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Nesuvokia uosto specifikos
Lietuvoje pasirengimai statyboms 
trunka kelis kartus ilgiau nei pa-
čios statybos. Tai ypač jaučiama 
uoste, kur yra dideli projektai. 

Projektuotojai nori dirbti skaidriai

Uoste susidaro 
paradoksali 
situacija – pinigų 
statyboms yra, 
bet jos stringa dėl 
laiku nepateiktų 
projektų. 
Projektavimui 
skirta Uosto 
direkcijos sąmata 
dar niekada 
nebuvo įvykdyta. 

Įvairios ins-
titucijos dažnai nesuvokia uosto 
specifikos ir taiko keistus reika-
lavimus.

Su tuo susidūrė Lietuvos ener-
getikos instituto profesorius Bru-
nonas Gailiušis. 

„Tai, kad Lietuva yra ne jūrų 
valstybė, geriausiai pajunti val-
džios institucijose Vilniuje. Ten 
į uosto gilinimą žvelgiama kaip į 
kolektyvinio sodo namelio staty-
bą. Nesuvokiama, kad tai yra spe-
cifiniai darbai. Mes neturime hi-
drotechninių darbų reglamentų, 
kokius turi kitos valstybės – Vo-
kietija, Rusija, Didžioji Britanija 
ar Japonija, kurios valdo šimtus 
uostų“, - pastebėjo B.Gailiušis. 

Jis prisiminė atvejį, kai garbin-
gam gydytojui turėjo įrodinėti, 
kad gilinimas nedaro įtakos vi-
suomenės sveikatai.    

„Gydytojas klausia, kaip per 
miestą išvešite iškastą gruntą, 
kokią papildomą taršą sukelsi-
te? Sakau, kad grunto per miestą 
nevešime, o panaudosime jį uos-
to statyboms arba išplukdysime į 
jūrą. Tada prašo įrodyti, kad tar-
šos nekels žemkasė. Vieno į Klai-

pėdos uostą atplau-
kiančio krovininio laivo galia 

yra apie 2000 kilovatų, žemkasės 
– 500 kilovatų. Ar ji gali kelti di-
desnę taršą, nei kasdien į uos-
tą atplaukiantys apie 30 krovini-
nių laivų?“ – klausė B.Gailiušis, 
pridūręs, kad tenka įrodinėti ele-
mentarius dalykus. 

Ministerijų ir tarnybų darbuo-
tojams neturėtų rūpėti, detalės 
kas ir kaip daroma. Jiems svarbu, 
kad būtų surinkti ir susekti po-
pieriukai. Tačiau tai turėtų būti 
daroma nesukinėjant projektuo-
tojams rankų ir kojų. 

Sunkmetis daug ką sujaukė
Apie tai, kas trukdo Klaipėdos 
uosto projektuotojams dirbti, 
kalbėtasi Uosto direkcijos infras-
truktūros tarnybų vadovų ir spe-
cialistų susitikime su jais. Uosto 
direkcija norėtų, kad pradiniuose 
statybų etapuose nevėluotų pro-
jektų rengimai. To nepavyksta iš-
vengti. Dėl vėluojančių ar netin-
kamai parengtų projektų, kuriuos 
tenka taisyti ir gaišti laiką, vėliau 
prasideda kivirčai ir su statybi-
ninkais. 

Dalis vėlavimų teisinama dėl 
sunkmečiu atsiradusiu pinigų 
stygiumi. Statybininkai nesumo-

ka projektuotojams už darbo pro-
jektus, o šie jų nepateikia, kol ne-
gauna pinigų. 

Šią problemą Uosto direkcija 
ketina spręsti keisdama konkursų 
sąlygas. Projektuotojai būtų sam-
domi ne tik techniniams projek-
tams rengti, bet ir darbo projek-
tams, derintų šiuos dokumentus 
su ekspertais, išimtų statybos lei-
dimus. 

Tokia tvarka tenkintų projek-
tuotojus, nors įvairių smulkių 
niuansų, susietų su derinimais 
dėl jos įgyvendinimo, ir iškiltų. 
Svarbiausia, kad projektuotojai 
būtų užtikrinti, jog, laiku ir ko-
kybiškai padarę projektus, sude-
rinę juos, išėmę statybos leidimą, 
gaus ir pinigus, nes Uosto direk-
cija jų turi. 

