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BALTIJOS JŪROS REGIONAS SULAUKĖ DĖMESIO
Praėjus ketveriems metams nuo tada, kai pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją (ES BJRS) sukurtas pirmasis ES
makroregionas, aštuonių strategiją įgyvendinančių ES šalių atstovai ir už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas
Hahnas susitiko Vilniuje kasmetiniame forume dėl ES BJRS. Prie jų prisijungė ir Rusijos bei Norvegijos atstovai. Pagrindiniai dalyviai
aptarė, kaip remiantis įgyta patirtimi plėtoti minėtą strategiją.

E

S šalys pripažino, kad įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją ir taikant makroregioninį požiūrį pasiekta teigiamų rezultatų. Įgyvendinant strategiją sukurta daugiau kaip 100 pavyzdinių projektų, kuriais sprendžiami Baltijos jūros
taršos, trūkstamų transporto jungčių, tvarių ūkininkavimo metodų ir kiti klausimai. Tačiau valstybės narės mano, kad užtikrinus geresnį valdymą
būtų galima padaryti didesnę pažangą – tai anksčiau pažymėjo ir Komisija savo makroregioninių
strategijų vertinime. Valstybės narės paragino atlikti Baltijos jūros regiono strategijos ir Strategijos

dėl Dunojaus regiono valdymo peržiūrą, kad strategijos taptų dar veiksmingesnės. Peržiūros, kurią Taryboje inicijavo jai pirmininkaujanti Lietuva,
pradžia Baltijos regione bus paskelbta per šios savaitės forumą. Peržiūra turėtų būti baigta iki kitų
metų pabaigos.
J. Hahnas teigė: „Pagal Baltijos jūros regiono strategiją sukūrus pirmąjį Europos makroregioną pradėtas taikyti naujoviškas požiūris į bendradarbiavimą
– kitos Europos ir viso pasaulio šalys atidžiai stebi,
kaip jis taikomas. Bendradarbiaudami šalys ir regionai jau nemažai pasiekė – nustatė bendrus intere-

sus, problemas ir sprendimus: vien nacionaliniu ar
vietos lygmeniu to taip veiksmingai padaryti nepavyktų.“ Jis pridūrė: „Tačiau bendradarbiauti turime
sparčiau. Strategiją įgyvendinantys partneriai turi
aktyviau imtis vadovaujamo vaidmens, o su Baltijos
jūra besiribojančios šalys ir regionai turi aktyviau
naudotis Europos fondų lėšomis, taip pat nacionaliniais, regioniniais ir privačiais ištekliais, kad darytų
įtaką makroregiono vystymuisi.“
Pagal 2009 m. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą
ES BJRS sukurta integruota sistema, suteikianti galimybę spręsti įvairius konkrečius uždavinius, kurių
pavieniui imtis būtų nelengva. Šiame makroregione yra maždaug 85 mln. gyventojų (17 proc. visos
ES gyventojų); konkrečius regiono uždavinius bendromis jėgomis sprendžia aštuonios ES šalys (Švedija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva
ir Lenkija), taip pat Rusija ir Norvegija.
Projekto CHEMSEA („Chemical Munitions Search &
Assessment“) tikslas –įvertinti paskandintos cheminės ginkluotės grėsmę aplinkai ir atnaujinti Gotlando ginkluotės kapinyno rajono bei ginkluotės Baltijos jūros dugne žemėlapius, taip pat įvertinti grėsmę dugno biotai ir žuvims ir sukurti užterštų nuosėdų pasklidimo modelį. Kitas svarbus
tikslas – sukurti administracines atliekų išmetimo
vietų reguliavimo priemones ir atnaujinti bei sujungti su chemine ginkluote susijusias nacionali-

