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Pajūris per Vilniaus prizmę
„Nors lietuvių protėviai nuo se-
no gyveno pajūrio teritorijose, 
tačiau Lietuvoje sunkiai supran-
ta, kas yra jūrinė valstybė. Retas 
lietuvis, net ir gyvenantis pajū-

ryje, daugiau domisi jūrine kul-
tūra, tradicijomis, papročiais. 
Dažniausiai apsiribojama Jūros 
šventės minėjimu ar Jūrų muzie-
jaus lankymu. Dažnai supratimas 
apie Lietuvą yra toks, koks yra iš 
Vilniaus. O juk pajūryje yra ki-
ta kultūra, jūriniai verslai, kito-
kie žmonės“, – mano Klaipėdos 

miesto vicemerė Judita Simona-
vičiūtė. 

Susisiekimo viceministras 
Rimvydas Vaštakas tvirtino, 
kad kuo daugiau klaipėdiečių 
bus Vilniuje, tuo bus dides-
nis supratimas apie uostamies-
čio svarbą ir Lietuvą kaip jūri-
nę valstybę. 

Kas tipiškam Vilniaus valdinin-
kui yra Klaipėda? 

„Su uostu susijusios verslo 
įmonės sukuria iki 18 procentų 
Lietuvos bendrojo vidaus pro-
dukto. Aktyvus uosto gyvavi-
mas užtikrina klestėjimą Klai-
pėdos miestui. Kuriamos darbo 
vietos, auginamas miesto biu-
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Simboliai:  � ne tik Lietuvoje, bet ir Klaipėdoje požiūris į jūrinius reikalus primena Danės krantinių suoliukus, kurie pastatyti taip, jog žmonės plaukiantiems laivams atsuktų nu-
garą arba žvelgtų į juos persikreipę ir jausdamiesi nepatogiai.  Vidmanto Matučio nuotr. 

džetas, plėtojami tarptautiniai 
ryšiai. Krova kelia ir rimtus iš-
šūkius. Miesto prieigos apkrau-
tos transporto srautais. Magis-
trale Vilnius – Klaipėda kasdien 
į uostamiestį  rieda per 20 tūks-
tančių automobilių. Daugiau 
kaip pusė – sunkusis trans-
portas“, – į šį klausimą gali-
ma atsakyti ir taip, pasiremiant 
R.Vaštako žodžiais.

Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Architektūros fakulte-
to darbuotojai Eglei Truskauskienei 
Klaipėda atrodo kaip aktyvi šalies 
urbanistinės veiklos zona, stipriai 
atitrūkusi nuo liku-
sios Lietuvos. 
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Dėl Mal kų įlan kos – gal vo sū kiai

Beveidė jūrinė valstybė

Dėl jūrinio supratimo stokos praeityje lietuviai jūrinės valstybės 
nevisavertiškumo jausmą tebejaučia ir dabar. Kas yra Klaipėda – vienintelis 
Lietuvos uostamiestis ar nuo Gargždų, Plungės, Marijampolės nedaug kuo 
besiskiriantis miestas?   
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Klaipėda vystosi 
kaip atskiras maz-

gas, kurį glaudesni ryšiai sieja tik 
su Kaunu ir Vilniumi. Jos nuo-
mone, tiek praeityje, tiek dabar 
Klaipėda yra nuo likusios Lietu-
vos atsiskyręs miestas. 

Vienintelis stipresnis ryšys 
siejantis ją su likusia Lietuva 
yra autostrada Klaipėda – Vil-
nius. E.Truskauskienė akcen-
tavo netgi tai, kad į bendrą gy-
vavimą Klaipėda sunkiai priima 
netgi arčiau esančius pajūrio re-
giono miestus. 

J.Simonavičiūtė mano, kad di-
delė vertybė yra tai, jog pajūrio 
regiono miesteliai vystosi atsieti 
vienas nuo kito, taip išsaugoda-
mi savo veidus. 

Vieta Baltijos regione
Vokietijos archeologijos institu-
to profesorius Friedrichas Liutas, 
atlikdamas povandenines ekspe-
dicijas, nemažai analizavo prieš 
4000–7000 metų Baltijos pa-
krantėse teritorijose tarp šiandie-
ninės Vokietijos ir Danijos ar Šve-
dijos gyvenusių žmonių buitį. 

Daugelio to meto pajūrio gy-
ventojų veiklos pėdsakai yra po 
vandeniu. Tyrinėjimuose fiksuo-
jami vandens sūrėjimo Baltijos 
jūroje procesai. 

Staigus tvanas yra užliejęs pa-
krantes, kur gyveno žmonės. Iš-
liko atskiri tų žmonių gyvenimo 
liudininkai, kai kur netgi trobelių 
liekanos. Mažiau tyrinėtos gele-
žinėje uždangoje buvusios ryti-

nės Baltijos pakrantės. Tų pajū-
rių gyventojų vystymosi istorija 
panaši.

