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Karo grėsmė kelia sumaištį ekonomikoje

JAV prezidentas
Barackas Obamana
„Sprendimas,
kokių veiksmų
imtis prieš Siriją,
dar nepriimtas.
Svarstomas
ribotas, nedidelio
masto karinis
atsakas Sirijai.
JAV kariuomenė
nesirengia ilgam
kariniam procesui
ar kovoms
sausumoje“.

Geopolitinis netikrumas dėl galimo JAV vadovaujamo karinio smūgio Sirijos prezidento Basharo al-Assado pajėgoms naftos kainas pakėlė iki šešių mėnesių aukštumų bei
visame pasaulyje stipriai nusmukdė paprastąsias akcijas. Prognozuojama, kad kartu su
nafta brangs ir kuras. Žaliavinės JAV naftos
kainos pakilo daugiau nei 3 doleriais (7,75
lito) už barelį iki 112,03 JAV dolerių (apie
289,27 Lt), iškilus nuogąstavimui, kad Vakarų intervencija galėtų destabilizuoti situaciją Artimuosiuose Rytuose, kur išgaunama
trečdalis pasaulio naftos.

Lietuvoje kuras Įgis rekordines kainas
Populiariausias 95 markės benzinas per artimiausią mėnesį gali perlipti 5
litų ribą, prognozuoja degalinių tinklas „Statoil“. Tam įtakos turi neramumai
Sirijoje. Pernai šią psichologinę ribą peržengė 98 markės benzinas.
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Karo grėsmė kelia sumaištį ekonomikoje

Naujos sudėties degalai

Geopolitinis netikrumas dėl galimo JAV vadovaujamo karinio smūgio Sirijos prezidento Basharo al-Assado pajėgoms naftos kainas
pakėlė iki šešių mėnesių aukštumų bei visame pasaulyje stipriai nusmukdė paprastąsias akcijas.
15 JAV dolerių rizikos premija.
Tačiau Vakarų Europos šalių įsikišimas į karinį
konfliktą neramina tarptautinius žaliavų ekspertus. Prancūzijos banko „Societe Generale“ analitikai perspėjo, kad „Brent“ naftos kaina gali pakilti
iki 150 JAV dolerių už barelį. Tiesa, didesnę įtaką
gali padaryti ne konkretūs įvykiai Sirijoje, o politiniai žaidimai. Pavyzdžiui, jei JAV palaiko įsikišimą, o Rusija – ne, tai gali privesti prie įvairių politinių sprendimų, tarkim, apriboti importą. Tačiau
yra ir kita pusė – rinkos kurį laiką ir taip kilo aukštyn. Tad blogos naujienos investuotojams atvėrė
naują galimybę parduoti akcijas ir fiksuoti pelnus.
Dauguma analitikų perspėja – jei konfliktas Sirijoje užsitęs ilgai, tai sunaikins visą ekonominį atsigavimą, kurį pavyko pasiekti iki šiol.

P

rognozuojama, kad kartu su nafta brangs
ir kuras. Žaliavinės JAV naftos kainos pakilo daugiau nei 3 doleriais (7,75 lito) už barelį iki
112,03 JAV dolerių (apie 289,27 Lt), iškilus nuogąstavimui, kad Vakarų intervencija galėtų destabilizuoti situaciją Artimuosiuose Rytuose, kur išgaunama trečdalis pasaulio naftos.
Pavyzdžiui, „Brent“ rūšies naftos kaina šiuo metu
siekia 117 JAV dolerių už barelį ir kyla toliau. Dėl
galimo JAV karinių pajėgų įsiveržimo į Siriją naftos kaina pakilo iki seniai matytų aukštumų. Į pakilimą įskaičiuota ir rizika, susijusi su Iranu dėl

draugiškų Irano ir Sirijos ryšių. Panašų sujudimą
naftos rinkoje matėme 2012 m. sausį ir vasarį, kai
JAV uždraudė komerciniams bankams sudarinėti sandorius su Irano centriniu banku dėl įtarimų,
jog šalyje gali būti gaminamas branduolinis ginklas. Tuomet Europos Sąjunga uždraudė importuoti naftą iš Irano, kitos šalys sumažino „juodojo
aukso“ supirkimo apimtis. Dėl šių priežasčių Iranas pagrasino uždaryti Hormuzo sąsiaurį, pagrindinį naftos gabenimo maršrutą, kuriuo keliauja
daugiau nei 20 proc. pasaulyje išgaunamos naftos. Tuo metu naftos kainoje buvo įskaičiuota net
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B

avarijoje (Vokietija) startavo sunkvežimių
testas, kuriame bandomas naujas biodyzelino ir kitų rūšių degalų mišinys. Palyginus su
tradiciniu biodyzelinu, naujasis mišinys savo
sudėtyje turi ženkliai didesnę dalį degalų iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Pasak Vokietijos transporto ministro dr. Peterio Ramsauerio,
šio projekto tikslas – rinkoje kuo greičiau pradėti plačiai naudoti ekologiškus degalus, kurie testo metu jau suka 280 transporto priemonių ratus. Naujasis mišinys pavadintas „Dyzelinas R33“ savo sudėtyje turi 26 proc. hidratuoto
augalinio aliejaus, 7 proc. tradicinio biodyzelino (sočiųjų rūgščių metilo esterio FAME) ir 67
proc. dyzelino iš naftos žaliavos.
Kol kas joks kitas dyzelino mišinys, atitinkantis ES nustatytus reikalavimus degalams, neturi tiek daug biologinių priedų. Suomijos naftos verslovės „Neste Oil“ specialistų duomenimis, naujajam degalų mišiniui, skirtingai
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Lituvoje kuras įgis rekordines kainas
Populiariausias 95 markės benzinas per artimiausią mėnesį gali perlipti 5 litų ribą, prognozuoja degalinių tinklas „Statoil“. Tam įtakos
turi neramumai Sirijoje. Pernai šią psichologinę ribą peržengė 98 markės benzinas.

„Š

iandien pastebėjau, kad naftos kaina šoktelėjo 5 JAV dolerių už barelį, šoktelėjo ir
didmeninės degalų kainos, jeigu ta tendencija
išliks artimiausiu metu, manau, mes ją pamatysime
ir degalinėse. Koks poveikis bus, sunku pasakyti,
bet dabar stebime kainų kilimo tendenciją, - sakė

bendrovės „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ Degalų
kategorijos departamento direktorius Sigitas Raila.
- Dar keletu doleriu pabrangus naftai, pakilus
naftos kainų agentūros „Platts“ indekso reikšmėms,
manau, įtaka didmeninėms kainoms bus jaučiama
ir gana greitai.“

Pasak jo, dabar didmeninių ir mažmeninių kainų
lygis yra normalus ir atitinka rinkos situaciją, tačiau gilėjant Sirijos krizei, naftos kainų brangimas
mažmeninėje rinkoje gali pasijausti per artimiausią mėnesį. S. Raila vardija, kad tam įtakos turės ne
tik didmeninės kainos, bet ir konkurencinė aplinka ir degalinių turimos atsargos. „Daug faktorių lemia mažmenines kainas, bet jei didmeninės kainos važiuos aukštyn, mes tai pamatysime ir mažmeninėje rinkoje – tai gali būti savaičių klausimas.
Galbūt naftos kaina ir nebekils, o stabilizuosis. Viską didžiąją dalimi lemia didmeninės kainos ir dolerio kursas, - konstatuoja S. Raila. - O rinkos nervingai stebi galimą konfliktą ir reaguoja naftos
kainomis.“
Tiek Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių
asociacija, tiek naftos produktų gamykla „Orlen
Lietuva“ ragina neskubėti su prognozėmis. „Mes,
kaip asociacija, ne kartą esame kalbėję, kad nereikia vartotojų gąsdinti anksčiau laiko, mes turime teisę pasakyti, kad degalai brangs kai keičiasi
akcizas, kiti mokesčiai, o tai kad brangsta pasaulyje žaliava“, - sakė Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Lukas Vosylius.
- Manau, kad prognozuoti gali tik bankų analitikai ir atskiros mažmeninės prekybos įmonės. Savaime suprantama, kad žaliavos brangimas anksčiau ar vėliau greičiausiai neišvengiamai Lietuvai,
kaip šaliai, kuri neturi galimybės paveikti šio proceso, atsilieps.“

