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Dėl Venesuelos naf os – ne su sip ra ti mai

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

Uos te – du kon ku ren tai
„Liūd no je kri zės ap lin ko je yra 
ir gra žių die nų, šven čių. Tu ri me 
to liau dirb ti. Iš kė liau už da vi nį 
nau jais vil ki kais Klai pė dos uos
te užim ti di des nę šios pa slau
gos rin kos da lį“, – tei gė kon cer
no „Ache mos gru pė“ pre zi den tas 

Pre ten duos į di des nę da lį rin kos

Klai pė dos jū rų kro vi nių kom pa ni ja bai
gė for muo ti vil ki kų par ką. Paš ven tin
tas pa sku ti ny sis vil ki kas „KLAS CO-2“.

Bro nis lo vas Lu bys. Uos te vil ki mo 
pa slau gas, be KLAS CO pa da li nio, 
tei kia ir bend ro vė „Tow mar Smit 
Bal tic“. Pas ta ro sios rin kos da lis 
– di des nė. Tei gia ma, kad ji val do 
apie 80 pro c. Klai pė dos uos to lai
vų vil ki mo pa slau gų rin kos.

Dėl kon ku ren ci jos, ku ri KLAS CO 
at sto vų nuo mo ne, yra pa žeis ta, tarp 
vil ki mo pa slau gas uos te tei kian čių 
bend ro vių vyks ta gin čai teis me.

Klai pė dos jū rų kro vi nių kom
pa ni jos ge ne ra li nis di rek to rius 
Aud rius Pau ža ak cen ta vo, kad 
uos tui yra svar bu, jog lai vai bū
tų ap tar nau ja mi pa ti ki mai, sau
giai ir ope ra ty viai. Jis ne no rė jo 
at skleis ti, ko kią da lį rin kos pri
va lės at ko vo ti.

Da bar kom pa ni jos fi lia las 
„KLAS CO To wa ge As sis tan ce“ 
nau do ja vil ki kus „KLAS CO1“ ir 
„KLAS CO2“ bei se nuo sius vil
ki kus „Bi zo nas“ ir „Bar ta“.

Su ža vė jo gais ri nin kus
Du nau jus iden tiš kus vil ki kus 
KLAS CO įsi gi jo per dve jus me tus 
už 35 mln. li tų. Ga lin gi vil ki kai 
ap rū pin ti JAV kom pa ni jos „Ca

ter pil lar“ ga my bos va rik liais. Jie 
iš vys to 4520 ark lio ga lių. Vil ki

kuo se su mon tuo tos 55 to nų ga lios 
trau kos ger vės. Ru si jos Sankt Pe
ter bur go „Pel la“ ga myk lo je pa sta

ty ti vil ki kai už tik ri na sau gų ma
nev ra vi mą švar tuo jant prie uos to 
kran ti nių di džiau sius lai vus.

KLAS CO ge ne ra li nis di rek to
rius Aud rius Pau ža ak cen ta vo, 
kad nau juo siuo se vil ki kuo se su
mon tuo ta mo der ni gais rų ge si ni
mo įran ga.

Klai pė dos prieš gais ri nė gel
bė ji mo val dy ba no rė jo įsi gy ti 
at ski rą lai vą gais rams uos te ge
sin ti. Iš vy dęs „KLAS CO“ vil ki
kus, Prieš gais ri nės ap sau gos ir 
gel bė ji mo de par ta men to di rek
to rius Re mi gi jus Ba niu lis tei gė, 
kad tar ny bai sunk me čiu pirk ti 
lai vą neį ma no ma, to dėl teks tar
tis su vil ki kų kom
pa ni jo mis.

„Pel la“ ga myk lo
je pa sta ty ti vil ki
kai už tik ri na sau
gų ma nev ra vi mą 
švar tuo jant prie 
uos to kran ti nių di
džiau sius lai vus.

Ga li my bės:  � vil ki kas „KLAS CO-2“ pa sta ty tas orien tuo jan tis, kad uos te prii ma mi lai vai bus dar di des ni.   Vid man to Ma tu čio nuo tr.
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Pre ten duos į di des nę da lį rin kos
„Man at ro dė, kad 
gra žes nės tech ni kos 

už gais rų ge si ni mo ma ši ną nė
ra. Bet kai pa ma čiau tuos lai vus, 
jų ga li my bes ge sin ti, tuo sua be
jo jau. Džiau giuo si, kad vers las ne 
tik sa vo ko mer ci nius, bet ir bend
ruo sius klau si mus spren džia“, – 
tei gė R.Ba niu lis. Jo nuo mo ne, kol 
kas gais rų ge si ni mo ga li my bės 
uos te bu vo pa kan ka mai ri bo tos. 
KLAS CO įsi gi jus nau jus vil ki kus, 
jos ge ro kai pra plės tos.

