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ame ri kie čių du jų ter mi na lo tech
no lo gi nio pa si rin ki mo pa ra mos.

Lie tu va per me tus su nau do ja 
dau giau nei 3 mlrd. ku bi nių met
rų du jų, o esant tam tik roms są ly
goms šis skai čius ga li pa di dė ti iki 
44,5 mlrd. ku bi nių met rų. Du
jų ter mi na las Lie tu vai rei ka lin
gas tam, kad su teik tų al ter na ty
vą du jų tie ki mui iš Ru si jos ir bū tų 
sver tas ma žin ti „Gazp rom“ tie ki
mo kai ną.

„Jei gu ga lė si me at si vež ti tik 
1 mlrd. ku bi nių met rų du jų, ti
kė tis, kad mums su ma žins kai
ną rim čiau, ga li my bė ne di de lė“, 
– svars tė vie no di džiau sių du
jų nau do to jų kon cer no „Ache
mos gru pė“ pre zi den tas Bro nis
lo vas Lu bys.

Sug rį ži mas at gal?
Bu vęs „Klai pė dos naf tos“ va do
vas J.Auš ra yra mi nė jęs, kad ši 
vals ty bi nė naf tos pro duk tų kro
vos bend ro vė ga lė tų bū ti ne tik 
du jų ter mi na lo sta ty bos ba zė, bet 
ir vie na in ves tuo to jų, ku ri at sto
vau tų vals ty bės da liai.

Ma no ma, kad vals ty bė tu rė tų 
iš lai ky ti du jų ter mi na lo bend ro
vės ak ci jų pa ke tą.

Prie ter mi na lo sta ty bos pri si
dė tų ir pri va tus ka pi ta las. Įvar
dy ta, kad Klai pė dos uos te pla

nuo ja mu sta ty ti su skys tin tų du jų 
ter mi na lu ir po že mi nės du jų sau
gyk los pro jek tu Lie tu vo je do mi si 
Ny der lan dų du jų trans por ta vi mo 
bend ro vė „Ga su nie“.

Kon cer no „Ache mos gru pė“ 
pre zi den tas B.Lu bys pa tvir ti no, 
kad da ly vaus su skys tin tų du

jų ter mi na lo pro jek te. Pap ras
tai no riai apie nau jo ves kal ban tis 
B.Lu bys dėl du jų ter mi na lo sta ty
bos bu vo ma žiau kal bus.

„Praeis 2–3 mė ne siai, ir pri sta
ty si me pla nus“, – tei gė jis.

Sus kys tin tų du jų ter mi na lo sta
ty bos klau si mas iki šiol Lie tu vo je 
bu vo kiek po li ti zuo tas. Dar 2008 
me tais bu vo su kur ta su skys tin tų 
gam ti nių du jų im por to ter mi na lo 
bend ro vė „Gam ti nių du jų ter mi
na las“, kur 80 pro c. val dė vals ty
bės, 20 pro c. – pri va tus ka pi ta las. 
„Ache mos gru pė“ bu vo pa si ren
gu si in ves tuo ti į ter mi na lo sta ty
bą apie 300–400 mln. li tų.

Ta čiau po Sei mo rin ki mų pa

si kei tus val dan čia jai koa li ci
jai, šis ke ti ni mas bu vo įvar dy tas 
kaip ne skaid rus. Pro jek tu do mė
jo si tei sė sau gos ins ti tu ci jos, ta
čiau į di des nį kri mi na li nį ty ri
mą tai ne pe rau go. Gam ti nių du jų 
ter mi na lo bend ro vė bu vo lik vi
duo ta. Pa na šu, kad po dve jų me
tų tūp čio ji mo vie to je vėl grįž ta ma 
prie to, apie ką se niai dis ku tuo ta. 
A.Sek mo kas ti ki no, kad kol kas 
nė ra ga lu ti nai nu spręs ta dėl du jų 
ter mi na lo val dy mo mo de lio.

Anks ty vas kal bė ji mas
Šiuo me tu dar at lie ka ma išo ri
nio uos to stu di ja, ku ri tu ri at sa
ky ti į klau si mą ir dėl du jų ter mi
na lo sta ty bos.

Be veik prieš dve jus me tus, kan
di da tuo da mas į Sei mą, da bar ti
nis Klai pė dos ap skri ties vir ši nin
ko pa va duo to jas Ar tū ras Šul cas 
kri ti kos ob jek tu bu vo pa si rin kęs 
tuo met ša lia Meln ra gės pla nuo tą 
sta ty ti gi lia van de nį uos tą.

Sus kys tin tų du jų ter mi na las 
bū tų gi lia van de nio uos to užuo
maz ga. A.Šul co pa si tei rau ta, ar 
per tą lai ką, kol yra val džio je, ne
pa si kei tė jo po žiū ris.

„Mes nie ka da ne sa kė me ka
te go riš kų „ne“. Tei gė me, kad 
 spręs ti rei kė tų at li kus ga li my bių 
stu di ją, po vei kio ap lin kai ver ti ni

mą. Šian dien to nė ra. Kal bė ji mai 
apie su skys tin tų du jų ter mi na
lą yra dar per anks ty vi. Ne ga li
ma sa ky ti, kad ga li ma sta ty ti du
jų ter mi na lą ties Meln ra ge. Tai 
kol kas neį ma no ma ne tik tech
niš kai, bet ne ži no me, ar tai ap
si mo kės eko no miš kai“, – svars
tė A.Šul cas.

Jis pri dū rė, kad prieš Sei mo 
rin ki mus pa si sa kė prieš di de lio 
monst ro – sa los palei Meln ra gę 
sta ty bą. Da bar, anot jo, kal ba ma 
tik apie šiau ri nio mo lo pail gi ni
mą, kad to liau jū ro je ga lė tų švar
tuo tis lai vai su du jo mis ir naf tos 
pro duk tais.

A.Šul co ver ti ni mu, „Klai pė dos 
naf tos“ te ri to ri jo je gal ir ga li ma 
įreng ti ne di de lį su skys tin tų du
jų ter mi na lą, apie ku rį ir kal bė
jo ener ge ti kos mi nist ras A.Sek
mo kas.

