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Lietuvos ir Rusijos ekonominis karas
Ne vieną savaitę pasienyje su Kaliningrado sritimi lengvieji Lietuvos automobiliai beveik negali kirsti sienos. Lietuvos Užsienio reikalų
ministerija nerekomenduoja Lietuvos gyventojams nuosavais automobiliais važiuoti į Kaliningrado sritį.

L

ietuvos pasieniečių duomenimis, Rusijos pusė per valandą praleidžia vos 1-2 automobilius, anksčiau – 20-30 automobilių per valandą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba
(VSAT) pranešė, kad tris kitos savaitės dienas po porą valandų Rusijos Kaliningrado srities Pogranyčnij punkte bus atliekami techniniai darbai. Dėl to tuo metu eismas per Lietuvos
pusėje veikiantį Ramoniškių punktą gali sustoti. Tiesa, pastaruoju metu ir taip automobilių su lietuviškais numeriais vairuotojai visuose su Rusija veikiančiuose punktuose patiria
problemų. Rusijos pasieniečiai Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybą yra informavę ir apie tai, kad dėl elektros tinklų priežiūros darbų eismo pralaidumo sutrikimų porai va-

landų spalio 14 – 16 d. bus Nidos – Morskojė punkte, o spalio 28 – 30 d. taip gali būti Kybartų – Černyševskojė punkte.
Kaliningrado srities muitinė pradėjo taikyti šimtaprocentinį
prekių, atvežamų į sritį iš Lietuvos, patikrinimą. Kai kurioms
bendrovėms dėl to muitinės dokumentų įforminimas pailgėjo iki penkių ar daugiau dienų, taip pat išaugo transporto išlaidos. Rusų muitinės sprendimas blokuoti Lietuvos krovinius
jau neša nuostolius mūsų šalies verslui. Kaliningrado įmonių
nuostoliai dėl problemų Lietuvos ir Rusijos pasienyje siekia
jau dešimtis milijonų rublių. Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmų informacija teigia: „Vien tik iš Lietuvos atvykstančių vežėjų nuostoliai per keturias savaites po 100 proc. ap-

žiūros muitinėje įvedimo siekia mažiausiai 150 mln. rublių
(11,8 mln. Lt), – informavo Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmų spaudos tarnyba. – Prieš mėnesį vieno vilkiko apžiūra laikinajame sandėlyje atsieidavo 1 500 (118 Lt)–2 000
rublių (158 Lt), o šiuo metu gali kainuoja net 50 tūkst. rublių
(3,9 tūkst. Lt). Krovinių patikrinimas pailgėjo mažiausiai dvigubai. Yra pasipiktinimą keliančių atvejų, kai vilkikas negalėjo išvažiuoti iš muitinės punkto ilgiau nei dvi savaites.“
Maskvai nedaro įspūdžio, kad Lietuva pirmininkauja Europos
Sąjungos Vadovų Tarybai ir todėl lietuviams yra daug lengviau nei kitu laiku pasiekti svarbiausias ES sostines ir institucijas su skundais dėl brutalaus Rusijos elgesio.

Matyt, nesvarbu, kas yra Lietuvos valdžioje. Savo kadencijos pradžioje prezidentė Dalia Grybauskaitė rodė gana drąsų atvirą nusiteikimą bendradarbiauti su Maskva. Ji nepasidrovėjo skambinti tuometiniam Rusijos prezidentui Dmitrijui
Medvedevui, kai Rusija įvedė eilines sankcijas Lietuvos vežėjams, Helsinkyje susitiko su tuometiniu Rusijos premjeru Vladimiru Putinu, Vilniuje priėmė niekur kitur nepageidaujamą
Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką, atsisakė susitikti su Prahoje viešėjusiu Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu Baracku Obama, faktiškai pripažino Centrinės Žvalgybos Valdybos kalėjimo buvimo Lietuvoje faktą ir netgi skelbė, kad Lietuva nebus JAV užsienio politikos įrankiu. Tačiau
santykiai su Kremliumi nesusiklostė greičiausiai todėl, kad
to nereikia pačiam Kremliui. Nieko nuostabaus – juk net nuo
Rusijos labai priklausomos Baltarusijos vadovas A. Lukašenka periodiškai vaidijasi su Maskva. Kremliuje įsigalėjusi publika varo didelį „biznį“ Rusijos energijos resursais ir pripažįsta kitas vertybes nei gerus kaimyniškus santykius, ir bendradarbiauti Maskvos politikai arogantiškai nori tik su dideliais –
visokia smulkmė, kokios yra visos kaimyninės šalys Europos
žemyne, tik trukdo. Todėl galima teigti, kad Maskvos netenkins bet kokia Lietuvos politinio elito laikysena jos atžvilgiu:
atvirai priešiška, kaip buvo prie konservatorių, arba palankiai
draugiška, kaip galėjo būti prie A. Butkevičiaus – V. Uspaskicho.
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Dėl krovinių blokados patiriami nuostoliai
Rusijos Federalinės muitinės tarnybos sistemoje pagal analogiją su Lietuva gali būti įvestas padidintas „rizikos profilis“
prekėms, atkeliaujančios į Rusiją iš Lenkijos, Latvijos ir Estijos. Tai reiškia, kad bus tikrinami visi kroviniai ir labai sulėtės
muitinės dokumentų įforminimo procesas. Apie tai pranešė keli verslininkai, kurie remiasi neoficialiais informacijos
šaltiniais. Kaliningrado prekybos rūmų Transporto komiteto pirmininkas Leonidas Stepaniukas patvirtino, kad tokia
informacija rinkoje dabar aktyviai aptariama, tačiau oficialiai kol kas nėra patvirtinta.

„I

š oficialių šaltinių žinau, kad nuo rugsėjo 22 dienos turėjo būti atšauktas rizikos profilis kroviniams iš Lietuvos.
Oficialiai dabar tarp muitinės deklarantų sklando informacija, jog kai tik bus „atidaryta“ Lietuva, „uždarys“ Lenkiją, Latviją
ir Estiją. Jeigu sąžiningai, tokią situaciją man netgi sunku įsivaizduoti. Srautas per Lietuvą kelis kartus mažesnis nei per
Lenkiją. Pas mus iš Lenkijos atkeliauja 70 procentų krovinių,
iš ten gauna žaliavas visi vietos gamintojai, taip pat ir „Baucentr“, - pažymėjo L. Stepaniukas. Jo teigimu, jeigu dėl kokių
nors priežasčių bus „uždaryta“ Lenkija, tai taps tikru transporto krachu, lyginant su kuriuo šimtaprocentinis lietuviškų krovinių tikrinimas atrodys tik „vaikiškas žaidimas“. Tuo pat metu
oficialus Kaliningrado srities muitinės atstovas šios informa-

cijos nepatvirtino.
Oficialaus paaiškinimo, kodėl kroviniams iš Lietuvos taikomas toks patikros režimas kol kas nėra. Keliamos įvairios versijos. Anot kai kurių ekspertų, Rusijos muitinės veiksmai siejami su Lietuvos pirmininkavimu ES tarybai, o ypač su Rytų
partnerystės iniciatyva. Lietuva šiuo metu pirmininkauja ES
tarybai, kurioje bus sprendžiama dėl Rytų partnerystės programoje dalyvaujančių šalių Asociacijos ir laisvosios prekybos sutarčių su ES pasirašymo. Prieš Rytų partnerystės viršūnių susitikimą Vilniuje lapkričio pabaigoje Rusija ėmėsi priemonių prieš Rytų partnerystės programos šalis – Moldovą ir
Ukrainą.
Dar viena versija byloja apie tai, kas veiksmus pasienyje ga-

lėjo išprovokuoti Europos Komisijos ir
Rusijos nesutarimai dėl TIR sistemos.
Europos Komisija kartu su Tarptautine kelių transporto sąjunga „IRU“ ir nacionalinėmis vežėjų asociacijomis siekia, kad Rusija panaikintų numatomus papildomus reikalavimus Lietuvos ir kitų ES šalių vežėjams. uostolius,
kuriuos patiria Lietuvos vežėjai suskaičiuoti nėra taip paprasta. Skaičiuojama, kad vežėjai kasdien patiria apie 2
mln. litų nuostolių. Vilkikas per tą laiką, kurį praleidžia muitinėje pinigų neuždirba. Toks patikrinimas gali užtrukti
keletą dienų. Tai reiškia, kad bus daromas pilnas prekių iškrovimas, detaliai
patikrinamas krovinys, paimami mėginiai ir siunčiami tyrimams. Transporto
įmonių vadovai pasakoja, kad per šį laiką automobilis galėtų grįžti atgal ir važiuoti į reisą vėl. Dabar jis tiesiog stovi. Nors Rusija jau buvo atleidusi savo
gniaužtus, nesėniai tikrinimas ir vėl padidėjo.
Vis dėlto, neseniai sulaukti Rusijos atsako. Kontrolė pasienyje sugriežtinta