Gali lengvėti degalų
gabenimas

I

š Rusijos Kaliningrado srities degalus vežantiems mūsų šalies gyventojams, jau seniau
radusiems ilgesnį, bet mažiau kliūčių žadantį kelią per Lenkiją, dabar sužibo dar lengvesnės veiklos viltis. Lenkijoje kyla ginčų, ar šios
šalies muitininkai nepažeidžia žmogaus teisių,
kai kiekvieną valstybės sieną kertantį asmenį
traktuoja kaip potencialų įstatymų pažeidėją. Tokias diskusijas inicijavo Geldapės miesto
meras Marekas Mirosas. Jei jos paskatins keisti esamą tvarką, iš to naudos turėtų ir nemažai
į Kaliningrado sritį per Lenkiją įsigyti pigesnių
degalų keliaujančių lietuvių.
Teisininkai Geldapės merą informavo, jog pagal dabartinius įstatymus kiekvieną valstybės sieną kertantį asmenį muitininkai įvardija kaip potencialų kontrabandininką, nors neturi jokių įrodymų, kad bus daroma nusikalstama veika – degalai iš automobilio bako

4

Išlaidos elektros gamybos įrenginiui nepasiteisino

VAE kratė prokurorai

Brangiausias ir galingiausias pastaraisiais metais Lietuvoje iškilęs elektros gamybos įrenginys - 1,3 mlrd. litų kainavęs naujasis Elektrėnų jėgainės
kombinuoto ciklo blokas (KCB), arba 9-asis blokas, galėtų pagaminti tiek elektros, kad ji patenkintų apie 20-25 proc. viso šalies poreikio. Tačiau
praėjusių metų spalį pradėtas eksploatuoti moderniausias dujomis kūrenamas elektros gamybos įrenginys dirbo tik 602 valandas, iš jų iki neplanuoto
remonto - vos 224 valandas, tai kiek daugiau nei 9 paros. moderniam 9-ajam blokui prireikė 3 mėnesius trukusio remonto, vadinamo defektų šalinimu.

N

eplanuoti darbai vyko vasarą, kai naujasis blokas, pagal užsakovų ir projektuotojų sumanymą, turėtų dirbti didžiausiu apkrovimu. Mat šiuo
metu elektros negamina didžiųjų miestų termofikacinės elektrinės, o sumažėjus elektros gamybai Lietuvoje jos importas iš užsienio birželį siekė 77 proc.
visos sunaudotos elektros energijos.

Praėjusių metų spalio 23 dieną įjungus 9-ąjį bloką,
„Lietuvos energijos“ išplatintame pranešime teigta,
kad didžiausiu apkrovimu modernus jėgainės blokas
bus eksploatuojamas vasaros laikotarpiu, tačiau dėl
minėtų defektų būtent vasarą įrenginys neveikė. Elektros biržos „Nord Pool“ svarbių pranešimų puslapyje
skelbta, kad Lietuvos elektrinės 455 MW galios blokas

nuo gegužės 17-osios iki rugpjūčio 10 dienos negamins elektros energijos, nes atliekamas garo turbinos
guolių remontas. Energetikos bendruomenėje seniai
kalbama, kad vietoj brangiai kainavusio 9-ojo bloko
racionaliau būtų buvę statyti tokio galingumo kogeneracinę jėgainę, pavyzdžiui, Vilniuje ar Kaune, kur
būtų panaudojama ne tik pagaminta elektra, bet ir šiluma. Tuo metu 455 MW galios 9-asis blokas suprojektuotas taip, kad elektros gamybos metu susidaranti šiluma išleidžiama į Elektrėnų marias. Energetikų
nuomone, kitaip suprojektavus bloką jo gaminamos
šilumos pakaktų ne tik Elektrėnams, bet ir Vieviui šildyti. Tačiau dabar šalia rezervinės elektrinės Elektrėnuose už maždaug 25 mln. eurų (86,32 mln. litų) skolintų lėšų bus statomas šilumos jėgainės kompleksas
su biokuro ir garo katilinėmis.
455 MW instaliuotos galios kombinuoto ciklo bloko
(KCB) projektas pradėtas įgyvendinti 2009 metų balandį. Bloko statyba kainavo 1,3 mlrd. litų. Projektui
finansuoti 168,2 mln. eurų dotaciją skyrė Tarptautinis Ignalinos atominės elektrinės uždarymo paramos fondas, 71 mln. eurų paskolą suteikė Europos
rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), taip pat
komerciniai bankai. Dalį lėšų projektui skyrė ir „Lietuvos energija“. Blokui pasiekti maksimalią galią iš
karšto rezervo užtrunka iki 2 valandų, iš šalto rezervo – iki 6 valandų.

P

rokurorai aiškinasi dėl bendrovės Visagino atominė elektrinė (VAE) skelbtų ir Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) tikrintų konkursų, kai įmonė samdėsi konsultantus. „Turime
pareiškimą, nagrinėjame jį, renkame medžiagą ir atliekame tyrimą“, - sakė Generalinė prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausioji prokurorė Sigita Vasiliauskienė. Pasak
jos, tyrimą atlieka prokuroras Kęstutis Vagneris, jis pradėtas šių metų pradžioje. VAE biurą
maždaug dešimt dienų kratė prokurorai. VAE
projekto direktorius Rimantas Vaitkus patvirtino informaciją apie prokurorų atliekamą tyrimą. Jis sakė, kad teisėsaugos institucijų pareigūnams bus pateikta visa juos dominanti informacija.
Socialdemokratų partijos Seimo frakcija į Generalinę prokuratūrą dėl VAE pirkimų kreipėsi dar pernai lapkritį. Prokuratūra šiemet sausį
pradėjo ikiteisiminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo, VAE vykdant viešuosius pirkimus.
VPT pernai lapkritį nustatė, kad 2011-2012 metais keturi konkursai, susiję su teisinėmis,
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Dujų kainos klausimas Lietuvoje
Lietuvos premjeras siekia išjudinti derybų su „Gazprom“ procesą iš mirties taško ir yra pasirengęs sušvelninti savo poziciją: neatsisakant principinių
nuostatų dėl Trečiojo ES energetikos paketo įgyvendinimo, pertvarkant „Lietuvos dujas“, nepasirašant ilgalaikės dujų tiekimo sutarties, tačiau
galbūt atšaukiant prieš metus Stokholmo arbitražui pateiktą ieškinį ir reikalavimą sumokėti Lietuvai 5 mlrd. litų kompensaciją.

