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Beb rai kenkia Ry gos uostui

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

Klai pė dos uos tas – į ly de rius
Lat vi jos sos ti nė je Ry go je su
reng to je tarp tau ti nė je kon fe ren
ci jo je „Trans Bal ti ca 2010“ vie na 
pa grin di nių te mų bu vo tai, kad 
Es ti jos ir Lat vi jos uos tai pra lai mi 
Klai pė dai, ku ri ati ma iš kai my nių 
aukš tos ver tės kro vi nius.

Lat vi jo je lei džia mas, bet ir ki to
se Bal ti jos ša ly se pla ti na mas laik
raš tis „Biznes&Baltija“ ra šo, kad 
Lat vi jos trans por to ir ry šių ins ti
tu to pre zi den tas Igo ris Ka baš ki
nas pra ne ši me kon fe ren ci jo je pa
ro dė nak tį iš pa ly do vo maž daug 
iš 200 ki lo met rų aukš čio da ry tas 
Eu ro pos nuo trau kas. 

Jo se ryš kiai ap švies tos Vo kie
ti jos, Olan di jos ir Skan di na vi jos 
ša lių pa kran tės. 

Tri jų Bal ti jos ša lių nuo trau ko se 
– juo da erd vė. Tik tru pu tį mir ga 
Ta li nas, Ry ga, Vents pi lis ir ryš kiau 

Lat viai ste bi Klai pė dą

Iki šiol dau ge ly je lat vių tran zi to sche mų bu vo pie šia ma vie
na li ni ja per Lat vi jos uos tus. Da bar lat viai pa ste bi ne tgi tai, kad 
Klai pė do je uos tas nak ti mis ryš kiau švie čia nei trys uos tai 
Lat vi jo je.

švie čia nak ti nė Klai pė da. I.Ka baš
ki nas ma no, kad pa gal tai, kaip 
nak tį ap švies ti uos tai, ga li ma da
ry ti iš va dą apie kro vi nių ga ben to
jų ir kro vos kom pa ni jų dar bą.

Pa si ro do, ne tgi yra su da ry tas 
at ski rų ša lių lo gis ti kos vys ty mo
si in dek sas. 

Iš Eu ro pos ša lių aukš čiau sias 
Vo kie ti jos in dek sas, ku ris ly gus 
vie ne tui. Lat vi jos in dek sas – 37, 
Es ti jos – 43, Lie tu vos – 45.

Ne pai sant to, kad Lie tu vos in
dek sas yra blo giau sias tarp tri
jų Bal ti jos ša lių, I.Ka baš ki nas 
tei gė, kad re gio ne di na miš kiau
siai vys to si Klai pė dos uos tas. „Aš 
pa vy džiu ko le goms iš Lie tu vos, 
ku rie su Ru si ja di di na kon tei ne
ri nius ga be ni mus“, – kon fe ren
ci jo je „Trans Bal ti ca 2010“ tei gė 
I.Ka baš ki nas. Eu ra zi jos trans
por to są jun gos pre zi den tas Ju ri
jus Ščer ba ni nas pa tei kė įdo mius 
skai čius, ku rie taip pat iliust ruo ja, 
kad Klai pė dos uos tas re gio ne vys

to si efek ty viau siai. Anot mask vie
čio J.Ščer ba ni no, per pa sta ruo sius 
10 me tų Ru si jos kro vi nių ga be ni
mai išau go 4,2 kar tus. 2009 me
tais jie su da rė 132 mln. to nų. 

Per tą pa tį lai ką Lat vi jos uos
tų kro va pa di dė jo 1,08 kar to, Es
ti jos – 1,14, Lie tu vos – 1,58 kar
to. J.Ščer ba ni nas pa da rė iš va dą, 
kad, nors trys Lat vi jos uos tai 
krau na dau giau kro vi nių, ta čiau 
Lie tu va ver žia si į prie kį pa gal 
au gi mo tem pus re gio ne.

Pir myn į Vla di vos to ką
Bal ti jos jū ros re gio ne vyks ta lenk
ty nės dėl sie kio tap ti kon tei ne ri niu 
„ha bu“ ar ba kon tei ne rių iš skirs ty
mo cent ru, ku ris priims iš ki tų že
my nų at plau kian čius trans kon ti
nen ti nius kon tei ner ve žius.

Į kon tei ne rių kro vos cent ro 
vaid me nį pre ten duo ja Klai pė dos 
uos tas su ant ros pa gal dy dį pa sau
ly je MSC gru pės kom pa ni jos val
do mu „Klai pė dos Smel tės“ ter mi

na lu. Į šios bend ro vės kon tei ne rių 
ter mi na lą nors ir šian dien ga lė tų 
pra dė ti plauk ti di de li kon tei ne ri
niai lai vai, ta čiau uos tas dar nė ra 
pa si ren gęs jų priim ti.

Ne ma žiau pre ten zi jų tap
ti Bal ti jos jū ros kon tei ne ri niais 
„ha bu“ tu ri ir ki ti re gio no uos
tai – Gdans kas Len ki jo je, Ry ga 
Lat vi jo je, Ta li nas Es ti jo je. 

Ru si jos Sankt Pe ter bur go uos tas 
jau ne tgi prii mi nė ja tarp kon ti
nen ti nius kon tei ne ri nius lai vus.

Ry go je su reng to je tarp tau ti nė
je kon fe ren ci jo je „Trans Bal ti ca 
2010“ iš kel tas klau si mas, kas tarp 

ry ti nės Bal ti jos uos tų taps kro vi
nių ga be ni mo tarp Eu ro pos ir Azi
jos re gio nų cent ru. Ki taip ta riant, 
vyks ta ko va, kas pir ma sis įkels ko
ją į Trans si bi ro ma gist ra lę.