Baltijos jūros regione išskiria-
mos dvi kultūros – Skandinavi-
jos ir žemyninės Europos dalies. 
Nuo Gdansko iki Briugės buvo 
naudojami ypatingi laivų sta-
tybos būdai, kurie skyrėsi nuo 
vikingų. Skandinavai medines 
laivų dalis tvirtino metaliniais 
įtvarais, žemyninės dalies gy-
ventojai – mediniais kaiščiais. 

E.Truskauskienė, vertinda-
ma Baltijos pajūrio uostamies-
čių vystymąsi, išskiria vikingų 
ir Hanzos uostus. Vikingų uos-
tai net ir šiandien yra geresnėse 
sąlygose. Jie įsikūrę laivybai pa-
lankesnėse vietose, trumpesni jų 
sausumos keliai. 

Daugelis pirmųjų vikingų uos-
tų virto šalių sostinėmis. Šalyse, 
kur yra Hanzos uostai, sostinės 
yra toliau nuo vandens, žemyno 
dalyje. Lygindama Baltijos jūros 
regioną, E.Truskauskienė teigė, 
kad tarp 20-ies didžiausių uostų 
Klaipėda pagal apimtis yra penk-
toje vietoje po Sankt Peterbur-
go, Geteborgo, Talino ir Vents-
pilio uostų. Pagal ilgį Klaipėda, 
anot E.Truskauskienės, daugiau-
sia krantinės linijos turintis uos-
tamiestis Baltijos jūros regione. Jis 
turėtų būti dominuojančiu Balti-
jos regiono transporto mazgu. 
Taip nėra – Klaipėda vertinamas 
tik kaip paprastas regiono uos-
tas. Problemiškai, anot E.Trus-
kauskienės, dėliojasi ir Klaipė-

dos miesto bei uosto santykiai. 
Jos nuomone, taip yra todėl, 
kad miestas neturi įtakos uos-
to valdymui. Iš to išeina tolesnis 
veiksmas, kad Klaipėda neartė-
ja prie jūros, nes prieigas užsto-
ja uostas. 

Nei miestietis, nei atvykėlis 
jūros Klaipėdoje tarsi nemato. 
Architektūros specialistė siūlo 
Klaipėdos uosto veiklas pama-
žu iškelti iš miesto, kaip tai yra 
daroma Stokholme, Helsinkyje, 
Gdanske, Rygoje. 

Klaipėdietis jūrų kapitonas Si-
gitas Šileris mano, kad negalima 
priešinti miestiečių su jūrininkais 
ir uostininkais. Buvo toks laiko-
tarpis, kai pats miestas atsisa-
kinėjo uosto, bet, anot S.Šilerio, 
ministras Jonas Biržiškis buvo 
protingas ir įtraukė savivaldybės 
atstovus į uosto valdymą. 

„Bergenas – gražus Norvegi-
jos miestas. Jo centre buvo uos-
tas. Dabar ten įrengtos vietos ke-
leiviniams ir kruiziniams laivams 
atplaukti. Norvegija gali pramo-
ninį uostą į kitą fiordą permesti. 
Tas pats padaryta ir Osle, Kopen-
hagoje. O kokios mūsų sąlygos, kai 
turime mažiau nei 100 kilometrų 
pajūrio? Kur žmonės pinigų duo-
nai užsidirbs, jei visą uostą paver-
sime viešbučiais, restoranais, klu-
bais, „bordeliais“?  Nedavė mums 
gamta galimybės iškelti uostą iš 
miesto. Viešbutį ar restoraną ga-
li ir už dviejų kilometrų nuo van-
dens pastatyti, o uosto ten nepa-
statysi“, –  aiškino S.Šileris.    
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Kokia ta jūrinė valstybė?
Šiandien Lietuvoje jau nebekyla 
klausimas – Lietuva jūrų valsty-
bė, ar ne? Ji turi visus svarbiau-
sius jūrinei valstybei būdingus 
atributus – laivyną, laivininkys-
tės administraciją, jūrininkus, jų 
rengimo sistemą. 

Trūksta bene pagrindinio daly-
ko – jūrinės dvasios. Netgi latviai 
ir estai yra už mus „jūriškesni“. 

Paprastas pavyzdys – tarpuka-
riu, kai latviai ir estai pirko po-
vandeninius ir minų statymo lai-
vus, Lietuvos karinėje doktrinoje 
svarbiausias strateginis karinis 
žingsnis buvo sėkmingas atsi-
traukimas nuo jūros kažkur prie 
Zarasų.  Galime guostis, kad dar 
senesnėje istorijoje Lietuvos didi-

kai, užkariavę ir valdę teritorijas 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros, 
taip ir nesuprato jūros reikšmės. 
Kokią jūrinę politiką galėjo turė-
ti valdovas, kuris pirmą kartą jūrą 
pamatė jau būdamas gerokai vy-
resnis nei 40 metų?