„Ne ma nau, kad ke lios pa pil
do mos tal pyk los kaip nors pa
veik tų Klai pė dos mies to rit mą ar 
eko sis te mą. Pa gal mi ni ma lų va
rian tą lai vai kaip švar ta vo si, taip 
ir švar tuo tų si prie tų pa čių „Klai
pė dos naf tos“ kran ti nių“, – aiš
ki no A.Šul cas.

Di džiau sia bė da šian dien yra 
tai, kad „Klai pė dos naf ta“ be veik 
iš nau do ja vi sus sa vo 
pa jė gu mus. 
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Laukia ko va dėl tran zi to

Du jų ter mi na las: Klai pė da ar Bū tin gė?

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

Po ky čiai – dėl už mo jų
Pris ta tant nau ją jį „Klai pė dos naf
tos“ va do vą Ro ką Ma siu lį bu vo 
aiš kiai pa sa ky ta, kad Jur gį Auš
rą jis kei čia to dėl, jog tu ri už duo
tį iki 2012 me tų pa sta ty ti su skys
tin tų du jų ter mi na lą.

Ka da ir nuo ko pra dės šio ter
mi na lo sta ty bą, nau ja sis va do
vas kol kas at si sa kė ko men tuo ti. 
Api bend ri nus vi sas stu di jas ru
de nį ga li bū ti priim tas spren di
mas to kį ter mi na lą sta ty ti „Klai
pė dos naf tos“ ba zė je.

„Nuos ta ta yra vie na reikš mė – 
sta ty si me du jų ter mi na lą. Vie
tą ma tau kol kas tik „Klai pė dos 
naf to je“. Rei kia, kad tą da ry tų 
konk re tus ūkio su bjek tas“, – ko
men ta vo ener ge ti kos mi nist ras 
Ar vy das Sek mo kas.

Du jų ter mi na lo pro jek ta vi mo 
dar bai tu rė tų pra si dė ti dar šie
met. Prieš dve jus me tus bu vo nu
spręs ta, kad du jų ter mi na lo pa
jė gu mas tu rė tų siek ti iki 5 mlrd. 
ku bi nių met rų du jų per me tus.

Sta ty ti teks grei tai
Ta čiau A.Sek mo kas yra tei gęs, 
kad rei kia to kio ter mi na lo, ku ris 
bū tų grei tai pa sta to mas. Tai reiš
kia, kad ter mi na las bū tų mi ni ma
laus pa jė gu mo.

„Ter mi na lo dy dis pri klau sy tų 
nuo „Ache mos“ il ga lai kių įsi pa
rei go ji mų pirk ti du jas per šį ter
mi na lą. Kuo di des nis „Ache mos“ 
ir ki tų įsi pa rei go ji mas, tuo ter mi
na las bū tų di des nis“, – aiš ki no 
A.Sek mo kas.

Kol kas ne skel bia ma, ko kio dy
džio su skys tin tų du jų ter mi na las 
bū tų sta to mas ir kiek ga lė tų kai
nuo ti sta ty ba. Pa na šu, kad nė
ra ir ter mi na lo sta ty bos sche
mos. Ne se niai lan ky da ma sis JAV 
prem je ras And rius Ku bi lius pra šė 

Nors ty ri mai dar 
ne baig ti, ta čiau Vy
riau sy bė jau ti ki na, 
kad du jų ter mi na
las bus uos ta mies
ty je – „Klai pė dos 
naf os“ ba zė je.

Pa vyz dys:  � Svi noust jės du jų ter mi na lo sche ma – pa na ši į Klai pė dos, tik ski ria si tuo, kad ten, kur len kai įrengs du jų tal pyk las, pas mus yra 
Meln ra gės gy ven vie tė.  „Bal tic Coast Gas Ter mi nal“ nuo tr.

Ga ben ti du jas lai
vais kai nuo ja bran
giau nei tiek ti 
vamz dy nais.



JŪRA

 9

pirmADiENiS, gEgužėS 17,  201010

Jau ke le tą me tų svars
to ma, kur jai įreng ti 

pa pil do mą kran ti nę. Prie tų pa
čių kran ti nių sta tant dar ir du jo
ve žius, jei tai įma no ma dėl uos to 
sau gu mo, bū tų su jauk ta bend ro
vės naf tos pro duk tų kro va.

Rei kia ir tal pių sau gyk lų
Lie tu vai rei kia ne tik du jų ter mi
na lo, bet ir tal pių du jų sau gyk lų. 
Įreng ti jas Klai pė dos naf tos te ri
to ri jo je ne to li mies to bū tų ne tgi 
ri zi kin ga.

Vals ty bė nė ra nuspren du si, kur 
sta tys du jų ter mi na lą – Klai pė do
je ar Bū tin gė je. Pa tei kia mi tik pa
vie niai ko men ta rai no rint su ži no
ti vie šą ją nuo mo nę dėl Klai pė dos 
va rian to. Į dau ge lį klau si mų at
sa kys išo ri nio uos to įren gi mo 
stu di ja. Ji ren gia ma Klai pė dos 
vals ty bi nio jū rų uos to di rek ci jos 
už sa ky mu.

„Jei kal ba me apie po že mi nes 
su skys tin tų du jų sau gyk las, Bū
tin gės du jų ter mi na lo va rian tas 
bū tų ra cio na les nis. To kia al ter
na ty va yra nu ma ty ta ir Klai pė
dos ap skri ties bend ra ja me pla
ne. Pa si kei tus uos to va do vy bei, 
pa kan ka mai nor ma liai, bent jau 
neuž si cik li nus, kaip anks čiau, 
žiū ri ma į al ter na ty vų uos to vys
ty mą ties Bū tin ge“, – pa ste bė jo 
A.Šul cas.

B.Lu bio nuo mo ne, sta ty ti du jų 
im por to ter mi na lą ge riau sia vie
ta yra taip pat Bū tin gė je. Ta čiau 
ji pa rei ka lau tų pa pil do mų in ves
ti ci jų ir bū tų bran giau sia. To
kiam pro jek tui įgy ven din ti tik tų 
ir Klai pė da.