Įž vel gia naujas galimybes
„Se nie ji buk sy rai ne bea ti ti ko 
uos to įvaiz džio. Ne no rė da mi pra
ras ti vers lo da lies, in ves ta vo me į 
nau jus vil ki kus. Į uos tą at plau
kian tys lai vai spar čiai di dė ja. Dar 
šiais me tais Klai pė do je bus prii
mi nė ja mi 80 tūkst. to nų tal pos 
lai vai. Be mo der nių buk sy rų jų 
priim ti ne bū tų įma no ma. Da bar 
tu ri me vil ki kus, ku rie ga li priim ti 
bet ko kio dy džio į Klai pė dos uos
tą at plau kian čius lai vus“, – pa
tei sin da mas sunk me čio in ves ti
ci jas aiš ki no B.Lu bys.

Jis ak cen ta vo, kad uos tas tu
ri ruoš tis priim ti ir di džiau sius į 
Bal ti jos jū rą ga lin čius at plauk ti 
šim to tūks tan čių to nų lai vus.

„Tai nė ra šių me tų sie kis. 
Bet tiks las – priim ti to kius lai
vus uos te – tu rė tų bū ti iš kel tas. 

Šiau ri nė je uos to da ly je atei ty
je tai bus įma no ma“, – svars tė 
B.Lu bys.

Pa gal ke ti ni mus priim ti vis 
di des nius lai vus KLAS CO ir 
pla nuo ja in ves ti ci jas. Per pa
sta ruo sius dve jus me tus KLAS

CO in ves ti ci jos ir taip bu vo 
kuk les nės nei anks čiau. Ta čiau 
jau nu ma ty ti nau ji di des ni įdė
ji mai.

„Plė si me Grū dų ter mi na lą, 
sta ty si me 80 tūkst. to nų Bi rių 
trą šų ter mi na lo san dė lį. Apie 

tai kal bė jo mės su Bal ta ru si jos 
mi nist ru pir mi nin ku Ser ge ju
mi Si dors kiu. Iš lie ka ge ros per
spek ty vos, kad per mū sų ter
mi na lą bus ga be na mi di de li 
kie kiai bal ta ru sių trą šų“, – ti
ki no B.Lu bys.

Pers pek ty vos:  � nau jo ter mi na lo ati da ry mas ar lai vo įsi gi ji mas jū ri nės bend ruo me nės at sto vams, kaip 
teigė Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ vadovas Aloyzas Kuzmarskis, yra bend ra šven tė, nes 
vi sa tai di di na uos to kon ku ren cin gu mą.   Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Su ža vė jo:  � KLAS CO vil ki kai pa-
da rė įspū dį šalies ugniagesių 
vadui R.Ba niu liui.

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

Po tank lai vį – kas sa vai tę
Nė ra aiš kaus at sa ky mo, ar bus 
ga be na ma Ve ne sue los naf ta į Bal
ta ru si jos No vo po loc ko ga myk
lą per Lie tu vą. To kį no rą pa reiš
kė Lie tu vos prem je ras And rius 
Ku bi lius. Bal ta ru si jos prem je ras 
Ser ge jus Si dors kis ne pa tei kė vie
na reikš mio at sa ky mo.

Įver ti nęs Klai pė dos uos to ir 
Bū tin gės naf tos ga li my bes jis 
tei gė, kad tiek naf tos pro duk tus 
krau nan ti „Klaipėdos nafta“, tiek 
„Orlen Lietuva“ naf tos ga myk lai 
ša lia Ma žei kių naf tą tie kian tis 
Bū tin gės naf tos ter mi na las ne
ga lė tų priim ti tų kie kių naf tos, 
ku riuos Bal ta ru si ja pirk tų iš Ve
ne sue los.

Norint No vo po loc ko ga myk lą 
ap rū pin ti ža lia vo mis per me tus 
rei kė tų im por tuo ti apie 10 mln. 
to nų naf tos. Da bar ji iš Ru si jos į 

Dėl naf os – ne su sip ra ti mai

No vo po loc ką tie kia ma „Druž
bos“ vamz dy nu. Jū ra at si vež ta 
naf ta bū tų ge ro kai bran ges nė.