R

emiantis neoficialiais šaltiniais, Lietuva mainais
už pigesnes „Gazprom“ dujas gali atsisakyti teisinių ginčų dėl „Lietuvos dujos“ ir jos vadovų veiklos
tyrimo bei 5 mlrd. litų vertės ieškinio arbitraže. Be
to, priklausomai nuo nuolaidų dydžio, Lietuva sutiktų pasirašyti naują ilgalaikę - nuo 2013 iki 2020-ųjų dujų pirkimo sutartį. Iš „Gazprom“ per arbitražą reikalaujamus 5 mlrd. litų Lietuva iš koncerno galėtų
atgauti per nuolaidas už ateities dujas.
Lietuvai, vienai pirmųjų Europos Sąjungoje pradė-

jus aktyviai įgyvendinti Trečiąjį energetikos paketą, vargu ar verta tikėtis didelių nuolaidų iš Rusijos dujų monopolininko „Gazprom“, tvirtina Rusijos ekspertai. „Gazprom“ neturi noro nuolaidžiauti
Lietuvai - Lietuva neturi ko pasiūlyti mainais už kainos sumažinimą“, - pareiškė Rusijos politikos technologijų centro viceprezidentas Aleksejus Makarkinas. Anot jo, Lietuvos sprendimas nebeatidėlioti
Trečiojo energetikos paketo įgyvendinimą, sulauks
neigiamos reakcijos iš Rusijos. Vasaros pradžioje Ru-

sijos dujų monopolininko eksporto padalinio „Gazprom export“ vadovas Aleksandras Medvedevas
pareiškė, jog vidutinė Europai parduodamų dujų
kaina šiemet gali kristi 5,5-8 proc. iki 370-380 JAV
dolerių už tūkstantį kubinių metrų.
Anot A. Medvedevo, dujų kainos kritimą lemia du
faktoriai - naftos pigimas bei importuotojų reikalavimai peržiūrėti tiekimo sąlygas. Pernai Europa dujas iš Rusijos pirko vidutiniškai po 402 dolerius už
1 tūkst. kubų. Tuo tarpu Rusijos ekspertai dujų importuotojų Europoje taikiai ar per teismus pasiektas
„pergales“ prieš „Gazprom“ dėl geresnių tiekimo sąlygų nelaiko labai rimtomis, o išsireikalautas nuolaidas vadina simbolinėmis.
Šią savaitę Lietuvoje laukiama atvykstant Rusijos
gamtinių dujų milžino „Gazprom“ valdybos pirmininko Aleksejaus Milerio. Manoma, kad susitikime
gali būti pasiekta esminių susitarimų dėl rusiškų
dujų kainos Lietuvai sumažinimo. Ne tik Lietuva, bet
ir Europos Komisijos sankcijų galintis sulaukti „Gazprom“ jau beveik metus bando ieškoti susitarimo.
Pastarąjį kartą A.Mileris Vilniuje lankėsi prieš ketverius metus - 2009-ųjų rugsėjį jis susitiko su tuometiniu Lietuvos premjeru Andriumi Kubiliumi. „Gazprom“ vadovo vizitą, pasak vz.lt, galėjo paskatinti ir
besibaigiantis Europos Komisijos (EK) tyrimas prieš
„Gazprom“ dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ES rinkoje - neslepiama, kad “Gazprom” laukia sankcijos.

„Lietuvos dujos“
perskirstė savo veiklą

N

uo rugpjūčio pirmos dienos „Lietuvos dujos“
skyla į dvi dalis – už dujų pirkimą ir pardavimą
atsakingas „Lietuvos dujas“ ir už dujų transportavimą ir vamzdynus atsakingą „Amber Grid“. Šis įmonės skilimas įgyvendintas vykdant Europos Sąjungos trečiąjį energetikos paketą, kuris numato, kad
dujų pirkimas ir jų perdavimas turi būti atskirtos veiklos. Kol kas abiejų įmonių akcininkų struktūra nekinta, tačiau nuo 2014 metų spalio mėnesio turės
pasikeisti ir akcininkų valdoma akcijų dalis abiejose
įmonėse (šiuo metu didžiausi abiejų įmonių akcininkai yra Rusijos įmonė „Gazprom“ - 37,1 proc. ir Vokietijos „E.ON Ruhrgas International GmbH“ - 38 proc.).
Nors pagrindinis tokio padalijimo tikslas, anot trečiojo energetikos paketo šalininkų, yra liberalesnė
gamtinių dujų rinka ir mažesnės dujų kainos, bent
jau laikinai kainos dėl įmonės restruktūrizavimo turėtų nekisti arba ir kiek pakilti. Kol kas įmonių atstovai nedrįsta prognozuoti šios įtakos galutiniam vartotojui. „Kai kurie kaštai kainų komisijos jau patvirtinti. Ateitis parodys. Tai, kas buvo pirmame etape
suderinta su kainų komisija - apie 10 mln. Lt - tie kaštai jau yra įtraukti. Kitkas turės būti įvertinta. Šiandieną sunku pasakyti“, - „Lietuvos dujų“ generalinis
direktorius kalbėjo Viktoras Valentukevičius.
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Baltarusija vengia kalbėti apie savo atominę elektrinę
Baltarusijos bandymas imituoti Astrave statomos atominės elektrinės pristatymą Lietuvos visuomenei mūsų šalyje
niekam nepadarė įspūdžio, o kai ką ir įsiutino dėl tarptautinių susitarimų nesilaikymo.

B

altarusijos ambasada Lietuvoje mūsų šalies spaudoje paskelbė informaciją, kad Lietuvos piliečiai kviečiami į Astravo miestą, kuriame vyks čia statomos atominės
elektrinės poveikio aplinkai vertinimas ir diskusija. Tačiau
pats skelbimas buvo publikuojamas likus vos kelioms dienoms iki planuojamos diskusijos, o per tiek laiko gauti šios šalie svizas sudėtinga. Tokį Baltarusijos poelgį, kai
elektrinės poveikio aplinkai svarstymas rengiamas ne Lietuvos teritorijoje, mūsų šalies pareigūnai įvertino griežtai.
Į Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Baltarusijos
ambasadorius Vladimiras Dražinas ir jam pareikšta, kad
„toks sprendimas neatitinka Espo konvencijos nuostatų,
riboja Lietuvos piliečių dalyvavimą tokio pobūdžio rengi-

niuose ir neprideda konstruktyvumo Lietuvos bei Baltarusijos dialogui Astravo atominės elektrinės saugos klausimu“. Baltarusija ėmėsi analogiško žingsnio – netrukus
Minske buvo iškviestas mūsų ambasadorius Evaldas Ignatavičius. Jam išsakytas „susirūpinimas dėl nekonstruktyvaus požiūrio“ į Baltarusijos „pasiūlymus rengti diskusijas“. Lietuvai taip pat priekaištauta dėl pažeidžiamos „geros kaimynystės dvasios“.
Nepaisydama diplomatinių procedūrų, Lietuva teigia, kad
Baltarusijos inicijuoti viešieji svarstymai dėl Astravo atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo apskritai yra
neteisėti. Pagal Jungtinių Tautų poveikio aplinkai vertinimo konvenciją (Espo konvenciją) iki tokių svarstymų Bal-

tarusija turi atsakyti į Lietuvos jai pateiktus klausimus, tačiau, mūsų šalies pareigūnų teigimu, tai nepadaryta. Lietuva Baltarusijos pirmiausia
klausia, kodėl elektrinės statybų vieta pasirinktas Astravo miestas, kuris
yra vos 50 kilometrų nuo Vilniaus.
Taip pat klausiama, kodėl neatliekami seisminiai tyrimai, nors XIX ir XX
a. ten buvo užfiksuota stiprių žemės
drebėjimų. Lietuvai nerimą kelia ir
tai, kad aušinti atominės elektrinės
reaktorių ketinama Neries vandeniu, nors nuo elektrinės iki upės bus
dar apie 10 kilometrų. Espo konvencijos įgyvendinimo komitetas Ženevoje šiemet balandį paskelbė, kad
Baltarusija pažeidžia Espo konvenciją, kad Lietuvos reikalavimai yra
pagrįsti, kad Baltarusija privalo atsakyti į Lietuvos klausimus.