„Ter mi na lą ga li ma sta ty ti ne 
iš kar to, o dviem eta pais, di di
nant jo pa jė gu mą. Ta čiau bū ti

Du jų ter mi na las: Klai pė da ar Bū tin gė?

Praeis 2–3 mė ne
siai, ir pri sta ty si me 
su skys tin tų du jų 
ter mi na lo sta ty bos 
pla nus.

Bro nis lo vas Lu bys: 

Sta ty ti du jų ter mi
na lą ties Meln ra ge 
kol kas neį ma no
ma tech niš kai, ne
ži no me ar tai ap si
mo kės.

Ar tū ras Šul cas: 

Su skys tin tų du jų 
ter mi na lo sta ty bos 
vie tą ma tau kol kas 
tik „Klai pė dos naf
to je“.

Ar vy das Sek mo kas: 

na kuo grei čiau iš spręs ti po že
mi nės du jų sau gyk los įren gi mo 
klau si mą. Mat jos ne tu rint, tek
tų du jo tie kiais tiek ti tik tiek du
jų, kiek jų yra su var to ja ma, bū tų 
neį ma no ma jų iš krau ti iš lai
vų, nes ne bū tų kur su kaup ti. O 
tai la bai pa di din tų iš lai das, nes 
vie no lai vo su du jo mis sto vė ji
mo uos te pa ros kai na sie kia 50 
tūkst. JAV do le rių. Va di na si, 
vie toj lauk tų pi gių gam ti nių du
jų gau tu me jas la bai bran gias“, 
– svars tė B.Lu bys.

LNG ter mi na lų bu mas
Šiuo me tu Eu ro po je vy rau ja su
skys tin tų gam ti nių du jų ter mi
na lų (LNG) sta ty bos bu mas.

Es tai pla nuo ja iki 2012–2014 
me tų pa sta ty ti 3 mlrd. kub. 
met rų du jų im por to ter mi na lą 
Pak ri pu sia sa ly je ša lia Pal dis
ki mies to. Jis kai nuo tų apie 480 
mln. eu rų.

Vo kie čiai Vil hems ha ve ne ne to
li Ham bur go šie met baigs sta ty ti 
pir mą jį Vo kie ti jo je 7,5 mlrd. kub. 
met rų pa jė gu mo su skys tin tų du jų 
ter mi na lą. Jį įreng ti kai nuos apie 
500 mln. eu rų.

Pir ma sis Olan di jo je du jų ter
mi na las sta to mas Ro ter da mo 
uos te ir pra dės veik ti 2011 me
tais. Jis kai nuos 800 mln. eu rų. 
Tai bus ir di džiau sias Eu ro po
je 12 mlrd. ku bi nių met rų ter
mi na las su tri jo mis tal pyk lo

mis ir dvie jo mis kran ti nė mis. 
Nu ma ty ta ga li my bė jo pa jė gu
mus pa di din ti iki 16 mlrd. ku
bi nių met rų.

2011 me tais 2,5 mlrd. ku bi nių 
met rų su skys tin tų du jų ter mi
na lą pla nuo ja ma pra dė ti eksp loa
tuo ti Len ki jos Svi noust jės uos te. 
Vė liau ter mi na lo pa jė gu mai bus 
di di na mi iki 7,5 mlrd. ku bi nių 
met rų per me tus.

Len ki jos me ti nis du jų po rei kis 
yra apie 16 mlrd. ku bi nių met rų. 
Svi noust jės uos to va rian tas la
bai pa na šus į Klai pė dos. Įreng
ti šį ter mi na lą Len ki jai kai nuos 
nuo 350 iki 450 mln. eu rų. Su
tar ta, kad du jos bus tie kia mos iš 
Al žy ro.

Eu ro po je jau vei kia 15 su skys
tin tų gam ti nių du jų ter mi na lų. 
Di džiau si yra Pran cū zi jo je ir Is
pa ni jo je. Ne di de li – nuo 0,7 iki 
1,4 mlrd. ku bi nių met rų du jų per 
me tus – ter mi na lai, koks gal būt 
bus pa sta ty tas ir Lie tu vo je, vei kia 
Kip re ir Grai ki jo je.

Kro vi nį at šal do
Įreng ti vi du ti nį 8 mln. ku bi nių 
met rų per me tus apy var tos du
jų ter mi na lą kai nuo ja apie 500 
mln. eu rų. To kiam ter mi na lui su 
du jų sau gyk lo mis rei kia apie 80 
hek ta rų plo to. Ga ben ti du jas lai
vais kai nuo ja bran giau nei tiek ti 
vamz dy nais.

Pa sau ly je eg zis tuo ja įvai riau
si du jų ter mi na lų va rian tai. Nuo 
plū du rų sis te mos, koks yra Bū
tin gės naf tos ter mi na le, spe cia
lių lai vų, prie ku rių švar tuo ja si 
du jo ve žiai, iki sta cio na rių kran
ti nių ar plat for mų.

Spe cia liais LNG tank lai viais 
du jos pluk do mos at šal dy tos iki 
skys tė ji mo tem pe ra tū ros – 161 
laips nio pa gal Cel si jų. Ta da jų tū
ris su ma žė ja apie 600 kar tų. Taip 
di de liais at stu mais du jos iš Ka ta
ro, Ni ge ri jos, Ra mio jo van de ny no 
ša lių pa ten ka į dos niau siai už jas 
mo kan čias Eu ro pos, JAV ir Azi jos 
(Ja po ni jos, Ki ni jos) rin kas.

To dėl vi sų su skys tin tų du
jų ter mi na lų pa grin di nė funk ci ja 
yra ne tik sau giai ir grei tai priim
ti du jas, bet ir jas trans por tuo ti 
ar sau go ti ne pra ran dant tem pe
ra tū ros. To neį ma no ma iš veng ti 
trans por tuo jant du jas il ges nį at
stu mą. To dėl kai kur dar jū ro je, 
o ki tur prie kran to tal pyk lų, yra 
įreng ti du jų bū se nos iš skys tos į 
leng vą pa kei ti mo įren gi niai.