nes gaires ir taisykles. Projektui vadovauja Lenkijos mokslų akademijos Okeanologijos institutas
Sopote, dalyvauja 10 Suomijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos institucijų. Projektą numatyta užbaigti 2014 m. birželio mėn. Projektu „BSR
Stars“, pagal kurį atliekami tarptautiniai moksliniai
tyrimai ir diegiamos inovacijos tokiose srityse kaip
sveikatos apsauga, energetika ir darnusis transportas, siekiama didinti regionų konkurencingumą ir skatinti ekonomikos augimą. Šiam projektui
vadovauja Švedijos agentūra VINNOVA ir Lietuvos
ūkio ministerija.
Vykdant projektą „Baltic Deal“ bendradarbiaujama su ūkininkais visame regione siekiant padėti
jiems sumažinti maisto medžiagų netekimą ūkiuose ir išlaikyti našumą bei konkurencingumą. Projektui vadovauja Švedijos ūkininkų federacija ir Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras. Projekto „Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (EfficienSea)“ tikslas – paversti Baltijos jūros regioną
bandomuoju e. laivybos regionu, kuriame kuriama
ir išbandoma e. laivybos infrastruktūra bei paslaugos ir plačiai dalijamasi gerąja patirtimi. Projektui
vadovauja Danijos jūros direkcija.
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ES BIUDŽETAS TAMPA VIS SVARBESNE INVESTAVIMO PRIEMONE
Iš 2012 m. finansinės ataskaitos, kurią šiandien paskelbė Europos Komisija, matyti, kad 94 proc. 2012 m. ES biudžeto, kurio bendra
suma siekia 135,6 mlrd. EUR, buvo skirta visos Europos gavėjams – tyrėjams, studentams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms,
miestams, regionams ir NVO.

ESTIJA BALTIJOS JŪRĄ VERČIA
VĖJO JĖGAINIŲ PARKU

B
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012 m. iš ES biudžeto buvo padidintas finansavimas sritims, kuriose skatinamas augimas, darbo vietų kūrimas, investuojama į mokslinius tyrimus ir švietimą: 9,6 mlrd. EUR suma iš Sanglaudos fondo pernai panaudota 1 274 km ilgio kelių ir 950 km ilgio geležinkelių ruožams tiesti; pernai gautos 17 374 paraiškos dėl ES
mokslinių tyrimų finansavimo, o pagal mokslinių tyrimų
7-ąją bendrąją programą paskirstyta 7,8 mlrd. EUR. 1,2
mlrd. EUR investuota mokymosi visą gyvenimą srityje.
Iš ataskaitos taip pat matyti, kad ES išlieka pasauline lydere humanitarinės pagalbos srityje – pagalba buvo teikiama daugiau kaip 122 mln. asmenų daugiau kaip 90

šalių už ES ribų. Administracinių išlaidų (darbo užmokesčių, pensijų, pastatų ir kt.) dalis 2012 m. išliko stabili ir sudarė 6 proc. bendro ES biudžeto. „2012 m., kurie buvo pažymėti finansinių sunkumų, iš ES biudžeto
buvo toliau teikiamas finansavimas ir parama investicijoms Europos piliečių ir regionų labui, – teigė už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas Komisijos narys Januszas Lewandowskis. – Iš aukšto biudžeto vykdymo lygio matyti, kad ES finansavimo svarba prasidėjusio ekonomikos atsigavimo laikotarpiu išaugo.“
Pagrindinė ES finansavimo absoliučiąja verte gavėja buvo Lenkija (15,7 mlrd. EUR), po jos sekė Ispanija ir

Prancūzija. Jei gauto ES finansavimo dydis lyginamas
su bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, pagrindinė gavėja yra Estija, jai įkandin seka Latvija ir Lietuva.
Vokietija drauge su Prancūzija, JK ir Ispanija liko pagrindinėmis ES lėšų, panaudotų tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, gavėjomis, o Lenkija gavo
daugiausiai finansavimo sanglaudos srityje. Prancūzija drauge su Vokietija, Ispanija ir Italija gavo daugiausiai žemės ūkio fondų lėšų. Nyderlandai buvo pagrindinė lėšų gavėja laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, o
Italija ir Belgija gavo daugiausiai lėšų iš pilietybei skirto
ES biudžeto skirsnio.

