vir tį pra plau kė 3 854 lai
vai ar ba 1,5 pro c. ma žiau 
nei per nai per tą pa tį lai ką. 
Plau ki mas ka na lu, ku rio il
gis 81,6 ki lo met ro, yra 12 
šliu zų, trun ka be veik 20 va
lan dų.

laivųDaR
maŽėja

Ta ry bi nių lai kų Es ti jos dai ni
nin ko gar bei pa va din tas kel
tas „Geor gas Ot sas“ baigs 
plau kio ti lai vy bos li ni ja tarp 
Sankt Pe ter bur go ir Bal tijs
ko. 271 žmo gų ga lin tį priim
ti 1980 m. sta ty tą kel tą pla
nuo ja ma pa nau do ti kaip 
vieš bu tį Sankt Pe ter bur ge.

Ta li ne nuo gąs tau ja ma, kad 
šio uos to veik lą nei gia
mai pa veiks Ru si jos Ust Lu
ga. Nors šie met Ta li ne kro
va šok te lė jo 11 pro c., ta čiau 
ad mi nist ra ci ja lai ko si nuo
sta tos, kad me tų pa bai go
je bus 3 mln. to nų su ma žė ji
mas dėl Ust Lu go je ati da ro
mo ma zu to ter mi na lo.

Keltastaps
viešbučiu

estaibijo
ustlugos

Pi ra tų ju dė ji mas pa sau ly je su si
lau kia vis dau giau dė me sio ir po
pu lia ru mo. Jau įkur ta ir jų par ti ja, 
vyks ta de monst ra ci jos.

Pi ra tų par ti jos
„Links ma sis Ro dže ris“ (angl. Jol
ly Ro ger) – tai tra di ci nis Eu ro pos 
ir Ame ri kos pi ra tų vė lia vos pa va
di ni mas. Da bar net neišp lauk da
mas į jū rą, ga li daug daž niau nei 
XVII am žiu je, iš vys ti ple vė suo
jan tį „Links mą jį Ro dže rį“.

Per nai va sa rą virš de monst
ran tų mi nios vie no je Stok hol
mo aikš tė je lais vai ple vė sa vo 
juo da vė lia va su bal ta kau ko le 
ir su kry žiuo tais kau lais. Tai bu
vo Pi ra tų par ti jos, įkur tos 2006 
m. Šve di jo je, mi tin gas. Ji ko vo
ja prieš in te lek tua li nės nuo sa
vy bės, pa ten tų ir ki tus pa na šaus 
po bū džio įsta ty mus var žan čius 
pi lie ti nes lais ves. Par ti jai pri
klau so apie 50 tūkst. na rių ir ji 
yra tre čia pa gal dy dį Šve di jo je. 
Eu ro par la men to rin ki muo se ji 
su rin ko 7,1 pro c. bal sų ir už si
tik ri no vie ną vie tą.

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

Šie met nend res Rus nės sa lo je 
pjo vė A.De me rec ko tik ro ji ūki
nė bend ri ja, Kniau po įlan ko je ir 
pa ma riuo se ties Kin tais – Sta sio 
Pet ro šiaus įmo nė, tarp Sven ce lės 
ir Kin tų – Gargž duo se įsi kū ru si 
bend ro vė „Da ma va“.

Žie ma nend rių pjo vė jams ne bu
vo pa lan ki. Sto ras snie go sluoks
nis padarydavo sunkesnį spe cia
lios pjo vi mo tech ni kos ju dė ji mą į 
nend ry nus.

„Tu ri me silp ną apa ra tą, su juo 
ir žai džia me žie mą, kai nė ra ki tų 
už siė mi mų“, – iro ni za vo S.Pet
ro šius.

Jis pa tiks li no, kad nend res 
pjau ti ga li tik ant ly gios pie vos 

ar ba ant le do be snie go. Įsi gy ti 
200–300 tūkst. li tų kai nuo jan
tį mo der nes nį nend rių pjo vi mo 
kom bai ną neap si mo ka.