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

Net ru kus ar čiau Lie tu vos „per si
kels“ Ru si jos sie na. Nuo lie pos 1 
die nos Ru si ja, Bal ta ru si ja ir Ka
zachs ta nas pra dės įgy ven din ti 
vie nin gos mui tų są jun gos erd vę.

Nai kins vi daus sie nas
Tarp šių vals ty bių pa nai ki na mos 
vi daus sie nos. Svars to ma, ką tai 
duos Bal ti jos vals ty bėms.

„Es ti ja bus pri vers ta skai ty tis 
su nau ja mui tų są jun ga. Dau ge lį 
pre kių iš Ru si jos pa to giau vež ti į 
Eu ro pą per Bal ta ru si ją“, – ma no 
Ru si jos Psko vo pra mo nės ir pre
ky bos rū mų pre zi den tas Vla di mi
ras Zu bo vas.

Pa di dė jus kro vi nių srau tams į 
Bal ta ru si ją, dau giau jų ga li pa suk ti 
į Klai pė dos uos tą. Teo riš kai tran
zi to są ly gos Lie tu vai tu rė tų tap
ti pa lan kes nės. Ne be liks mui ti nės 
sie nos tarp Ru si jos ir Bal ta ru si jos. 
Pre kių ga be ni mas į Lie tu vą pri lygs 
tran zi tui į Lat vi ją ir Es ti ją, nes kirs 
tik vie ną mui tų sie ną Lie tu vos ir 
Bal ta ru si jos pa sie ny je.

Ko va dėl tran zi to
Es ti ja su ne ri mo
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 kon tei ne ri nis 
trau ki nys „Vi kin gas“ prie Lie tu
vos ir Bal ta ru si jos sie nos į for mi
na mas maž daug per pus va lan dį.

Jei taip ope ra ty viai bus pra lei
džia mi pre ki niai trau ki niai iš Ru
si jos ar Ka zachs ta no, tai Klai pė
dos ir Ka li ning ra do uos tų reikš mė 
ge ro kai pa di dės.

Es ti jo je jau ma ty ti ne ri mo 
ženk lų. Dėl tie sio gi nės sie nos su 
Ru si ja tu rė ju si pra na šu mą prieš 
Lie tu vą, ji jo ne teks. Es ti jos par
la men te svars to ma, kad pa sie ny je 
su Ru si ja bū tų įkur ti bend ri mui
ti nės po stai. Juo se bū tų įdiegtos 
elekt ro ni nės ei lių ir kro vi nių dek
la ra vi mo sis te mos. Tai pa grei tin
tų tran zi ti nių kro vi nių įfor mi ni
mo lai ką.

Dėl mui tų są jun gos veik los 
pa sie kia įvai riau sia in for ma ci
ja. Au to mo bi liais ga be na miems 
kro vi niams 30 ki lo met rų pa sie
nio zo no se bus įreng ti spe cia lūs 
san dė liai, kur vyks kro vi nių įfor
mi ni mas.

Ten den ci ja:  � per Klai pė dą tran zi tu ke liau ja di džiau si kie kiai trą šų ir naf tos pro duk tų.                                         
 Vid man to Ma tu čio nuo tr.

No rė tų be vi zio re ži mo
Lie tu vos vers li nin kai kol kas at
sar giai ver ti na mui tų są jun gos 
reikš mę Klai pė dos uos to kro vai.

„Ne ma nau, kad bus ko kia 
nors es mi nė mui tų są jun gos 
įta ka. Bal ta ru si ja ir taip lai ko si 
griež tų mui ti nio for mi ni mo są
ly gų. Gal būt di des nį pa si ti kė ji
mą tarp Lie tu vos ir Bal ta ru si jos 
lem tų 50 ki lo met rų be vi zio re ži
mo su si ta ri mo pa si ra šy mas. Tai 
bū tų nau din ga ir ma žo je pre

ky bo je, ir vi suo me nės dip lo
ma ti jo je“, – svars tė kon cer no 
„Ache mos gru pė“ pre zi den tas 
Bro nis lo vas Lu bys.

Šio kon cer no lo gis ti kos di rek
to rius Ar vy das Vait kus tei gė, kad 
pa čio je Ru si jo je dar neaiš ku, kaip 
mui tų są jun ga veiks. 

Dau giau at sa ky mų jis ti kė ję sis 
iš girs ti ne se niai vy ku sio je pa ro
do je ir kon fe ren ci jo je „Trans Ru
sia 2010“. Kol kas konk re tu mo 
nė ra.

Ne pai sant to, ko kią nau dą at
neš Lie tu vai mui tų są jun ga, dėl 
tran zi ti nių kro vi nių ir to liau 
teks ko vo ti. Tran zi ti nių kro vi
nių srau tai per Klai pė dos uos tą 
ga lė tų bū ti di des ni. 

Per nai bend ras tran zi tas per 
ry ti nės Bal ti jos ša lis vir ši jo 80 
mln. to nų. Klai pė dos uos te jis 
su da rė 10,7 mln. to nų. Lat vi jos 
uos tų tran zi to da lis – apie 50 
mln. to nų, Es ti jos – be veik 20 
mln. to nų.
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Bend ro vė „Klai pė dos naf ta“ 
ren gia si re konst ruo ti tam
sių jų naf tos pro duk tų par ką. 
Vie to je nee fek ty vių 5 tūkst. 
to nų tal pyk lų bus įren gia mos 
32,25 tūkst. to nų tal pyk los. 
Pir mie ji du nau jau sius rei ka
la vi mus ati tin kan tys re zer
vua rai jau įreng ti prieš ke le
rius me tus.

RekonstRuos
talpyklas

DFDS gru pės už Bal ti jos 
re gio no vys ty mą at sa kin
gas An dersas Refs gaardas 
pra ne šė, kad nuo bir že
lio 20 die nos kel tų marš
ru to Karlshamnas–Klaipė
da ta ri fai nedidės, bet at si
ras pa pil do mų rei sų. Tarp 
Lie tu vos ir Šve di jos kel tai 
plau kios kas dien.