Kaimynai nori dviejų
atominių elektrinių

Baltarusijoje gali būti pastatyta antra atominė elektrinė, jeigu atsiras
investuotojas ir rinka, sakė baltarusių energetikos ministro pavaduotojas Michailas Michadiukas. „Jei
bus rastas investuotojas antrai

Savaitraštis

transporto profesionalams
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Ignalinos AE uždarymas gavo finansavimą, bet darbai
vyksta vangiai

Europos valdžia baudžia
„Gazprom“

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) atnaujino pernai gruodį sustabdytą milijardinės vertės Ignalinos atominės elektrinės
(IAE) laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos projekto (B1) finansavimą.

D

ėl to buvo sutarta birželio viduryje Londone
vykusioje IAE uždarymo donorų asamblėjoje.
Energetikos ministerija pranešė, jog finansavimas
atnaujintas, atsižvelgiant į pasiektą pažangą, įgyvendinant projektą B1 ir sprendžiant klausimus, tiesiogiai susijusius su saugos klausimais. Neoficialiomis BNS žinioms, finansavimą ERPB atnaujino po to,
kai jėgainės uždarymo rangovė Rusijos kapitalo Vo-

kietijos bendrovė „Nukem“ pateikė kuro konteinerių
tinkamumą pagrindžiančius dokumentus.
„Atnaujintas finansavimas reiškia, kad yra pripažinta
pažanga sprendžiant probleminius klausimus. Deja,
projektai B1 ir B2/3/4 vėluoja, o darbai atliekami labai vangiai. Tikimės, kad Ignalinos atominės elektrinės vadovybei pavyks pasiekti, kad rangovas („Nukem“) paspartintų darbus“, – pranešime sakė Igna-

linos AE valdybos pirmininkė Daiva Rimašauskaitė.
Energetikos ministerijos teigimu, iki spalio pabaigos „Nukem“ turi pateikti likusius dokumentų paketus, kuriuos IAE pateiks vertinti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VATESI). Pasak
ministerijos, su „Nukem“ toliau sprendžiamos kranų
atnaujinimo, amortizatorių kokybės problemos.
Kito didelės vertės IAE uždarymo projekto - kietųjų
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B2/3/4) - įgyvendinamas techniškai sklandžiai, tačiau projektas vėluoja 50 mėnesių, teigia
ministerija. IAE vadovybė neseniai pareiškė sulaukusi grasinimų iš „Nukem“ nutraukti jėgainės uždarymo rangos sutartį. Pastaroji tikino, kad dėl nesutarimų su IAE Europos donorai gali peržiūrėti finansavimą ir projektui B2/3/4. Rusijos energetikos milžinės “Rosatom” valdomos „Nukem Technologies“
ir GNS konsorciumas įgyvendina milijardinės vertės IAE uždarymo projektus. Bendrovės įrengia 123
mln. eurų (425 mln. litų) pradinės vertės kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugojimo kompleksą (B2/3/4)
ir stato 193 mln. eurų (666 mln. litų) pradinės vertės laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą (B1). Ignalinos AE ir „Nukem“ sutartį dėl jėgainės uždarymo rangos pasirašė 2005 metais, vėliau,
darbams vėluojant, ji buvo koreguojama, terminus
vis atidedant. Abu uždarymo projektai vėluoja maždaug 5 metus.

E

uropos Sąjungos (ES) pareigūnai kaltina Rusijos naftos gavybos bendrovę „Gazprom“ pažeidus antimonopolinius įstatymus.
Pateikus oficialų skundą reguliuojančios tarnybos gali įmonei skirti baudą ar taikyti kitas
sankcijas. Briuselis planuoja nusiųsti dokumentą į Rusiją iki šių metų pabaigos, jei „Gazprom“
nepradės derybų dėl konflikto sureguliavimo.
Bendrovės vadovai susipažino su byla dar pavasarį, tačiau tiesioginės derybos, siekiant išspręsti konfliktą, dar neprasidėjo.
Galimos baudos „Gazprom“ nenurodomos, tačiau pagal įstatymus, pažeidus ES konkurencijos įstatymus, bendrovei skirta bauda gali siekti 10 procentų metinių jos pajamų. Anksčiau
bendrovės „East European Gas Analysis“ vadovas Michailas Korčemkinas pažymėjo, kad
bauda paprastai siekia ne 10 proc. visų metinių pajamų, tačiau jų dalies konkrečiame
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Jungtinės Tautos nenusileidžia dėl Rusijos
Rugpjūčio pabaigoje už TIR konvencijos priežiūrą atsakinga Jungtinių Tautų Organizacijos TIR vykdomoji taryba „TIRExB“ sušaukusi
neeilinį posėdį Ženevoje, paskelbė savo išvadas, kuriose įvertinusi Rusijos muitinės veiksmus dėl planuojamo papildomų garantijų
įvedimo vežėjams, juos įvertino kaip šios konvencijos pažeidimą.

J

ungtinių Tautų atstovai reikalauja Rusijos nepažeidinėti TIR konvencijos ir pabrėžia, jog tokie veiksmai gali turėti rimtų ekonominių ir politinių pasekmių, tokių kaip prastesnis sienų pralaidumas, didesnės transportavimo sąnaudos ir prekybos su Rusija sutrikimai. Pasak TIR vykdomosios
tarybos, neatmetama galimybė, kad Rusijai šiuo
žingsniu padarius TIR ir Vienos konvencijų pažeidimus, labiausiai dėl šio sprendimo nukentėjusių ša-

lių atstovai pradės tarptautines teisines procedūras
prieš Rusiją ar imsis atsakomųjų priemonių prieš jos
transporto bendroves.
Įprastai uždaruose posėdžiuose sprendžianti
klausimus TIR vykdomoji taryba, šįkart atvirame
posėdyje pakvietė dalyvauti Jungtinių Tautų TIR
administracinį komitetą, Jungtinių Tautų Europos
ekonominės komisijos kelių transporto komiteto
darbo grupę muitinės klausimais ir Europos Sąjun-

gos Generalinio direktorato Mokesčių ir muitų vadovą Heinz Zourek, Eurazijos ekonominės komisijos atstovus, Rusijos atstovus Jungtinėse Tautose,
Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU generalinį sekretorių Umberto de Pretto bei Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP generalinį direktorių Andrejų
Kurušiną.
Jungtinių Tautų Organizacijos TIR vykdomoji taryba pabrėžė, jog visiškai nebuvo informuota apie Rusijos muitinės planuojamas priemones, kurios akivaizdžiai pažeidžia tarptautinius susitarimus, išdėstytus TIR konvencijoje. TIR vykdomoji taryba kviečia jas atšaukti ar bent atidėti iki metų pabaigos, kad
būtų rastas visoms šalims priimtinas sprendimas. Jis
turi būti priimtas laikantis visų tarptautinių susitarimų praktikos. Pirmasis Rusijos pusės pateiktas argumentas – dideli ASMAP įsiskolinimai Rusijos muitinei dėl neapmokėtų muitinės pretenzijų. TIR vykdomoji taryba pabrėžė, jog per pastaruosius 10 metų
Rusijoje pastebimai sumažėjo muitinės pažeidimų ir pretenzijų skaičius. Ji taip pat daro išvadą, jog
ASMAP ir Rusijos muitinės sudaryta ekspertų darbo
grupė, revizuojanti nuo 1999 m. atsiradusias muitinės pretenzijas, turėtų pagrįsti visus mokėjimo reikalavimus ir sutarti kaip jie bus apmokėti. Ši pareiga
yra abiejų pusių – tiek ASMAP , tiek ir Rusijos muitinės, kaip ir pareiga pasiekti susitarimą, kuris pilnai
atitiktų nacionalinę teisę ir TIR konvencijos nuostatas.