endrovė „Nelja Energia“ Estijai priklausančioje Baltijos jūros teritorijoje planuoja statyti vėjo jėgainių parką, kurio galingumas sieks
700-1100 megavatų. Pasak vakar „Baltijos energetikos forume“ dalyvavusio „Nelja Energia“
plėtros vadovo Siimo Paisto, Baltijos jūra yra
ypač tinkama vėjo jėgainėms statyti, o Lietuvai
priklausančioje jūros teritorijoje sąlygos gali
būti dar palankesnės nei teritorijoje, kuri priklauso Estijai.
„Baltijos jūra labiau tinka jūrų vėjo energetikai
plėtoti ne tik už Šiaurės jūrą, bet ir už Atlanto
vandenyną. Tarp visoms trims Baltijos šalims
priklausančių teritorijų jūroje yra ypač jūrų
vėjo jėgainėms statyti palankių plotų. Ekspertai juos vadina „auksiniais“, – teigia S. Paistas.
Jo teigimu, vėjas jėgainėms iš visų Baltijos šalių ypač tinkamas Estijoje. Upsalos universiteto Švedijoje Meteorologijos instituto atlikto tyrimo duomenimis, palankiausias vėjas Estijai
priklausančioje Baltijos jūros teritorijoje siekia
9,01-9,25 metrus per sekundę.
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BESITĘSIANČIOS „RAIL BALTICA“ AISTROS
Bendros Baltijos valstybių įmonės, kuri turėtų kuruoti transeuropinės vėžės „Rail Baltica 2“ projektą, likimas dar
neišsprendžia - Latvija ir Estija nesutinka su bendrovės akcininkų sutartimi.

P

asak Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktoriaus Arenijaus
Jackaus, kaimyninės valstybės dėl Lietuvos pageidavimo nutiesti atkarpą iki Vilniaus nepritaria sutarčiai. „Mes esame pasirengę sutarties pasirašymui,
esame pateikę pataisytą sutarties variantą ir dabar
nuo estų ir latvių priklauso, ar jie priims Vilnių kaip
„Rail Baltica“ dalį, ar nepriims. Šiuo metu parengtas
akcininkų sutarties variantas, mes esame peržiūrėję,
sudėję konkrečias formuluotes ir išsiuntėme Estijai
ir Latvijai“, - sakė A. Jackus.
Tuo metu Lietuva neabejoja, jog ši atkarpa reikalin-

ga valstybei. „Aš manau, kad Lietuvoje turbūt nelabai kam kyla mintis, kad mūsų sostinė gali likti nuošalyje - Rygą, Taliną sujungiame su Vakarų Europa,
o Vilnius lieka užmirštas. Nemanau, kad čia Lietuva
turi kitokių idėjų, kad Vilniaus nereikia. Ši nuostata
net nelabai diskusinė“, - BNS teigė ministerijos atstovas. A. Jackus sakė, kad jeigu sutarčiai bus pritarta, liks tik formalios procedūros, o bendrą įmonę pavyks įsteigti iki sausio 1 dienos.
„Pagrindinis dalykas yra tai, kad sausio pirma diena
bus už mėnesio, tai to laiko įvykdyti ministrų deklaraciją lieka ne tiek daug laiko ir jeigu mes baigsime

derybas, ateisim į Vyriausybę
ir mums sakys, kad kažkas netinka, tai turėsime iš naujo daryti. Tai norime užtikrinti, kad
viskas būtų suderinta“, - sakė
A.Jackus. Pasak jo, aptariamos
visos pagrindinės projekto gairės - kad sukurta infrastruktūra
turi priklausyti valstybėms, o
ne bendrai įmonei, jog į projektą turi būti įtraukta atkarpa iki
Vilniaus bei kitos Baltijos valstybių deklaracijoje patvirtintos
nuostatos. A. Jackus teigė, kad
bendrovės įmonės akcijas Lietuva, Latvija ir Estija turėtų pasidalinti lygiomis dalimis. Rugsėjį po sudėtingų derybų Lietuvos, Latvijos ir Estijos ministrai pasirašė deklaraciją dėl
bendros „Rail Baltica2 “ įmonės
steigimo. Bendras „Rail Baltica”
trasos ilgis Lietuvoje - apie 360
kilometrų, Latvijoje - kiek daugiau nei 300 kilometrų, Estijoje
- apie 300 kilometrų. 2015 metais Lietuvoje jau bus nutiesta
apie 1,3 mlrd. litų vertės apie
120 kilometrų transeuropinės
vėžės nuo Lenkijos sienos

LIETUVOS TRANSPORTO
IR LOGISTIKOS KLASTERIS
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AKTYVESNĖ KOVA PRIEŠ NETEISĖTĄ ŽVEJYBĄ
Prieš metus paskelbusi oficialų įspėjimą (IP/12/1215), šiandien Europos Komisija ėmėsi aktyvesnių kovos su neteisėta
žvejyba veiksmų – Belizą, Kambodžą ir Gvinėją ji pripažino nebendradarbiaujančiomis šalimis.