Penkeri metai kartu su jumis!
www.zurnalastransportas.lt
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Lietuvos dujų terminalas ir Europa
Šių metų gegužę atsakydamas į paklausimą dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos finansavimo ES lėšomis, energetikos
komisaras G.Oettingeris teigė, kad parama tokiems projektams gali būti teikiama, jei jie atitinka ES politinius tikslus, finansavimo
priemonių reikalavimus. Nurodyta, kad finansinės priemonės galėtų būti, pavyzdžiui, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos
arba Europos investicijų banko (EIB) ar Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) paskolos.

L

iepos mėnesį suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą įgyvendinanti bendrovė „Klaipėdos nafta” ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė iki 87 milijonų eurų (iki 300 milijonų litų) paskolos sutartį. EIB 20-čiai metų paskolins iki 50 procentų
terminalo projektui reikalingų lėšų už 0,67 procento
metų palūkanas.
Paskola reikalinga, palūkanos – nedidelės. Tokia paskola patvirtina Lietuvos lūkesčius, kad dujų terminalas yra reikšmingas, svarbus projektas visai ES. Vis
dėlto paskola nėra tiesioginė, negrąžintina ES parama statomam dujų terminalui. Ar ES suteiks konkre-

čią finansinę paramą statomam dujų terminalui?
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių vienu
iš prioritetinių dujų koridorių numatytas Baltijos šalių energijos rinkos dujų sektoriaus jungčių planas
(BEMIPG). Šiuo planu siekiama išspręsti trijų Baltijos
valstybių ir Suomijos atskyrimo ir jų priklausomumo
nuo vieno tiekėjo klausimą, atitinkamai labiau įvairinti tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą Baltijos jūros regione. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) parengtame dešimties metų BEMIP dujų infrastruktūros re-

gioninių investicijų 2013-2022 metų plėtros plane
Klaipėdos suskystintų dujų terminalas yra įtrauktas į
Baltijos regiono svarbių projektų sąrašą. Galima Klaipėdos terminalo nauda įvardijama nacionaliniu lygmeniu (dujų tiekimo šaltinių įvairinimas, sumažinta priklausomybė nuo vienintelio išorės tiekėjo, konkurencingumo padidinimas).
Dar svarbiau, kad galima Klaipėdos terminalo nauda
iškeliama į tarpvalstybinį lygmenį: terminalas sudarytų sąlygas nacionalinei bei regioninėms dujų rinkoms ateityje tiekti dujas ir į kaimynines šalis. Tai reiškia, kad Klaipėdos terminalas atitinka ES energetikos
politikos tikslus bei prisidėtų prie viso Baltijos regiono energetinio saugumo didinimo. Gruodžio mėnesį Europos Komisija pateiks sąrašą konkrečių energetikos projektų, kurie bus finansuojami iš ES biudžeto.
Kaip tokie projektai bus atrenkami, pagal kokius
konkrečius principus? Atsakymo į šiuos klausimus
nesulaukta ir Europos Parlamento (EP) Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos komitete, kuriame
lankėsi Europos Komisijos pareigūnai, atsakingi už
energetikos politiką. Šių pareigūnų teigimu, Baltijos regione ekonominiu požiūriu naudingiausias yra
regioninis dujų terminalas (Estijoje arba Suomijoje),
tačiau gali būti svarstomas dalinės ES paramos klausimas tam tikriems nacionalinio pobūdžio projektams, kurie atitiks tam tikrus paramos skyrimo kriterijus.

Baltarusija investuoja
Lietuvoje

K

aimyninė šalis, kuri per Klaipėdos uostą kasmet veža apie 11 mln. t krovinių, dairosi bendrovių, kurios priimtų baltarusišką kapitalą ir leistų statyti savo terminalus ar vežti išskirtinai baltarusiškus
krovinius. Skelbiama, jog Baltarusijos trąšų gamintoja „Belkalij“ perka Birių kovinių terminalo akcijų.
Vidmantas Dambrauskas, UAB Birių krovinių terminalo vadovas, sandorio nekomentavo, esą verdiktą
skelbti dar per anksti, tačiau nepaneigė, kad su baltarusiais vyksta derybos. Planuojama, jog artimiausiais metais Baltarusijos krovinių tranzitas per Klaipėdos uostą padvigubės. Šie Baltarusijos planai, kalbėjo
M. Miasnikovičius, rodo, kad šalis siekia ne tik toliau
auginti savo krovinių tranzitą, bet ir investuoti į Klaipėdos uostą, kadangi abipusiai šalių santykiai seniai
perkopė vien prekybinį lygmenį ir perėjo į investicinį. Klaipėdos uostas yra pagrindiniai Baltarusijos vartai į Europą. Po tokio pareiškimo išsisklaido abejonės,
jog politiniai Baltarusijos vadovo Aleksandro Lukašenkos grasinimai nukreipti dalį per Lietuvą gabenamų baltarusiškų krovinių į kitus uostus netenka prasmės. Baltarusijos ketinimus ir toliau kaip pagrindinį
eksporto langą naudoti Klaipėdos uostą iliustruoja
Baltarusijos trąšų gamintojo „Belaruskalij“ pirkinys.
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Maisto produktai – ekonominio karo priemonė
Rusija nuo spalio pradžios ketina pradėti riboti pieno produktų įvežimą į Rusiją. Tai pranešė Rusijos vartotojų teisių apsaugos
tarnybos („Rospotrebnadzor“) vadovas Genadijus Oniščenka. „Greičiausiai nuo spalio 7-osios bus pradėtas riboti kai kurių
pieno produktų grupių iš Lietuvos patekimas į Rusijos rinką“, – sakė jis. G. Oniščenkos teigimu, Rusijos vartotojų teisių
apsaugos tarnyba turi pretenzijų lietuviškų pieno produktų kokybei, tačiau nei įmonių, nei konkrečių pažeidimų nenurodė.