Lat vi jo je ne tgi iš kel tas šū kis: 
„Pir myn į Trans si bą, su jun ki me 
Ry gą su Vla di vos to ku“. Ver ti na
ma, kad iki 2015 me tų Trans si
bi ro ir Bai ka loAmū ro ma gist ra
le grei tis bus pa di din tas iki 1500 
ki lo met rų per pa rą (da bar 910 km 
per pa rą). Tai reiš kia, kad atei ty
je trau ki nys nuo Vla di vos to ko iki 
Ry gos va žiuos sep ty nias pa ras. 
Kro vi niai Eu ro pą pa sieks be veik 
pen kis kar tus grei čiau nei pluk
do mi van de niu.

Apie ką ne kal ba ma vie šai
Trans si bi ro per ve ži mų koor di na
ci nės ta ry bos ge ne ra li nis sek re to
rius Bo ri sas Lu ko vas pa tei kė duo
me nis, kad 2009 me tais iš Ki ni jos 
į Eu ro pos Są jun gą per Bal ti jos ša
lių uos tus va žia vo 150 są sta tų su 
kro vi niais. Ku ria me uos te šie kro
vi niai bu vo krau na
mi, kol kas neaiš ku. 

Nors trys Lat vi jos 
uos tai krau na dau
giau kro vi nių, ta
čiau Lie tu va ver
žia si į prie kį pa gal 
au gi mo tem pus re
gio ne.

Pers pek ty vos:  � į Klai pė dos uos tą, ku ris nak ti mis švie čia ryš kiau nei Lat vi jos uos tai, su pa vy du žvel gia 
lat viai, o su in ves ti ci niu ape ti tu – ki nai.   Vid man to Ma tu čio nuo tr.
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Klai pė dos vals ty bi
nio jū rų uos to di
rek ci jos rin ko da

ros ir ad mi nist ra ci jos di rek to rius 
Ar tū ras Drun gi las tei gė, kad nė
ra duo me nų, kiek sau su ma į Klai
pė dos uos tą at ga be na ma Ki ni jos 
kro vi nių. 

Šiek tiek Ki ni jos kro vi nių ban
do ga ben ti bend ro vė „VPA lo gis
ti ka“. 

Anot A.Drun gi lo, kol kas sau
su ma drie kia si tik ban do mo sios 
par ti jos, konk re čių są sta tų nė ra, 
vi si tes tuo ja, per ko kį lai ką ir už 
kiek ga li ma ga ben ti Ki ni jos kro
vi nius.

Lie tu vo je bent jau vie šai nie
kas ne kal ba apie tai, kad kro vi niai 
į Klai pė dą ju dės iš Vla di vos to ko. 
Nors toks ke lias at ro dy tų rea lus. 

Jau da bar iš kai ku rių Ki ni jos 
re gio nų pre kės į Ki ni jos uos tus 
ga be na mos ne per jos te ri to ri ją, o 
per Ru si jos uos tus.

Ta čiau Lie tu vo je rea les niu va
rian tu lai ko ma tai, kad per Ka
zachs ta ną ir Ru si ją į Klai pė dą 
ga lė tų bū ti ga be na mos pre kės iš 
Ki ni jos va ka ri nių re gio nų.

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 per sa vai
tę iš Ki ni jos į Ka zachs ta ną ga be
na ma apie tūks tan tis to nų kro
vi nių. 

Iš Ka zachs ta no kro vi niai ga lė
tų ju dė ti ir į Lie tu vą. Ar taip bus, 
neaiš ku.

Kol kas, kaip pri pa žįs ta pa tys 
ki nai, jiems pi giau ga ben ti kro
vi nius į Va ka rų Eu ro pą ne trau ki
niais per Ka zachs ta ną ir Ru si ją, o 
pluk dy ti lai vais. 

Gal būt at si ras ko kios nors kro
vi nių par ti jos, ku rias rei kia pri
sta ty ti ne per mė ne sį, kaip tai 
trun ka lai vais, o per 10–15 die nų. 
Tai įma no ma trau ki niais.

Kro vi nių apy var tos di di ni mas 
iš To li mų jų Ry tų re gio nų į Klai
pė dos uos tą yra vie nas iš stra te
gi nių trans por to sis te mos tiks lų. 
Apie tai kal bė ta už da ra me po sė
dy je per nai ru de nį, kai Klai pė do
je lan kė si prem je ras And rius Ku
bi lius.

Klai pė dos uos to kro vos kom pa
ni jų at sto vai ne la bai ti ki, kad per 
ar ti miau sius me tus di des ni kie
kiai Ki ni jos kro vi nių sau su ma pa
suk tų į Klai pė dos uos tą. 

Net gi ma no ma, kad Ki ni jos 
kro vi nių pe ro rien ta vi mas į sau
su mą bū tų ne nau din gas Klai pė
dos uos tui. 

Jis ne tek tų da lies Ki ni jos kro vi
nių, ku rie da bar per Klai pė dą ga
be na mi į Bal ta ru si ją.

Kas taps Eu ra zi jos „ha bu“?
Kon ku ren ci nė je ko vo je dėl Eu ra
zi jos „ha bu“ lat viai la biau siai pri
si bi jo Lie tu vos ir Klai pė dos uos to. 
I.Ka baš ki nas tei gė, kad Lie tu vo
je, skir tin gai nei Lat vi jo je, yra na
cio na li nė lo gis ti kos cent rų kū ri
mo kon cep ci ja. 

Anot jo, Lie tu vo je da ro ma 
vis kas, kad ša lis tap tų kro vi
nių ga be ni mo tarp Eu ro pos ir 
Azi jos dist ri bu ci jos ir lo gis ti
kos cent ru.