„Nend rių pa klau sa per kri zę 
smar kiai su ma žė jo. Prip jo vė me ir 
pa ruo šė me nend rių tris „fū ras“. 
Vie ną ge gu žės vi du ry je par duo
si me da nams, ki tas, ti ki mės, kas 
nors nu pirks Lie tu vo je“, – vy
lė si S.Pet ro šius. Jis pri dū rė, kad 
prieš kri zę da nai ypač ge rai pir
ko nend res.

Iš Lie tu vos įmo nių nend res su
pir ki nė jo bend ro vė „Da ma va“. Ji 
ga mi na nend ri nius sto gus.

„Per kri zę nie kam ne be rei kia 
nend ri nių sto gų. Esa me pri pjo vę 
nend rių, džio vi na me ir ri ša me į 
pun de lius. Mū sų po rei kis yra apie 
200–300 tūks tan čiai nend rių 

Nend rių pjau ti ne beap si mo kė jo
La biau siai pa vei ku si sta ty bų vers lą 
kri zė ne pa mir šo ir nend ri nių sto gų 
klo jė jų, taip pat ir Kur šių ma rių 
pa kran čių nend rių pjo vė jų.

pun de lių. Kur šių ma rių pa kran
tė se su rink si me ko kį 20 tūks tan
čių pun de lių. Ki tas teks pirk ti iš 
Ki ni jos, Ru si jos, Tur ki jos“, – aiš
ki no šios bend ro vės at sto vas Ma
rius Šat kus. Net jei Kur šių ma rių 
pa kran tė se ir pa vyk tų pri pjau
ti dau giau nend rių, vis tiek da
lį tek tų pirk ti iš už sie nio. Lie tu
viš kos nend rės, anot M.Šat kaus, 
yra pra stes nės ko ky bės – sto ros, 
minkš tos, daž nai užau ga krei vos.

Ne mu no del tos re gio ni nio 
par ko di rek to rius Ne ri jus Gri
ce vi čius tei gė, kad Kur šių ma
rių pa kran tėms yra ge riau, kai 
nu pjau na mos nend rės. Pak ran
tės at si nau ji na, šva res nis tam
pa van duo.

Nend rė se pe ri ir dau gy bės rū
šių paukš čiai.

„Il gai te ko įro di nė ti moks li
nin kams iš Vil niaus, kad se nus 
nend ry nus rei kia pjau ti“, – tvir
ti no S.Pet ro šius.

Il gai ne leis ta lies ti iki pu sės ki
lo met ro plo čio Kniau po įlan kos 
nend ry nų. Ir da bar, anot S.Pet
ro šiaus, jie kas met „žai džia“ su 
ma žais nend ry nų plo te liais.

„Links ma sis Ro dže ris“ vis dar ple vė suo ja

Po ky tis:  � nend rės šie met ne bė ra to kios pa klau sios, kaip prieš 2–3 
me tus.   Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Kaip sa kė na cio na li nio par ko 
di rek to riaus pa va duo to jas Vik
to ras Ko lok šans kis, Kur šių ne ri
jo je nend rės pjau na mos ne ko
mer ci niais tiks lais, o tik tam, kad 
gra žio se vie to se neužs to tų vaiz
do į ma rias.

Tai nau do da ma si fon dų pi ni
gais da ro Ne rin gos sa vi val dy bė. 
Anks čiau Ne rin gos pa kran tė
se, sau gant kran tus nuo ero zi jos, 
nend rės ne tgi bu vo so di na mos. 
Da bar to ne be da ro ma, nes jų pri
augo per daug.

Pa na šios pi ra tų par ti jos vei kia 
dar ke lio li ko je ša lių, tarp jų Vo
kie ti jo je, Is pa ni jo je, Aust ri jo je, 
Suo mi jo je, Pran cū zi jo je ir Len
ki jo je – ofi cia liai, o ki tur pu siau 
le ga liai. Puoš tis pi ra tų vė lia vo
mis mėgs ta ang lo sak siš kų ko
le džų spor to ko man dos. Se nų jų 
pi ra tų at ri bu ti ka puo šia si ir dau
ge lis pa jū rio vieš bu čių ir res to ra
nų vi sa me pa sau ly je.