Iki šiol yra nerašyta taisyklė, 
kad rangovų užsakymų darbo 
projektus darantys projektuotojai 
pinigus tarsi turi užsidirbti. Žiū-
rėdami rangovo interesų, jie pri-
valėdavo sugalvoti įvairių papil-
domų darbų ir taip didinti objekto 
statybos kainą. Jei to nedarydavo, 
rangovas surasdavo daugybę bū-
dų, kaip vilkinti atsiskaitymus.

Uosto rangovai yra didelės or-
ganizacijos, o projektuotojai ma-
žos bendrovės. Dažnai rangovai 
spaudžia projektuotojus darbo 

projektus padaryti per kelias pa-
ras. Per trumpą terminą to ne-
įmanoma padaryti kokybiškai. 
Daromi pusiniai projektai arba 
imituojama, kad jie daromi, o po 
to, vykstant darbams, projektai 
koreguojami. 

„Įvesdami naują tvarką norė-
tume ne tik sutaupyti lėšas, pa-
greitinti projektų rengimą, bet 
ir padidinti projektuotojų atsa-
komybę. Dabar buvo tokių atve-
jų, kai techninius projektus darė 
vieni, darbo projektus kiti ir ne-
beaišku, kur kieno klaidos pada-
rytos“, - svarstė Klaipėdos vals-
tybinio jūrų uosto direkcijos 
infrastruktūros ir vystymo di-
rektorius Vidas Karolis.

Vyksta ir sąmoningi vilkinimai
Dėl uosto projektų rengimo kar-
tais vyksta ir sąmoningi vilkini-
mai. Sunkiai suvokiama, kam tai 
naudinga. 

Šviežiausias pavyzdys yra Uos-
to direkcijos užsakymu rengiamas 
Baltijos prospekto ir Šilutės plen-
to žiedinės sankryžos pertvarky-
mo projektas. Kai jau viskas buvo 
sutarta ir pradėti rengti viaduko 
tiesimo Šilutės plentu per žie-
dą projektai, atsirado pasiūly-
mai ta pačia krypti-
mi įrengti tunelį. 

Specifika:  � uosto gi-
linimai yra menkiausiai suvokiami 

uosto vystymo darbai.   Vidmanto Matučio nuotr.  
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Ją lems ne tik didėjantis Rusi-
jos naftos produktų eksportas per 
Sankt Peterburgo, Primorsko ir 
Visocko uostus, bet ir naujo naf-
tos produktų terminalo statyba Ust 
Lugoje. Taip pat Rusija didesnį kie-
kį naftos produktų jau pradėjo ga-
benti per Tolimųjų Rytų uostus.

2009 metų duomenimis, Rusija 
per savo Šiaurės Vakarų regiono, 
taip pat rytinės Baltijos šalių uos-
tus gabeno 66 proc. visų tamsiųjų 
(mazutas ir vakuuminis gazolis) 
naftos produktų. Šviesiųjų naftos 
produktų (benzinas, nafta, dyze-
linas, avacinis kuras) dalis šiame 
regione sudarė 57 procentus. Pa-
lyginti su 2008 metais, tamsiųjų 
naftos produktų dalis regione su-
mažėjo vienu, o šviesiųjų padidė-
jo dviem procentais.

Tamsieji naftos produktai iš 
Rusijos dažniausiai eksportuo-
jami per Talino uostą. Antroje ir 
trečioje vietoje – Rusijos uostai 

Kautynės dėl naftos produktų
Rusijos žiniasklaidoje prognozuojama, 
kad artimiausiu metu rytinės 
Baltijos regione sustiprės ir taip arši 
konkurencija dėl naftos produktų 
gabenimo per uostus. 

Sankt Peterburgas ir Visockas. 
Rusijos šviesiųjų naftos produk-
tų gabenimo lyderiu regione yra 
Ventspilio uostas.  

Rusijos uostų administracijos 
duomenimis, per keturis šių me-
tų mėnesius Talino uoste krau-
ta 8188 tūkst. tonų naftos pro-
duktų, Ventspilio uoste – 4084 
tūkst. tonų, Sankt Peterburge – 
3485 tūkst. tonų, Visocke – 3060 
tūkst. tonų, Klaipėdoje – 2840 
tūkst. tonų, Rygoje – 2155 tūkst. 
tonų, Primorske – 1585 tūkst. to-
nų naftos produktų. 