R

usijos ekspertai tvirtina, kad nuo rugsėjo vidurio lietuviškuose pieno produktuose randama to, „ko pagal Rusijos
normas neturėtų būti“ - esą produktai nebuvo saugūs vartotojams, neatitiko Muitų sąjungos techninio reglamento reikalavimų.
Lietuva neinformuotaLietuva oficialiai neinformuota apie
Rusijos ketinimus nuo pirmadienio pradėti riboti lietuviškų
pieno produktų įvežimą į Rusiją, sako premjeras Algirdas Butkevičius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius. „Kol kas Rusija jokių oficialių dokumentų
nėra atsiuntusi dėl pieno produktų eksporto iš Lietuvos į Rusiją. Taip staiga ir (ribojimas – BNS) negalėtų įvykti, nes yra
tam tikros procedūros. Rusija turėtų atsiųsti oficialų doku-

mentą, kuriame būtų nurodyta, nuo kada stabdomas eksportas iš Lietuvos Rusiją“, – šeštadienį Seime žurnalistams sakė
A.Butkevičius. Anot jo, Rusijos vartotojų teisių apsaugos tarnybos („Rospotrebnadzor“) vadovo Genadijaus Oniščenkos
komentarais nereikėtų vadovautis.
„Manau, kad čia vėl vadovaujamasi vienu atstovu – Oniščenka, kuris nuolat rašo straipsniuose ir leidžia sau komentuoti. Mes tikrai palaikome ryšį su institucijomis, kurios gali priimti sprendimus, ir esame sutarę į tokius straipsnius nereaguoti“, – tvirtino premjeras. Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktorius J.Milius taip pat sakė oficialių pranešimų
iš kaimyninės šalies nesulaukęs. „Jokių oficialių įspėjimų nesame gavę, viskas yra gandų lygyje, informaciją sužinome iš

spaudos“, – sakė jis. J.Miliaus teigimu,
jeigu Rusija įgyvendins savo ketinimus, toks elgesys bus neetiškas ir neatitiks jokių tarptautinių susitarimų.
„Tai neatitinka jokių padorumo ir etikos reikalavimų. Jei taip būtų padaryta, neatitiktų tarptautinių susitarimų“, – kalbėjo J.Milius. Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus, nuo rugsėjo vidurio Rusijos atstovai viešai nurodo vis kitą
priežastį, kodėl pieno produktai iš Lietuvos yra blogi. „Kiekvieną savaitę vis
skirtingi trūkumai. Vieną savaitę praneša, kad rasta antibiotikų, kitą savaitę – kad yra mikrobiologinis užterštumas, trečią – kad su ženklinimu kažkas blogai, ketvirtą – kad naudojame
pieno miltelius, nors niekas to netikrino. Tik viena įmonė Lietuvoje gamina
pieno miltelius ir ji produkcijos į Rusiją neeksportuoja“, – sakė J.Milius.
Rusijos vartotojų priežiūros tarnybai
„Rospotrebnadzor“ sustabdžius lietuviškų pieno produktų įvežimą, Rusijos vartotojų teisių gynėjai kreipėsi
į Rusijos premjerą Dmitrijų Medvedevą su prašymu įvertinti tarnybos
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Prieš „Gazprom“ pradėtas tyrimas, dėl kainų deramasi
Konkurencijos taryba (KT) patvirtino tirianti Rusijos dujų koncerno “Gazprom” veiksmus Lietuvoje. „Patvirtiname, kad Konkurencijos
taryba atlieka tyrimą pagal gautą skundą dėl „Gazprom“ veiksmų, galimai pažeidžiančių Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti
bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijų paketą sąlygas“, - sakė tarybos Komunikacijos skyriaus vedėja Viktorija Urbonavičiūtė.

P

asak jos, 2004 metais Konkurencijos taryba leido „Gazprom“ įsigyti 34 proc. bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijų
paketą ir kartu su Valstybės turto fondu, Vokietijos bendrovėmis „Ruhrgas Energie Beteiligungs“ ir „E.ON Energie“ įgyti
bendrą jos kontrolę su sąlyga, kad Lietuvos vartotojams nebus sudaromos kliūtys pirkti dujas iš kitų gamtinių dujų tiekėjų. Anot jos, sprendimas pradėti tyrimą dėl „Gazprom“ veiksmų yra susijęs su 2012 metų liepą iš neįvardijamos Lietuvos
įmonės gautu skundu, o ne su Europos Komisijos atliekamu
tyrimu. Pernai vasarį skelbta, jog „Lietuvos energija“ surado
galimybę įsigyti dujų palankesnėmis sąlygomis Vakarų Europoje ir kreipėsi į Rusijos dujų bendrovę „Gazprom Export“,
prašydama suteikti galimybę sudaryti gamtinių dujų mainus.

Įgyvendinus sandorį, dalis dujų, kurias „Gazprom Export“ tiekia į Lenkiją per Baltarusiją, būtų nukreiptos „Lietuvos energijai“, tuo tarpu atsiradęs „Gazprom“ dujų trūkumas Lenkijoje būtų padengtas iš „Lietuvos energijos“ įsigyto dujų kiekio,
kuris būtų perleistas Rusijos dujų bendrovei.
Tuo tarpu Premjeras Algirdas Butkevičius dar kartą patvirtino, kad ir toliau derėsis su „Gazprom“ dėl teisingos dujų kainos Lietuvai. Pasak Vyriausybės vadovo, šiuo metu reikia šiek
tiek palaukti ir tada arba sulaukti „Gazprom“ atsakymo, arba
patiems vėl inicijuoti pokalbius. „Mūsų pagrindinis tikslas yra,
kad dujų kaina Lietuvai būtų teisinga. Mes naudojame tokį
terminą ir manau, jog reikia dabar luktelėti. Tikiuosi, kad artimiausiu metu mes jau žinosime, ar jie ruošiasi mums raš-

tu pateikti atsakymą, ar organizuosime susitikimus su “Gazprom” ekspertais“, - sakė A. Butkevičius Premjeras
teigė, kad prieš tai buvo pastebėjęs
savotiškų spekuliacijų iš Rusijos kompanijos pusės požymių, tačiau dabar
tikisi greitų ir konstruktyvių derybų.
Ekspertai sako, kad Lietuva nesulauks
esminių nuolaidų gamtinių dujų kainai, kol pati neturės alternatyvaus šio
kuro šaltinio, mano energetikos specialistai. Planuojama, kad Lietuvoje suskystintų gamtinių dujų (SGD)
terminalas bus pastatytas 2014 m.,
tad dujų kaina iš esmės galėtų keistis 2015-ias. „Iš esmės logika diktuoja, kad kol mes neturime alternatyvų,
tol tiekėjas yra laisvas ir gali daryti, ką
nori. Spaudimas iš Europos Sąjungos
pastarosiomis dienomis – girdėjome
atvykusį komisarą - taip pat nieko nereiškia, nes matome, kad rusai visada naudoja jėgos poziciją: Ukrainai,
anksčiau Baltarusijai, Moldovai, Gruzijai, o dabar – Lietuvai. Tačiau visi supranta, kad tai yra dujų karas“, - dėsto Nacionalinio energetikos forumo
pirmininkas Bronius Rasimas. Rugsėjį Vilniuje viešėjęs energetikos

Savaitraštis

transporto profesionalams
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JAV krizė Europai įtakos nedaro

Investuotojai ir ekonomistai sutaria, jog JAV politinė krizė ilgai nesitęs. Spalio 17-ąją, JAV Iždo departamento duomenimis, bus
pasiektos skolinimosi ribos, todėl turės būti priimtas sprendimas skolos ribas didinti. Tačiau iki tol galima tikėtis svyravimų vertybinių
popierių ir valiutų rinkose. JAV politinė krizė ištiko po to, kai demokratai bei respublikonai nesutarė dėl biudžeto. Dėl to buvo
sustabdytas valstybės įstaigų finansavimas, dalis jų buvo uždarytos.