Grįžkime į šių dienų Lietu-
vą. Jūrų kapitonas Sigitas Šileris 
stebėjosi tuo, kad, vykdant svei-
katos sistemos reformą, neatsi-
klausus jūrininkų, kurių lėšomis 
buvo pastatyta Jūrininkų ligoni-
nė, ramia sąžine pakeistas jos jū-
rinis pavadinimas. 

Jūriškumo Klaipėdai neprideda 
nei Lietuvos 1000-mečio pamin-
klas – raitelis, nei vienybę simbo-
lizuojantis, bet nelabai supranta-
mas paminklas šalia Biržos tilto. 

Tie paminklai kontrastuoja su 
Klaipėdos praeitimi. Ten, kur sto-
vi raitelis, 1929 m. gegužės 17 d. 
į Klaipėdą atplaukė 30 kurėnų. 
Kuršių mariose prie Nidos buvo 
nuskendęs baidokas su mediena. 

Kurėnai susirinko tam, kad 
plauktų pargabenti į Klaipėdą 
medieną. Šalia Biržos tilto, kur 
pastatytas nelabai gražiai žmo-
nių vadinamas paminklas, škotai 
broliai Simsonai kažkada buvo 
įrengę pirmąją Klaipėdoje laivų 
statyklą. 

„Dailūs paminklai, kurie pasta-
tyti Klaipėdos centre, gali stovėti 
bet kur – Gargžduose, Lazdijuo-
se ar Šilalėje. Klaipėdoje turėtų 
atsirasti kažkas, kas susiję su jū-
ra, kad atvykęs žmogus pasijus-
tų, jog yra mieste prie jūros. Ne-
tempkime Klaipėdos į Lietuvą, o 
ieškokime to savitumo Klaipė-
dos praeityje“, – siūlė istorikas 
ir muziejininkas Romaldas Ado-
mavičius. 
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Intensyvės laivyba palyginti 
siauroje Klaipėdos uosto da-
lyje – Malkų įlankoje. 

Priims specialų įsakymą
Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto techninėje taryboje pra-

dėta nagrinėti laivų judėji-
mo Malkų įlankoje sche-
ma. Ateityje laivų eismą 

čia reguliuos spe-
cialus uosto ka-
pitono įsakymu 
priimtas doku-
mentas. Smeltės 

pusiasa-
l y -

je nukasus dalį kranto, ties Jūrų 
perkėla apie 20 metrų bus prapla-
tinta įplauka į Malkų įlanką.  

Vakarų laivų gamyklos ge-
neralinis direktorius Arnoldas 
Šileika siūlo arčiau vienas kito 
sukelti šios bendrovės dokus ir 
įrengti papildomą 139-ąją krovos 
krantinę. Tai taip pat pagerintų 
laivų eismą Malkų įlankoje. Tiki-
nama, kad saugesnis taptų laivų 
apsisukimo ratas. Bendrovė jau 
yra užsakiusi dokų sutankinimo 
studiją.  

Prisiminęs, kad Drevernoje bu-
vo pastatytas puikus jachtų uos-
tas, bet nepagilintas plaukimo 
kelias iki jo, Klaipėdos uosto ka-
pitonas Viktoras Lukoševičius 
pastebėjo, kad panašių klaidų ne-
reikėtų kartoti Klaipėdos uoste. 

Ankstesniems uosto vado-
vams buvo aiškinama, kad, 

pastačius į Malkų 
įlanką išsikišusią 
144-ąją kranti-
nę, gali kilti pro-

blemų, bet į 
tai buvo tik 

š y p te l i -
ma. 

A.Šileika minėjo, kad tuo atve-
ju, kai prie 144 krantinės stovės 
laivas, susidarys problemų įves-
ti 200 metrų ilgio laivą į Vakarų 
laivų gamyklos 119 doką. 

Klaipėdos jūrų krovinių kompa-
nijos (KLASCO) vadovas Audrius 
Pauža patvirtino, kad baigiamą 
pastatyti 144 krantinę jie planuo-
ja naudoti pakankamai intensy-
viai. Malkų įlankos laivų eismo 
problema taps tik aktualesnė.

Intensyvus augimas
Uosto direkcija jau yra suplana-
vusi į tris etapus suskaidytą uosto 
gilinimą. Malkų įlanka būtų gili-
nama III etape. Iki 2011 metų tu-
ri būti parengtas jos gilinimo po-
veikio aplinkai vertinimas.

„Kalbame apie Malkų įlankos 
gilinimą ir turime pateisinti dėl 
ko tai bus daroma. Dabar ten yra 
ne tik Vakarų laivų gamykla, bet ir 
Klaipėdos konteinerių terminalas, 
Malkų įlankos terminalas, įrengta 
KLASCO naudojama 144 kranti-
nė. Neabejoju, kad būtina rekons-
truoti ir 139 krantinę, apie kurios 
sutvarkymą jau kalbėta 2008 me-
tų birželį“, – teigė Klaipėdos vals-
tybinio jūrų uosto generalinis di-
rektorius Eugenijus Gentvilas. 