Ak cen tuo ta, kad Lie tu vo
je in ves tuo ja mos di de lės lė šos į 
Klai pė dos uos tą ir Lie tu vos ge
le žin ke lius. Kartu vys to mi ir 
stam būs kro vi nių cent rai Kau
ne ir Vil niu je. 

Taip lie tu viai, I.Ka baš ki no nuo
mo ne, ga li atim ti da lį kro vi nių iš 
lė čiau vei kian čių kai my nų. 

O ati da rę pir mą jį Bal ti jos re
gio ne ry ti nį „ža lią jį ko ri do rių“ 
lie tu viai gaus tie sio gi nį išė ji mą iš 
Klai pė dos į Trans si bi ro ma gist ra
lę bei jos at ša ką – Vi du ri nę Azi
ją ir Va ka rų Ki ni jos Urum či re
gio ną.

I.Ka baš ki nas ne tgi tei gė tu rįs 
in for ma ci jos apie tai, jog Ki ni
jos trans por to sri ties spe cia lis
tai jau pa ren gė ata skai tą, ku rio
je kons ta tuo ja ma, kad Lie tu vo je 
yra vi sos ga li my bės tap ti Eu ra zi
jos „ha bu“. 

Ir ki nai ne tgi esan tys suin te re
suo ti in ves tuo ti į lo gis ti kos cent
rų vys ty mą Lie tu vo je.

Klai pė dos uos te lan kė si 60 Ki
ni jos po li ti kų ir vers li nin kų de le
ga ci ja. 

Jo je ne tgi bu vo as me nų, ku rie 
pa gal įta ką Ki ni jo je yra pir muo
siuo se de šim tu kuo se. 

Ofi cia liai ki nai tei gė no rin
tys su si pa žin ti su Klai pė dos uos
tu. Lie tu vo je ki nus ga li do min
ti ne tik lo gis ti kos pro jek tai, bet ir 
stam bios sta ty bos, kaip gi lia van
de nio uos to, ga li my bės įsi gy ti per 
kri zę nu skur du sių bend ro vių ak
ci jų pa ke tus.

Šal tu du šu praus da mas Lat vi
jos trans por ti nin kus ir gir da mas 
Lie tu vą, Lat vi jos trans por to ir 
ry šių ins ti tu to pre zi den tas I.Ka
baš ki nas ga lė jo tu rė ti tiks lą su
kel ti „šo ko te ra pi ją“, kad įkvėp tų 
sa viš kius kon ku ren ci nei ko vai su 
Lie tu vos trans por ti nin kais. 

Lat vi jo je, anot I.Ka baš ki no, 
tarp ge le žin ke lių ir uos tų nė
ra tar pu sa vio ry šio, sto ko ja ma 
bend rų na cio na li nių vys ty mo 
pro gra mų.

Pa tys lat viai ti ki na, kad pas juos 
tarp trans por ti nin kų yra tar pu sa
vio ne su si kal bė ji mo.

Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos
to di rek ci jos rin ko da ros ir ad mi
nist ra ci jos di rek to rius A.Drun
gi las pa ste bė jo, kad į kro vi nių 
ve ži mo tarp Bal ti jos ir Juo do sios 
jū rų tri ša lę koor di na ci nę ta ry bą, 
ku rią su kū rė Lie tu va, Bal ta ru si
ja ir Uk rai na, ban dė įsi skverb ti ir 
Lat vi ja.

 Vie nin ga Lie tu vos uos ti nin
kų, ge le žin ke lininkų ir vals ty bi nių 
tar ny bų po zi ci ja tam už kir to ke
lią. Tuo met lat viai ir pa gy rė lie tu
vių vie ny bę teig da mi, kad pas juos 
to nė ra, nes kiek vie nas uos tas ir 
ži ny ba pro ble mas sten gia si spręs
ti at ski rai.

Lat viai ste bi 
Klai pė dą

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

Du jos – bran giau sios
Per pen kis šių me tų mė ne sius 
Klai pė dos uos to kro va yra 15,8 
pro c. di des nė nei per nai. Iš vi
so krau ta 12 mln. 526 tūkst. to nų 
kro vi nių. Vi sų rū šių kro vi nių kro
va šie met di des nė, iš sky rus skys
tus kro vi nius. 4,4 pro c. ma žiau nei 
per nai krau ta naf tos pro duk tų ir 
net 40 pro c. ma žiau skys tų trą šų.

Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos
to di rek ci jos rin ko da ros ir ad mi
nist ra ci jos di rek to rius Ar tū ras 
Drun gi las tei gė, kad naf tos pro
duk tų kro vos su ma žė ji mas by lo ja, 
jog su ma žė jo ener ge ti nių re sur sų 
pa klau sa, o tai bū din ga eko no mi
kai at si gau nant po kri zių. Skys
tų trą šų ma žė ji mą lė mė Lie tu vo je 
esan čios vie nos bran giau sių Eu
ro po je gam ti nės du jos. Trą šoms 
ga min ti daug du jų nau do jan ti Jo
na vos „Ache ma“ ga my bą yra pri
stab džiu si.

At si gau na ir Lie tu vos ge le
žin ke lių veik la. Juo se per pen kis 
mė ne sius ga ben ta 19,6 mln. to
nų, ar ba 19,1 pro c. dau giau kro
vi nių nei per nai.