P

asak Lietuvos investuotojų asociacijos vadovo
Vytauto Plunksnio, dolerio kurso kritimas gali
būti naudingas Lietuvai, nes būtent šia valiuta vyksta daugelis tarptautinių atsiskaitymų perkant energetinius resursus. Finansų rinkų reakcija į šį konfliktą
tarp JAV respublikonų ir demokratų buvo labai santūri. Dauguma JAV vertybinių popierių net brango.
Tai rodo, kad investuotojams šis konfliktas nebuvo
staigmena. Rinkos dalyviai nemano, kad nesutarimai dėl biudžeto gali kaip nors iš esmės pakeisti JAV
ekonomikos perspektyvas. Dauguma neabejoja,

kad artimiausių savaičių metu pavyks pasiekti politinį susitarimą. Alternatyva yra tikrai labai nemaloni.
Spalio 17 d., JAV Iždo departamento duomenimis,
bus pasiektos skolos lubos, kai JAV nebegalės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Toks scenarijus
JAV būtų labai nemalonus. Tai reikštų ne tik prarastus kredito reitingus, padidėjusią skolinimosi kainą,
bet ir prarastą pasitikėjimą politikais.
Lietuvoje gali susidaryti panaši situacija, jeigu Seimas nepatvirtintų kitų metų biudžeto. Tuomet valstybės institucijos per mėnesį galėtų išleisti vieną

dvyliktąją praėjusių metų biudžeto. JAV veikia daug
griežtesnė sistema. Jei Atstovų rūmai su Senatu nesutaria dėl biudžeto, stabdomos kai kurios valdžios
funkcijos. Tai priverčia greičiau ieškoti sutarimo, nes
valdžios funkcijų sustabdymas ilgam gali būti labai
žalingas. Šiuo metu JAV sustabdytos ne visos institucijos, o tik toks, kurios esminės įtakos valstybės
ekonomikai nedaro, – nacionaliniai parkai, muziejai,
kai kurios priežiūros institucijos. Stabdymas labiau
atsilieps jų darbuotojams, kurie turi išeiti nemokamų atostogų.
Investuotojų asociacijos vadovo Vytauto Plunksnio teigimu, JAV politinė krizė labai didelio poveikio pasaulio ekonominei situacijai nedarys, tačiau
kurį laiką gali būti fiksuojamas dolerio kurso smukimas. Lietuvai tai galėtų būti gera žinia, nes šia valiuta vykdoma nemažai tarptautinių atsiskaitymų, pavyzdžiui, perkant energetinius resursus iš Rusijos.
Pasak jo neturėtų labai suprastėti ir JAV investicinė
aplinka: „JAV sveikatos draudimo sistemai, kai draudimo kompanijos gali atsisakyti drausti skurdžiausiai gyvenančius žmones, reikėjo reformos. Aišku,
tai pakeis draudimo įmonių situaciją, tačiau didelio
poveikio visai JAV ekonomikai neturėtų būti.“ Prasidėjus rinkos svyravimams investuotojai elgiasi atsargiau, todėl bendras aktyvumas gali sumažėti, tačiau tai bus trumpalaikis procesas.

Naujos karinės
galimybės po vandeniu

J

AV Gynybos departamento Priešakinių gynybos tyrimų agentūra (DARPA) pranešė nagrinėjanti povandeninių autonomiškai
valdomų platformų, kurios galėtų sustiprinti
šios šalies karinio jūrų laivyno gebėjimą tinkamai reaguoti į nacionalinio saugumo grėsmes
tarptautiniuose Pasaulinio vandenyno vandenyse, sukūrimo galimybę. JAV karinis jūrų laivynas norėtų disponuoti įvairios paskirties bepiločiais laivais ir orlaiviais, kuriuos prireikus
būtų galima leisti iš vandenynų ir jūrų gelmėse paslėptų povandeninių platformų, skelbia
wired.com.
Tokia hipotetinė sistema pavadinta senovės
graikų mitinės jūrų pabaisos devyngalvės Hidros (angl. Hydra) vardu. Pranešama, kad pagal DARPA ruošiamą projektą „Hydra“ būtų
sukurtas povandeninis autonominių žvalgybos ir smogiamųjų aparatų tinklas, galintis
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Sustabdytas „Šeštokai Ekspress“
Sustabdytas vienas sėkmingiausių pastarųjų metų bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ projektų – konteinerinis traukinys „Šeštokai
Ekspress“. Priežastis – prasidėję geležinkelio linijos „Rail Baltica“ statybos darbai. „Konteinerinį traukinį tikrai kuriam laikui prarasime“,
- patvirtino bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Stasys Dailydka. Jis sakė, kad „Šeštokai Ekspress“ iš naujo pradės
kursuoti 2015-aisiais, kai bus baigtas europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ ruožo nuo Lenkijos sienos iki Kauno tiesimas.

„D

abar rekonstruojama sena vėžė ir pradėti naujos
tiesimo darbai nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių
sienos iki Mockavos (Lazdijų rajonas) geležinkelio stoties.
Šio kelio ruožo tiesimo darbus planuojame baigti iki metų
pabaigos - kitam pavasariui liks tik vadinamieji apdailos,
smulkūs darbai. Pasak S.Dailydkos, „Rail Balticos“ statyba
iki Mockavos ir kiek toliau nuo Lenkijos sienos - iki Šeštokų (tas pat Lazdijų rajonas) eismo geležinkeliu sąlygų
labai nepablogins. Problemos, „Lietuvos geležinkelių“ vadovo tvirtinimu, prasidės atliekant tiesimo darbus nuo
Šeštokų iki Kauno.
„Šiame ruože vyks milžiniški darbai. Trasa sudėtinga, ties-

dami europinę vėžę paraleliai rekonstruosime ir plačiąją
vėžę, nes ten daug kur keisis trasavimas, šalia turime pakelti ir sutvarkyti pylimą. Laukia daug ir kitokių kliūčių –
pavyzdžiui, eismui smarkiai trukdys tiktų ir tiltukų statyba. Pastatyti dar ne viskas – reikia dviejų savaičių, kol sustings tilto betonas ir tiltą bus galima eksploatuoti“, - kalbėjo pašnekovas.
Ypač sudėtingi „Rail Balticos“ tiesimo darbai laukia ties
Jiesios miesteliu, kur yra draustinis. „Ten būsime priversti uždaryti net vieną į Kaliningradą vedantį geležinkelį,
ir nuo to kelio atlikinėti statybos darbus, nes gamtosaugininkai mums neleidžia kojos įkelti į šalia geležinkelio

esančią draustinio teritoriją“, - pasakojo S.Dailydka. Aišku,
jis sakė, kad esant tokiai padėčiai važinėti konteineriniu
traukiniu nebėra jokių galimybių, todėl maršrutas „Šeštokai Ekspress“ bus laikinai uždarytas. Pastaraisiais metais „Lietuvos geležinkeliai“ atidarė keturis naujus konteinerinių traukinių maršrutus – iš Klaipėdos į Kiniją („Saulės“ projektas), į Maskvą („Merkurijaus“ projektas), į Odesą („Vikingo“ projektas) ir į Smolenską („Šeštokų Ekspress“
projektas). Iki šiol labiausiai pasiteisino pastarasis.
Pirmasis traukinio „Šeštokai Express“ sąstatas pajudėjo
2011 metų kovą. Projekto tikslas – surinkti krovinius iš Europos Sąjungos į Varšuvą, o tuomet, panaudojant unikalią Šeštokų stotį, modernią Kenos stotį, kitą AB„Lietuvos
geležinkeliai“ infrastruktūrą, riedmenų parką bei dvišalius
Lietuvos ir Baltarusijos susitarimus, pristatyti krovinius iki
Smolensko stoties Rusijoje. Iš Smolensko stoties konteineriai toliau gali būti pristatomi įvairiomis kryptimis Rusijoje, gabenami į Kazachstaną ar kitas Artimųjų Rytų valstybes.
Traukinys „Šeštokai Ekspress“ galėjo padėti „Lietuvos geležinkeliams“ užkariauti bent mažytę dalį rinkos ir Vakaruose. Tačiau šiuos planus bent kol kas teks atidėti. „Kol
vyks „Rail Balticos“ tiesimo darbai tarp Šeštokų ir Kauno, skverbtis į Vakarus lengvai nepavyks“, - pripažino ir
S.Dailydka. Jis sakė, jog turės praeiti laiko, kad 2015-ųjų
vasarą ketinamas vėl atidaryti maršrutas „Šeštokai Ekspress“ pradėtų vežti tiek krovinių, kiek veža dabar.