S

iekdama šiose trijose šalyse įdiegti žuvininkystės valdymo sistemą ir veiksmingas kontrolės
priemones, Komisija glaudžiai bendradarbiauja su
jų valdžios institucijomis, tačiau šios šalys vis dar neišsprendė struktūrinių problemų ir nėra rimtai nusiteikusios kovoti su neteisėta žvejyba. Todėl Komisija siūlo Ministrų Tarybai nustatyti prekybos su šiomis trimis šalimis priemonių, kad būtų panaikinta
galimybė gauti pelno iš neteisėtos žvejybos. Tarybai priėmus sprendimą į ES bus uždrausta įvežti šių
šalių laivų žvejybos produktus.
Toks sprendimas atitinka tarptautinį ES įsiparei-

gojimą užtikrinti, kad jos valstybėse narėse ir kitose šalyse ištekliai būtų naudojami tausiai. ES laikosi požiūrio, kad neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba yra visuotinė nusikalstama veika, dėl kurios kenčia ne tik ES žvejai ir
rinkos, bet ir besivystančių šalių vietos bendruomenės. Oficialūs įspėjimai praėjusiais metais įteikti ir Fidžiui, Panamai, Šri Lankai, Togui bei Vanuatu, tačiau
šios šalys padarė nemažą pažangą glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisija. Jos priėmė naujų teisės aktų ir patobulino stebėsenos, kontrolės ir tikrinimo sistemas, todėl dialogas su kiekviena iš jų pra-

tęstas iki 2014 m. vasario mėn.,
o padarytą pažangą ketinama
įvertinti ateinantį pavasarį.
Europos Komisija oficialius įspėjimus („geltonąsias korteles“)
įteikė Korėjai, Ganai ir Kiurasao
– šalims, kurios nesilaiko tarptautinių kovos su neteisėta žvejyba įpareigojimų. Komisija nustatė konkrečias problemas, tokias kaip veiksmų, kuriais būtų
šalinami žvejybos stebėsenos,
kontrolės ir priežiūros trūkumai,
stoka, ir pasiūlė jas spręsti padėsiančių taisomųjų veiksmų. „Geltonosios kortelės“ kol kas nėra
siejamos su prekybai taikomomis priemonėmis. Su kiekviena
iš šių šalių, kaip ir su pirma minėtomis šalimis, ES palaikys oficialų dialogą ir skatins aktyviau
bendradarbiauti, kad būtų galima išspręsti nustatytas problemas ir įgyvendinti reikiamus
veiksmų planus.
Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Šie sprendimai rodo, kad esame tvirtai pasiryžę kovoti su neteisėta
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LIETUVOS ORO UOSTAI – PO VIENU SPARNU

DIDŽIAUSIA ORO BENDROVĖ

Trys Lietuvoje veikiantys tarptautiniai oro uostai iki kitų metų vidurio bus sujungti į vieną valstybinę įmonę – tam pritarė Seimas. Tiesa,
kai kurie Kaune išrinkti parlamentarai abejojo tokio sprendimo efektyvumu. Pasak opozicijos, priėmus šį sprendimą Vilniaus oro uostas
gali visai užgožti kauniškį.

V

ilniaus, Kauno ir Palangos tarptautiniai oro uos
tai pernai buvo vienos iš gerokai efektyvumą
didinusių valstybės valdomų įmonių. Vilniaus oro
uosto pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvė
jimą bei amortizaciją augo 26 proc., Kauno oro uos
to – 78 proc., Palangos oro uosto – 79 procentais.
Vis dėlto tikimasi, kad bendra įmonė leis dar geriau

valdyti oro uostų finansus, derinti kainodarą ir turės
palankesnes sąlygas derybose su skrydžių bendro
vėmis. Kauno oro uosto veikla šiuo metu sukasi ap
link Airijos pigių skrydžių bendrovę „Ryanair“, vyk
dančią skrydžius aštuoniomis kryptimis. Šis oro uos
tas pagal savo infrastruktūrą ir dydį yra tipinė pigių
skrydžių oro linijas aptarnaujanti oro bazė. Reorga