Šiais me tais, pa ly gin ti su 
2009ai siais, Klai pė dos uos
tas pla nuo ja pa di din ti kro
vą 7 pro c. – iki 29,796 mln. 
to nų. Tai reiš kia, kad uos
tas priar tės prie re kor di nės 
2008 me tų kro vos, ku ri sie
kė 29,866 mln. to nų. Šie met 
per 4 mė ne sius kro va au go 
16,8 pro c.

Daugės
Reisų

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

Ge gu žės 21 die ną Bal ta ru si jo je 
Gar di ne vyk sian čio je kon fe ren
ci jo je uos to va do vas pra neš, kad 
Klai pė do je yra ga li my bė priim ti 
lai vus su 13 met rų grimz le.

Dar šie met pra si dės dar bai
Uos to šiau ri nės da lies gi li ni mas, 
o po jo il gai už si tę sęs ak me nų 
kė li mas, by lo ja, kad uos tui nė
ra nau din ga, kai kon kur sus lai
mi kom pa ni jos, ku rios ne tu ri sa
vo tech ni kos.

Uos tas pa ty rė ža los ir dėl to, 
kad lai vy bos ka na lo va ly mo kon
kur są taip pat bu vo lai mė jęs ran
go vas, ne tu rin tis sa vo žem siur
bės.

Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos
to di rek ci jos va do vas Eu ge ni jus 
Gent vi las ti ki no, kad jau priim
tos kon kur sų są ly gos sie kiant, jog 
atei ty je tar pi nin kai, ku rie ne tu ri 
rei kia mos tech ni kos, į kon kur są 
ne pak liū tų.

Ke ti na ma įves ti ir ba lų sis te
mą pa gal tai, ko kio ga lin gu mo 
tech ni ką kon kur se pa teiks vie

nas ar ki tas jo da ly vis. Klai pė dos 
uni ver si te to pro fe so rius Vy tau
tas Pau laus kas vie na me pa si ta ri
me pa juo ka vo, kad gi li nant uos tą 
anks čiau bu vo nau do ja ma Pet ro I 
lai kų tech ni ka, to dėl jo ak va to ri
ja yra tar si „išar ta“.

Sie kiant mak si ma liai iš nau do
ti uos to gy lius, dug nas tu ri bū ti 
pa gi lin tas ly giai. Jau šie met pra
si dės da lies ka na lo to bu li ni mo 
dar bai. Bus nu ka si nė ja mi kam
pai, ir taip pa ge ri na mos di des nių 
lai vų įplau ki mo ga li my bės.

Bus nau jų ran go vų
Ki tais me tais vyks pa pil do mas 
kon kur sas dėl ka na lo gi li ni mo iki 
14 met rų. Tai pa da ry ti bus įma
no ma tik nau do jant šiuo lai ki nę 
gi li ni mo tech ni ką.

Uos to di rek ci ja yra pri vers ta 
kvies tis da ly vau ti kon kur suo se 
ge res nę tech ni ką tu rin čias Va ka rų 
Eu ro pos ar Ki ni jos kom pa ni jas.

Is to ri ja, at si ti ku si su Klai pė
dos ke lei vių ir kro vi nių ter mi na
lo sta ty bos kon kur su, ne tik by lo
ja apie atkaklią kon ku ren ci ją, bet 
ir di di na ti ki my bę, kad kon kur sai 
bus skun džia mi teis mams.

Pa pil do mai ran go vus iš už
sie nio į kon kur sus pla nuo ja ma 
kvies ti ne tik gi li ni mo dar bams, 
bet ir kran ti nių sta ty boms.

Klai pė dos uos te vėl pra dė ta 
dis ku si ja, ar pa čiai Uos to di rek
ci jai ne ver tė tų įsi gy ti žem siur bės. 
Tuo met ji tap tų ne tokia pri klau
so ma nuo ran go vų. Tiek E.Gent
vi las, tiek Uos to di rek ci jos inf
rast ruk tū ros ir plėt ros di rek to rius 
Vi das Ka ro lis ma no, kad iš lai ky
ti žem siur bę Uos to di rek ci jai bū
tų per bran gu.

Net ru kus tu rė tų bū ti skel bia
mas kon kur sas nau jiems uos
to va ly mo dar bams, nes prieš tai 
skelb tas 303 tūkst. ku bi nių met
rų už duo ties kon kur so dar bai jau 
bai gia mi.

Si tua ci ja pa si kei tė
Uos to di rek ci ja apie žem siur bės 
įsi gi ji mą svars ty tų, jei vėl su si
da ry tų si tua ci ja, kai ne bū tų kam 
va ly ti uos to, kaip bu vo pa sta ruo
sius me tus.

Di rek ci ja jau net bu vo ap si
spren du si už sa ky ti žem siur bę. 
Su si dur ta su spe ci fi nės tech ni
kos už sa ky mo kai no mis. Jos sta

Į uostą kvies už sie nie čius
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Tarp tau ti nė kon fe ren ci ja „Jū ri
nio mies to ta pa ty bės (iden ti te to) 
vys ty mas: pa tir tys ir perspekty
vos“ vyks ge gu žės 20–21 die no
mis LCC tarp tau ti nia me uni ver
si te te Klai pė do je. Kon fe ren ci ją 

Jū ri nės kul tū ros ži di nys?

ren gia mies to sa vi val dy bė ir Jū
ri nės kul tū ros koor di na ci nė ta
ry ba su Lie tu vos jū rų mu zie ju mi 
bei Ma žo sios Lie tu vos is to ri jos 
mu zie ju mi.

Ren gi ny je bus ana li zuo ja ma 
Klai pė dos kaip Lie tu vos uos ta
mies čio reikš mė, ap ta ria ma va ka
rie tiš ka Eu ro pos, o ypač Bal ti jos 
ša lių re gio no pa tir tis, ban do

ma su pras ti Lie tu vos kaip jū ri nės 
vals ty bės vie tą ir svar bą Bal ti jos 
re gio no ap lin ko je.