Vilniaus intermodalinis
terminalas: vertė ir nauda

V

ilniaus viešajame logistikos centre, Vaidotų geležinkelio stoties teritorijoje, prasidėjo Vilniaus
intermodalinio terminalo (VIT) statybos. Apie 200
mln. Lt kainuojančio terminalo statybos truks pusantrų metų, tikimasi, kad jis sukurs naujų darbo vietų ir pritrauks papildomų įplaukų į biudžetą. Logistikos parke, kuris užims 23 hektarų plotą, bus tiesiami
keliai, įsikurs transporto ir logistikos įmonės. Logistikos parke įsikurs ir Lietuvos muitinės departamento
tarnybos, veiks už krovinių tikrinimą atsakingi Valstybinės veterinarijos ir augalų apsaugos tarnybų padaliniai.
Vilniaus intermodalinio terminalo vertė – 109,6 mln.
Lt. Statybos turėtų trukti 17 mėnesių. 85 proc. projekto išlaidų vertės finansuoja ES struktūriniai fondai. VIT, kuriame bus kraunami ir saugomi įvairiarūšiai transporto vienetai, tokie kaip konteineriai,
nuimami kėbulai bei puspriekabės, tinkami įvairiarūšiam krovinių vežimui, nuspręsta statyti prie
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Lietuva nori JAV krovinių iš Afganistano
Karinei misijai Afganistane einant į pabaigą, Lietuva gali tikėtis, kad dalis amerikiečių naudotos įrangos į Jungtines Valstijas bus
pargabenama per Klaipėdos uostą, bet tai priklausys nuo komercinių sąlygų, sako JAV ambasadorė Lietuvoje Deborah A. McCarthy.

„S

varbu suprasti, kad egzistuoja konkurencija, o daugelis sprendimų priimami komerciniais pagrindais“, - sakė ambasadorė, kuri Afganistane lankėsi su krašto apsaugos ministro Juozo Oleko delegacija. „Bet Lietuva turi daug ką pasiūlyti. Ji

turi didelį uostą su unikaliomis galimybėmis. Yra labai geros galimybės dalyvauti visame procese“, - teigė D. A. McCarthy.
Afganistane viešėjęs „Lietuvos geležinkelių“ atstovas Andrejus Ponomariovas sakė, kad iki šiol per

Lietuvą iš Afganistano pervežta apie tūkstantis konteinerių, o pokalbiai dėl tolimesnių vežimų vyksta
nuolat. „Vežama dviem maršrutais - per Uzbekistaną ir per Kirgiziją. Jau pervežta apie 1000 konteinerių. Nuolat vyksta pokalbiai dėl tolimesnių vežimų“,
- sakė Krovinių ekspedijavimo departamento „LG
ekspedicija“ direktorius A. Ponomariovas. Anot jo,
„Lietuvos geležinkeliai“ gali pasiūlyti visas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu, įskaitant jų ekspedijavimą per kitas teritorijas ir kitomis transporto
rūšimis, taip pat kitas papildomas paslaugos - sandėliavimą, krovą, uosto ekspediciją.
„Labai glaudžiai bendradarbiaujama tiek su Klaipėdos uoste veikiančiomis bendrovėmis, tiek su kitomis Lietuvos bei užsienio įmonėmis“, - teigė A. Ponomariovas. Dėl amerikiečių krovinių gabenimo iš
Afganistano ir į jį Lietuva tariasi ir su Kazachstanu.
Pirmadienį šį klausimą aptarė Lietuvos susisiekimo
ministras Rimantas Sinkevičius su Kazachstano valstybinės geležinkelių įmonės „Kazakstan Temir Žoly“
vadovu Askaru Maminu. Anot ministro, svarstoma ir
apie Zoknių oro uosto įtraukimą į nekarinių NATO
krovinių tiekimo grandinę. Neseniai pranešta ir apie
didesnį krovinių srautą per Klaipėdos uostą, kai viena didžiausių Lietuvos logistikos bendrovių „VPA Logistics“ Vašingtone pasirašė bendradarbiavimo sutartį su NATO įgaliota atstove bendrove „GaTe Logistics“ dėl maisto ir kitų krovinių gabenimo. NATO kovines operacijas Afganistane žada baigti kitąmet.

Baltarusija keliasi į
Baltijos regioną

K

albos kalbomis, o gyvenimas sau. Dar pernai rudenį Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka skelbė, kad Baltarusija savo naftos
produkcijai gabenti renkasi rusiškus uostus. Tačiau
nepraėjus nė metams šalis, atrodo, kitaip sudėliojo savo eksporto prioritetus. Baltarusių naftos produktų eksportuotoja „Baltarusijos naftos kompanija“ (BNK) ketina statyti naują arba įsigyti jau veikiantį terminalą Rygos arba Ventspilio uoste. Taip teigė
pernai Latvijoje BNK įsteigtos didmeninės bendrovės „TransBaltic Oil“ valdybos pirmininkas Andrejus
Markuševas.
Šiuo metu įmonė dirba su 5–7 terminalais. Nuspręsta pastatyti ar įsigyti savo terminalą, kurį galima naudoti ir kaip naftos produktų bazę pardavimui Latvijoje ir kitose Baltijos valstybėse. Ryga
– artimiausias uostas prie Navapolocko naftos
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Baltijos jūroje didės žvejybos galimybės
Europos Komisija paskelbė, kaip bus sumažintos 2012 m. kvotas viršijusių valstybių narių 2013 m. žvejybos kvotos.

U

ž jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Siekdami įgyvendinti reformuotą bendrąją žuvininkystės politiką, pirmiausia turime užtikrinti, kad visi griežtai ir
sąžiningai laikytųsi nustatytų taisyklių. Pastebėjau,
kad bendras pereikvojamų žvejybos išteklių kiekis,
palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo. Sieksiu,
kad ši tendencija išliktų ir ateityje. Kad būtų nustota pereikvoti žvejybos išteklius ir užtikrintas ilgalai-

kis mūsų išteklių tvarumas, ir toliau bus itin svarbu
taikyti kontrolės nuostatas.“
Mažinamos tų žvejybos išteklių kvotos, kurie buvo
pereikvoti praėjusiais metais. Jei žvejybos ištekliai
pereikvojami kelerius metus iš eilės, jei pereikvojimo lygis viršija 5 proc. leistino kiekio arba jei šiems
ištekliams taikomas daugiametis planas, iš kvotų išskaičiuojami papildomi kiekiai. Tuo tarpu EK pateikė 2014 m. žvejybos Baltijos jūroje galimybių pasiū-