Per abi naf tos per dir bi mo ga
myk las No vo po loc ke ir Mo zy ry
je Bal ta ru si jai per pa rą rei kia 30–
32 tūkst. to nų naf tos.

Tai reiš kia, kad kiek vie ną sa vai
tę tu rė tų at plauk ti po vie ną „Pa
namax“ ti po tank lai vį su naf ta, 
skir ta at ski roms Bal ta ru si jos ga
myk loms.

Abe jo nės dėl ko ky bės
Per Uk rai nos Ode sos uos tą iš Ve
ne sue los at ga ben ta be veik 80 
tūkst. to nų naf tos Mo zy rio naf
tos ga myk lą ge le žin ke liais pa sie
kė ge gu žės 2 die ną.

Ta čiau Bal ta ru si jos in ter ne ti
nės ži niask lai dos po rta le „Afn.
by“ apie Ve ne sue los naf tą at si
lie pia ma skep tiš kai.

Tei gia ma, kad iš Ve ne sue
los naf ta pirk ta ne tik už auk si
nę kai ną, bet ir yra ne la bai ti ku si. 
Vie to je aukš tos mar kės „San
ta Barbaros“ naf tos Bal ta ru si ja 

iš Ve ne sue los ne va ga vu si pa na
šią į ru siš kos „Ural“ mar kės naf
tą. Net gi iš kel ta to kia ver si ja, jog 
Uk rai no je da lis Ve ne sue los naf
tos ga lė jo bū ti per pil ta į ru siš
ką. „Afn.by“ pra ne šė, kad pa gal 

sie ros, va na džio ir kok so su dė tį 
iš Ve ne sue los gau ta naf ta nea ti
tin kan ti tos, ku rią bu vo nu ma ty
ta tiek ti pa gal su tar tį.

Ta čiau pa gal tie ki mo do ku
men tus iš Ve ne sue los gau ta naf
ta ati tin ka „lengvos“ naf tos spe
ci fi ka ci ją.

Įsi ti kin ti, ar tik rai gau ta ne ko
ky biš ka naf ta, į Mo zy rio ga myk
lą nu vy kęs Bal ta ru si jos prem je ras 
S.Si dors kis. Bal ta ru si jos naf
tos kom pa ni jos, ku ri im por tuo
ja naf tą iš Ve ne sue los, va do vy bė 
aiš ki nu si, kad iš Pie tų Ame ri kos 
at vež tos naf tos ko ky bės ir efek
ty vu mo ro dik liai bus ži no mi ge
gu žės vi du ry je.

Pa ti kin ta, jog Mo zy rio ga myk
la ga lės per dirb ti ir „sunkesnę“ 
nei pla nuo ta naf tą. Aukš to sie
rin gu mo „sunki“ naf ta Mo zy rio 
ga myk lai ne san ti nau jie na, nes 

iš Ru si jos Pa vol gio ir Ko mi jos re
gio nų to kia naf ta bu vo tie kia ma 
nuo lat.

Tie ki mas pa dvi gu bės
„Afn.by“, ku ris skel bia si esąs ne
prik lau so mas nau jie nų ir ana li ti
kos po rta las, tei gė, kad jau iš ki lo 
abe jo nių, ar Bal ta ru si jai ap si mo
ka pirk ti Ve ne sue los naf tą.

Bal ta ru si jos ana li ti nio cent
ro „Strategija“ va do vas Leo ni das 
Zai ko pa reiš kė, kad naf tos ga be
ni mas iš Ve ne sue los yra be tiks
lė, ab sur diš ka ope ra ci ja, nes jos 
„pelningumas“ su da ro mi nus 22 
pro c.

Ta čiau Bal ta ru si jos nau jie nų 
agen tū ra „Belta“ iš pla ti no pra ne
ši mą, ku ria me šios ša lies mi nist
ras pir mi nin kas S.Si dors kis ko
men tuo ja, kad Ve ne sue los naf tos 
tie ki mas į Bal ta ru si jos ga myk las 
jau ar ti miau siu me tu pa dvi gu bės. 
Jis ne tgi pra bi lo apie tai, kad Bal
ta ru si ja ir Ve ne sue la yra su ta ru
sios kur ti bend rą naf tos ap do ro
ji mo ga myk lą.