Lai vy nų pa si di džia vi mas
Kaip ir se nais lai kais, „Links mą jį 
Ro dže rį“ la biau siai mėgs ta jū ros 
žmo nės. Pa sau ly je ap stu pra mo

gi nių jach tų, ku rių stie buo se ple
vė suo ja juo da vė lia va su kau ko le 
ir kau lais.

Ne ven gia to kios at ri bu ti kos ir 
kai ku rių vals ty bių ka ri nės pa jė
gos. JAV jū rų ka ro avia ci jos es
kad ri lės nau do ja si „Jol ly Ro ger“ 
ski ria mai siais ženk lais.

Jung ti nės Ka ra lys tės ka ri niai 
lai vai iš skir ti niais at ve jais grįž ta 
į uos tą iš kė lę pi ra tų vė lia vą. To kia 
tra di ci ja at si ra do XX a. pra džio je. 
1901 m. bri tų Ka ra liš ko jo ka ri nio 
lai vy no ad mi ro las Ar tū ras Vil so
nas kar tą pa reiš kė, kad po van
de ni niai lai vai – tai „ne gar bin ga, 

spar nuo tų jų ra ke tų, 2003 m. ba
lan džio 16 die ną grį žo į Pli mu tą 
iš kė lęs tra di ci nę pi ra tų vė lia vą.

Pa na šiai apie sa vo per ga les pra
ne ša ir į sa vo nuo la ti nę ba zę grįž
tan tys kai ku rie JAV ka ro lai vai.

„Sėk mės džen tel me nai“
„Links ma sis Ro dže ris“ ple vė
suo ja jau dau giau kaip tris šim
tus me tų. Pran cū zi jos pi ra tas 
Ema nue lis Vy nas, gy ve nęs XVII 
a., lai ko mas pir muo ju „sėk mės 
džen tel me nu“, iš kė lu siu to kią 
vė lia vą.

Jos juo da me fo ne bu vo vaiz
duo ja ma bal ta kau ko lė ant su
kry žiuo tų kau lų, o po jais – smė
lio laik ro dis, pri me nan tis už pul to 
lai vo įgu lai, kad ne pak lu sus pi ra
tų rei ka la vi mui, lai kas gy ven ti 
jiems bai gia si.

Tuo me tu kiek vie nas gar sus 
pi ra tas, toks kaip Ed var das Te
čas, pra min tas Juo da barz džiu, 
Dže kas Rek he mas, Sti das Bo ne
tas ar Ri čar das Vor le jus, tu rė
jo sa vo kiek mo di fi kuo tą vė lia
vą, ta čiau jo je vi sa da do mi na vo 
kau ko lė, kau lai ar ba ske le tas.

Sim bo lis:  � JAV lai vas iš ka ro Per sijos įlan ko je grį žo iš kė lęs pi ra tų vė
lia vą.   „Ha wes.na vy“ nuo tr.

Ve nan tas But kus ne są ži nin ga ir neang liš ka“, to dėl 
po van de ni nių lai vų įgu los tu rė
tų bū ti trak tuo ja mos kaip pi ra
tai ir, pa te ku sios į ne lais vę, pa
ka ria mos.

Toks se no ad mi ro lo po žiū ris 
ne bu vo priim ti nas nau jos kar tos 
ka ro jū ri nin kams ir jie tai vie šai 
pa de monst ra vo.

Bri tų po van de ni nio lai vo va
das Mak sas Hor to nas, 1914 m. 
rug sė jo 13 d. nu skan di nęs vo kie
čių krei se rį, grį žo į uos tą iš kė lęs 
„Links mą jį Ro dže rį“.

Nuo ta da pi ra tų vė lia va vis daž
niau ple vė suo ja bri tų po van de ni
niuo se lai vuo se, jiems grįž tant iš 
sėk min gų ka ri nių ope ra ci jų.

Pa vyz džiui, „Tur bu lent“, da
ly va vęs ka re su Ira ku ir pa lei dęs 
ten apie 30 „To ma hawk“ kla sės 

„Links ma sis Ro dže
ris“ ple vė suo ja jau 
dau giau kaip tris 
šim tus me tų.