Palyginti su 2009 metais ,visuo-
se rytinės Baltijos šalių uostuo-
se, išskyrus Liepojos, kur naftos 
produktų krovos dalis yra nežy-
mi, užfiksuoti kritimai. Rusijos 
uostuose, išskyrus Sankt Peter-
burgo, užfiksuoti naftos produk-
tų krovos augimai. Kai kuriuose, 
kaip Primorsko (+33 proc.) ar Vi-
socko (+18,8 proc.), užfiksuoti žy-
mūs augimai iš karto leidžia dary-
ti prielaidą, kad naftos produktų 
krovai įtaką darė ne šalta žiema. 

Akivaizdu, kad Rusija jau pradė-
jo perorientuoti naftos produktų 
krovą per savo šalies uostus.

To labiausiai baiminamasi Ta-
line, kur Rusijos naftos produk-
tai sudaro apie 70 proc. šio uosto 
krovos. Talino uosto administra-
cijos spaudos atstovė Svena Ra-
tasepa teigė, kad šiais metais žy-
mesnio naftos produktų krovos 
kritimo dar nelaukiama. Jis ypač 
smarkiai pasijus, kai Ust Lugo-
je bus pastatytas naftos produk-
tų terminalas. Skystų produktų 
netektis Talino uostas planuo-
ja kompensuoti gerokai išaugu-
sia konteinerių krova. 

Dėl terminalo Ust Lugoje, ma-
noma, dalies naftos produktų 
neteks ir Ventspilio uostas. Dar 
nėra parengtas planas, kaip tai 
bus kompensuojama. Ventspi-
lio uostas šiais metais jau neteko 
20 proc. naftos produktų krovos. 
Dalis Ventspilio krautų naftos 
produktų srautų pasuko į Rusijos 
Tolimųjų Rytų uostus.  

Rygos uoste didesnis naftos 
produktų stygius dar nepasijautė. 
Jis priima ne vien Rusijos, bet ir 
Baltarusijos, Kazachstano naftos 
produktus. Nežymus (-4,5 proc.) 
Rygos uosto naftos produktų kro-
vos mažėjimas aiškinamas tuo, 

kad dėl šaltos žiemos buvo sutri-
kimų geležinkeliuose. 

Mažiausiai nuo Rusijos rinkos 
naftos produktų svyravimų regi-
one yra priklausomas Klaipėdos 
uostas. Pagrindinis jo klientas – 
„Orlen Lietuva“ naftos apdoro-
jimo gamykla Mažeikiuose. Ji po 
remonto planuoja didinti ekspor-
to apimtis. „Klaipėdos nafta“ iš 
jos gauna daugiau kaip pusę naf-
tos produktų apimties. Per Klai-
pėdos uostą taip pat keliauja da-
lis Baltarusijos ir Rusijos naftos. 
Svyravimus Rusijos naftos pro-
duktų rinkoje šiemet labiau paju-
to Krovinių terminalo bendrovė.  

Garantija:  � į „Klaipėdos naftą“ didžiausias kiekis naftos produktų cisternomis atgabenamas ne iš Rusi-
jos, o iš pagrindinio partnerio „Orlen Lietuva“ bendrovės gamyklos.   Vidmanto Matučio nuotr.    

Viskas verčiama 
aukštyn kojomis, 

braukiami jau padaryti darbai.
Projektuotojai pageidautų, kad 
miesto žinybų atstovai dalyvau-
tų pradiniuose projektų svarsty-
muose ir po to nebekeistų pri-
imtų sprendimų. Pasigendama ir 
savivaldybės tarnybų specialistų 
geranoriškesnio požiūrio į uosto 
projektus. 

Vykdant projektavimą pastebi-
ma ir kita bėda. Pradžioje kai ku-
rios žinybos pateikia labai apta-
kius reikalavimus. Kai rengiami 
darbo projektai, pasipila konkre-
tūs reikalavimai ir papildomos są-
lygos. Taip įvairios žinybos Uosto 
direkcijos sąskaita stengiasi pasi-
gerinti sąlygas savo ūkyje. Dėl to 
Uosto direkcijai dažnai tenka vie-
nam ar kitam darbui atlikti skir-
ti daugiau pinigų. Jei ji tų pinigų 
neskirtų prasidėtų, projektų vil-
kinimai.