Lie tu va su sa vo 99 ki lo met rų 
pa jū riu yra ma žy tis taš ke lis tarp 
ki tų Eu ro pos jū ri nių vals ty bių. 
Eu ro pos že my ne yra be veik 70 
tūkst. ki lo met rų pa jū rio kran to. 
Iš 27 ES vals ty bių 22 yra prie jū
ros. ES pa jū rio re gio nuo se gy ve

na apie 40 pro c. gy ven to jų. Tie
sio giai jū ri nia me sek to riu je dir ba 
apie 5 mi li jo nai žmo nių.

Šian dien daž nai iš ky la klau si
mas – Lie tu va jū rų vals ty bė, ar 
ne? Pa gal tai, kad ji tu ri jū ri nei 
vals ty bei bū din gus at ri bu tus – 
jū ri nę val dy mo sis te mą, lai vy bą, 
jū ri nin kų ren gi mo sis te mą, uos
tus, ga li ma teig ti, kad esa me jū

Ver ti ni mas:  � iki šiol Klai pė dos uos tas bu vo gi li na mas se na ru siš ka 
tech ni ka.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Pa minint Eu ro pos 
jū ros die ną, ku ri ES 
pa skelb ta ge gu žės 
20ąją, Klai pė do je, 
ku ri yra Lie tu vos 
jū ri nės kul tū ros ži
di nys, pir mą kar
tą ren gia ma di de
lė konferencija apie 
uos ta mies čio jū ri nį 
iden ti te tą. Vi zi ja:  � Klai pė da kaip jū ri nis mies tas dau ge liui aso ci juo ja si su ja me vyks tan čio mis Jū ros šven tė mis ir 

tarp tau ti nė mis re ga to mis.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

ri nė vals ty bė. Ta čiau tra di ci niams 
lie tu viams nė ra bū din gas jū ri nis 
mąs ty mas. Re tas, net ir gy ve nan
tis pa jū ry je, do mi si jū ri ne kul tū
ra, tra di ci jo mis, pa pro čiais. Ap
si ri bo ja ma vien Jū ros šven tės 
mi nė ji mu ar Jū rų mu zie jaus lan
ky mu.

O kas iš tie sų yra jū ri nė kul tū
ra? Kas tel pa į šią są vo ką? Ko kia 
yra Bal ti jos ša lių jū ri nė is to ri ja, 
ar Lie tu vą ga li me va din ti tik
ra jū ri ne vals ty be? Ar Klai pė da, 
Pa lan ga, Ne rin ga ga li bū ti pa
va din ti jū ri niais mies tais? Kur 
bai gia si ry ti nė jū ri nės kul tū
ros ri ba? Ko kius jū ri nio pa vel do 
sim bo lius re gi me mū sų mies to 
ar chi tek tū ro je, pla na vi me, gy
ve ni me? Ar pri si sta ty da mi tarp
tau ti niu lyg iu daž nai pa mi ni me, 
kad esa me jū ri nė vals ty bė, puo
se lė jan ti jū ri nio gy ve ni mo bū do 
tra di ci jas?

Į tuos klau si mus bent iš da
lies bus ban do ma at sa ky ti ge gu
žės 20–21 die no mis uos ta mies
ty je vyk sian čio je dis ku si jo je apie 
Klai pė dos kaip jū ri nio mies to ta
pa ty bę.

ty bą bu vo pa siū ly ta at lik ti už 100 
mln. li tų. Uos to ka pi to nas Vik to
ras Lu ko še vi čius ma no, kad to kia 
kai na yra per di de lė. Jo nuo mo
ne, da bar kom pa ni jos „Jo sef Mo
bius“ žem siur bės dir ba in ten sy
viai ir tvar ko si ge rai.

„Uos to va ly mas, ku rį at lie ka 
„Jo sef Mo bius“, mums kai nuos 
apie 8,7 mln. li tų. Rei kia žiū rė
ti, ko kios bū tų sa vos žem siur bės 
sąnaudos, per kiek lai ko at si
pirk tų jos pa sta ty mas. Skelb si
me pa kar to ti nius dug no va ly mo 
ir ka na lo to bu li ni mo kon kur sus. 
Kvie si me olan dų, vo kie čių, ru sų, 
lat vių, da nų kom pa ni jas. Ma ty
si me, ko kios bus rea lios kai nos. 
Rei kia at kur ti pa si ti kė ji mą, kad 

už sie nio kom pa ni jos ga li atei
ti ir kon ku ruo ti Klai pė dos uos
te. Bu vo kom pa ni jų, ku rių at sto
vai tei gė, jog dau giau į Klai pė dos 
uos tą ne vyks. Už sie nio kom pa
ni jos su mo kė da vo už kon kur sų 
do ku men tus, bet joms ne bū da
vo pa teik ti tech ni niai pro jek tai. 
Tai da ry da vo Uos to di rek ci jos 
dar buo to jai. Da bar tu ri me įti
kin ti už sie nie čius, kad si tua ci
ja Klai pė do je pa si kei tė. Joms yra 
šan sas atei ti ir už ka riau ti nau
jas rin kas. Pa di dė jus kon ku ren
ci jai ir mes ma ty si me, ką la biau 
ap si mo ka da ry ti – sam dy ti ran
go vus ar pa tiems įsi gy ti žem
siur bę uos tui va ly ti“, – aiš ki no 
E.Gent vi las.
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Ru si jos pla čio sios vė žės ge
le žin ke lių erd vė je, ku rios da
lis te bė ra ir Lie tu va, net 25 
pro c. brangs ta naf tos pro
duk tų cis ter nų nuo mos įkai
niai. Jų nuo ma nuo 700 rub
lių (apie 65 Lt) pa rai šok
te lė jo iki 1000–1100 rub lių 
(90–98 Lt). Tai lė mė Ru si jos 
naf tos eks por to di di ni mas.