lymą. Jame nurodoma, kokį komercinių žuvų kiekį
gali sužvejoti ES žvejai Baltijos jūroje kitais metais.
Tokie pasiūlymai grindžiami mokslinėmis rekomendacijomis, o jų tikslas – artimiausiu metu ir ilgainiui užtikrinti aplinkos požiūriu tausią ir ekonomiškai tvarią žvejybą Baltijos jūroje. Tai atitinka bendros žuvininkystės politikos reformos, dėl kurios neseniai sutarta, pagrindinius principus. Iš naujausių
mokslinių rekomendacijų matyti, kad Baltijos jūroje
vis daugiau išteklių valdomi išlaikant tausų jų naudojimo lygį – vadinamąjį didžiausio galimo tausios
žvejybos laimikio (angl. MSY) lygį. Palyginti su 2013
m., žinomų išteklių, kurie 2014 m. galės būti žvejojami MSY lygiu, padidėjo nuo trijų iki penkių. Paaiškėjo, kad ankstesniais metais sumažinus bendrus leidžiamus sužvejoti kiekius (BLSK) veiksmingai pavyko padidinti žvejybos Baltijos jūroje tausumą.
Komisija šiais metais siūlo padidinti rytinių menkių
išteklių ir centrinės Baltijos jūros dalies bei Botnijos
įlankos silkių išteklių BLSK. Likusių išteklių BLSK sumažintas dėl natūralaus svyravimo neviršijant MSY
ribų arba dėl to, kad atliekant naujausią duomenų peržiūrą tiksliau įvertinta išteklių būklė. Komisija taip pat siūlo sumažinti laivų, žvejojančių menkes
pagal Baltijos jūros menkių išteklių valdymo planą, dienų jūroje skaičių. Dėl siūlomų priemonių Sąjungos laivams skirtos bendros visų rūšių žuvų, išskyrus lašišų išteklius, žvejybos Baltijos jūroje galimybės padidėtų 10 proc. – iki 644 000 tonų. Dėl to
2014 m. žvejybos galimybių finansinė vertė padidėtų 12 mln. EUR ir iš viso būtų apie 412 mln. EUR.

Turkija sujungia Europą
su Azija

P

er Bosforo sąsiaurį permestus du tiltus Stambule kasdien pravažiuoja 350 tūkst. transporto priemonių. Šių vienintelių sausumos transporto arterijų apkrovą turėtų sumažinti naujas tunelis,
trumpiausiu keliu sujungsiantis Europą ir Aziją. Tikimasi, jog šis unikalus įrenginys ir kitos Turkijos kelių
infrastruktūros pertvarkymo priemonės padės išspręsti ne tik tarp dviejų žemynų esančios sostinės,
bet ir visos šalies transporto problemas.
Turkijos transporto ministerijos nutarimas dėl tunelio per Bosforo sąsiaurį statybos paskelbtas šių
metų birželio mėnesį. Pasak transporto ministro
Binali¢o Yildirm¢o, tunelio tarp Europos ir Azijos
statybą numatoma baigti per trejus metus. Šiuo
metu dar nepatvirtintas detalusis statinio planas,
tačiau pagal galutinį variantą tunelio ilgis turėtų
būti apie 5,4 km. Nors dabar dar vykdoma daugelis
projekto derinimo darbų, tačiau jau aišku, jog naujasis statinys primins milžinišką adatos skylutę. Tai
bus labai didelio skersmens dviejų aukštų vamzdis,
kurio kiekviename aukšte numatyta įrengti po dvi
eismo juostas: viršuje – į pietus, apačioje – į šiaurę,
arba atvirkščiai. Be to, dar nepatvirtintas galutinis
projekto variantas, pagal kurį gali būti nustatyti
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Siūloma didinti baudas vairuotojams

Seimo narys konservatorius Antanas Matulas siūlo didinti baudas greitį smarkiai viršijusiems vairuotojams. Pagal užregistruotas Administracinių
teisės pažeidimų kodekso pataisas, didėtų baudos tais atvejais, kai leistinas greitis viršijamas daugiau kaip 30 kilometrų per valandą.

Latvius traukia Lietuvos
automobilių nuoma

L

P

arlamentaras siūlo, kad leistiną greitį viršijus ne mažiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų per
valandą, bauda didėtų nuo šiuo metu nustatytos 400600 litų iki 600-1000 litų baudos, o dvejų metų stažo
neturintiems vairuotojams dar ir ilgėtų galimas teisių
atėmimo terminas - iki metų vietoje 3-6 mėnesių. Greitį viršijusiems 40-50 kilometrų per valandą grėstų 1-1,5
tūkst. litų bauda vietoje šiuo metu numatytos 600-800
litų. Dvejų metų stažo neturintys vairuotojai teises pra-

rastų nuo metų iki metų ir šešių mėnesių, kai šiuo metu
sankcija siekia siekia nuo pusės metų iki metų.
Greitį viršijusiems daugiau kaip 50 kilometrų per valandą grėstų 1,5-2 tūkst. litų bauda su teisių atėmimu nuo
pusės metų iki metų. Šiuo metu taip greitį viršijęs vairuotojas gali būti baudžiamas 1-1,5 tūkst. litų bauda ir
1-3 mėnesių teisių atėmimu. Dvejų metų stažo neturintys vairuotojai teises prarastų nuo metų iki metų ir šešių mėnesių, kai šiuo metu sankcija siekia siekia nuo pu-

sės metų iki metų. Pastebima, kad dėl transporto priemonių vairuotojų nepasirinkto saugaus važiavimo greičio Lietuvoje užregistruojama vis daugiau eismo įvykių,
kuriuose susižeidžia ar žūsta žmonės. Pateikiami duomenys, kad nuo 2010 metų Lietuvos keliuose žuvusiųjų
skaičius didėjo ir 2012 metais pasiekė 10,1 žmones 100
tūkst. gyventojų, tuo tarpu 2011 metais 100 tūkst. gyventojų teko 9,3 žuvę žmonės, 2010 metais - 9,2 žmonės 100 tūkst. gyventojų.

atvijos automobilių rinkoje kyla naujų baimių, kad įsigydami mašinas vairuotojai vis
daugiau pinigų išveža į užsienį, ypač – į Lietuvą.
Rugpjūčio pradžioje Latvijoje šoką sukėlė švedų banko „Swedbank“ vietos padalinio pareiškimas, kad pirkdami automobilius latviai vis dažniau naudojasi Lietuvos išperkamosios nuomos
bendrovių paslaugomis. 2013 m. pirmojo pusmečio rezultatai rodo, kad Latvijoje išperkamuoju būdu buvo įsigyta vos 0,4 proc. daugiau mašinų nei pernai tuo pačiu metu.
Latviai teigia, kad ilgesnį Lietuvoje išperkamosios nuomos sutarčių įforminimą kompensuoja
didesnis automobilių pasirinkimas, gera jų techninė būklė ir patrauklios kainos. „Data Center“, tiriančio automobilių rinką Baltijos šalyse, vadovas Gražvydas Davidavičius sutinka, kad Lietuvoje automobilių kainos patrauklesnės nei Latvijoje. Kalbintas pašnekovas teigė, kad, pavyzdžiui,
trejų-penkerių metų „Audi A6” automobilis Latvijoje kainuoja apie 5 tūkst. Lt daugiau.
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Tarpvalstybinė sistema leis išvengti biurokratijos
Komisija skiria 13,7 mln. EUR plėtoti tarpvalstybinėms skaitmeninėms viešosioms paslaugoms. Nauju projektu
„e-SENS“ (angl. „Electronic Simple European Networked Services“) bus padedama plėtoti skaitmenines viešąsias
paslaugas, dėl kurių bendrovėms paprasčiau užsiimti verslu savo valstybėje narėje ir kitose ES šalyse: steigti bendrovę,
vykdyti teisinius reikalavimus, dalyvauti viešuosiuose konkursuose ir kt.