Šią krantinę naudotų krovą 
vykdanti Vakarų laivų gamyklos 

grupės bendrovė „Vakarų kro-
va“. Pastaraisiais metais jos kro-
vos augimas buvo vienas intensy-
viausių uoste. 

„Laimins“ plėtojimo taryba
139 krantinės rekonstrukcijos pa-
siūlymas bus teikiamas svarstyti 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
plėtojimo tarybai.

„Jei uosto taryboje apsvarstytu-
me tą klausimą, atsirastų garanti-
jos kompanijai. Kai atėjau ir pra-
dėjau uoste dirbti, „pageidavimų 
koncertas“ buvo didelis. Visų uos-
to kompanijų norų negalima pa-
tenkinti. Ką Uosto plėtojimo ta-
ryba nusprendė, tai man buvo 
privalu vykdyti. Jei tik Uosto tary-
ba arba aš nuspręsiu daryti vieną 
ar kitą objektą, ateis kiti vadovai ir 
sakys, kad tai nėra privaloma vyk-
dyti“, – pastebėjo E.Gentvilas. 

Dėl to, kad uoste būtų vykdo-
mi didesni projektai, Uosto plėto-
jimo tarybos „palaiminimą“ gavo 
ir 7-9 krantinių rekonstrukcijos, ir 
„Begos“ pirso statybos,  ir Keleivių 
bei krovinių terminalo projektas, ir 
įvairūs uosto gilinimai. 

2008 metų kainomis sutvarkyti 
160 metrų ilgio 139 krantinei bu-
vo numatyta 17 mln. litų. Nuo to 
laiko uosto rangos darbų kainos 
krito apie 20 procentų. 

Nau da:  � ar čiau vie nas ki to su kė lus do kus, at si ras tų vie tos ir nau jai kran ti nei įreng ti, lai vų eis mas taip 
pat pa ge rė tų dėl pla tes nio Mal kų įlan kos ap si su ki mo ra to.  Ne ri jaus Jan kaus ko nuo tr.

Beveidė jūrinė valstybė

Netempkime Klai-
pėdos į Lietuvą, o 
ieškokime jos savi-
tumo praeityje.

Romaldas Adomavičius: 
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Ilgas atsipirkimo laikas
Parengta keletas Šventosios uos-
to atstatymo variantų. Pagal visus 
juos Šventosios uostas būtų skir-
tas priimti Būtingės naftos ter-
minalą aptarnaujančius, taip pat 
žvejų, pasieniečių ir kitų tarnybų 
laivus. Svarbiausia uosto funkci-
ja būtų turistinė, jis taptų prie-
bėgos uostu Baltijos jūroje jach-
tomis keliaujantiems turistams. 

Šventosios seniūno Eugenijaus 
Čilinsko nuomone, uostas taptų 
traukos centru – aplink jį kurtų-
si verslai.

Atstatyti Šventosios uostą pa-
gal labiausiai priimtiną vadina-
mąjį „2B“ variantą kainuotų 53 
mln. eurų arba per 180 mln. litų. 
Tokią kainą paskelbė Šventosios 
uosto atstatymo galimybių studi-
ją parengusios Ispanijos inžinie-
rių, konsultantų bei architektų 
kompanijos „Alatec“ direktorius 
regioninėms konsultacijoms En-
rique Uribarri Marban. 

Šventosios uosto atsipirkimo 
laikas būtų 25–30 metų. Jei turiz-
mas intensyvėtų, galbūt šis laikas 
mažėtų. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to direkcijos infrastruktūros ir 
plėtros direktorius Vidas Karolis 
teigė, kad Šventosios uostas bū-
tų statomas pasinaudojus Euro-
pos Sąjungos fondų lėšomis. Kitu 
atveju tokio uosto neapsimokėtų 
statyti. 

Pinigų šiam uostui statyti buvo 
skirta, tačiau jie pervesti į rezervo 
fondą ir susisiekimo ministro Eli-
gijaus Masiulio sprendimu skirti 
keliams tvarkyti. V.Karolis teigė, 
kad iki 2012 metų būtų parengtas 
Šventosios uosto atstatymo tech-
ninis projektas, o 2013 metais ga-
lėtų prasidėti statybos.  

 Uostas – krante ir jūroje
Pagal „2B“ variantą Šventosios 
uoste tilptų daugiau kaip 655 lai-
vai. Uosto akvatorijoje būtų vie-
tų beveik 495 laivams, ant kran-
to – maždaug 160. Taip pat būtų 
numatyta vieta ir vienam nedi-

Ispaniškas Šventosios uostas
Ispanai pateikė keletą variantų ir 
rekomendavo pagrindinį, kuriuo 
remiantis galėtų būti atstatytas 
Šventosios uostas.

deliam, iki 70 metrų ilgio, krui-
ziniam laivui priimti. 

Šventosios uostą sudarytų vidi-
nė dalis dabartinėje įlankoje ir iš-
orinė dalis jūroje „atitverta“ mo-
lais. V.Karolis minėjo, kad pagal 
„2 B“ variantą bangolaužiai bū-
tų maždaug 400 metrų ilgio. Pa-
gal kitus variantus numatyti net 
iki 800 metrų ilgio bangolaužiai. 
Jūriniai įrenginiai, kaip žinoma, 
labiausiai ir didina uostų statybų 
kainas. 