nizacijos projekte numatoma, kad sąlygos skraidyti
pigių skrydžių bendrovėms bus sudarytos ir Vilniaus
oro uoste. Palangos oro uostas veiks kaip regioninis
ir tenkins Vakarų Lietuvos poreikius. Teigiama, kad
reorganizuojant oro uostų veiklą darbo neteks iki
30 darbuotojų. Vėliau kasmet bus sutaupoma apie
1,2 mln. litų.
„Taupysime ne atleidžiamų darbuotojų sąskaita, bet
optimizuodami valdymą. Prijungę Kauno ir Palan
gos oro uostus prie Vilniaus geriau koordinuosime
bendrą plėtros strategiją. Nemanau, kad šis reorga
nizacijos projektas turi kokių nors esminių trūkumų,
visų trijų oro uostų vadovybė sutinka su pokyčiais.
Nors veiklą koordinuos viena valstybės įmonė, kiek
vienas oro uostas turės savo strategiją, kurios pa
grindinis tikslas - siekti, kad veikla nebūtų nuosto
linga, o pelninga. Taip pat turime racionaliai atskir
ti oro uostus pagal funkcijas, o skrydžių bendrovės
galės rinktis iš viso paketo – kur joms skraidyti ra
cionaliau pagal konkretaus oro uosto paslaugų įkai
nius ir kitas sąnaudas“, - teigė susisiekimo viceminis
tras Arijandas Šliupas.
Tai, kad Kauno oro uostas atsidurs Vilniaus šešėlyje,
o pertvarka nėra aiškiai suplanuota didžiausių nuo
gąstavimų, priimant sprendimą Seime, sukėlė opo
zicinės Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių de
mokratų frakcijos nariams, kurie mano, kad nebu
vo pakankamai giliai išanalizuotos perspektyvos.

„U

S Airways“ ir „American Airlines“ susijungimo sandoris pagaliau užbaigtas susikūrė didžiausia pasaulyje aviacijos bendrovė. Po naujosios kompanijos debiuto „Nasdaq“
biržoje jos akcijų vertė pašoko į aukštumas.
Apie planuojamą dviejų kompanijų sandorį buvo
paskelbta dar šių metų vasario 14 dieną. Tuomet
jam pritarė abiejų kompanijų direktorių tarybos. Tačiau rugpjūtį JAV teisingumo departamentas, taip
pat šešių valstijų ir Kolumbijos federacinė apygardos valdžia padavė civilinį ieškinį, kuriuo buvo siekiama užkirsti kelią dviem aviacijos bendrovėms susijungti. Anot ieškinį padavusio departamento, toks
susitarimas pažeidžia antimonopolinį įstatymą. Tačiau lapkritį JAV teisingumo departamentui ir aviacijos kompanijų atstovams pavyko pasiekti susitarimą, kurį patvirtino Niujorko teismas. „Mūsų žmonės,
mūsų klientai, kuriuos aptarnaujame visame pasaulyje, jau seniai laukė pasirodant naujosios „American“, - sakė naujosios kompanijos vadovas Dougas
Parkeris. Anksčiau D. Parkeris vadovavo „US Airways“.
„Panaudoję visa, ką geriausia turi abi kompanijos „US Airways“ ir „American Airlines“ - sukursime tvirtą konkurentę. Tikimės integruoti savo kompanijas
greitai ir efektyviai“. Abiejų kompanijų nuomone,
sandoris leis sutaupyti per 1 mlrd. dolerių.
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DANIJA AKTYVIAU JUNGIAMA Į INTERMODALINIUS KORIDORIUS
Olandų kompanija „Samskip Van Dieren Multimodal“ atidaro naują geležinkelių liniją, kuria gabens vilkikus ir puspriekabes. Ši linija
sujungs Vokietiją ir Daniją. Kiekvieną dieną kursuosiantis traukinys pajudės iš Duisburgo ir važiuos per Odensę į Kopenhagą. Pirmasis
reisas įvyko lapkričio 4 d. „Samskip Van Dieren Multimodal“ pirmuosius maršrutus, sujungusius Vokietiją ir Skandinaviją pradėjo 2003
m. Iš viso per savaitę kursuoja 42 šios kompanijos valdomi traukiniai.