Neuž si min ta apie tai, jog Ve
ne sue los naf ta yra aukš to sie
rin gu mo, o tai reiš kia – „sunki“. 
S.Si dors kis „Beltai“ ko men ta
vęs, kad Ve ne sue los naf ta tu ri 
ma žai sie ros, to dėl iš jos gau na
mi di des ni švie sių jų naf tos pro
duk tų – ben zi no, dy ze li nio ku
ro kie kiai.

Ta čiau S.Si dors kis ne sku
ba at sa ky ti, ka da bus priim tas 
ki tas tank lai vis su Ve ne sue los 
naf ta.

„Tai ne žai di mas, o rim tas vers
las. Ap do ro si me pir mą ją par ti ją, 
įver tin si me lo gis ti ką, pa si rink si
me ke lius ki tam tank lai viui pri
imti“, – ko men ta vo jis.

Bal ta ru si jo je vis la
biau kais ta aist ros 
dėl Ve ne sue los 
naf os. Ban do mo ji 
Ve ne sue los naf os 
eks por to į Bal ta ru
si ją par ti ja ga li bū ti 
ir pa sku ti nio ji.

Pa siun ti nys:  � pir mą ją par ti ją Ve ne sue los naf tos, skir tos Bal ta ru si jai, į Ode sos uos tą at pluk dė tank lai vis 
„Seastar“.   „Ma ri ti me traf fic“ nuo tr.

Tei gia ma, kad iš Ve
ne sue los naf a pirk
ta ne tik už auk si nę 
kai ną, bet ir yra ne
la bai ti ku si.
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Klai pė dos kon tei ne rių ter-
mi na las di dins bal ta ru siš-
kų trak to rių ir sunk ve ži mių 
kro vą. Ra ti nės tech ni kos 
ter mi na lui įreng ti šie met 
nu ma ty ta skir ti 2,5 mln. li tų. 
Ge gu žę į Ve ne sue lą bus iš-
ga benta spe cia li zuo ta tech-
ni ka. Vyks kon kur sas dėl 
sunk ve ži mių ve ži mo į Či lę.

Automobilių
terminAlAs

Šian dien pra dė ti ge le žin ke-
lio eu ro pi nės ir pla čio sios vė-
žės su gre ti ni mo dar bai ruo že 
Mockava–Šeštokai. Skep tiš-
kai eu ro pi nės vė žės kū ri mą 
ver ti na B.Lu bys. Jis ma no, 
kad tai 30–50 m. per anks ty-
vas pro jek tas. Da bar nau din-
giau vys ty ti uos tą ir jo ge le-
žin ke lius.

Iš Brė mer ha ve no uos to į 
Kot ką iš ga ben ti pir mie ji 12 
m il gio „Nord Stream“ du jo-
tie kio vamz džiai. Klai pė dos 
uos te taip pat pla nuo ta krau-
ti da lį du jo tie kio vamz džių ir 
jiems už pil ti rei ka lin go grun-
to. Ke ti ni mų pro to ko las krau-
ti vamz džius ir grun tą yra 
pa si ra šy tas su KLAS CO.

skeptiškAs
požiūris

Dujotiekio
meDžiAgos

pirmADiENiS, gEgužėS 10,  2010

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

Po sun kios li gos vėl pra dė jęs dirb
ti uos to ka pi to nas Vik to ras Lu ko
še vi čius tei gė pa ju tęs uos to vers
lo spau di mą.

Uos to vers li nin kai pa gei dau ja, 
kad kli ren sas, ar ba at stu mas nuo 
ky lio iki dug no, bū tų su ma žin tas 
nuo pu sant ro iki vie no met ro.

„Vers lo ir ūki niai in te re sai uos
te ne ga li už gož ti sau gios lai vy bos 
in te re sų“, – tei gė V.Lu ko še vi
čius.

Uos ti nin kai jį lai ko tuo as me
niu, ku ris la biau siai ir prie ši na si 
kli ren so pa kei ti mui nuo pu sant
ro iki vie no met ro.

Uos to ka pi to nas V.Lu ko še vi
čius bu vo ini cia to rius, kad ne
prik lau so mas eks per tas iš Di
džio sios Bri ta ni jos įver tin tų, koks 
at stu mas tarp lai vo ir dug no yra 
priim ti nas Klai pė dos uos te. Bu
vo duo tas ne dvip ras mis at sa ky
mas, jog tas at stu mas uos to vi di
nia me ka na le tu ri bū ti ne ma žiau 
kaip pu sant ro met ro, o išo ri nia
me – du met rai.