Pagal visus variantus atstato-
mame Šventosios uoste būtų pa-
našūs gyliai: 4 metrai vidinėje 
uosto dalyje iki jūros kranto lini-
jos ir 6 metrai išorinėje dalyje. 

Pagal „2 B“ variantą uosto da-
lyje būtų jachtų klubas, buriavi-
mo mokykla, sausi dokai, laivų 
remonto ir priežiūros dalis, res-

toranai, parduotu-
vės. Atplaukusiems 
turistams uoste bū-
tų teikiamos elek-
tros, vandens tiekimo, buitinio 
aptarnavimo, belaidžio interne-
to paslaugos.    

Kur laikyti automobilius?
Pristatant studiją pastebėta, kad 
gali iškilti problemų, kur prie 
uosto laikyti automobilius. Pagal 
teritorijų planavimo normatyvus 
kiekvienam turistiniam laivui turi 
būti numatyta bent po vieną au-
tomobilio stovėjimo vietą. Vien 
automobilių aikštelei reikėtų apie 
1,5 hektaro teritorijos. 

Vyriausybė Susisiekimo minis-
terijos teikimu atkuriamam Šven-
tosios valstybiniam jūrų uostui 
yra skyrusi 15,3 hektaro ploto že-

mės sklypą ir 209,6 hektaro išori-
nę akvatoriją. Tačiau realiai pagal 
uostelio krantines yra siauri žemės 
rėželiai. Uostas yra apsuptas pri-
vačių, neretai priešiškai nusitei-
kusių žemės naudotojų. Privačios 
valdos aplink uostą yra problema 
šiandien, dar didesne problema 
bus, kai reikės tiesti privažiavimo 
kelius, komunikacijų trasas.

V.Karolis mano, kad daugy-
bę probleminių Šventosios uos-
to reikalų teks spręsti rengiant 
techninį projektą. Anot jo, jau yra 
technologijos, kai karuselės prin-
cipu vienoje automobilio stovėji-
mo vietoje galima sutalpinti net 
16 automobilių. 

Variantas:  � ispanai pateikė tokią kompiuterinę (dešinė-
je) galimo Šventosios uosto schemą.

Vidmantas Matutis
v.matutis@kl.lt

Uosto taryboje pradėtas svarsty-
mas, kad per metus reikia paruoš-
ti naują Klaipėdos uosto vystymo 
strategiją ir ilgalaikę uosto plėtros 
programą. 

Šiuo metu uostas tvarkomas pa-
gal 2009–2013 metų investicinę 
programą. 2005 metais Vyriau-
sybės nutarimu yra patvirtinta 
ilgalaikė, iki 2025 metų, Lietuvos 
transporto sistemos plėtros stra-
tegija, kur apibrėžtas ir Klaipėdos 
uosto vystymas. Toje strategijo-
je dar iki 2006 metų numatyti kai 
kurie darbai ir dabar neįgyven-
dinti. Vietoje giliavandenio uos-
to, po papildomos studijos gali 
būti tik dvi krantinės prie šiau-

rinio molo dujoms ir naftos pro-
duktams priimti. 

Tačiau gali būti ir kai kurių ryš-
kių minėtos ilgalaikės transpor-
to plėtros strategijos poslinkių. 
Tarp priemonių, kurios numa-
tomos įgyvendinti iki 2025 metų, 
buvo tokia, kuri numatė pritrauk-
ti transkontinentines konteinerių 
laivų linijas į Klaipėdos uostą. 

Taigi šiuo metu nėra ilgalaikės 
uosto vystymo strategijos, išsky-
rus numatomą iki 2013 metų. Bet 
ir ji dėl šių metų investicijų po-
kyčių greičiausiai bus koreguo-
jama.   

Parengti naują Klaipėdos uosto 
vystymo strategiją, kuri apimtų 
laikotarpius iki 2020-ųjų o gal ir 
iki 2030 metų, siūlo Uosto direk-
cija. Tam pritarė ir Lietuvos laivų 
krovos kompanijų asociacija. 

Naujai strategijai rengti būtų 
suburta ekspertų grupė. Parengus 
techninę užduotį, būtų samdo-
mas programos rengėjas – grei-
čiausiai iš užsienio arba veikian-
tis kartu su lietuvių grupe. 

Uosto direkcijos  Ekonomikos 
ir finansų direktorius Martynas 
Armonaitis mano, kad studijos 
rengėjai turėtų įvertinti po krizės 
pasikeitusią situaciją Lietuvoje ir 
Europoje, aplinkos pokyčius, ap-
linkinių uostų vystymą, atski-
rų Klaipėdos kompanijų veiklos 
perspektyvas ir planus. 