EUROPIEČIAI PATENKINTI
GELEŽINKELIAIS

P

N

epaisant šios naujos linijos, šių metų lapkričio pradžioje ES inicijavo preliminarų tyrimą dėl kitos geležinkelio linijos tarp Hamburgo
ir Bad Oldesloe (Danija). Projektas yra finansuojamas iš specialios transporto TEN-T programos,
kuris skiria tyrimui iki 14,6 mln. eurų.
Geležinkelio linija turėtų būti 48 km ilgio ir tap-

ti „Fehmarnbelt“ koridoriauss, kuris yra pagrindinis Skandinavijos ir Viduržemio jūros regiono,
dalimi. Tai reiškia, kad nauja geležinkelio linija
kartu su atnaujinta „Fehmarnbelt“ atkarpa tarp
Liubeko ir Puttgarden padės toliau stiprinti geležinkelių koridorius tarp Hamburgo ir Kopenhagos. Nauja geležinkelio linija padidins efektyvu-

mą ir pajėgumą, sumažins vėluojančių traukinių
skaičių. Projektas taip pat prisideda prie keleivių skaičiaus auginimo, mažinant CO2 išmetimą.
Hamburgas taip pat gaus naudos iš naujos geležinkelio linijos – padidės transporto intensyvumas, nes mietas bus įtrauktas į „Fehmarnbelt“ koridorių.

askelbtos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 58 proc. europiečių patenkinti jų
šalyse teikiamomis geležinkelių paslaugomis.
Tačiau traukiniais keliauja palyginti nedaug europiečių. Kai kuriose šalyse keleivių, manančių,
kad įsigyti traukinio bilietą pernelyg sudėtinga,
yra itin daug, ir tai kelia susirūpinimą. Maždaug
19 proc. europiečių nesinaudoja traukiniais dėl
prieinamumo problemų. Žmonės su judėjimo
negalia ypač skundėsi dėl prasto traukinių vagonų ir peronų prieinamumo bei informacijos
apie prieinamumą trūkumo planuojant kelionę.
Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko
pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Traukiniais
reguliariai naudojasi tik ketvirtadalis ES keleivių. To nepakanka. Turime užtikrinti, kad geležinkelių transportas būtų patrauklesnis, ir šis
tyrimas labai aiškiai parodė, kuriose srityse būtina imtis veiksmų. Pavyzdžiui, tai, kad kai kuriose šalyse taip sunku nusipirkti traukinio bilietą, yra nepriimtina. Priimti sprendimą keliauti traukiniu turi būti taip greita ir lengva, kaip
įsėsti į garaže stovintį automobilį.“
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NAUJOS KARO GRĖSMĖS – NEPASIDALINA ARKTIMI

STT VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KRATOS

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė sustiprinti karines pajėgas Arktyje, kai Kanada užsiminė ketinanti pareikšti teritorines
pretenzijas į Šiaurės ašigalį ir aplinkinius vandenis.

„R

usija privalo turėti visus svertus, kad apgintų savo saugumą ir nacionalinius interesus Arktyje, – pareiškė šalies vadovas per susitikimą Gynybos ministerijoje. – Prašau ypatingą
dėmesį skirti infrastruktūros ir karinių dalinių plėtrai Arkties kryptimi.“ Kanada pateikė pareiškimą

Jungtinių Tautų (JT) Žemyninio šelfo ribų komisijai, prašydama patikslinti šalies žemyninio šelfo
ribas Atlanto vandenyne. Užsienio reikalų ministras Johnas Bairdas sakė, kad tame prašyme taip
pat pateikiamos Kanados pretenzijos į Šiaurės
ašigalį. Rusija taip pat pretenduoja administruo-