Kartais projektų parengimus 
vilkina ir projektavimo įmonės. 
Vienos prisiima per daug dar-
bų, kitos tai daro tarnaudamos 
rangovams. Patys projektuotojai 
siūlė, kad su šiuo reiškiniu reikė-
tų kovoti. Uosto direkcija galėtų 
sudaryti projektuotojų juoduo-
sius sąrašus. 

V.Karolis mano, kad pati rinka 
išmes tuos, kurie yra nesąžinin-

Vilniuje į uosto gi-
linimą žvelgiama 
kaip į kolektyvinio 
sodo namelio sta-
tybą.

Brunonas Gailiušis:

Viešuosiuose kon-
kursuose įsileidus 
į gilesnes diskusi-
jas rizikuojama at-
sidurti teisme.

Vidas Karolis: 

gi. Kai uosto operatorių atstovai 
klausia Uosto direkcijos specia-
listų patarimo apie vieną ar kitą 
projektuotoją, šie nurodo tuos, 
kurie daro mažiausiai klaidų, lai-
kosi susitarimų. 

Uosto naudotojai nėra apribo-
ti įvairiomis konkursų sąlygomis, 
todėl geriausius projektuotojus 
gali kviesti į derybas dėl darbų 
tiesiogiai.  

Netenkina konkursų sąlygos
Nuo šių metų pradžios Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos 
konkursai yra perkelti į elektroninę 
erdvę. Jie vyksta greičiau. Projek-
tuotojai pastebėjo, kad ir skaidriau. 

Tačiau nesusipratimų dar yra, 
ypač dėl konkursų sąlygų. Nesu-
prantama, kodėl viename kon-
kurse reikalinga vienokia veiklos 
patirtis, o panašiame kitame jau 
kitokia? Vienur reikia, kad partne-
ris iš užsienio turėtų veiklos Lie-
tuvoje licenciją, kitur užtenka pa-
žymos, kad laimėjus konkursą jis 
bus licencijuotas. 

Ispanijoje užtenka pateikti do-
kumentus lietuvių kalba su įsi-
pareigojimu, kad juos per tam ti-
krą laiką išversi į ispanų kalbą, ir 
jau gali užsiimti projektais. Kitas 
kraštutinumas yra Lenkijoje, kur 
net ir pateikęs visus dokumen-
tus negalėsi vykdyti projekto, jei 

neturi mažiausiai vienerių metų 
darbo jų rinkoje patirties.  Anot 
V.Karolio, dėl kiekvieno Klaipė-
dos uosto direkcijos konkurso 
sąlygų atskirai sprendžia viešųjų 
pirkimų komisijos. Dabar bando-
ma liberalizuoti sąlygas, kad kon-
kursuose galėtų dalyvauti dau-
giau užsienio kompanijų. 

Projektuotojai norėtų, kad prieš 
konkursus vyktų susitikimai su 

jų rengėjais, kur būtų atsakoma 
į įvairius iškylančius klausimus. 
V.Karolis mano, jog tokie susiti-
kimai galėtų vykti, bet pavyzdžiai 
įrodė, kad įsileidus į gilesnes dis-
kusijas rizikuojama po konkurso 
atsidurti teisme. Dėl projektavi-
mo konkursų Uosto direkcija dar 
nebuvo įsivėlusi į teismus, nes 
darbų apimtys mažesnės. Dažni 
ginčai su rangos kompanijomis.  

Projektuotojų netenkina ir pagrin-
dinė Lietuvoje vykstančių konkur-
sų nuostata, kai nugalėtojas pasi-
renkamas pagal mažiausią kainą. 
Daugelyje pasaulio valstybių lemia 
ekonomiškai naudinga kaina. 

Lietuvoje pasiūlytos mažiau-
sios kainos yra tokios žemos, kad 
galima manyti, jog bendrovės ar-
ba iš anksto planuoja pateikti blo-
gus projektus, arba sieks išveng-
ti mokesčių, arba yra susitarusios 
su rangovais, kad dirbs jo naudai 
ir gaus papildomą užmokestį.   