Lietuvos krovos kompani-
jų asociacijos prezidento Aloyzo 
Kuzmarskio nuomone, strategija 
turėtų būti labai sukonkretinta, 
greta pasaulinių ar Europos rai-
dos, klimato scenarijų įvertin-
ta uosto vystymo infrastruktū-

Uostui reikia naujos strategijos ra (Uosto direkcijos investicijos) 
ir superstruktūra (kompanijų in-
vesticijos), išanalizuoti gretimų 
uostų vystymosi scenarijai. 

„Klaipėdos Smeltės“ generalinis 
direktorius Rimantas Juška paste-
bėjo, kad strategija turi būti sude-
rinta ir su svarbiausiais uosto par-
tneriais. Lietuvos geležinkeliai lyg 
ir daro savo viziją, kur numato, kad 
ateityje į Klaipėdos uostą per me-
tus gabens 60 mln. tonų krovinių. 
Iš jų 45 mln. tonų – į šiaurinę uosto 
dalį, 15 mln. tonų – į pietinę. Nors 
pietinės uosto dalies krovos kom-
panijų ateities vizijose krovos skai-
čiai yra didesni nei 15 mln. tonų.  

Susisiekimo viceministras Arū-
nas Štaras pastebėjo, kad uosto 
vystymo strategijai neturėtų būti 
uždėtas paslaptingumo šydas. 

„Jei ir bus neviešinamų do-
kumentų, tai turės būti pakan-
kamai argumentuota, kodėl tai 
daroma. Klaipėdos uostas yra 
valstybės uostas, todėl jame tu-

ri būti pakankamai viešumo. Ki-
tos institucijos tikrai turi žino-
ti, ką uostas rengiasi daryti, kaip 
bus sprendžiamos problemos – ar 
dėl įplaukos kanalo tobulinimo, 
ar dėl krantinių statybos, ar dėl 
mokestinių reikalų. Gal pirminių 
duomenų rinkimo metu doku-
mentai ir neturėtų būti viešina-
mi, bet galutinis dokumentas turi 
būti solidus ir viešas – negalima 
pasidaryti kažkokio slapto plane-
lio“, – pastebėjo A.Štaras.  

„Strateginio plano rengimo lai-
kotarpiu gal ir reikia konfidencia-
lumo, bet po to mes važinėsime į 
konferencijas ir pristatysime kaip 
uostas vystysis“, – tikino Uos-
to direkcijos vadovas Eugenijus 
Gentvilas.

Vakarų laivų gamyklos generali-
nis direktorius Arnoldas Šileika tei-
gė, kad geros žinios nieko blogo ne-
daro – tiek Latvijoje, tiek Estijoje, 
tiek Rusijoje apie uostus pateikiama 
pakankamai daug informacijos. 

Birželio 1 d. atplėšiami val-
čių prieplaukos pietinėje 
uosto dalyje techninio pro-
jekto parengimo konkur-
so vokai. Jis būtų parengtas 
iki rugsėjo, o metų pabaigo-
je sėkmės atveju būtų pa-
rinktas rangovas. Dalį pinigų 
prieplaukai statyti tikimasi 
gauti iš ES fondų. 

Valčių 
prieplauka

Baltarusijos leidinyje AFN 
pasirodė vertinimų, kad Ve-
nesuelos naftai gaben-
ti į Baltarusiją Odesos, o ne 
Klaipėdos uostas pasirink-
tas todėl, kad baimintasi ga-
limų JAV sankcijų. Ukrainoje 
galimas sankcijas neva įgy-
vendinti sunkiau nei NATO 
narėje Lietuvoje. 

Uosto direkcijoje pasirinkta 
dokų duobių valymo sche-
ma. Bus skelbiamas konkur-
sas kompanijai, kuri žemsi-
urbe išsiurbs užterštą grun-
tą ir 152 krantinėje supils į 
geotekstilės maišus. Juose 
gruntas 7 mėnesius sausės. 
Išvalymas baigtųsi po dve-
jų metų.

Venesuelos 
nafta

Dokų 
Duobės
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Latvijos geležinkelininkai 
prognozuoja, kad šiemet 
10 proc. mažės jų krovinių 
gabenimai. Tam įtakos tu-
ri smarkiai sumažėję naftos 
produktų kiekiai iš Baltaru-
sijos dėl sumenkusių Rusi-
jos kvotų. Mažėjo ir anglių. 
Jas Rusija į Kiniją gabena 
per savo uostus.  

prognozės 
latVijoje

Roterdame įvyko pirma-
sis Europoje piratų teismas. 
Teisiami 5 Adeno sąsiaury-
je 2009 metų sausį olandų 
laivą bandę užgrobti piratai. 
Juos suėmė Danijos karinio 
laivo įgula, kuri užpuolikus 
perdavė olandams. Nuos-
prendis bus skelbiamas bir-
želio 16 dieną. 