ti Šiaurės ašigalį ir dideles Arkties teritorijas, kuriose, kaip manoma, esama didelių naftos ir gamtinių dujų telkinių.
Teisės į savo turtą reikalauja ir D. Britanija, kuriai
priklauso dalis salyno šiaurės Atlante. Islandija,
Airija ir Danija irgi reiškia pretenzijas į savo kaimynystėje esančias Farerų salas. Taip pamažu įsižiebia geostrateginės varžybos tarp pasaulio valstybių. Ekspertų teigimu, galimas konfliktas tarp šalių, kovojančių dėl gamtos resursų ašigaliuose,
gali kilti jau 2020 metais. Dėl Arkties regiono nepasidalijimo vis auga tikimybė, kad gali atsinaujinti ir Šaltasis karas tarp JAV ir Rusijos. Pastaroji
dar 2001 pradėjo reikalauti Jungtinių Tautų savo
teritorijų šiaurės polyje dalies. Nors šis prašymas
buvo atmestas, Rusija šių metų pradžioje pasiuntė savo karinius ir povandenius laivus patruliuoti
Arkties vandenyne.
Tuo pat metu Kanados premjeras Stephenas Harperis sukėlė sumaištį pasakydamas, kad „pasikėsinimo į Arkties regioną atveju Kanada turi dvi išeitis – jį ginti arba prarasti, o Kanados vyriausybė
renkasi pirmąjį variantą“. Rusija Arkties regioną
mato kaip galimybę susigrąžinti supervalstybės
statusą. Jos aktyviai vykdoma konkurencijos politika atskleidžia ambicijas skverbtis į šiaurę. Konfliktas Gruzijoje ir ambicijos užimti Arktį tik dar
kartą atveda į tiesioginio konflikto su NATO valstybėmis galimybes.

S

pecialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus ir
Šiaulių valdybų pareigūnai atlieka didelės
apimties ikiteisminius tyrimus dėl įmonės „Lietuvos geležinkelių” ir jos antrinės bendrovės
vykdytų viešųjų pirkimų. „STT pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu surinko faktinių duomenų leidžiančių pagrįstai įtarti, kad kai kurie „Lietuvos geležinkelių“ Krovinių vežimo direkcijos,
Geležinkelio infrastruktūros direkcijos Šiaulių
filialo darbuotojai ir „Gelsaugos“ vadovai, galimai piktnaudžiaudami tarnyba, 2013 m. neskaidriai organizavo didelės vertės infrastruktūros remonto ir statybos darbų viešuosius pirkimus”, rašoma tarnybos pranešime. Įtariama,
kad viešieji pirkimai dėl statybos ir remonto
darbų pirkimo būdavo vykdomi iš anksto susitarus su konkrečių bendrovių atstovais dėl viešųjų pirkimų konkursų laimėjimo.
Vykdydami šiuos ikiteisminius tyrimus, STT
pareigūnai atliko virš 30 kratų ir tyrimui reikšmingų dokumentų poėmių „Lietuvos geležinkeliuose“, „Gelsaugoje“ bei su fiktyviais

9

ORO BENDROVĖS NEGALINČIOS DIRBTI ES
Europos Komisija dvidešimt antrą kartą atnaujino oro transporto bendrovių, kurioms dėl saugos priežasčių draudžiama
vykdyti veiklą Europos Sąjungoje arba kurių veikla Europos Sąjungoje ribojama, sąrašą. Remdamasi iš įvairių šaltinių
gauta saugos informacija ir išklausiusi Nepalo aviacijos institucijas bei keletą Nepalo oro transporto bendrovių,
Komisija nusprendė į ES sąrašą įrašyti visas Nepalo oro transporto bendroves. Su naujuoju sąrašu, kuriuo keičiamas ir
atnaujinamas ankstesnis sąrašas, priimtas 2013 m. liepos mėn., galima susipažinti Komisijos svetainėje.

N

epalo oro transporto bendrovėms taikomu draudimu neleidžiama vykdyti skrydžių į Sąjungą ar Sąjungoje. Be to, Europos oro transporto bendrovės ir kelionių agentūros turės apie tai informuoti Europos keliautojus, ir šie turės teisę gauti kompensaciją tuo atveju, jei
planuodami kelionę į Nepalą buvo rezervavę vietą Nepalo oro transporto bendrovės orlaivyje, tačiau nuspręs juo
neskristi. Įvyko ir konsultacijų su Libijos civilinės aviacijos
institucijomis. ES skrydžių saugos komitetas atkreipė dėmesį į toliau daromą pažangą, tačiau su Libijos civilinės
aviacijos institucijomis sutarė, kad būtina išlaikyti apribojimus skrydžiams į ES, kurie po Libijos revoliucijos sava-