Lė mė su ma žin tos rink lia vos
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 kro vos pa
gy vė ji mą lė mė ir uos to rink lia vų 
su ma ži ni mas. Tai, anot jo, pri
pa ži no šie met kro vi nių ga be ni
mą jū rų kel tais ge ro kai pa di di
nu si bend ro vė „DFDS Lis co“. Ji 
pla nuo ja ati da ry ti dar vie ną rei są 
į Vo kie ti jos Zas ni co uos tą. Tei gia
mai ver ti na mas Klai pė dos uos te 
nuo lat au gan tis Bal ta ru si jos tran
zi tas – ne tik trą šos, naf tos pro

Uos tai skel bia 
kri zės pa bai gą
Įver ti nus, kad Klai pė dos uos te ge ro kai di dė ja jū rų kel tais, taip 
pat kon tei ne riais ga be na mų kro vi nių, bent trans por to sri ty je 
jau skel bia ma kri zės pa bai ga. Kro vi nių au gi mas ro do, kad di
dė ja var to ji mo pre kių pa klau sa.

duk tai, bet ir kon tei ne riai, ra ti nė 
tech ni ka. Anot E.Gent vi lo, Klai
pė dos uos to au gi mui įta kos tu rė
jo per nai ru de nį įvy kęs Lie tu vos 
ir Bal ta ru si jos pre zi den tų su si ti
ki mas Vil niu je.

Nors kro va Klai pė dos uos te au
ga spar čiai, to kių ryš kių rink lia vų 
au gi mo ten den ci jų nė ra. Ge gu žę 
gau tas re kor di nis 10,5 mln. rink
lia vų kie kis. Tai 4 pro c. dau giau 
nei per nai.

Nuo me tų pra džios Uos to di
rek ci ja ga vo 49,8 mln. li tų rink
lia vų, ar ba vie nu mi li jo nu li
tų dau giau nei per nai per pen kis 
mė ne sius. Uos to di rek ci jai svar
bu yra tai, kad vyk do mas šių me
tų pa ja mų pla nas. Gal būt tai, kad 
ne bu vo per lenk ta laz da sie kiant 
kuo dau giau pa ja mų, lė mė ir kro
vos pa gy vė ji mą?

Nė ra iš skir ti nis reiš ki nys
Tai, kad šie met Klai pė dos uos
to kro va yra ge ro kai di des nė nei 
per nai, nė ra koks nors iš skir ti nis 
reiš ki nys. Ver ti nant pa gal pa sau
li nius mas te lius, šie met eks por
tas yra išau gęs 27 pro c., im por
tas – 24 pro c.

Ru si jo je už fik suo tas net 62 pro c. 
eks por to au gi mas, kai im por tas 
au go 18 pro c. Eu ro pos Są jun gos 
ša lių bend ra sis eks por tas au go 22 
pro c., im por tas – 16 pro c.

Ver ti nant pa gal tuos au gi
mo duo me nis, ypač su si ju sius su 
Ru si jos eks por tu, Klai pė dos uos
to kro vos au gi mas be veik 16 pro c. 
ne bė ra la bai iš si ski rian tis. Ta čiau, 
kai Klai pė dos uos to re zul ta tus pa
ly gi ni su ki tais uos tais, ypač Lat
vi jos, ma ty ti ne blo ga ten den ci ja.

Ry gos uos te per pen kis mė
ne sius kro va bu vo pu se pro cen
to ma žes nė nei per nai. Krau ta 
12 mln. 179 tūkst. to nų kro vi nių. 
Ga li ma teig ti, kad pra ra dęs ypač 
di de lį kie kį ang lių kro vi nio ir trą
šų Ry gos uos tas su ge ba kaps ty tis. 
Net 97 pro c. dau giau krau ta miš
ko me džia gų, 44 pro c. dau giau 
kon tei ne rių. Re gio ne nuo praė ju
sių me tų ro dik lių be ne la biau siai 
at si lie ka da lies naf tos pro duk tų ir 
ang lies ne te kęs Vents pi lio uos tas. 
Jo kro va ma žes nė apie 10 pro c. Tai 
lė mė, kad ir Lat vi jos ge le žin ke lių 
bend ro vės ga be ni mai šie met 7,7 
pro c. ma žes ni nei per nai.

Be veik „ant nu lio“, pa ly gin ti 
su 2009 me tais, dir ba ir Lie po jos 
uos tas. Per pen kis mė ne sius ja
me krau ta 1,6 mln. to nų kro vi nių, 
ar ba 0,3 pro c. ma žiau nei per nai. 
Praė ju sį pir ma die nį Lie po jos uos
te pir mą kar tą ap si lan kė 228 met
rų il gio „Pa na max“ lai vas, ku ris 
at ga be no so jos mil tus. Lie po jos 
uos tas yra gi li na mas ir di des nės 
gramz dos lai vų at plau ki mas po 
ku rio lai ko jau ne bes te bins.

Tei gia mos kro vos re zul ta tai fik
suo ja mi ir Ru si jos uos tuo se. Ypač 
stai gūs kro vos šuo liai fik suo ti kai 
ku riuo se Ru si jos naf tos pro duk tų 
kro vos ter mi na luo se. Po eko no
mi nės kri zės at si gau na ir Ru si jos 
kro vi nių ga be ni mas per Suo mi jos 
uos tus. Apie ryš kius kon tei ne rių 
kro vos apim čių ki li mus net iki 26 
pro c. skel bia ir Uk rai nos uos tai.

Ly de ris:  � šie met Klai pė dos uos tas re gio ne dik tuo ja kro vos au gi mo „ma das“.   „Jū ros“ ar chy vo nuo tr.

Kro vos pa gy vė ji mą 
Klai pė do je lė mė ir 
uos to rink lia vų su
ma ži ni mas.
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Su de rin ta nau ja uos to že
mės nuo mos tvar ka. Ji įsi
ga lios nuo 2011 m. sau sio 1 
d. Įve da mas kran ti nės il gio 
koe fi cien tas. Bran giau mo
kės il ges nes kran ti nes tu rin
čios kom pa ni jos. Per nai že
mės nuo mos mo kes čio su
rink ta 20 mln., 2011 m. ti ki
ma si su rink ti 22 mln. li tų.