Per pastaruosius 5 metus 
20 proc. sumažėjo Rusijos 
vėliavos laivų. Plaukiojančių 
su užsienio šalių vėliavomis 
padaugėjo 1,8 karto. 2010 
m. pradžioje su Rusijos vė-
liava plaukiojo 1187 laivai, 
kurių bendras dedveitas 5,4 
mln. tonų, vidutinis amžius 
– 23 metai. 

piratų 
teismas

rusijos 
laiVynas

Laivų krovos 
kompanijoje 
„Klaipėdos Smeltė“ 
jau ruošiamasi 
didesniems 
konteinerizuotų 
krovinių srautams. 
Šiais metais 
planuojama įsigyti 
naujos technikos 
bei kelti darbuotojų 
kvalifikaciją. 

Ričardas Sutkaitis

Nauji pasiekimai
Nepaisant ekonominio nuosmu-
kio, konteinerių krova „Klaipėdos 
Smeltėje“ nuolat auga. 

Praėjusiais metais kompanija 
krovė 15 proc. daugiau konteine-
rių, o per pirmus keturis šių metų 
mėnesius krova padidėjo dar 20 
proc. „Klaipėdos Smeltei“ ypač 
sėkmingas buvo balandžio mė-
nuo. Kompanija pirmą kartą per 
vieną mėnesį perkrovė net 12.654 
TEU (sąlyginių konteinerinių vie-
netų). Palyginimui – 2009-aisiais 
metais kas mėnesį buvo krauna-
ma vidutiniškai 7.250 TEU.

Pirmieji keturi šių metų mė-
nesiai leidžia tikėti, jog 20–25 
proc. augimo prognozės pasitvir-
tins. Bendrovės atstovai užtikrin-
tai kalba apie krovos augimą, nes 
„Klaipėdos Smeltės“ partneris, 
tarptautinė laivybos kompanija 
„Mediterranean Shipping Com-
pany“ (MSC) taip pat rodo pui-
kius rezultatus. Praėjusiais me-
tais, kai daugelis laivybos linijų 
gabeno 20–50 proc. mažiau kro-
vinių nei 2008 metais, MSC pa-
siekė 2 proc. augimą bei didino 
savo laivyną. Pirmąjį šių metų 
ketvirtį MSC laivais plukdyta net 
29 proc. daugiau krovinių. 

Augant krovai MSC kompanija į 
Klaipėdos uostą norėtų siųsti vis 
didesnius laivus. 2009 m. rugsė-
jį prie „Klaipėdos Smeltės“ kran-

„Klaipėdos Smeltėje“ – 
pasiruošimas naujam etapui

tinių prisišvartavo didžiausias į 
Klaipėdos uostą įvestas kontei-
nerinis laivas „MSC Aniello“. Jo 
ilgis 259,5 m, o maksimali  grimz-
lė – 13 m. Prieš mėnesį kompa-
nija pakrovė dar vieną gigantą – 
257 m ilgio konteinervežį „MSC 
Donata“. Tai didžiausios talpos 
konteinerinis laivas (4132 TEU 
talpos), atplaukęs į Klaipėdos 
uostą. 

Prieš keletą metų buvo sun-
ku patikėti, jog Klaipėdos uostas 
priims „Panamax“ tipo kontei-
nerinius laivus. Tačiau aštrėjant 
konkurencijai tarp uostų kaimy-
nų jau ir to nebeužtenka.

„Panamax“ tipo konteinerinių 
laivų atpalukimas į Klaipėdą – 
tai naujas postūmis, priverčian-
tis uostą pasitempti ir nesnaus-
ti. Reikia didinti Klaipėdos uosto 
pajėgumus“, – mano Rimantas 
Juška, „Klaipėdos Smeltės“ ge-
neralinis direktorius. 

Keičiasi maršrutai
Šiuo metu Baltijos jūros regione 
pradeda keistis konteinerizuotų 
krovinių maršrutai. Beveik 6 mln. 
TEU srautas į Baltijos jūros uos-
tus buvo atplukdomas iš didžių-
jų paskirstymo uostų, tokių kaip 
Antverpenas, Roterdamas, Ham-
burgas. Laivybos kompanijos pa-
skaičiavo, jog racionaliau būtų 
nukreipti didžiuosius okeaninius 
laivus tiesiai į vieną pasirinktą Bal-
tijos jūros uostą ir iš jo mažesniais 
laivais paskirstyti konteinerių srau-
tus po kitus šio regiono uostus. 

Laivybos kompanija „Maersk 
Line“, įgyvendindama naują kon-

cepciją, jau plukdo konteinerius 
okeaninio dydžio laivais iš Kinijos 
ir Pietų Amerikos į rytinės Balti-
jos jūros pakrantės uostus. Sausio 
mėnesį Gdansko uoste prisišvar-
tavo 8200 TEU talpos, 332 m ilgio 
laivas „Maersk Taikung“, atplau-
kęs iš Šanchajaus. Į Sankt Peter-
burgą iš Ekvadoro reguliariai kur-
suoja 2600 TEU talpos okeaniniai 
konteinervežiai. 

Panašią idėją siekia įgyvendin-
ti ir MSC. Laivybos kompanija sa-
vo planus sieja su Klaipėdos uostu. 