T

aip pat bus susietos piliečiams, kurie atostogauja, dirba arba mokosi kitoje valstybėje narėje, skirtos nacionalinės skaitmeninės paslaugos. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Saugios ir veiksmingos visoje Europoje teikiamų daugybės skaitmeninių viešųjų paslaugų sąveikos užtikrinimas naudingas
visiems: vyriausybės gali geriausiai išnaudoti savo interneto strategijas, įmonės gali sumažinti veiklos bendrojoje rinkoje išlaidas, o piliečiams kyla mažiau biurokratinių
kliūčių vykstant iš vienos Europos šalies į kitą.“
Pavyzdžiui lietuvė turi kelionių agentūrą, kurios specializacija – kelionės į Portugaliją. Ji nori įsteigti agentūrą Por-

tugalijoje, kuri organizuotų keliones į Baltijos šalis. Per
vien internetu veikiantį SPOCS kontaktinį centrą ji gali
sužinoti apie sąlygas, kurių ji turi laikytis, ir gauti pagalbos atlikdama registracijos procedūras internetu. Lietuvė
taip pat ketina tuoktis su savo sužadėtiniu. Vedybos vyks
jo gimtajame mieste Ispanijoje. Pasitelkusi STORK modulį,
Lina galės įregistruoti jų santuoką internetu namuose Lietuvoje naudodamasi elektronine tapatybės kortele.
Buvo pamestas iš Briuselio į Atėnus skrendančio žmogaus bagažas. Jo netenkino oro transporto bendrovės atsižvelgiant į ES keleivių teises pasiūlyta kompensacija. Dėl
projekto „e-CODEX“ galima pradėti ieškinių dėl nedide-

lių sumų nagrinėjimo procedūrą internetu iš bet kurios Europos šalies.
Lankantis pas giminaičius ES valstybėje ir pasibaigus svarbiems vaistams, jų galima nusipirkti užsienio
vaistinėje naudodamasi „epSOS“ e.
receptų sistema. Tarpvalstybinės
skaitmeninės viešosios paslaugos
bus dar veiksmingesnės, kai jos bus
teikiamos ES masto sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklais. Investicijoms į sparčiuosius tinklus skatinti
skirtos priemonės yra įtrauktos į Komisijos rengiamą dokumentų rinkinį, kuriuo žemyne siekiama sukurti
išplėtotą ryšių infrastruktūrą.
Nuo 2008 m. Europos Komisija, bendradarbiaudama su ES valstybėmis
narėmis, pramonės sektoriumi, nacionalinėmis administravimo įstaigomis, akademine bendruomene,
privačiuoju sektoriumi ir vietos bendruomenėmis, rengia didelio masto
bandomuosius tarpvalstybinių skaitmeninių viešųjų paslaugų projektus, kuriais siekiama kurti ir išbandyti sklandžias tarpvalstybines

Penkeri metai kartu su jumis!
www.zurnalastransportas.lt
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Europiečiai mobiliuosius keičia į internetą
Naujausias ES tyrimas rodo, kad europiečius vis labiau domina naujos technologijos. Nors, sprendžiant iš naujų interneto
abonementų ir skambučių internetu duomenų, europiečiai nori naudotis galimybėmis, kurias teikia naujos priemonės ir
paslaugos, dėl šių paslaugų kainos prieš skambindami telefonu arba internetu jie vis dar gerai pagalvoja.

M

obiliaisiais telefonais dabar naudojamasi visur, bet
tik pusė jų yra išmanieji. Telefono abonementų, be
kita ko, suteikiančių interneto prieigą, skaičius svyruoja
nuo 55 % Švedijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose iki mažiau kaip 35
% Belgijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Kipre, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Portugalijoje. Išmanieji telefonai mažiau populiarūs daugelyje tų šalių, kuriose judriojo ryšio interneto
abonentai riboja naudojimosi internetu laiką, nes jiems
nerimą kelia mokesčiai: Vengrijoje (35 %), Portugalijoje
(58 %), Graikijoje (53 %), Kipre (52 %), Belgijoje (47 %) ir
Rumunijoje (45 %). Šiuo metu daugiau kaip pusė ES pi-

liečių riboja vietinius (55 %) ir tarptautinius (54 %) pokalbius mobiliuoju telefonu, nes jie brangiai kainuoja. Vietinius pokalbius riboja daugiau kaip 70 % gyventojų Graikijoje (81 %), Portugalijoje (79 %), Airijoje (72 %) ir Rumunijoje (71 %).
Plačiajuosčio ryšio prieigą namuose turi trijų ketvirtadalių namų ūkių gyventojai: dabar plačiajuosčiu ryšiu naudojasi 72,5 % ES namų ūkių, palyginti su 67,3 % 2011 m.
(šaltinis – Eurostatas). Šis skaičius išaugo 20 procentinių
punktų Rumunijoje ir 16,7 punkto Slovakijoje, tad visose valstybėse narėse daugiau kaip 50 % namų ūkių dabar turi plačiajuostį ryšį. Skirtumas tarp telefono ir inter-

neto sparčiai nyksta: 34 % naudojasi
internetu skambinti (interneto telefonija) – ši dalis nuo 2012 m. padidėjo 7 procentiniais punktais. 28 %
naudojasi internetu nemokamai kalbėtis su to paties interneto telefonijos tinklo naudotojais, o 4 % naudojasi interneto telefonija pigiau skambinti į užsienį. Skambučiai internetu
itin populiarūs Bulgarijoje (57 %), Kipre (55 %), Estijoje (54 %), Lietuvoje
ir Latvijoje (51 %). Interneto telefonija mažiau naudojamasi Portugalijoje (18 %), Italijoje (26 %), Ispanijoje (28 %) ir Graikijoje (29 %), tačiau ir
ten ji tampa vis populiaresnė – nuo
2011 m. naudojimasis didėja vidutiniškai 7 procentiniais punktais. Panašu, kad dažnėjantis naudojimasis
interneto telefonija atitinka plačiajuosčio ryšio prieigos augimą, pavyzdžiui, 2012 m. Kipre interneto prieigą
turinčių namų ūkių buvo 11 % daugiau ir naudojimasis interneto telefonija išaugo 16 punktų.
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už skaitmeninę darbotvarkę atsakingos Komisijos narės
Neelie Kroes teigimu, „užtikrinti,
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Turkijoje jūrų uostas dirbtinėje saloje

Grandiozinis Turkijos statybų projektas juda pagal grafiką, o tai reiškia, jog jau 2014 metais šią saulėtą šalį nusprendę
aplankyti turistai galės rinktis lėktuvus, nusileisiančius pirmame ir vieninteliame Europos jūriniame oro uoste,
pastatytame dirbtinai supiltoje saloje. Jūrinis oro uostas intensyviai statomas šiaurės Turkijoje tarp dviejų Juodosios
jūros pakrantės miestų – Ordu ir Giresuno. Tad statomas oro uostas taip ir pavadintas - Ordu-Giresuno oro uostu.

profesinis JŪRŲ VERSLO BENDRUOMENės leidinys
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Švyturiai Lietuvos pakrantėje atsirado XVIII a., nors Klaipėdos miestas nuo pat jo įkūrimo XIII a. ėmė verstis laivyba.

XVIII a. medinis Biržos tiltas
turėjo strateginę reikšmę. Laivai
privalėjo mokėti miestui tilto
pakėlimo mokestį.