Var žy bo se, kai dings ta vė
jas, pra si de da bu riuo to
jų šmaikš ta vi mai. „Ant ban
gos“ ra šo, kad nau ją tra di ci
ją įve dė jach tos „Li tas“ įgu
la. Pa si vi ju si ki tas jach tas, ji 
ap lie jo kon ku ren tus van de
niu. Por ta lo „Pi ra ni ja“ nuo
trau ko je už fik suo ta, kaip 
šliūkš te lė jo ki bi ras van dens.

Uosto
teritorijos

BUriUotojų
šmaikštavimai

pirmADiENiS, biržElio 14,  2010

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

Vo kų at plė ši mo me tas
Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos
to di rek ci jos ge ne ra li nis di rek
to rius Eu ge ni jus Gent vi las tei
gė, kad nuo 2005 iki 2009 me tų 
vi du rio at ski ruo se uos to ran gos 
kon kur suo se ne bu vo da ly va vę 
dau giau kaip ke tu ri pre ten den tai. 
Nuo praė ju sių me tų ant ros pu sės 
ir šie met at ski ruo se kon kur suo
se da ly vau ja ne ma žiau kaip pen
ki pre ten den tai.

Bir že lio 15 die ną at plė šia mi 
Smil ty nės per kė los pir so sta ty
bos už bai gi mo 26 kran ti nė je, ku
rio ne su ge bė jo baig ti bend ro
vė „Klai pė dos hid ro tech ni ka“, 
kon kur so vo kai. Anot E.Gent vi
lo, kvie ti mai da ly vau ti kon kur
se bu vo nu siųs ti 12ai Lie tu vos 
ir už sie nio kom pa ni jų. Iš ke tu rių 
bu vo gau ti at sa ky mai, kad ne da
ly vaus, ma tyt, dėl per ma žos dar
bų apim ties.

Bir že lis – vo kų at plė ši mo mė
nuo ne tik dėl 26os kran ti nės 
kon kur so. 21 ir 22 die no mis bus 
at plė šia mi pir so sta ty bos prie 
„Be gos“ kon kur so vo kai. Taip 
pat vyks 8 ir 9 kran ti nių re konst
ruk ci jos, 143a kran ti nės tvar ky mo 
kon kur sai.

Per daug slap tu mo
Kaip Uos to di rek ci ja ska ti na kon
ku ren ci ją? E.Gent vi las ne slė pė, 
kad pa de da įti ki nė ji mai.

„Lat vių kom pa ni jos BMGS at
sto vai tei gė, kad nie ka da dau
giau ne da ly vaus Klai pė dos uos to 
kon kur suo se. Praei ty je bū ta at ve
jų, kai vo kų at plė ši mo die ną kon
kur sų da ly viams dar ne bu vo pa
teik ti tech ni niai pro jek tai. Kaip 
ga li ma bu vo žiū rė ti į Uos to di rek
ci ją? Sie kia me li be ra li zuo ti kon
kur so są ly gas, kad bū tų pa nai
kin ti bar je rai. Dar yra pro ble mų 
dėl kon kur sų duo me nų vie ši ni
mo. Pa vyz džiui, ne ga li ma vie šin

ti geo lo ginių duo me nų ir kai ku
rių ak tų. Ne ma tau, kad geo lo gi jos 
sri ty je kaž kas bū tų slap ta. Ar
gi ak tua lu už sie nio žval gy boms, 
kaip uos to dug ne sluoks niuo ja
si mo re na su žvy ru? Kal bant apie 
geo lo gi ją, tai ta ry bi niais lai kais ne 
vis kas bu vo taip slap ta, kaip da
bar“, – pa ste bė jo E.Gent vi las.

Uos to di rek ci ja nuo lat siun čia 
įvai rioms uos tų sta ty bos kom
pa ni joms pra ne ši mus apie tai, kur 
ras ti in for ma ci ją apie kon kur sus.

Kon ku ren ci ja žy miai pa de da 
ma žin ti kai nas. E.Gent vi las pri si
mi nė praė ju sius me tus, kai vie na
me uos to ke lio tie si mo kon kur se 
jį lai mė ju si bend ro vė „Že mai ti
jos ke liai“ vie to je skai čiuo ja mo
sios 17,3 mln. li tų su mos pa siū
lė dar bus at lik ti už 7,4 mln. li tų. 
E.Gent vi las tei gė, kad esąs pa

ten kin tas, kaip ta bend ro vė dir
ba, nors ir pa siū lė ma žą kai ną.

Uos to va do vas ti ki no, kad yra ir 
ki to kių ten den ci jų, kai at va žiuo ja 
lie tu viš kos bend ro vės su pra šy
mais leng vin ti kon kur sų są ly gas.

„Sė di ir vos ne va lan dą įti ki nė
ji, kad dėl jų są ly gų ne leng vin si
me, bet ma lo niai pra šo me da ly
vau ti kon kur suo se. Rei kia kal bė ti 
ir įti ki nė ti. Ne tam, kad lai mės, o 
tam, kad ga lės są ži nin gai da ly
vau ti kon kur suo se. Dau ge liui pa
kan ka to, kad iš anks to nė ra nu
spręs ta, kas lai mės. Nors pui kiai 
ži nau, jog sklan do gan dai, kad 
Uos to di rek ci jo je kaž kas kaž kam 
tar nau ja ir kaž kas yra už si tik ri
nęs, jog lai mės kon kur sus. Te
gul šne ka – lie žu vio neišplėši“, – 
dės tė E.Gent vi las.