Statybos ir projektavimo įmo-
nių asociacijos jau yra parengu-
sios siūlymus dėl pagrindinės 
viešųjų pirkimų nuostatos. Re-
komenduojama įvesti konkur-
so pasiūlymų vidutinės kainos 
sąvoką. Pasirenkant rangovą ar 
projektuotoją būtų atmesti visi 
pasiūlymai, kurie yra 15 procentų 
didesni arba mažesni nei viduti-
nė kaina. Tokia sistema priverstų 
realiau vertinti darbų sąnaudas. 

Absurdišką mažiausios kainos 
sistemą konkursuose pajuto ir 
pati Uosto direkcija. 

Kai ji parengė sąlygas auto-
mobiliui Uosto kapitono tarny-
bai pirkti, gavo pasiūlymą įsigyti 
Lietuvos rinkoje nežinomą, pi-
giausią ir konkurso sąlygas ati-
tinkantį Indijos gamybos lengvą-
jį automobilį. 
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Kas 5-erius metus atlie-
kanti tikrinimą Tarptautinė 
jūrų organizacija patvir-
tino, kad Lietuva vykdo  
konvenciją dėl jūrininkų 
rengimo, atestavimo ir bu-
dėjimo normatyvų. Mūsų 
šalies jūrininkų diplomai 
ir toliau bus pripažįstami 
pasaulyje.

Jūrininkų 
diplomai

Lietuvos ir Latvijos hidro-
grafai nusprendė išleisti 
bendro naudojimo jūrlapius, 
skirtus mažųjų laivelių ir 
jachtų savininkams. Navi-
gacinių jūrlapių kataloge 
pateikta išsami informacija 
apie Latvijos ir Lietuvos 
vandenis ir uostus, Klaipė-
dos prieigas.

Rusijoje su susidomėjimu 
priimtas siūlymas sujungti 
Klaipėdos ir Kaliningrado 
uostų konteinerinius gabe-
nimus su Maskva per kon-
teinerinį traukinį. Rusijos 
bendrovės „Transkonteiner“ 
atstovai mano, kad toks 
traukinys pagerintų abiejų 
uostų verslo galimybes. 

Jūrlapis 
buriuotoJams

Vieningas 
maršrutas

pirmADiENiS, biržElio 7,  2010

Vidmantas Matutis
v.matutis@kl.lt

Prie Malkų įlankos esantis Smel-
tės botaninis draustinis jau kuris 
laikas yra trinties vieta tarp uos-
to ir Valstybinės saugomų terito-
rijų tarnybos. 

Jau daugelį metų uosto vysty-
mo projektus ekspertuojantis 
ir gilinimo studijas rengiant-
is Lietuvos energetikos instituto 
profesorius Brunonas Gailiušis 
prisiminė, kad tą draustinį uos-
tininkai patys užsikrovė sau ant 
galvos.

„Pastatyti Tarptautinę jūrų 
perkėlą buvo numatyta šiaurinėje 
Kuršių marių dalyje. Kai 1978 
metais buvo rengiamas perkėlos 
statybos projektas, darėme viską, 
kad nebūtų laivybos farvaterio į 
Kuršių marias. Perkėla atsidūrė 
ant Smeltės pusiasalio smaigalio. 
Tuomet ir suformavome botaninį 
draustinį, kuris dabar Klaipėdos 

Vidmantas Matutis
v.matutis@kl.lt

Pasaulio jūrų universitetą (World 
Maritime University) Malmės 
mieste Švedijoje baigė apie 20 
žmonių iš Lietuvos. Vieno specia-
listo išsilavinimas kainavo apie 40 
tūkst. JAV dolerių. 

Šio universiteto absolventas 
Andrius Saveikis teigė, kad per 
dvejų metų studijas įgytos ir te-
orinės, ir praktinės žinios. 

Viena labiausiai teigiamų Pa-
saulio jūrų universiteto moky-
mo patirčių yra tai, kad studijų 

Trūksta dėmesio jūriniam mokslui
Į Klaipėdos uosto 
ir Lietuvos jūrinio 
transporto sistemą 
braunasi bendros 
kadrų naikinimo 
tendencijos. 
Emigruoja geriausi 
specialistai. 

metu vyksta 5-6 vizitai į įvai-
rius Europos uostus. Praleidę po 
2-3 savaites atskirose kompani-
jose, studentai išmoksta teorines 
žinias pritaikyti praktikoje. Tai 
ypač vertinga, nes Lietuvoje jū-
rinio mokslo srityje studentams 
kaip tik ir pritrūksta aukšto lygio 
praktikos. 