BRangsta
cisteRnos

Į Kan ton sa lą Ra mia ja me 
van de ny ne už su kęs bri tų 
bu riuo to jas ra do ba dau jan
čius gy ven to jus – 14 suau
gu sių jų ir 10 vai kų. Ki ri ba čio 
val džia šiuos žmo nes pa
mir šo ir ke lis mė ne sius ne
be tie kė mais to. Gy vy bę jie 
pa lai kė ko ko sais ir su gau to
mis žu vi mis.

Lat vi jos uos tuo se spar čiai 
ma žė ja ang lies ir naf tos pro
duk tų. Juos kei čia trą šos, 
grū dai ir sta ty bi nės me džia
gos. Šie met Lat vi jos uos tai 
dir ba „su mi nu su“, kai kai
my nų – „su pliu su“. Ta čiau, 
lyginant kro vos kri ti mus nuo 
2008 me tų, lat viai nu ken tė jo 
ma žiau siai.

BaDaujantys
vanDenyne

pokyčiai
latvijoje

Ve nan tas But kus

Šiuo lai ki niai lai vai sa vo iš vaiz da 
ma žai kuo be si ski ria. Se no vė je 
lai vų išo rė ste bi no fi gū rų gau sa.

Jū rei vys tės is to ri ja me na dar pa
ly gin ti ne to li mus lai kus, kai lai vų 
sta ty ba neap siei da vo be dai li nin
kų, skulp to rių ir dro žė jų pa gal bos.

1670 m. Bres to lai vų sta tyk lo je 
Pran cū zi jos pie tuo se bu vo nu leis
tas į van denį vie nas puoš niau sių 
to me to bur lai vių – li ni ji nis ka ro 
lai vas „So leil Royal“ („Ka ra liš ko
ji sau lė“).

Tai bu vo be veik 54 m il gio tri jų 
stie bų ir tri jų de nių bur lai vis, gink
luo tas 104 pa tran ko mis, o jo įgu lą 
su da rė dau giau kaip 800 jū ri nin kų, 
muš kie ti nin kų ir ar ti le ris tų.

„So leil Royal“ iki šiol pri si
me na mas ne tiek dėl ka ro žy gių, 
ku rie jam ne bu vo la bai sėk min
gi, kiek dėl puoš nu mo. Tarp vi sų 
to me to flag ma ni nių lai vų jis iš
si sky rė la bai gra žiu ir su dė tin gu 
kor pu so de ko ra vi mu. 

Išs kir ti niu puoš nu mu pa si žy
mė jo ir 1628 m. Šve di jos ka ra
liaus Gus ta vo II Adol fo už sa ky
mu Stok hol me pa sta ty tas lai vas 
„Va za“ („Va sa“). 

Lai vo prie kiui ir ga lui pa puoš ti 
me džio dirb tu vė se bu vo iš drož ta 
įvai rių me di nių skulp tū rų. Bu vo 
pa vaiz duo ti die vai, de mo nai, ka ra
liai, ri te riai, ka riai, an ge liu kai, un
di nės, fan tas ti nių for mų gy vū nai, 
iš da žy ti rau do na, auk so ir mė ly na 
spal vomis. Iš vi so lai vą puo šė apie 
500 skulp tū rų ir 200 iš drož tų or
na men tų. Lai vo li ki mas su si klos tė 
tra giš kai: jis nu sken do jau pir ma
ja me rei se, nu to lęs nuo kran ti nės 
vos 120 met rų.

Skir tin gai nuo pran cū zų „So leil 
Royal“, apie ku rio iš vaiz dą ga li ma 
spręs ti tik pa gal iš li ku sius jį puo
šu sio dai li nin ko es ki zus, nes lai vą 

su de gi no jį už puo lę ang lai, šve dų 
ka ro lai vą, iš kel tą iš 32 met rų gel
mės po 333 me tų, ga li ma ap žiū rė
ti ir šian dien Stok hol me, „Va zos“ 
mu zie ju je. 

Vė les niais lai kais to kių puoš nių 
lai vų jau ne bes ta tė, ta čiau dar il gai 
gy va vo pa pro tys lai vo prie kį puoš
ti mi to lo gi nė mis, šven tų jų ar ko kių 
nors įžy my bių skulp tū ri nė mis fi gū
ro mis. Vie ną to kių lai vų ir šian dien 
dar ga li ma pa ma ty ti Ma rien ham no 
uos te Alan dų sa lo se. Čia prie kran
ti nės sto vi mu zie ju mi ta pęs ke
turs tie bis bar kas „Pom mern“, ku
rio prie kį puo šia grai kų mi to lo gi jos 
mū zos Mne mės fi gū ra.
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Din go kaip į van de nį
Ru si ja sa vo tiš kai at ker ši jo jos 
tank lai vį „Mos kovs kij universi
tet“ už puo lu siems pi ra tams.

Pra džio je pla na vu si pi ra tus 
nu ga ben ti į Mask vą ir teis ti, Ru
si jos ka ri nė va do vy bė per si gal
vo jo, juos su so di no į val tį ir pa
lei do. Bu vo paaiš kin ta, kad pi ra tai 
pa leis ti to dėl, jog Ru si ja ne tu ri 
įsta ty mų, kaip teis ti už pi ra ta vi
mą. To kie bu vo pa teik ti ofi cia lūs 
pra ne ši mai.

In ter ne to po rta las „Maritime 
biuletin“ pa skel bė ir ki tą ver si ją, 
kad Ru si jos ka riš kiai ga lė jo pi ra
tus su nai kin ti ir ins ce ni zuo ti ne
va juos pa lei do.

„Aš ne sup ran tu, ko dėl ne bu
vo ga li ma su gal vo ti he ro jiš kes
nės ver si jos apie pi ra tų nu žu
dy mą? Kam rei kė jo sek ti pa sa ką 
apie pi ra tų pa lei di mą, ku ria nie
kas ne ti ki? Ko dėl rei kė jo taip at
vi rai da ry ti blo gai, su kel ti pa vo jų 
ki tų lai vų, ki tų jū ri nin kų gy vy
bėms?“, – klau sė „Maritime bu
letin“ žur na lis tas Mi chai las Voi
ten ka.