Kon ku ren ci jos ska ti ni mas su lau kia prie ši ni mo si
Bir že lio ant ro je pu sė je bus at plėš ti ke
le to uos te svar bių kon kur sų vo kai. 
Kon ku ren ci ją ska ti nan ti Uos to di rek ci ja 
jau pa ju to re zul ta tus – kon kur suo se da
ly vau ja ge ro kai dau giau kom pa ni jų nei 
anks čiau.

Ken čia vals ty bė
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 riaus Vi do Ka ro lio tei
gi mu, dėl bir že lį vyks tan čių vie
šų jų kon kur sų ant ra sis pus me tis 
bus ypač dar bin gas.

Nors teis muo se at si dū rė Klai
pė dos ke lei vių ir kro vi nių ter
mi na lo kran ti nių sta ty bos kon
kur sas, ta čiau uos to in ves ti ci nės 
pro gra mos vyk dy mas, anot V.Ka
ro lio, ne vė luo ja.

Klai pė dos ke lei vių ir kro vi
nių ter mi na lo kran ti nių sta ty bos 
kon kur są ket vir to je vie to je pa gal 
pa siū ly tą kai ną li ku si kom pa ni
ja „Jo sef Mo bius BauAk tien ge
sells haft“ ap skun dė. Klai pė dos 
apy gar dos teis mas bir že lio 8 die
ną at me tė jų ieš ki nį.

„Jau pra tęs ti kon kur sų pa siū ly
mų ga lio ji mo ter mi nai. To liau tę
si me kon kur so pro ce dū ras. Sup
ran tu, kad ieš ki nį pa tei ku si, bet 
teis me pra lai mė ju si kom pa ni ja 
spren di mą ap skųs. Kas to kiu at
ve ju at sa kys už nuo sto lius? Rei kia 
įver tin ti, kad kom pa ni jos tei kė 
siū ly mus, kai bu vo vie no kios me
ta lo kai nos, o da bar jos ky la. Vi
si ga li skųs ti, da ry ti, kad kon kur
sas bū tų už del sia mas, bet nie kas 

neat sa ko už pa sek mes, tik vals
ty bė tu rės mo kė ti vis bran giau 
ir bran giau“, – svars tė E.Gent
vi las.

At nau ji na se nas sta ty bas
Bir že lio pra džio je pa si ra šy ta 90
96 kran ti nių sta ty bos su tar
tis. Dar bai tu rė tų pra si dė ti lie pą. 
E.Gent vi las tei gė, kad pa gal su
tar tį dar bai tu ri bū ti įvyk dy ti per 
pu sę me tų, ta čiau ga li bū ti su
tri ki mų. Vy riau sy bė tu ri priim ti 
spren di mą nu ra šy ti prieš dve jus 
me tus įreng tą, bet da bar ne be rei
ka lin gą ge le žin ke lio at ša ką. Nors 
da bar sta ty bi nin kai tu ri ką veik ti, 
ta čiau, už si tę sus Vy riau sy bės nu
ta ri mo priė mi mui, ga li už si tęs ti ir 
sta ty bos lai kas.

Dėl pa si kei tu sių kran ti nių sta
ty bos pa skir ties „Klai pė dos 
Smel tė“ jau kom pen suo ja da lį 
dar bų ver tės.

9096 kran ti nių sta ty bos pro
jek tas bu vo pra dė tas dar 2006 
me tų gruo dį. Pa si kei tus kran ti
nių nau do to jos „Klai pė dos Smel
tės“ sa vi nin kams, kei tė si tų kran
ti nių to les nės veik los pa skir tis. 
Nuo 2008 me tų rug sė jo kran
ti nių sta ty ba pri stab dy ta. Bu vo 
ren gia mi kran ti nių pa skir ties pa

kei ti mo do ku men tai. Per tą lai ką 
pa si kei tė ir jung ti nės veik los pa
grin du kran ti nes sta čiu sių bend
ro vės „Klai pė dos hid ro tech ni
ka“ ir kom pa ni jos „Jo sef Mo bius 
BauAk tien ge sells haft“ si tua ci ja 
rin ko je. At nau ji nus 9096 kran
ti nių sta ty bos su tar tį, at sa kin
guo ju par tne riu ta po ne „Klai
pė dos hid ro tech ni ka“, kaip bu vo 
prieš tai, o „Jo sef Mo bius Bau
Ak tien ge sells haft“.

Dėl bend ro vės „Klai pė dos hid
ro tech ni ka“ fi nan si nių pro ble
mų bu vo su tri kę ir uos to lai vy bos 
ka na lo va ly mo dar bai. E.Gent vi
lo duo me ni mis, prieš tai pa sku
ti niai dug no va ly mai bu vo at lik ti 
2008ųjų bir že lį. Po to pu sant rų 
me tų va ly mai ne vy ko ir vėl bu
vo at nau jin ti 2009ųjų spa lio 13 
die ną.

Įdar bi nu si net dvi žem siur bes 
kom pa ni ja „Jo sef Mo bius Bau
Ak tien ge sells haft“ jau iš siur
bė apie 500 tūkst. ku bi nių met
rų smė lio. Uos to lai vy bos ka na lo 
va ly mą pla nuo ja ma baig ti iki šių 
me tų lie pos 1 die nos. Iki tos pa
čios da tos iš gi lin ta me uos to lai
vy bos ka na le nu ma ty ta iš kel ti ir 
ak me nis, jei po tra la vi mo ne bus 
su ras ta nau jų.

Kaip Uos to di rek ci
ja ska ti na kon ku
ren ci ją? E.Gent vi las 
ne slė pė, kad pa de
da įti ki nė ji mai.

Darbai:  � vėl bus pra dė tos sta ty ti „Klai pė dos Smel tės“ nau do ja mos 9096 kran ti nės.   

 Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Sunkmečiu, kai nuolat ma
žėja darbo vietų, „Bega“ 
ieško naujų specialistų. Di
dėjant jos darbų apimtims, 
nuolatiniam darbui reika
lingi įrenginių šaltkalviaire
montininkai ir automatikos 
inžinieriai. Prašymus priimti 
į darbą ir CV siųsti el. paštu 
dite@bega.lt, tel. 39 55 12.

gera
žinia
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Ry gos ka na le pri si vei sė dau
gy bė be brų, ku rie ne tgi pra
de da kenk ti uos tui. Prie ka
na lo, ku riuo plau kio ja lai vai, 
nu griauž ti ne tik stam būs 
me džiai, bet ir ap griauž ti 
ka na lą tvir ti nan tys me di niai 
po liai. Ži niask lai do je šai po
ma si, kad teks už da ry ti Ry
gos uos tą.

BeBrai
rygoje

Ame ri kie čiai Džo nas Ben
so nas ir Pe te ris De vi sas su
gal vo jo neįp ras tą vers lą. Jie 
kvie čia pa sli di nė ti ant ban
gų, ku rias su ke lia į Hius to
no uos tą plau kian tys tank
lai viai. Ši veik la pa ten tuo
ta. su si do mė ji mas ja di de
lis. Už sa ky mai plau kia iš vi
so pa sau lio.

Nuo bir že lio pra džios tarp 
Len ki jos ir Ru si jos Ka li ning
ra do sri ties at nau jin ta lai vy
ba Aist ma rė mis ar ba Ka li
ning ra do (Vis lins ko) įlan ka. 
Plau kio ja ke lei vi niai ir kro
vi ni niai lai vai. Len kų vil ki
kas „Bi zon“ iš Ka li ning ra do į 
Elb lon gą nu tem pė bar žą su 
ang li mis.

tanklaivių
Bangos

atnaUjino
laivyBą

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

Jū ros ir mu zi kos šven tė

Jau su dė lio ta apie 90 pro c. Jū
ros šven tės ren gi nių pro gra mos. 
Su for ma vus bend rą Jū ros šven
tės „rė mą“ at ski ri ren gi niai pra
dė ti dė lio ti nuo va sa rio. Prog ra
ma su dė ta pa gal vie šai skelb tus 
kvie ti mus ir at si lie pi mus pa si
ro dy ti Jū ros šven tė je. Ti kė ta si 
dau giau jū ri nių ren gi nių pa siū ly
mų, ta čiau dau gu mą su da rė pra
mo gi niai. Jū ros šven tės ren gė jai 
taip pat no rė tų, kad uos ta mies
tis la biau iš si skir tų jū ri niais ak
cen tais.

Vie šo sios įstai gos „Jū ros šven
tė“ di rek to rius Re mi gi jus Moc kus 
tei gė, kad šie me tės šven tės šū kis 
bus „Švar tuo kis mu zi kos uos
te“. Lie pos 30 – rugp jū čio 1 die
no mis uos ta mies tį mu zi ka už pil
dys de šimt pu čia mų jų or kest rų iš 
Vil niaus, Kau no, Klai pė dos, Pa
ne vė žio ir ne tgi Lat vi jos. Mu zi
kan tai da ly vaus ne tik jū ri nė se ei
se no se, bet ir rengs pa si ro dy mus 
At gi mi mo aikš tė je, tri jų va lan
dų kon cer tas bus Teat ro aikš tė je. 
Čia taip pat vyks ro ken ro lo fies
ta. Nuo penk ta die nio iki sek ma
die nio Jo no kal ne ly je su rim to sios 
mu zi kos pro gra mo mis pa si ro dys 
Klai pė dos mu zi ki nio teat ro ko
lek ty vas.

Jū ros šven tė pra si dės jū ri niais 
ren gi niais. Lie pos 27 die ną Klai
pė dos ap skri ties I.Si mo nai ty tės 
vie šo jo je bib lio te ko je bus ati da
ry ta Lie tu vos jū rų mu zie jaus ini
cia ty va pa reng ta pa ro da „Bar ken
ti nos „Me ri dia nas“ by la“. Lie pos 

Kvies švar tuo tis mu zi kos uos te
Dėl per nai vy ku
sios tarp tau ti nės 
re ga tos „Tall Ship 
Ra ces“ Klai pė do
je ypač iš si sky ru si 
Jū ros šven tė ir šie
met no rė tų iš lai
ky ti aukš tes nio ly
gio kul tū ri nius, o 
kartu ir jū ri nius ak
cen tus.

Jū ros šven tės ren
gė jai taip pat no rė tų, 
kad uos ta mies tis la
biau iš si skir tų jū ri
niais ak cen tais.

29 d. vėl gi vyks jū ri niai ren gi niai – 
se mi na ras „Jū ra ir vai kų li te ra tū
ra“, jū ri nin kų pa ger bi mo ce re mo
ni ja Lie tu vos jū rų mu zie ju je ir ten 
pat ati da ro ma pa ro da apie kriauk
les „Ele gan tiš kas žu di kas“.

Kur su si tik ti jū ri nin kams?
Pir mą ją Jū ros šven tės die ną – lie
pos 30ąją At gi mi mo aikš tė je bus 
ati da ry ta Vy tau to Ka ra cie jaus di
de lių fo tog ra fi jų (for ma tas 1,20 x 
2,00 met rų) apie svar biau sius 
me tų įvy kius, su kak tis, mies tie
čių gy ve ni mą pa ro da.