Tiltas tarp Kinijos ir
Europos

„D

B Schenker“ Kinijoje dirba jau 30 metų. 2008
m. buvo paleista linija Pekinas – Hamburgas,
o dabar startavo ir geležinkelių linija Zhengzhou –
Europa. Eurazijos Žemyninio tilto statybos visada
buvo geležinkelių milžino „DB Schenker“ kompanijos akiratyje. Kinijos miestas Zhengzhou jau yra įrašytas į „Tarpžemyninio tilto šeimos sąrašą“, todėl pakalbintas kompanijos „Schenker“ strategijos vadovas
Carstenas Helwigas teigia, jog „DB Schenker“ žemyninio tilto projektas bus tęsiamas, įtraukiant ir geležinkelių liniją Zhengzhou – Europa“. „Tai ilgalaikis
„DB Schenker“ strateginis projektas, kuris sustiprins
ir praplės Kinijos ir Vokietijos bendradarbiavimą. Linija Zhengzhou – Hanburgas sujungia Vokietiją ir
visą Europą, todėl tikimės, kad ir ši Eurazijos žemyninio tilto dalis sulauks palaikymo. Mes jau įdiegėme pačias pažangiausias transporto sistemas, taip
pat ir į Zhengzhou liniją“, – tvirtina C. Helwigas. Kinija ir Vokietija yra labai svarbūs krovinių gabenimo
partneriai ir 15 dienų pervežimų laikas yra pernelyg
didelė pagunda. Negalima švaistyti laiko jūriniam
transportui, o klientai negali sau leisti transporto oru
– tai tiesiog per brangu. Tai neabejotinai didelės vertės projektas Kinijos ir Vokietijos prekybai.
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Kinai gali tapti Klaipėdos uosto partneriais

Viena didžiausių Kinijos transporto infrastruktūros projektavimo ir statybų įmonė „China Communications Construction Company Ltd.“
(CCCC) ir jos tarptautines investicijas vykdanti įmonė „CCCC International Holding Limited“ domisi galimybe investuoti į Klaipėdos
išorinio giliavandenio uosto statybas, skelbia Susisiekimo ministerija. Susisiekimo viceministras Saulius Girdauskas tai aptarė su
pastarosios įmonės Infrastruktūros investicijų departamento vadovu Tang Jinsong.

Šventosios uostas
laukia investicijų

N

„P

agal krovos augimą Klaipėdos uoste prognozuojama, kad apie 2020–2030 m. dabartinio uosto pajėgumai bus visiškai išnaudoti.
Siekiant didinti uosto konkurencingumą ir krovos
galimybes, pats laikas kalbėti apie ambicingiausius planus – išorinio giliavandenio uosto statybas“, – sakė susisiekimo viceministras S. Girdauskas. Viceministro teigimu, diskusijos apie Klaipėdos išorinio giliavandenio uosto statybas sulaukia
vis daugiau investuotojų dėmesio, todėl, jei nu-

spręstume jį statyti, turime būti išsirinkę ir patyrusį investuotoją, kuris užtikrintų papildomą krovinių srautą, nesudarydamas konkurencijos jau
dirbančioms krovos kompanijoms, ir veiktų kaip
uosto operatorius. Per artimiausius 2–3 metus
planuojama parengti šio uosto techninę dokumentaciją.
Kaip nurodo ministerija, Klaipėdos išorinis giliavandenis uostas, šiauriausias neužšąlantis Baltijos jūros
uostas, būtų kuriamas strategiškai patogioje vieto-

je, galinčioje tapti Rytų–Vakarų transporto koridoriaus vartais į Rusijos, NVS, Skandinavijos ir kitas Europos šalis. Šiuo metu uosto statybai numatomos
dvi galimos vietos – šalia Būtingės arba Melnragėje, uostą praplečiant į jūros pusę. Numatoma, kad išorinis giliavandenis uostas galėtų priimti „Baltmax“
tipo laivus, kuriems reikalingas 18 m gylis. Statant
šį uostą būtų tiesiami privažiavimo keliai ir geležinkeliai. Praėjusiais metais Klaipėdos uoste buvo perkrauta 35,2 mln. tonų krovinių.

utarta išnuomoti Šventosios uosto teritoriją, kol atsiras lėšų molų statybai. Esą valyti akvatoriją kaskart po audrų – pinigų švaistymas. Šventosios uosto techninio projekto
rengėjai planuoja, kad ši teritorija bus esminė
kurorto rekreacinės infrastruktūros dalis. Todėl aplink uostą siūlo nutiesti pėsčiųjų takus,
įrengti apžvalgos aikšteles, kavines. Tai esą pritrauktų ne tik buriuotojų, bet ir turistų. Pradėti statybas planuojama 2015 m., jeigu pavyks
gauti pinigų iš Europos Sąjungos (ES) fondų.
Tačiau susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius tikina, kad šių pinigų visiems suprojektuotiems darbams atlikti neužteks.
Projektuojant ateinantį finansinį periodą, 105
mln. Lt. tai veiklai galėtų būti numatyta. Galvojama apie vietinį, valstybės biudžetą, ES bei privačius pinigus ir kaip pritraukti privačias lėšas
infrastruktūros kūrimui. Skaičiuojama, kad
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Traukinys „Baltijos vėjas”
Iš Vilniaus Panerių geležinkelio stoties į Kazachstano miestą Kostanajų (Kostanay) išvyko pirmasis konteinerinis traukinys „Baltijos
vėjas”. Traukinys šiuo maršrutu krovinius veš dukart per mėnesį, o galutinį kelionės tikslą pasieks per savaitę. Planuojama kiekvieno
traukinio apimtis - iki 120 sąlyginių konteinerių. Traukinio operatorius – Vilniaus bendrovė UAB „Hoptrans Projects”.

„K

rovinių gabenimas konteineriniais traukiniais dideliais atstumais žymiai pranašesnis už kitas tradicines transporto rūšis – kelių, jūrų
ar oro transportą - sakė „Hoptrans Projects” generalinis direktorius atsargos generolas leitenantas Valdas Tutkus. – Bendrai vertinant, jis už vie-

nas transporto rūšis – gerokai pigesnis, už kitas
– spartesnis, saugesnis ir patikimesnis. Vertinant
ir kliento pozicijos, krovinių gabenimas konteineriniu traukiniu sugeba užtikrinti kur kas pigesnį,
spartesnį ir saugesnį krovinių judėjimą į konkrečią vietovę nei tradicinės transporto rūšys.

Projektas svarbus ir tuo, kad kroviniai keliaus iš
Vakarų į Rytus. Iki šiol, didesnė geležinkelio krovinių srautų judėjimo kryptis Lietuvoje buvo iš
Rytų į Vakarus. Krovinių pristatymas į Rytus leis
efektyviai išnaudoti nuosavų „Hoptrans Projects“
ir „Lietuvos geležinkelių“ vagonų parką. Prie konteinerinio traukinio „Baltijos vėjas“ įgyvendinimo
prisidėjo „Transkonteiner“, „Autoverslas“, „Kedentransservis“, „Unico Logistics” bei „Lietuvos geležinkeliai“.
„Planuojame kiekvieną mėnesį „Baltijos vėju“ gabenti apie 80 konteinerių, - sakė Lietuvos logistikos bendrovės „Autoverslas“ generalinis direktorius Valdemaras Zakarauskas. – Turime ilgalaikes
bendradarbiavimo sutartis su automobilių detalių tiekėjais ir į Kazachstaną siunčiame lengvųjų
automobilių kėbulus, agregatus ir komplektuojančiąsias detales. Kai kroviniai siunčiami pavieniais vagonais – labai sunku prognozuoti atvykimo laiką. Vagonai bet kuriame kelionės taške gali
būti atkabinti ir pastatyti į aklikelį. Be to, būna,
kad vagonai perstatinėjami neatsakingai, ir kroviniai - apgadinami. O konteinerinis traukinys leidžia viso to išvengti – krovinai atvykta suplanuotu laiku, be pažeidimų, be to – taip dar ir pigiau,naujojo traukinio privalumus vardijo V. Zakarauskas.