Tačiau A.Saveikis nedirba jūri-
nėje srityje. Jūrų universiteto įgy-
tos žinios jam pravertė ir dirbant 
finansų srityje. 

„Teko bendrauti su viena uosto 
kompanija ir kalbėtis apie naujo 
krano pirkimą. Į klausimą, kiek tai 
kainuos, kompanijos atstovai at-
sakė, kad tai komercinė paslaptis. 
Tada, sužinojęs, koks bus krano 
galingumas ir našumas, nesun-
kiai jiems atsakiau, kokia galėtų 
būti to krano kaina“, – prisimi-
nė A.Saveikis.

Pasaulio jūrų universitetą bai-
gusių žmonių mokslo lygis yra 
labai aukštas. Kai kuriose šaly-
se šio universiteto absolventai iš 
karto užima aukštas pareigas ne 
tik privačiose kompanijose, bet 
ir valstybinėse jūrinėse struk-
tūrose. Lietuvoje mokslo lygis, 
anot A.Saveikio, yra nuvertin-
tas. Teorinius ir praktinius moks-
lus užsienyje įgiję jūrinių sričių 

specialistai nepakankamai iš-
naudojami. 

Dalis baigusiųjų Pasaulio jū-
rų universitetą Malmėje išvyksta 
dirbti į kitų šalių uostus arba net-
gi pasuka į visai kitas naujas sri-
tis. Tam įtakos turi ir nepakanka-
mas Lietuvos valdžios požiūris į 
šalies jūrinę industriją arba ato-
trūkis tarp realios jūrinio sekto-
riaus veiklos ir Vilniuje priima-
mų sprendimų. Matydami, kaip 
yra kituose pasaulio uostuose, 
Lietuvoje, anot A.Saveikio, pa-
sigendama didesnio politikų dė-
mesio jūriniam sektoriui.

Tai, kad yra nesuprantamas 
valdžios požiūris į jūrinį mokslą, 
pastebėjo ir Klaipėdos laivinin-
kų mokyklos direktorius Vytau-
tas Viktoras Benetis. 

„Mokykla, kurioje dirbu, per 33 
metus yra išleidusi per šešis tūks-
tančius jūrininkų. Prieš kurį lai-
ką Švietimo ir mokslo ministeri-
ja nusprendė jūreivius rengiančią 
mokymo įstaigą prijung-
ti prie Turizmo moky-
klos. Niekam nerū-
pėjo, kad Klaipėdos 
laivininkų mokykla kaž-

KLASCO moka už draustinį uoste

jūrų krovinių kompanijai trukdo 
plėstis“ – prisiminė B.Gailiušis.

Oficialiai Smeltės botaninis 
draustinis, kurio apie 15 metrų 
pločio ir 300 metrų ilgio juosta 
eina pakrante tarp jūrų perkėlos 
ir Malkų įlankos, įkurtas 1988 
metais. 

„Pradžioje, – kaip prisiminė 
B.Gailiušis, – Vyriausybės nuta-

rimu botaniniam draustiniui buvo 
numatyta 2,05 hektaro teritorija. 
Vėliau nustatyta, kad vertingos 
žolės auga platesnėje teritorijoje, 
todėl draustinio ribos išsiplėtė“. 

Oficialiai pateikta, kad dabar 
draustinio ribos yra 2,8 hekta-
ro, neoficialiai teigiama, kad 
net iki 3,5 hektaro.  Už dalį tos 
saugomos teritorijos Klaipėdos 

Ar tos žolės yra tokios reikš-
mingos Lietuvai, jei dėl jų net-
gi stabdoma uosto plėtra Mal-
kų įlankoje prie Jūrų perkėlos? 
Uostininkai į tų žolių augimvie-
tes uosto teritorijoje žiūri su di-
dele pašaipa. 

Klaipėdos jūrų krovinių kom-
panija netgi buvo užsakiusi Smel-
tės botaninio draustinio būklės 
įvertinimo studiją. Nors tokie 
patys augalai kaip Malkų įlankos 
pakrantės juostoje auga ir Kuršių 
nerijoje, tačiau botanikos eks-
pertai laikosi vieningos nuomo-
nės, kad reti augalai yra svarbiau 
už uosto plėtrą.