Va do vau jan tis ofi cia lia ver si ja, 
kad Ru si ja pa lei do pi ra tus, aiš ku, 

kad jie tu rė jo par plauk ti į So ma
lį. Ta čiau in ter ne to ži niask lai do je 
pa si ro dė šal ti nio iš Ru si jos gy ny
bos mi nis te ri jos pra ne ši mas, kad 
pi ra tai So ma ly je ne pa si ro dė.

Ka riš kių siau tė ji mai
Ga li ma da ry ti ke lias iš va das. Ru
sai su pi ra tais pa siel gė pa gal tą 
ver si ją, ku rią iš kė lė „Maritime 
biuletin“.

Ki ta ver si ja, kad ru sai su so di no 
pi ra tus į val tį be na vi ga ci jos, ry
šio prie mo nių, mais to ir gė lo van
dens at sar gų. Gal net ir be va rik
lio, degalų at sar gų?

Iki šiol neaiš ku, kaip bu vo pa
sielg ta su tank lai vio štur mo me tu 
nu kau tu pi ra tu ir ke liais su žeis
taisiais. Ar nu kau ta sis pi ra tas ir 
su žeis tie ji taip pat bu vo su mes ti 
į val tį kar tu su ki tais?

Jei taip, tai ga li ma trak tuo ti, 
kaip nu si žen gi mą žmo giš ku mui.

Ki ta ver tus, už pul da mi lai vą pi
ra tai taip pat da rė nu si žen gi mą. 
Bet ar lai vo už puo li mas, kai nė 
vie nas įgu los na rys ne nu ken tė jo, 
yra to ly gus pi ra tų su nai ki ni mui ir 
są mo nin gam jų pra dan gi ni mui?

Vis dau giau pra ne ši mų, kad su 
pi ra tais ne gai les tin gai el gia si ne 
tik Ru si jos, bet ir Ki ni jos, In di jos 
ka riš kiai.

Su gau ti pi ra tai tam pa rū pes čiu
Pa sau ly je vis la biau ryš kė ja ne to bu los 
jū rų tei sės pro ble ma, kai su gau ti pi ra tai 
yra pa lei džia mi. Ne se nas pa vyz dys pa
ro dė, kad su pi ra tais el gia ma si kaip su 
žvė ri mis, ku rie pa smer kia mi mir čiai.

„Maritime buletin“ ra šy ta, kad 
prieš In di jos ka riš kių veiks mus 
pro tes ta vo Je me nas. Ka riš kiams 
pa tik ri nus, kad Je me no žve jų lai
ve pi ra tų nė ra, žve jai vis tiek bu vo 
su muš ti ir iš mes ti už bor to.

In ter ne to ži niask lai do je yra 
dau gy bė vaiz dų, kaip In di jos van
de ny ne ar Ade no są siau ry je de
gi na mi ne di de li me di niai pi ra tų 
lai vai. Ta čiau nė ra jo kių paaiš ki
ni mų, kas at si tin ka pi ra ta vu siems 
žmo nėms.

No ri teis ti, bet ne ga li
Tarp tau ti nės lai vų sa vi nin kų or
ga ni za ci jos BIM CO pre zi den tas 
Ro ber tas Lo ren sas Me je ris pa si
sa ko prieš pi ra tų pa lei di nė ji mus. 
Jo nuo mo ne, tu ri bū ti su kur ta su
lai ky tų pi ra tų tei si mo sis te ma.

Ma no ma, kad pi ra tus teis
ti ga lė tų spe cia lus tarp tau ti nis 
tri bu no las.

Ta čiau tuo pat me tu jis iš kė
lė abe jo nių, ar pi ra tų teis mai bus 
efek ty vūs. Pas te bė ta, kad į ne
lais vę pa te kę jū ri nin kai po to, kai 
yra pa lei džia mi, at si sa ko teik ti 
pa ro dy mus.

Net ir ne sant vie nin gos pi ra
tų tei si mo sis te mos, at ski ros ša
lys jau ėmė si juos teis ti. Per nai 22 
So ma lio pi ra tų teis mas vy ko Je
me ne. „Al Ayum“ laik raš tis pra
ne šė, kad bu vo pa teik ti kal ti ni
mai ko mer ci nių lai vų už puo li mu, 

įgu los na rių pa gro bi mu, sie kiant 
gau ti iš pir ką.

Per nai JAV bu vo tei sia mas ir 
vie nas šios ša lies lai vą ban dęs už
grob ti pi ra tas. Dar trys jo drau gai 
lai vo štur mo me tu bu vo nu kau ti.

2008 me tais So ma lio Punt lan
do re gio no teis mas 11 pi ra tų, ku
riuos su lai kė ir per da vė Pran cū
zi jos ka riš kiai, nu tei sė ka lė ti iki 
gy vos gal vos. Ta čiau dėl šio re
gio no pi ra tų nu tei si mo yra ir abe
jo nių. Pas te bė ta, kad re gio no ad
mi nist ra ci jai per duo ti pi ra tai po 
ku rio lai ko vėl bu vo su lai ky ti gro
bian tys lai vus. Įk liu vu sių pi ra
tų teis ti So ma ly je nė ra ga li my bių 
dėl sui ru tės. Siū lo ma į ne lais vę 
paim tus pi ra tus per duo ti vals ty
bių  kaimynių teis mų ži nion.

Apie tai kal bė ta jau prieš dve jus 
me tus, ta čiau pi ra tų tei si mo sis
te ma iki šiol taip ir ne su kur ta.

Prob le ma:  � ka riš kiams su lai kius pi ra tus, kas kart iš ky la klau si mas, o ką to liau su jais da ry ti.                      

 eitb.com nuo tr.

Puoš nūs lai vai me na mi šimt me čius

Su pi ra tais ne gai les
tin gai el gia si ne tik 
Ru si jos, bet ir Ki ni
jos, In di jos ka riš kiai.

Išskirtinis:  � „Vazos“ laivo make
tas, kuriame atkurti laivo puo
šybos elementai.