„Ne ga liu leis ti, kad Klai pė dos 
uos tas vers lo in te re sų ar pa vie
nių spe cia lis tų ini cia ty va bū tų 
pa vers tas ban dy mų po li go nu“, – 
tvir ti no V.Lu ko še vi čius.

Ar tai reiš kia, kad už ker ta mas 
ke lias bet ko kioms dis ku si joms 

Ka pi to nas 
pa ju to spau di mą

apie ma žes nį kli ren są tarp vers
lo ir uos to tar ny bų?

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 ti ki no, kad nu pir kus pa žan gią 
gy lio ma ta vi mo įran gą, su dė lio jus 
uos to gi li ni mo ir gy lio ma ta vi mo 
me to di ką gal ir bus ga li ma ke liais 
cen ti met rais su ma žin ti kli ren są.

Lie tu vos ener ge ti kos ins ti tu to 
Hid ro lo gi jos la bo ra to ri jos ka ted
ros ve dė jas Bru no nas Gai liu šis 
pa tei kė siū ly mą, ką rei kia pa da ry
ti, kad bū tų pa ge rin tas uos to gi
li ni mas. Siū lo ma priim ti nor ma
ty vi nį do ku men tą, ku ria me bū tų 
reg la men tuo ti spe ci fi niai uos tų 
gi li ni mo dar bai. Iki šiol gi li ni mo 
lei di mai bu vo iš duo da mi tik re
mian tis ap lin ko sau gi niu „LAND 
46A2002“ nor ma ty vu, ku ris nu
ma to iš kas tų grun tų tvar ky mą.

Tai, kad uos to gi li ni mo veik lo je 
yra daug ne tvar kos, ypač iš ryš kė
jo 2009ai siais ir šiais me tais, kai 
šiau ri nė je uos to da ly je įstri go ka
na lo gi li ni mo dar bai.

V.Ka ro lis tei gė, jog pa gal B.Gai
liu šio pa teik tus pa siū ly mus bus 
pa pil dy tos Klai pė dos vals ty bi nio 
jū rų uos to nau do ji mo ir eksp loa
ta vi mo tai syk lės. Jas tvir tins su
si sie ki mo mi nist ras. Ge res nės 
uos to iš gi li ni mo są ly gos, ma no
ma, taip pat pri si dės prie to, kad 
dis ku si jos apie kli ren so ma ži ni mą 
ga li bū ti konk re tes nės.

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

„Ren giant ap skri ties bend rą jį 
pla ną bu vo nu spręs ta iš tir ti ir 
jū rą, kad tai ne bū tų bal ta dė mė. 
To je vie to je bu vo ras ta naf tos, 
grę ži nys už plom buo tas. Naf
tos paieš kos juk vi sur vyks ta. 
Tad ir do ku men te yra pa žy mė
ta, kad ties Juodk ran te yra naf
tos. Įt rauk ti ir jū ri nę da lį, ren
giant ap skri ties bend rą jį pla ną, 
pa rei ka la vo Klai pė dos vals ty bi
nio jū rų uos to di rek ci ja“, – tei
gė bend ro jo pla no pro jek to va
do vė Lai ma Ja nu lie nė. Taip pat 
vie šai bu vo pa teik ta in for ma ci

ja, kad Klai pė dos ap skri čiai ne
prik lau san ti Bal ti jos jū ros da
lis į jos bend rą jį pla ną įtrauk ta 
Klai pė dos uos to ka pi to no pra
šy mu.

Tai tar si ir su da rė nuo mo nę, 
kad naf tos plat for ma rei ka lin ga 
to les nei uos to veik lai vys ty ti.

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 nei Uos
to di rek ci jos, nei Uos to ka pi to no 
tar ny ba nė ra pra šiu si į ap skri
ties bend rą jį pla ną įtrauk ti naf
tos plat for mą.

„Pap ra šiau pa teik ti in for ma
ci ją, iš kur at si ra do to kios kal bos 
apie Uos to di rek ci jos ar Uos to ka

pi to no tar ny bos ini cia ty vas“, – 
tvir ti no E.Gent vi las. Anot jo, jei 
jū ro je bu vo ras ta naf tos, plat for
mos vie tą gal kas nors ir pa žy mė
jo, bet tai ne reiš kia, kad grę ži nys 
bus eksp loa tuo ja mas.