„Eurostar“ plečia tinklą

G

eležinkelio operatorė „Eurostar“, organizuojanti keleivių pervežimus greitaeigiais traukiniais tarp Didžiosios Britanijos ir žemyninės Europos, 2016 m. atidarys naują maršrutą tarp Londono ir Amsterdamo. Apie tai paskelbta penktadienį
kompanijos pranešime spaudai. Kelionė truks apie
keturias valandas. Traukiniai kursuos per Briuselį,
trumpam sustodami Antverpene ir Roterdame. „Ši
naujiena nepaprastai svarbi mūsų kompanijos plėtrai. Kasmet iš Londono į Amsterdamą skraido apie
3 mln. žmonių, naujo maršruto geležinkeliu tarp šių
miestų atidarymas pastebimai sustiprins ryšį tarp
Didžiosios Britanijos ir žemyno“, - pareiškė vykdomasis kompanijos direktorius Nicola Petrovicius.
Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kompanija „Eurostar“ perveža keleivius tarp Briuselio, Paryžiaus,
Lilio ir Londono miestų. „Eurostar“ traukiniai važiuoja po Lamanšo sąsiauriu esančiu tuneliu. 53 km
distanciją greitaeigiai traukiniai įveikia vidutiniškai
per 35 minutes. Šia kryptimi per metus pervežama
apie 20 mln. keleivių.

11

„Siemens“ etatų mažinimas kelia nepasitenkinimo bangas
Joe Kaeseris, naujasis Vokietijos inžinerijos koncerno „Siemens“ vadovas, vos du mėnesius prabuvęs poste, pateko į nemalonią akistatą
su profsąjungų atstovais. Juos papiktino planas naikinti 15 tūkst. darbo vietų bendrovėje, iš jų 5 tūkst. – pačioje Vokietijoje.

„M

es nepritariame į pelno maržas orientuotai darbo vietų mažinimo programai. „Siemens“ reikalinga tvari ir į ateitį orientuota programa, sutelkianti dėmesį į žmones, ne vien
į maržas“, – pirmadienį pareiškė Lotharas Adleris,
kompanijos darbuotojų tarybos vadovas, skelbia
„Reuters“. Apie etatų karpymą pranešta savaitgalį, tai esanti išlaidų mažinimo programos dalis.
„Siemens“ iš viso turi 370 tūkst. darbuotojų, tai-

gi darbo vietų sumažės 4 proc. Vokietijoje bus atleista 5 tūkst. darbuotojų, dar 10 tūkst. – už Vokietijos ribų. Iš pradžių planuota atsisakyti 8 tūkst.
etatų, tačiau, bendrovei nepajėgiant pagal pelningumą prisivyti konkurentų „General Electric“ ir
ABB, teks nukirpti daugiau vietų. Vokietijoje darbo vietos naikinamos pramonės produkcijos, infrastruktūros ir energetikos versluose.
Mažėjant kompanijos pelnui, „Siemens“ šiemet

atleido savo buvusį generalinį direktorių Peterį
Loescherį, kuris kompanijai vadovavo nuo 2007
m. ir buvo pirmas žmogus ne iš pačios kompanijos, kuriam buvo patikėta vadovauti verslui. Dabar jau J. Kaeserio vadovaujama „Siemens“, antroji Vokietijos kompanija pagal rinkos vertę, siekia
sumažinti išlaidas 6 mlrd. eurų. Vadovui tenka iššūkis suvaldyti gremėzdišką konglomeratą, kurio
produkcijos sąraše – nuo vėjo turbinų iki greitaeigių traukinių, taip pat atgauti investuotojų pasitikėjimą. Koncerno metiniai pardavimai siekia 78
mlrd. eurų. Perėmęs vadovo pareigas, J. Kaeseris
žadėjo tęsti P. Loescherio pradėtas išlaidų karpymo reformas. Kita vertus, jis sakė atitrauksiąs dėmesį nuo trumparegiškų pelningumo didinimo
tikslų.
Dar vadovaujant P. Loescheriui, buvo paskelbta apie plačią „Siemens“ taupymo programą, kuria buvo siekiama iki 2014 m. padidinti veiklos
pelną nuo 9,5 proc. mažiausiai iki 12 proc. Birželį kompanija buvo priversta atsisakyti šių ambicijų paaiškėjus, kad pagrindinėse rinkose pozicijos toliau silpsta. „Taupymo programa nei padėjo pasiekti „Siemens“ pelningumo didinimo tikslo
trumpuoju laikotarpiu, nei, regis, rimtai pažvelgta į sudėtingų verslo procesų tobulinimą“, – kalbėjo Birgit Steinborn, darbuotojų tarybos vadovo
pavaduotoja. Per 9 šių finansinių metų mėnesius
„Siemens“ pelno marža susitraukė iki 5,7 proc.

Atleidimai krato ir kitą
technologijų kompaniją

„B

lackberry“ pranešė, kad planuoja atleisti 4,5 tūkst. darbuotojų – tai sudaro 40 proc. viso kompanijos personalo. Atleidimai planuojami siekiant sustabdyti didžiulius kompanijos nuostolius. Išmaniųjų telefonų gamintoja praėjusią savaitę pranešė, kad
per antrąjį šių metų ketvirtį patyrė beveik milijardą dolerių nuostolį. Po tokio pranešimo
kompanijos akcijų kaina smuko 17 proc. Bendrovės vadonas Thorsteinas Heinsas pareiškė:
„Mes vykdome sunkias, bet labai reikalingas
permainas. Jos yra būtinos siekiant konkuruoti rinkoje ir norint uždirbti.“
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Mercedes-Benz kovoja su ES teise
Prancūzija sustabdė tūkstančių „Mercedes-Benz“ automobilių pardavimus po to, kai birželį kilo ginčas dėl naujuose automobiliuose
naudojamo freono kokybės. Vokietijos koncernas „Daimler-Benz“, gaminantis „Mercedes-Benz“ markės automobilius, atsisakė diegti į
naujus modelius naujo tipo freoną, nors šis, ekspertų teigimu, ekologiškesnis nei senojo tipo priemonė.

A

utomobilių gamintojai skatinami naudoti naująjį aušinimo skystį visoje Europoje,
tačiau „Daimler-Benz“ teigia, kad jis nesaugus.
Prancūzijos aukščiausiasis administracinis teismas pristabdė draudimą pardavinėti ir registruoti naujus A, B, CLA ir SL klasės „Mercedes-Benz“
automobilius šalyje. Aukščiausiasis teismas nurodė valdžios institucijoms tęsti transporto priemo-

nių registravimą tol, kol nebus pateiktas galutinis
teismo sprendimas.
Remiantis „Daimler-Benz“ pateiktais skaičiais,
Prancūzijos aukščiausiasis administracinis teismas pranešė, kad atsižvelgiant į nedidelį automobilių skaičių, rimto pavojaus aplinkai nėra. „Daimler-Benz“ atstovas spaudai Kristofas Hornas teigė, kad Prancūzijos aplinkos ministerija uždrau-

dė nuo 4600 iki 5000 „Mercedes-Benz“ markės
automobilių pardavimą. Teismas taip pat pranešė, kad yra rimtų abejonių dėl šalies Aplinkos ministerijos teisinių priežasčių priimti tokį sprendimą. Ji jau ir anksčiau bandė stabdyti šios markės
automobilių pardavimą dėl tų pačių priežasčių,
bet birželį žemesnio rango teismas tokį sprendimą užginčijo.
Naujas kondicionierių skystis „R1234yf“, gaminamas įmonės „Honeywell DuPont“, jau yra bandomas ir vertinimas JAV Aplinkos apsaugos agentūros dėl galimo jo naudojimo automobiliuose,
parduodamuose JAV rinkoje. Remiantis ES teisiniais reglamentais, kurie įsigaliojo šių metų pradžioje, senasis kondicionierių skystis „R134a“ yra
uždraustas visuose naujo modelio automobiliuose, bet įstatymas neišskiria, kokią šaldymo įrangą reikia naudoti. Vis dėlto reglamentas reikalauja, kad pakaitalas atitiktų tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, kondicionierius negali daryti didesnį nei
150 anglies dioksido poveikį globaliniam atšilimui. Būtent skystis „R1234yf“ yra saugesnis ir labiau tausojantis aplinką. Vertėtų nepamiršti, kad
Vokietijos automobilių industrija leido gamintojui „Daimler-Benz“ ir toliau naudoti skystį „R134a“
šaldymo įrangoms iki 2017 m. Tuo tarpu pati
„Daimler-Benz“ kompanija teigia, kad ES siūlomas naujos modifikacijos skystis „R1234yf“ šaldymo įrangoms yra nesaugus ir ypač degus.