Kaskart planuodama Smel-
tės pusiasalyje ar malkų įlankoje 
kokią nors veiklą, Klaipėdos jūrų 
krovinių kompanija ar Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcija tai 
turi derinti su Valstybine saugo-
mų teritorijų tarnyba, kad Smel-
tės valstybinio botaninio draus-
tinio teritorijoje nebus vykdomi 
jokie darbai.

jūrų krovinių kompanija mo-
ka žemės nuomos mokesčius, 
nors teritorija realiai naudot-
is negali. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos infrastruktūros ir plėtros 
direktorius Vidas Karolis mano, 
kad KLASCO turėtų susitvarky-
ti saugomų teritorijų išėmimo iš 
uosto teritorijų dokumentus ir jai 
nebereikėtų mokėti nuomos.  

Smeltės botaniniame draus-
tinyje Malkų įlankos pakrantės 
juostoje yra retų saugomų augalų 
– trispalvio astro, pajūrinės pie-
nažolės, druskinio vikšrio, pajū-
rinės narytžolės augavietės. 

Trispalvis astras, pajūrinė pie-
nažolė, druskinis vikšris auga 
tik sausumos ir vandens sąlyčio 
juostoje. 

Likusioje draustinio teritorijos 
dalyje sausa pieva. Joje dominuo-
ja dirvoninis kietis, smiltyninis 
lendrūnas, paprastasis varputis, 
paprastoji šunažolė, auga dirvi-
nė usnis.

Apsauga:  � šalia Jūrų perkėlos pagal Malkų įlanką yra uosto plėtrą 
stabdanti, bet dėl retų augalų valstybės saugoma teritorija.  

 „Jūros“ archyvo nuotr. 

suvokiama Lietuvos jūrinės sri-
ties specialistų rengimo specifi-
ka. V.Benetis prisiminė viename 
žurnale perskaitęs Švietimo ir 
mokslo ministerijos val-
dininko atsiliepimą 
apie tai, kad Lietu-
voje yra geras jū-
rininkų rengimo 
trijų pakopų ly-
gis nuo žemiau-
sios – Laivininkų 
mokykla, Aukšto-
ji jūreivystės mo-
kykla ir Klaipėdos 
universitetas. Toliau 
siūloma visas tas pako-
pas sujungti į vieną, tai yra 
visą jūrinį rengimą „sukišti 
po vienu stogu“. 

„Visą jūrinį rengimą su-
kišus po vienu stogu kaž-
kas bus sutryptas, prarytas 
ir išmestas, išliks tik vie-
nas, kuris yra stipriau-

sias“, – svarstė 
V.Benetis. 

Kai sistema nusistovėjusi ir sė-
kmingai veikia, ją būtinai reikia 
sugriauti.  

Pokyčiai:  � A.Saveikis pastebėjo, kad brangius jūrinius mokslus baigę ab-
solventai taip pat emigruoja iš Lietuvos. 

kada buvo pastatyta už jūri-
nių įmonių pinigus“, – dėstė 
V.Benetis. Vilniuje iš viso ne-
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Dresiruoti delfinai ir jūrų 
liūtai jau daugelį metų 
saugo JAV povandeninių 
laivų bazes. Pamatę plauki-
ką, besiartinantį prie bazės, 
delfinai išleidžia specialius 
signalus. Dar gudresni yra 
jūrų liūtai, kurie prie plauki-
ko kojų prikabina specialų 
signalinį įrenginį.  

Jūrų gyVūnai – 
kariai

Rusija planuoja atidaryti 
naują laivybos maršrutą 
tarp Europos ir Azijos 
aplenkiant piratų „okupuo-
jamą“ Indijos vandenyną. 
Maršrutas eitų per Šiaurės 
jūras. Šių metų rugpjūtį 
Rusija planuoja šiuo keliu 
pravesti pirmąjį ledo klasės 
tanklaivį. 