Už 14–15 ki lo met rų nuo kran to 
jū ro je nu ma to ma plat for ma kel tų 
di de lį pa vo jų Kur šių ne ri jai ir vi
sam pa jū riui. 

Dėl apsk ri ties bend ra ja me pla
ne pa žy mė tos naf tos plat for mos 
jaut riai su rea guo ta ir to dėl, kad 
šiuo me tu pa sau lį šiur pi na vaiz
dai iš Mek si kos įlan kos. Ten naf
tos plat for mo je įvy kus spro gi mui 
į įlan ką iš si lie jo di džiu liai kie kiai 
naf tos.

Uos tui naf os 
plat for mos ne rei kia

Griež tai:  � V.Lu ko še vi čius tei gė ne lei siąs, kad uos tas bū tų pa vers tas 
ban dy mų po li go nu.   Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Uos to di rek ci ja iš kart su rea ga vo į pa si ro džiu sią ži nią, kad 
naf os plat for ma jū ro je ties Juodk ran te Klai pė dos ap skri ties 
bend ro jo pla no spren di niuo se at si ra du si jos ini cia ty va.

Rea ly bė:  � ne to li Lie tu vos sie nos kol kas yra vie nin te lė naf tos plat for ma – Ru si jai pri klau san ti D-6.
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Jung ti nis Ta li no uos tas per I 
ket vir tį už dir bo 10,438 mln. 
eu rų pel no. Tai 8 pro c. dau-
giau nei per nai. Uos to pa ja-
mos iš veik los ir par da vi mų 
su da rė per 24 mln. eu rų. 
Per nai Ta li no uos tas už dir bo 
26,2 mln. eu rų pel no. Ge res-
nius re zul ta tus lė mė per nai 
8,7 pro c. išau gu si kro va.

tAlino
pelnAs

Vents pi lio uos te ki lo skan-
da las. „Vets pils naf ta“ re-
zer vua ruo se ap tik tas per 
100 to nų skir tin gų naf tos 
pro duk tų trū ku mas. Ku ras 
pa slap tin gai nu te kė jo į juo-
dą ją rin ką. Pa sit vir ti no gan-
dai, kad ter mi na luo se eg zis-
tuo ja sis te mą mai ti nan tys 
juo die ji srau tai.

Lai vy bos kom pa ni ja „Vi king 
Li ne“ pla nuo ja tarp Šve di jos 
ir Suo mi jos plau kio jan čiuo-
se kel tuo se „Amo rel la“ ir 
„Isa bel la“ vie to je jū ri nio ma-
zu to pra dė ti nau do ti du jas. 
Pas kelb tas lai vų per tvar ky-
mo kon kur sas. Pa kei ti mų 
bus ir du ji nius lai vus priim-
sian čiuo se uos tuo se.

„ištuštėjo“
rezervuArAi

lAivus
vArysDujos

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

Naf os ir jos pro duk tų dau gė ja
Kro va šok te lė jo net 19,5 pro cen to. 
Ką tai reiš kia: ar praė ju sių me tų 
ket vir ta sis mė nuo bu vo la bai blo
gas, ar šie me tai la bai ge ri?

Per nai ba lan dis bu vo pa
ts pra sčiau sias mė nuo. Tuo
met krau ta 2,26 mln. to nų kro
vi nių. Šie met ba lan dį krau ta 2, 
422 mln. to nų kro vi nių, va sa rį 
– 2,285 mln. to nų kro vi nių. Bet 
pa sta ra sis mė nuo bu vo ir trum
piau sias. Šie met ba lan dį, pa ly
gin ti su ko vu, krau ta 173 tūkst. 
to nų ma žiau. Tai yra 4–6 vi du
ti niai lai vai. Ta čiau ba lan dį yra 
fik suo tos ir ke lios labai tei gia mos 
ten den ci jos. 25 pro c. dau giau nei 
per nai krau ta naf tos pro duk tų. 
Tai šių pro duk tų kro vos at si li ki
mą nuo praė ju sių me tų su ma ži
no iki mi nus 2,5 pro c. Klai pė dos 
vals ty bi nio jū rų uos to ge ne ra li nio 
di rek to riaus Eu ge ni jaus Gent vi lo 
ver ti ni mu, naf tos pro duk tų bu vo 
su ma žė ję dėl šal tos žie mos.