Estija su Rusija keičiasi
žemėmis

R

usijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė Užsienio reikalų ministerijai pasirašyti sienų sutartį su Estija. Rusijos vyriausybė rugsėjo 20 dieną patvirtino sienų su Estija sutarčių, kurios apima susitarimus dėl sausumos ir jūrinės sienos Narvos bei
Suomių įlankose, projektą. Estijos vyriausybė šias sutartis patvirtino dar gegužės 23 dieną. Dėl pakeitimų
pasienyje, kurie bus padaryti įsigaliojus šiai sutarčiai, abi šalys apsikeis 128,6 hektaro žemės – atiduos
ir gaus po vienodą žemės plotą. „Įsigalėjus sienų sutarčiai, abi šalys pakoreguos pasienio liniją, kad ji logiškiau eitų sausuma. Taip pat numatoma apsikeisti
didesniais ar mažesniais žemės lopinėliais, tačiau rezultate nė viena šalis negaus daugiau žemės, nei bus
atidavusi“, – sakė Estijos UR ministras Urmas Paetas.
Pasienio linijos pakeitimai numatyti dar 2005 metais pasirašytose sienų sutartyse. Tie patys susitarimai liks galioti ir pasirašius naują sutartį, patikino
Estijos URM atstovai. Sienų sutartis pasirašys užsienio reikalų ministrai ir jas turi ratifikuoti abiejų šalių parlamentai. Sutartys įsigalios praėjus 30 dienų nuo apsikeitimo ratifikavimo raštais. Estijos užsienio reikalų ministras U.Paetas ir jo Rusijos kolega
Sergejus Lavrovas sutartis dėl Estijos ir Rusijos sausumos ir jūros sienų pasirašė 2005 metų gegužę.
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Lietuvos oro uostams reikia keisti požiūrį
Tarptautinio Vilniaus oro uosto vadovas Gediminas Almantas pareiškė, kad sutartys su „Ryanair“ ir „Wizz Air“ Vilniaus oro uostui
nenaudingos. Sprendimas leisti Airijos pigių skrydžių bendrovei „Ryanair“ skraidyti iš Vilniaus buvo klaida. „Jie nebekalba atskirai apie
Vilniaus ar Kauno oro uostą, o šneka apie skrydžius bendrai iš Lietuvos ir sako, kad jiems reikia tokių pat įkainių tiek Kaune, tiek Vilniuje,
antraip nutrauks skrydžius iš Kauno. Tai Kaunui reikštų bankrotą. Kadangi jie tą žino, tai ir piktnaudžiauja”, - teigė G. Almantas.

J

is atskleidžia komplikuotus santykius su „Ryanair” - nuolatinėms deryboms su šia viena oro
bendrove kiekvieną savaitę tenka skirti šešias valandas. Vadovas nurodo, kad Vilniaus ir Kauno oro
uostai yra per arti vienas kito – jei tai būtų privatus verslas, vieną jų tektų uždaryti. Dabar tenka
ieškoti išeičių.
Pasak jo, tiek „Wizz Air“, tiek „Ryanair“ turi sutartis
Vilniaus oro uoste, kurios dar galios trejus metus.

Jų negalima nei pakeisti, nei nutraukti ir jos yra labai nenaudingos oro uostui. Tuo tarpu Lietuvoje
apsilankęs „Wizz air“ komunikacijos vadovas Danielis de Carvalho nepraleido progos paprotinti
Vilniaus oro uostą, kaip iš tiesų užsidirbti pinigų.
„Kai girdime, kad esame netinkami Vilniaus oro
uostui, mes visiškai nesutinkame. Manome, kad
būtent Vilniaus oro uostas turėtų į verslą pažiūrėti kitaip. Būtent Vilniaus oro uostas turi keisti savo

verslo strategiją, nes kiti oro uostai tai jau daro“, kalbėjo portugalas.
D. de Carvalho pabrėžė, kad „Wizz air“ iš Vilniaus
nenorėtų pasitraukti, bet tuo pačiu, jo nuomone,
ir Vilnius nenori paleisti pigių skrydžių bendrovės. Ne vienerius metus aviacijoje pradirbęs pigių skrydžių bendrovės atstovas patarė išmokti
oro uostui užsidirbti ne tik iš oro bendrovių. „Atsimenu, kai vaikystėje važiuodavome su mokykla
į ekskursijas, autobuso vairuotojas visada sustodavo tame pačiame restorane, kur mes valgydavome. Žinote, kas nutikdavo vairuotojui? Jį restoranas kaskart pavaišindavo nemokamu maistu. Jis restoranui atveždavo klientų – už tai gaudavo maisto“, - pasakojo „Wizz air“ komunikacijos
vadovas.
Būtent „nemokamo maisto“ - nuolaidų ir tikisi pigių skrydžių bendrovės už kuo didesnį atvežamų
keleivių skaičių. „Jei oro uostas skundžiasi, kad
nepakankamai uždirba iš skrydžių, tai tegu pradeda galvoti apie ne iš aviacijos gaunamas pajamas, - patarė svečias. - Duokite oro bendrovei nemokamo maisto ir nepamirškite keleiviui įteikti
meniu“. D. de Carvalho pabrėžė, kad jei oro uostas susikuria malonią ir klientui patrauklią aplinką, klientas sutiks už jame praleistą laiką susimokėti.

„Boeing“ svajonių lėktuvai
vis dar su defektais

N

orvegijos aviacijos kompanija „Norwegian Air
Shuttle“ nusprendė grąžinti naująjį „Boeing“
lėktuvą „Dreamliner 787“ JAV lėktuvų gamintojai,
reikalaudama pataisyti orlaivį, nes nustatyta keletas lėktuvo defektų.
„Lėktuvo patikimumas tiesiog nepriimtinas, tokios
eksploatacijos savybės - ne mūsų keleiviams“, - teigė Norvegijos aviacijos kompanijos atstovas. Pasak
jo, „Norwegian Air Shuttle“ išsinuomos lėktuvą „Airbus A340“, kad galėtų tęsti keleivių pervežimus, ir
atsiims lėktuvą atgal tik tuomet, kai “Boeing” jį pataisys ir padarys patikimesnį. „Boeing 787 Dreamliner“ skrydžius pristabdė visos pasaulio aviacijos
bendrovės, po to, kai dviejuose iš šių lėktuvų išsilydė baterijos, kurias pagamino kompanija „GS Yuasa
Corp.“. Po patikrinimų ir baterijų patobulinimų nuo
vasaros skrydžiai buvo atnaujinti. Tačiau šio lėktuvo
modelio problemos niekaip nesibaigia. Rimčiausias
incidentas užfiksuotas šių metų liepą, kai Didžiosios Britanijos Hitrou oro uoste užsidegė lėktuvas
„Boeing 787 Dreamliner“ ir buvo uždaryti abu oro
uosto pakilimo ir nusileidimo takai.
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Azijoje – futuristinis oro uostas
Azijoje pradėjo veiklą aukščiausiai pasaulyje pastatytas oro uostas, turintis pagyvinti turizmą Tolimuosiuose Rytuose. 4 411 metrų
aukštyje virš jūros lygio įrengtas Daočeng Jadingo oro uostas (Kinija) nuvainikavo ankstesnį rekordininką – Bangdos oro uostą Tibeto
autonominiame regione (Kinija), esantį 4 334 metrų aukštyje. Tokiame aukštyje lėktuvų variklių stūmos galia sumažėja dėl daug
retesnio oro, todėl tenka įrengti ilgesnius kilimo takus. Daočeng Jadingo takas yra 4 200 metrų ilgio – tik 242 metrais trumpesnis negu
ilgiausias takas Niujorke veikiančiame Johno F.Kennedy tarptautiniame oro uoste.