Tą pa čią die ną pra si dės šven tės 
da ly vių ei se na nuo Šau lių gat vės 
iki Krui zi nių lai vų ter mi na lo. Jo
je da ly vaus mies to jū ri nių, kro vos 
įmo nių, įvai rių or ga ni za ci jų dar
buotojai, Ka ri nių jū rų pa jė gų kuo
pa, Kur šių ma rių re ga tos da ly viai, 
bu ria vi mo mo kyk los moks lei
viai, pu čia mų jų inst ru men tų or
kest rų sam bū rio da ly viai. Po ei
se nos apie 20 val. Krui zi nių lai vų 
ter mi na le pra si dės Jū ros šven tės 
ati da ry mas ir kon cer tas. Ren gi
nio me tu bus ati da ry ta pa ro da 
apie lie tu vius jū ri nin kus, ku rie 
prieš ka ry je pa tir ties sė mė si mo
ko muo siuo se bur lai viuo se.

Kon cer to me tu bus skel bia mas 
Me tų jū ri nin ko rin ki mų nu ga lė to

jas, jū ri nių or ga ni za ci jų darbuo
tojams bus įtei kia mi mi nis te ri jų 
gar bės raš tai, skam bės svei ki
ni mai 75ąsias įkū ri mo me ti nes 
šven čian čioms Ka ri nėms jū
rų pa jė goms, su kak tis pa žy min
čioms uos to kom pa ni joms.

Šie met, kaip ir per nai, tik riau
siai ne bus ren gia mas Jū ri nin kų 
va ka ras. Ka pi to nų klu bas, anot jo 
va do vo Ri čar do Luč kos, yra pa

reiš kęs nuo mo nę, kad sunk me
čiu, kai ma ži na mi at ly gi ni mai ir 
pen si jos, nė ra tin ka ma jū ri nin
kams reng ti at ski rą ba lių. Jū
ri nin kų cent ro va do vo Al gir do 
Gry bo nuo mo ne, nors Jū ri nin
kų va ka ras pra ra do ak tua lu mą, 
bet gal būt ver tė tų su reng ti jū
ri nin kų ge gu ži nę, į ku rią su šei
mo mis atė ję ga lė tų su si tik ti de
šimt me čiais vie nas ki to ne ma tę, 

bet kaž ka da kar tu plau kio ję žmo
nės. Šie met Jū ros šven tės ati da
ry mo kon cer te, ku rį tie sio giai ža
da trans liuo ti Lie tu vos te le vi zi ja, 
bus su dė lio ta apie de šimt jū ri nių 
po zi ci jų. Kiek vie nas, ne ga lė jęs 
at vyk ti į šven tę, bent prie te le vi
zo riaus tu rės pro gą pa jus ti, kad 
Lie tu va yra jū rų vals ty bė.

Lau kia žu vys ir lai vai
Ko kie jū ri niai ak cen tai Jū ros 
šven tės da ly vių lau kia šven ti nį 
sa vait ga lį? Šven tės or ga ni za to
riai, kaip tei gė R.Moc kus, iš siun
ti nė jo kvie ti mus žve jy bos įmo
nėms nuo šeš ta die nio ry to Da nės 
upė je pre kiau ti švie žio mis žu vi
mis.

Bus ir naujovių. Tai jau ni mo or
ga ni za ci jų aso cia ci jos „Apsk ri tas 
sta las“ ren gi nio „Jau ni mo uos tas 
– Klai pė da“ da ly vių teat ra li zuo ta 
ei se na mies to gat vė mis. Da ly vaus 
apie 300 jau nuo lių iš Lie tu vos, 
Lat vi jos, Es ti jos, Ru si jos, ku rie 
Teat ro aikš tė je taip pat pri sta tys 
sa vo ša lis, kul tū rą, ama tus.

Dar vie na šven tės nau jo vė – 
plia žo tink li nio var žy bos ant pri
pu čia mos dan gos ša lia se no sios 
Smil ty nės per kė los. R.Moc kus 
už si mi nė, kad At gi mi mo aikš
tę no rė jo si už pil ti smė liu ir pa

vers ti sa vo tiš ku pa plū di miu, ta
čiau tam ne pri ta rė sa vi val dy bės 
Mies to tvar ky mo sky rius.

Tiek šeš ta die nį, tiek sek ma die
nį Jū ros šven tė je bus jū ri nių ak
cen tų. Šeš ta die nį lai vai plauks į 
tra di ci nę vai ni kų nu lei di mo ce
re mo ni ją jū ro je.

Bu ria vi mo mo kyk la „Suo mi
nis“ Da nės upė je tarp Pi lies ir 
Bir žos til tų su rengs „Šo kan čių 
bu rių“ ren gi nį. Skam bant mu zi
kai, jau nų jų bu riuo to jų val do mi 
lai ve liai šoks Da nės upė je. Prieš 
ren gi nį bus skel bia ma in for ma
ci ja apie bu ria vi mo spor to is to ri
ją, tra di ci jas, ge riau sius bu riuo
to jus. Taip pat vyks tarp tau ti nės 
„Kur šių ma rių“ re ga tos ati da ry
mo ce re mo ni ja.

Šeš ta die nį ir sek ma die nį Krui
zi nių lai vų ter mi na le bus švar
tuo ja mi lai vai, skel bia mos at vi rų 
de nių die nos, per ku rias bet kas 
ga lės lan ky tis lai vuo se, su si pa
žin ti su jų įran ga. Pas te bė ta, kad 
lai vų lan ky mas žmo nėms ypač 
pa tin ka. 

Daug klai pė die čių į lai vus plū
do ne tik per nai per „Tall Ship 
Ra ces“ re ga tą, bet ir šie met per 
lai vy bos se zo no ati da ry mo bei 
ka riuo me nės die nos ren gi nius 
Krui zi nia me ter mi na le.

Trau ka:  � ne mo ka mas lai vų lan ky mas per Jū ros šven tę žmo nėms yra vie na po pu lia riau sių at rak ci jų.   Vid man to Ma tu čio nuo tr.