„Kal bė jau si su naf tos ter mi na
lų va do vais, ku rie už tik ri no, jog ir 
ge gu žę bus naf tos pro duk tų kro
vos au gi mo ten den ci jos“, – ti ki
no E.Gent vi las. Lo giš ka, kad ky
lant pa sau li nėms naf tos kai noms 
di dė ja ir Ru si jos bei Bal ta ru si jos 
naf tos pro duk tų eks por tas.

Balandį uos te – kro vos šuo lis

Klai pė dos uos te 
skai čiuo ja mi kro
vos re kor dai – pro
cen ti nė kro vos iš
raiš ka žymiai di dė
ja. Pa gal kro vos au
gi mą pa ly gin ti su 
praė ju siais me tais, 
šių me tų ba lan dis 
yra re kor di nis.

Ba lan dį žymiai šok te lė jo naf
tos kro va Bū tin gės ter mi na le – 
net 40 pro c. Ta čiau per ke tu ris 
mė ne sius bend ras skir tu mas nuo 
praė ju sių me tų kro vos dar su da rė 
7,5 pro c., ar ba 195 tūkst. to nų.

At si gau na eko no mi ka?
Dar vie na ten den ci ja – gerokai 
išau gu si me die nos ir miš ki nin
kys tės pro duk tų kro va. Ba lan
dį fik suo tas net 102,9 pro c. au
gi mas. Iki šiol to kiais tem pais 
me die nos kro vą di di no tik Lat vi
jos uos tai.

Ar tai reiš kia, kad ir Lie tu vo je 
kri zės pri slėg tai eko no mi kai ge
rin ti ima ma si miš kų eks por to?

Ba lan dį stai ga net 54,7 pro c. 
šok te lė jo me ta lo lau žo kro va, 
nors nuo me tų pra džios ji di dė
jo kuk liau – tik 4,5 pro c. Stai gų 
šuo lį lė mė ge ro kai išau gu sios me

ta lo lau žo su pir ki mo kai nos. Ša
ly je prie kai ku rių su pirk tu vių ne
tgi nu si drie kė ei lės.

Ge ro kai dau giau nei per nai 
uos te krau ta kel tais ga be na mų 
kro vi nių. E.Gent vi las tai aiš ki no 
ne tik po ky čiais rin ko je, kai iš Ry
gos ne be li ko kel tų li ni jos į Vo kie
ti ją, bet ir at si gau nan čia Lie tu vos 
eko no mi ka. Jū rų kel tais ga be na
mų ra ti nių kro vi nių šie met ko
vą ir ba lan dį bu vo daugiausia per 
pa sta ruo sius 16 mė ne sių. Ki tas 
eko no mi kos at si ga vi mo po žy mis 
uos te yra kon tei ne rių kro va. Iki 
šiol ji au go tik to no mis, nes ma
žė jo pluk do mų tuš čių kon tei ne
rių. Ba lan dį labiau (+19,7 pro c.) 
kon tei ne rių kro va pra dė jo aug ti ir 
pa gal są ly gi nius vie ne tus (TEU). 
Per ke tu ris mė ne sius kon tei ne rių 
kro vos au gi mas pa gal TEU Klai
pė dos uos te bu vo 5,4 pro c., ar ba 
4546 jū ri niais kon tei ne riais di
des nis.

Di džiau sias šių me tų pa ra
dok sas yra tai, kad di dė jant kro
vai ma žė ja į uos tą at plau kian čių 
lai vų. Nors šie met ba lan dį, pa
ly gin ti su praė ju sių me tų ba lan
džiu, kro va au go 19,5 pro c., ta čiau 
lai vų at plau kė net 21,2 pro c., ar ba 
131, ma žiau.

Nuo me tų pra džios, nors kro va, 
pa ly gin ti su 2009 me tais, išau go 
16,8 pro c., lai vų at plau kė 17 pro c., 
ar ba 401, ma žiau.

Žymus lai vų su ma žė ji mas taip 
pat ver ti na mas kaip kri zės re zul
ta tas. Kro vi nių sa vi nin kai sten
gia si sam dy ti di des nius lai vus 
ir pil nai juos pa krau ti. Tuo met 
frach to kai nos, ver ti nant pa gal 
ga ben to kro vi nio to nas, tam pa 
ma žes nės.