Prognozės: Kinija pirmaus
oro pervežimuose

„A

A

tvykę keleiviai taip pat perspėjami, kad jiems
gali svaigti galva ir pasireikšti kiti kalnų ligos
simptomai. Valstybinė žiniasklaida antradienį pranešė, kad pirmadienį prasidėję skrydžiai iš naujojo
oro uosto sutrumpins kelionę iš vaizdingų Daočeng
Jadingo apylinkių į Sičuano provincijos sostinę
Čengdu iki 65 minučių. Anksčiau važiuojant autobusu šis kelias būdavo įveikiamas tik per dvi dienas.
Šis regionas yra vartai į Tibetą. Pekinas tikisi, kad
suintensyvėjęs turizmas padės sumažinti nepa-

sitenkinimą tarp vietos tibetiečių ir jį stabilizuos,
skatindamas ekonomikos vystymąsi. Pekinas tame
regione pastatė daug oro uostų, kuriose lėktuvai
leidžiasi gana retai, taip pat išleido 3,68 mlrd. JAV
dolerių (9,5 mlrd. litų), tiesdamas aukščiausiai pasaulyje esantį geležinkelį per amžinojo įšalo regionus į Tibeto sostinę Lhasą. Daočeng Jadingas yra
vaizdinga vietovė, kuri prieš daugiau nei dešimtmetį buvo pervardyta Šangri La – tikintis, kad toks
žingsnis pritrauks daugiau turistų dėl aliuzijų į mi-

tinį Himalajų kraštą, pavaizduotą 1933 metais išleistame britų rašytojo Jameso Hiltono romane. Tačiau aplinkinė Garzė Tibeto autonominė prefektūra taip pat buvo politinių neramumų židinys. Joje
neretai įvykdavo susideginimų, laikomų protestais
prieš centrinę Kinijos valdžią. Sutrumpėjus kelionės laikui į tą regioną būtų daug lengviau pasiųsti
karius kilus didesniems neramumams. Vėliausi tokie bruzdėjimai Sičuano regionuose, kuriuose gyvena daug tibetiečių, vyko 2008 metais.

irbus“ pakeitė savo prognozes ateinantiems 20 metų. Bendrovė teigia,
kad, augant miestams ir daugėjant Azijos vidurinės klasės keleivių, pasaulis turės dvigubai padidinti flotilių skaičių. Europos lėktuvų gamintojas mano, kad oro linijų ir krovinių pervežimo bendrovėms per ateinančius
20 metų prireiks per 29 tūkst. naujų keleivinių
ir krovininių orlaivių, kurių bendra vertė sieks
apie 4,4 trln. JAV dolerių. Antros pagal dydį pasaulyje lėktuvų gamintojos „Boeing“ pardavimų skyriaus vadovas Johnas Leahy teigė, kad
bendrovė gauna vis daugiau užsakymų iš Kinijos. Šalis „didžiuliais šuoliais“ lenkia Jungtines
Valstijas, o „po 20-ties metų ji taps pirmaujančia aviacijos rinka pasaulyje“. J. Leahy nurodė,
kad 2012 metais lėktuvais skrido kas ketvirtas
Kinijos gyventojas, o per ateinančius du dešimtmečius „statistiškai skraidys visa šalies populiacija“.
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Naujų palydovų amžius
JAV bendrovė „Titan Aerospace“ pranešė kitų metų pradžioje pradėsianti serijinę naujos kartos bepiločio orlaivio, skirto ilgalaikiams
skrydžiams Žemės stratosferoje, gamybą. Pasak „Ars Technica“, „Solara 50“ pavadinti bepiločiai orlaiviai galės nenusileisdami ant žemės
skraidyti 5 metus naudodami vien tik saulės energiją. Tokie stratosferoje sklendžiantys bepiločiai lėktuvai galės atlikti žvalgybos,
retransliacijos, kartografavimo ir kitos paskirties dirbtinių Žemės palydovų funkcijas už kur kas mažesnę kainą, sakoma pranešime.

Didžiausias pasaulyje
sunkvežimis Baltarusijoje

B
P

ranešama, kad „Solara 50“, kurio sparnų ilgis
bus 50 metrų, skirtas skraidyti 20 kilometrų
aukštyje. Tai atvejais, kai šie lėktuvai turės atlikti
ryšio retransliatorių paskirtį, jų veikimo aprėpties
skersmuo sieks 58 kilometrus. Pasak „Titan Aerospace“ atstovų, vienas toks „stratosferinis palydovas“ kainuos mažiau nei 10 mln. dolerių. Jame
bus įrengta 3 000 saulės fotoelementų, kurių
elektrinė galia sieks iki 7 kW.
Tokio gaminamos saulės energijos kiekio pakaks
ilgalaikiam autonominiam „Solara 50“ funkciona-

vimui užtikrinti, nes 20 km aukštyje vėjo greitis
vidutiniškai neviršija 3 metrų per sekundę. Naktį energiją varikliui tieks ant sparnų ir fiuzeliažo
įrengtos ličio baterijos. „Solara 50“ sveria 180 kg,
jis galės gabenti iki 32 kg masės krovinių. Gamintojų teigimu, turint mintyje šiuolaikinės palydovinės įrangos kompaktiškumą, naudingosios masės pakaks ne tik ryšių retransliavimo įrangai,
galinčiai teikti mobiliosios telefonijos ar mobiliojo interneto palaugas, bet ir kartografuoti žemės paviršių taip, kaip tai daro „Landsat“ palydo-

vai. Vieno kvadratinio kilometro kartografavimas
naudojant „Solara 50“ kainuos 5 dolerius, tuo tarpu kai „Landsat“ atveju tam reikia 35.
Jei būtų išrasta tobulesnė pagamintos energijos
saugojimo technologija, „Solara 50“ nenusileisdamas galėtų veikti ne 5 metus, o kur kas ilgiau.
Deja, autonominį šio bepiločio lėktuvo veikimą
riboja ličio akumuliatorių resursas. Skelbiama,
kad „Titan Aerospace“ jau ruošia ir didesnės masės „Solara 60“ bepiločio lėktuvo modelį, kuris galės gabenti iki 100 kg masės naudingąjį krovinį.

altarusiai pagamino didžiausią pasaulyje savivartį – karjerinis sunkvežimis „Belaz
75710“ gali vežti net 450 tonų krovinį. Milžiniško automobilio kūrėjai jau ruošia dokumentus
siekdami įamžinti savo darbo vaisių Guinnesso rekordų knygoje. Iki šių dienų didžiausias
„Belaz“ sunkvežimis galėjo pasigirti 360 tonų
keliamąja galia. Tačiau šalia naujo modelio jis
atrodo vos ne kaip žaisliukas. Bendra naujojo
baltarusių sunkvežimio masė siekia 810 tonų,
automobilis turi aštuonis milžiniškus ratus ir
du dyzelinius variklius. Tiesa, jų galios mūsų
kaimynai dar neatskleidžia. Tačiau maksimalus
sunkvežimio greitis jau žinomas – 64 kilometrai per valandą. Beje, toks automobilis nėra
skirtas bendro naudojimo keliams. Jo stichija
– milžiniški karjerai ir kasyklos.