Tačiau, kad galėtų priimti iki 310 m 
ilgio okeaninius laivus, Klaipėdos 
uostas turi pagilinti laivybos ka-
nalą iki 14,5 m bei sumažinti vadi-
namąjį klirensą (atstumą tarp laivo 
kilio ir dugno). Šiuo metu Klaipė-
dos uoste nustatyta 1,5 m atsarga 
po laivo kiliu, kai net didžiausiame 
Roterdamo uoste palikta tik me-
tro atsarga. Kai kuriuose uostuose 
nustatytas klirensas siekia tik 30–
40 cm. „Laikas ir konkurentai ne-
gailestingai spaudžia. Jei Klaipėdos 
uostas dar šiemet negalės priimti 
iki 290 m ilgio laivų, nesugebėsi-
me pritraukti tranzitinių krovinių, 

o vien iš importo ir eksporto šiais 
metais krova nedaug augs“, – per-
spėjo „Klaipėdos Smeltės“ vado-
vas R. Juška.

Kompanija „Terminal Inves-
tment Limited“, 2008-aisiais įsi-
gijusi „Klaipėdos Smeltės“ akci-
jas, siekia Klaipėdos uoste įkurti 
tarptautinį konteinerių paskirsty-
mo centrą (vadinamąjį „Hub‘ą“). 
Jo apkrovimą užtikrintų didžiau-
sias kompanijos klientas – MSC.  

Tai būtų naujas kokybinis šuo-
lis Klaipėdos uostui. Konteinerių 
krova padidėtų kelis kartus, ta-
čiau gyventojai gali nesibaiminti, 
jog miesto gatves užkimš vilkikai 
su kroviniais. 90 proc. konteine-
rių bus atplukdoma ir išplukdo-
ma laivais. Be to, konteineriai yra 
vienas „švariausių“ krovinių – jie 
nekelia dulkių, neskleidžia speci-
finių kvapų, nėra tokie pavojingi, 
kaip cheminės medžiagos ar naf-
tos produktai.  

Kurs naujas darbo vietas
„Klaipėdos Smeltė“ jau ruošia-
si naujam etapui. Krovos kom-
panijos investicinėje  programoje 
numatyta plėsti konteinerių san-
dėliavimo aikšteles, įsigyti šiuo-
laikinių konteinerių iškrovimo iš 
laivų STS tipo kranų. Jais galima 
krauti 6000-7500 TEU talpos 
laivus. Taip pat planuojama pirk-
ti RTG tipo kranus krovai aikšte-
lėse, kitos technikos. 

„Klaipėdos Smeltė“ ne tik tech-
niškai ruošiasi naujam etapui. 
Daug dėmesio skiriama ir darbuo-
tojų kvalifikacijos kėlimui. Praėju-
siais metais „Klaipėdos Smeltė“ 

parengė trejų metų trukmės dar-
buotojų mokymosi programą, ku-
rios biudžetas – daugiau nei mili-
jonas litų. Programai įgyvendinti 
bendrovė gaus Europos sociali-
nio fondo agentūros paramą. Mo-
kymuose dalyvaus 192 darbuoto-
jai, vieno darbuotojo kvalifikacijos 
kėlimui skirta 7789 litai. 40 proc. 
mokymosi išlaidų finansuoja pati 
„Klaipėdos Smeltė“. 

Įsigijus naujos technikos bei 
įgyvendinus konteinerių plėtros 
planus planuojama priimti nau-
jų darbuotojų. Jau šiais metais 
„Klaipėdos Smeltė“ darbuotojų 
skaičių padidins 3 proc., o vėliau 
specialistų poreikis dar išaugs. Jie 
bus mokomi bendrovės akcininkų 
„Terminal Investment Limited“ 
terminaluose užsienyje bei spe-
cialiuose mokymo centruose. 

„Mūsų investicijos į naują tech-
niką, kuriamos naujos darbo vie-
tos bei  darbuotojų mokymai rodo 
rimtus ketinimus. Tačiau vieni pa-
tys mes nieko nepasieksime. Todėl 
mums svarbus valstybinių institu-
cijų bei miesto bendruomenės pa-
laikymas“, – kalbėjo R.Juška. 

Išbandymas:  � didžiųjų „Panamax“ tipo konteinerinių laivų atplaukimas į Klaipėdą – tai naujas postūmis, priverčiantis uostą pasitempti ir 
nesnausti.

Nauji „Klaipėdos 
Smeltės“ rekordai:

D � idžiausias kiekis konteinerių 
per mėnesį: 12.654 TEU (2010 m. 
balandis)

Didžiausios talpos laivas: „MSC  �
Donata“ (4.132 TEU talpos)

Daugiausia į vieną laivą pakrau- �
ta/iškrauta konteinerių: 3.283 TEU 
(2.288 konteineriai).

Įsigijus naujos tech-
nikos bei įgyven-
dinus konteinerių 
plėtros planus pla-
nuojama priimti 
naujų darbuotojų.