Taline, Admiraliteto baseine 
šalia senojo miesto, atidary-
ta nauja jachtų prieplauka. 
Vienu metu joje gali būti 65 
laivai iki 18 metrų ilgio. Iki 
šiol Taline, kurio senamies-
tis traukia užsieniečius, 
artimiausia vieta jachtoms 
priimti buvo 1980 m. olimpi-
ados centras.  

aplenks 
piratus

Jachtklubas 
taline

Vidmantas Matutis
v.matutis@kl.lt

Grupės vilniečių plaukimas Vi-
duržemio jūroje pradėtas jau 
pernai. Projekto „Gold of Lithu-
ania“ dalyvis buriuotojas, rašy-
tojas, konsultantas Tomas Sta-
niulis teigė, kad jų tikslas yra 
per trejus metus apiplaukti Vi-
duržemio jūrą pristatant Lie-
tuvą kaip jūrų valstybę ir vers-
lo partnerę. 

Vyksta ne šiaip sau plaukimas. 
Atliekama misija tiesti bendra-
darbiavimo tiltus tarp Vidurže-
mio jūros šalių miestų, plėto-
ti verslą. Šios misijos rezultatas 
pernai tarp Vilniaus ir Italijos 
Palermo miesto pasirašyta ben-
dradarbiavimo sutartis

Įplaukiant į kiekvieną uostą 
iškeliama 40 kvadratinių metrų 
dydžio Lietuvos vėliava. Kelio-
nė turi ir gilią kultūrinę istori-
nę misiją. 

Jos pagrindu paiimtas 1583-
1584 m. vykusios Mikalojaus 
Kristupo Radvilos Našlaitėlio 
kelionės į Šventąją žemę marš-
rutas, kuris aprašytas jo kny-

goje „Kelionė į Jeruzalę“. Anot 
T.Staniulio, atkartoti istorinę 
kelionę jiems pasiūlė Vilniaus 
universiteto profesorius Alfre-
das Bumblauskas. 

Surengti žygį po Viduržemio 
jūrą sunkmečio sąlygomis nėra 
paprasta. 

Rėmėjų beveik neatsirado. 
Buriuotojams tenka verstis sa-
vo lėšomis. Pernai per 42 dienas 
įveikta 3200 jūrmylių. Šiemet 
per 30 dienų planuojama įveikti 
1500 jūrmylių. Lietuvos vėliavą 
ketinama iškelti 17-oje Vidurže-
mio uostų. 

Buriuotojų misija Viduržemio jūroje
Vilniaus miesto savivaldybę ir sostinės 
verslą Viduržemio jūros uostuose 
pristatantys buriuotojai norėtų 
reprezentuoti ir Klaipėdą. 

Plaukimas:  � Viduržemio jūra žavi ir tuo, kad dieną spigina saulė, o 
rytais prie šturvalo dažnai būna vėsu.   

Jūrmylės:  � jachtos „Bavaria 50“ šių metų kelionės Viduržemio jūroje maršrutas.   

 „GoldofLithuania.com“ nuotr.

Uostamiesčiuose vyksta ir su-
sitikimai su merais, vicemerais, 
mažųjų valstybių prezidentais 
ar viceprezidentais. Pernai bu-
riuotojus priėmė netgi Vatika-
no valdytojas Džovanis Lajola. 
Oficialiems asmenims įteikiami 
Vilniaus miesto mero sveikini-
mo laiškai. 

Buriuotojai plaukia išsinuo-
motomis jachtomis – pernai 
„Sun Odysey 54 DS“, šiemet –  
„Bavaria 50“. Laivo kapitonas – 
Darius Vinkevičius, o įgula su-
burta iš tų, kas labai nori ir gali 
skirti pinigų. 

Iš pernykštės kelionės, 
T.Staniulio teigimu, liko nepa-
mainoma patirtis – 7 balų vė-
jas, 5-6 metrų aukščio bangos. 
Viduržemio jūra net vidurvasarį 
gali būti klastinga. 

Šiemet buriuotojų misija pra-
sidės liepą ir vyks keturiais eta-
pais iš Rodo salos Graikijoje pa-
lei Turkijos, Izraelio, Egipto 
krantus. 

T.Staniulio teigimu, Izraely-
je ir Egipte Lietuvos buriuotojai 
dėl ten galimų užklupti pavojų 
beveik nesilanko. 

Vyksta ne šiaip sau 
plaukimas. Atlieka-
ma misija tiesti ben-
dradarbiavimo til-
tus tarp Viduržemio 
jūros šalių miestų, 
plėtoti verslą. 