T

iesa, projekto pradžioje patvirtintas kitoks, trumpesnis oro uosto pavadinimas – dėl lengvesnio įsiminimo, pavadinimas buvo sudarytas iš pirmųjų kaimyninių
miestų pavadinimų raidžių: Or-Gi oro uostas. Tačiau neilgai trukus Turkijos valdininkai susizgribo, jog taip sutrumpinti pavadinimą yra negerai, mat trumpinis anglų kalba skambės kaip „Orgi“, kas reiškia orgiją ar grupinį seksą. Rimtam ir solidžiam turistiniam oro uostui tokių sąsajų visai nereikia, tad sutrumpintas pavadinimas skubiai
atšauktas ir palikta pilna jo versija - Ordu-Giresuno oro
uostas. Nežiūrint šių kuriozų ir įvertinus statybų apimtis,
darbai vyksta iš ties sparčiai – projekto idėja pirmą kartą

paskelbta 2008 metais, vėliau kelis metus vyko projekto
svarstymai ir tiriamieji darbai, tad galutinai jis patvirtintas
tik 2011 metais. O jau iki šių metų galo bus pabaigti visi
infrastruktūros kūrimo darbai ir įrengtas nusileidimo/pakilimo takas. Tad 2013 metų pabaigoje planuojama skelbti konkursą oro uosto pastato statyboms, o gruodžio mėnesį jau laukiama pirmojo lėktuvo nusileidimo dirbtinėje
saloje. Tiesa, keleivius oro uostas priims ne anksčiau kaip
2014 metais, o tiksli data dar nėra paskelbta.
Pagal projektą, statybų metu į jūrą (19 km. atstumu nuo
Ordu miesto ir 25 km. atstumu nuo Giresuno miesto) supilta apie 20 milijonų tonų žemės, suguldyta apie 13 mi-

lijonų akmenų ir šis dirbtinis pylimas
dar papildomai padengtas 9 milijonais tonų betono sluoksniu. Visa tai
leis pasiekti, kad oro uosto pakilimonusileidimo takas būtų 3 km ilgio, o
per metus jis pajėgtų aptarnauti apie
2,5 milijonų keleivių, iš kurių absoliuti dauguma bus turistai. 2011 metais,
patvirtinus projektą, tikėtasi, kad pavyks sutilpti į 150 milijonų JAV dolerių biudžetą. Prieš kelias savaites išplatintas pranešimas, kad perskaičiavus biudžetą ir jį patikslinus pagal tai
kiek darbų padaryta, ir kiek jų dar reikės padaryti, galutinis Ordu-Giresuno oro uosto biudžetas turėtų siekti apie 130 milijonų JAV dolerių.

„Jūrų kapitonas – tai vardas iki gyvos
galvos“ – teigia „Jūrų kapitonų klubo“
pirmininkas Juozas Liepuonius.

Naujas žvilgsnis
Nauja kokybė
Naujas leidinys

15

Transporto sistemos ateitis – kelionės greičiau už garsą
„The Hyperloop“ – tai naujos kartos transporto sistema, veiksmingumu aplenksianti traukinius, lėktuvus, laivus ir automobilius.
„Konkordo, bėginio masės greitintuvo ir oro ledo ritulio stalo hibridas“ padės keleiviams iš vieno Amerikos miesto į kitą nukeliauti
sparčiau už garsą. Transporto sistemos istorijoje netrūko svajotojų, bandžiusių rasti būdą, kaip greičiausiai nuvykti iš taško A į tašką B.
Dauguma tokių bandymų taip ir liko tik teoriniai pasvarstymai, kuriems tikrai negresia virsti realybe.

T

ačiau šis naujausias paslaptingas projektas,
apie kurį technologijų pasaulis ūžia jau ne vienas mėnuo, turi vieną išskirtinį bruožą. Jį remia vienas iš Silicio slėnio vunderkindų, pagarsėjęs unikaliu gebėjimu mokslinę fantastiką paversti realybe.
Milijardieriaus Elono Musko gyvenimo aprašymas
tikrai įspūdingas. Kapitalą kaupti jis pradėjo nuo
„PayPal“ mokėjimų sistemos. Toliau sekė kosminiai
laivai. 2012 metais jo projektas „SpaceX“ tapo pirmuoju privačiu operatoriumi, nusiuntusių krovininę
kapsulę į Tarptautinę kosminę stotį (TKS). E. Muskas

taip pat įkūrė ir bendrovę „Tesla“, sugebėjusią elektrinius sportinius automobilius paversti perspektyvia ir pelną nešančia transporto priemone. Kai 42
metų E. Muskas pranešė jau pirmadienį, rugpjūčio
12 dieną, atskleisiantis ambicingus „Hyperloop“ planus, mokslininkai ne juokais sukruto. Jiems dar teks
palaukti, kol sumanus verslininkas internete patalpins daugiau informacijos apie šį ambicingą projektą, tačiau jau pateikė kelias užuominas, pavyzdžiui,
jog šią sistemą elektra aprūpins saulės baterijos.
E. Muskas neketina patentuoti šios už garsą greites-

nės transporto priemonės dizaino. Tai reiškia, jog ją
pagal individualius poreikius modifikuoti ar kurti
savąją versiją galės visi norintys. Apie naujos transporto sistemos dizainą ir veikimo principą svarstyta
ir spėliota labai daug – pradedant „Žvaigždžių kelio“
stiliaus teleportacijos prietaisais ir baigiant magnetų pagalba judančiais automobiliais, skriejančiais
tuneliais, kuriuose užtikrintas vakuumas. E. Muskas
neigia, jog naujausias jo projektas – vadinamasis vakuuminis traukinys. Šį projektą jau vykdo viena bendrovė iš JAV Kolorado valstijos. E. Musko idėja „susijusi su tuneliu, tačiau vakuumas čia niekuo dėtas“.
„Trinties išvengti nepavyks, bet ji bus labai nedidelė“, - patvirtino verslininkas.
Verslininkas norėtų pirmąjį „Hyperloop“ įrengti Kalifornijoje – tarp Los Andželo ir San Francisko. Motyvaciją naujam projektui sustiprino nusivylimas greitųjų traukinių projektu, kuris dėl patirtų daugybės
nesėkmių buvo pramintas „traukiniu-kulka į niekur“.
E. Muskas viliasi, jog „Hyperloop“ statybos kainuos
vos dešimtadalį minėtojo projekto kainos, jis keleivius iš vieno miestą į kitą galės nugabenti vos per 30
minučių (traukiniu-kulka tokia kelionė užtruktų tris
valandas). Verslininkas teigia, jog „Hyperloop“ idealiausiai tiks tarp dviejų miestų, kuriuos skiria mažiau
nei 1609 kilometrų atstumas. Be to, toks keliavimo
būdas žymiai saugesnis nei oro transportas.

Rusiška raketa tikslą
pasiekia po kelių sekundžių

R

usijoje pagamintas hipergarsinės raketos, galinčios
pasiekti daugiau nei 4,5 machų (apie 5 200 km/h,
t.y. 4,5 karto greičiau už garsą) greitį, prototipas, pranešė šalies naujienų agentūra „RIA Novosti“.Pasak Rusijos korporacijos „Taktičeskoje raketnoje vooruženije“
generalinio direktoriaus Boriso Obnosovo, raketa hipergarsiniu greičiu skrieja vos kelias sekundes. Jo teigimu, siekiama, kad būsimos hipergarsinės raketos galėtų ilgą laiką skrieti atmosferoje. Būtina sukurti raketą,
kuri galėtų lėkti 6, 9 ar 14 machų greičiu, pareiškė korporacijos vadovas. Rusijoje kuriamų hipergarsinių raketų projektas įslaptintas, žinoma tik tiek, kad pirmieji tokių raketų prototipų bandymai įvyko 2012 m. Aktubinsko poligone. Hipergarsinių raketų technologijas buvo
bandoma kurti dar Sovietų Sąjungos laikais. 1970 m. raketinio komplekso C-200 raketos pagrindu buvo sukurta raketa „Cholod“, pasiekusi 6 000 km/h greitį. JAV karinės oro pajėgos 2011 m. pranešė sėkmingai išbandžiusios raketos „X-51A WaveRider“ prototipą, suteikiantį
galimybę Amerikai smogti žaibiškus smūgius į bet kurią pasaulio vietą. Pentagono Priešakinių gynybos tyrimų agentūra taip pat vykdė hipergarsinio ginklo prototipo „Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2)“ programą. Bandymų metu HTV-2 pavyko pasiekti 20 machų
(20 kartų už greičio garsą didesnį) greitį.