Ro dik lius ge ri no bal ta ru siai
Šie me ti nio Klai pė dos uos to sėk
min gos kro vos var dik liu ga li ma 
įvar dy ti Bal ta ru si ją. Per Klai pė
dą ga ben ti bal ta ru siš ki trak to
riai, sunk ve ži miai, trą šos, naf tos 
pro duk tai.

Per ke tu ris mė ne sius uos
te krau ta 2, 229 mln. to nų trą šų. 
Di des nė da lis jų su da rė trą šos iš 
Bal ta ru si jos.

Ba lan dį, pa ly gin ti su pir mai
siais šių me tų mė ne siais, trą šų 
kro va šiek tiek su ma žė jo. Ta čiau 
E.Gent vi las ne ma no, jog trą šos 
dėl ne pa kan ka mo gy lio iš Klai
pė dos iš ke lia vo į Vents pi lį.

„Bal ta ru siai bu vo pa sa kę, kad 
šie met iš vi so eks por tuos 5 mln. 
to nų trą šų. Iš jų 3,5 mln. to nų 
– per Klai pė dą, li ku sias – per 
Lat vi jos Vents pi lio ir Uk rai nos 
Ni ko la je vo uos tus. Klai pė dos 
uos te bal ta ru siai trą šas krau
na pa gal 3,5 mln. to nų gra fi ką. 
Ne bu vo nė vie no lai vo, ku ris iš 
Klai pė dos dėl ma žo gy lio bū tų 
nu kreip tas į Vents pi lį“, – tei gė 

E.Gent vi las. Jis ak cen ta vo, kad 
Klai pė dos uos te ap si lan kęs Bal
ta ru si jos prem je ras Ser ge jus Si
dors kis ne tu rė jo jo kių prie kaiš tų 
dėl gy lio ar ne priim tų bal ta ru
sių lai vų. Po 3–5 me tų bal ta ru
siai no rė tų krau ti 10 mln. to nų 
trą šų. 

Tu ri vi si pa dir bė ti, kad pri trauk
tų kuo dau giau Bal ta ru si jos kro
vi nių. Ly gin da mi Klai pė dos uos tą 
su Vents pi liu, Uos to di rek ci jos at
sto vai pa sa kė prie kaiš tų ir kro vos 
kom pa ni joms. Vents pi ly je trą šų 
kro vos na šu mas esąs 6 tūkst. ku
bi nių met rų per va lan dą, kai Klai
pė do je tik pu sant ro tūks tan čio.

„Kal bė jau si su Bro nis lo vu Lu
biu dėl KLAS CO in ves ti ci jų. Ga
liu pa si džiaug ti, kad kom pa ni ja 
nu ma tė plės ti trą šų ter mi na lą“, 
– pa ste bė jo E.Gent vi las.

Iki ge gu žės 20 die nos Uos
to di rek ci ja yra nu ma čiu si at lik
ti pa grin di nius su uos to gi li ni mu 
su sie tus dar bus. Uos te bus pa
skelb ta, kad šiau ri nė je da ly je yra 
ga li my bė priim ti lai vus ne 12,5, 
kaip da bar, o 13 met rų grimz lės.

Ge gu žės 21 die ną Bal ta ru si
jos Gar di no mies te vyks ian čio je 
kon fe ren ci jo je Klai pė dos uos tas 
klien tams – trą šų eks por tuo to
jams iš Bal ta ru si jos – ga lės pa
skelb ti apie nau ją ko ky biš ką 
Klai pė dos uos to kro vos ga li my
bių šuo lį.

Dar vie na ten den ci
ja – gerokai išau gu si 
me die nos ir miš ki
nin kys tės pro duk
tų kro va. Ba lan dį 
fik suo tas net 102,9 
pro c. au gi mas.

Nau jie na:  � ne tru kus E.Gent vi las baltaru-
siams pra neš apie Klai pė doje pa di din tas lai-
vų grimzlės ga li my bes.   Vidm an to Ma tu čio nuo tr.

Tendencijos:  � pagal Klaipėdos uosto konteinerių krovos rezultatus sprendžiama apie mūsų 
šalies ekonomikos kilimo lygį. Balandį pradėjusi smarkiai augti konteinerių krova gali reikš-
ti, kad blogiausią krizės laikotarpį Lietuva jau pergyveno.   Tomo Raginos nuotr.