noriškai taikomi visoms oro transporto bendrovėms, kurioms pažymėjimai išduoti Libijoje. Komisija ir ES skrydžių
saugos komitetas ir toliau įdėmiai stebės, kaip taikomi šie
apribojimai.
Atlikta ir techninių ES sąrašo atnaujinimų – išbrauktos kelios veiklos nebevykdančios oro transporto bendrovės ir
įrašyta naujų bendrovių, neseniai įsteigtų keliose šalyse,
kurioms taikomas draudimas: Kirgizijoje, Kazachstane, Indonezijoje ir Mozambike. Komisijos sprendimas pagrįstas
vieninga ES skrydžių saugos komiteto nuomone, priimta 2013 m. lapkričio 19–21 d. posėdyje. ES skrydžių saugos komitetą sudaro aviacijos saugos ekspertai iš Komi-

sijos, 28 Sąjungos valstybių narių,
Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir
Europos aviacijos saugos agentūros
(EASA). Šiam Komisijos sprendimui
pritarė ir Europos Parlamentas bei
Ministrų Taryba.
Į atnaujintą ES sąrašą įtrauktos visos
oro transporto bendrovės, kurioms
pažymėjimai išduoti kurioje nors iš
šios 21 valstybės (vykdyti skrydžius
ES oro erdvėje iš viso uždrausta 295
oro transporto bendrovėms): Afganistane, Angoloje, Benine, Kongo
Respublikoje, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Džibutyje, Pusiaujo
Gvinėjoje, Eritrėjoje, Gabone (išskyrus tris oro transporto bendroves,
kurių veiklai taikomi apribojimai ir
tam tikros sąlygos), Indonezijoje (išskyrus penkias oro transporto bendroves), Kazachstane (išskyrus vieną oro transporto bendrovę, kurios
veiklai taikomi apribojimai ir tam tikros sąlygos), Kirgizijoje, Liberijoje, Mozambike, Nepale, Filipinuose
(išskyrus vieną oro transporto

Penkeri metai kartu su jumis!
www.zurnalastransportas.lt
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LAIVYBOS SEZONAS BAIGTAS: PAŽEIDIMŲ PADVIGUBĖJO
Balandžio 25 dieną prasidėjęs vidaus vandenų laivybos sezonas baigėsi. Inspektoriai sako, kad pažeidimų šiemet nustatyta beveik
dvigubai daugiau nei pernai.

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE
LAIVAS JAU VANDENYJE

„E

B

audų surinkta penkiais tūkstančiais litų daugiau. Iš viso – daugiau nei 22 tūkst. Lt. Vienas iš
dažniausių pažeidimų keletą metų iš eilės yra prasta laivų techninė būklė. Daugiau nei pusantro šimto laivų plaukiojo pasibaigus techninės apžiūros galiojimui. „Iki šiol tikėjosi, kad mes labai retai vykdom
tuos reidus ir bauda yra analogiška techninės apžiūros atlikimui. Tai yra: ar aš sumokėsiu 50 Lt už techninę apžiūrą, ar aš sumokėsiu baudą. Tai bet dar reikia pagauti mane, kad tą baudą sumokėčiau“, – sako

Saugios laivybos administracijos direktorius Evaldas Zacharevičius.
Šiemet upėse, ežeruose, Kuršių mariose reidų inspektoriai atliko trečdaliu daugiau nei pernai. Patikrinti daugiau laivų leido pavasarį įdiegta naujovė: nuotolinė prieiga į laivų registro duomenų bazę.
Įvedus laivo numerį nesunku nustatyti, ar jis praėjęs techninę apžiūrą. Kitas iš dažniau pasitaikančių
pažeidimų – laivą vairuoja neturintys tam teisės. Be
to, laivavedžiai būna ir neblaivūs. Atsakomybės trū-

kumas prieš mėnesį tragiškai baigėsi vienam žvejui
ties Šventąja.
„Rizikavo išplaukti į jūrą, kai negalėjo to daryti, nes jo
laivas buvo suprojektuotas tik naudoti vidaus vandenyse, priekrantėje. Tuo tarpu jis išplaukė į jūrą“, –
sako Povilas Pauparas, Saugios laivybos administracijos Pramoginės laivybos skyriaus vedėjas. Vis dėl
to inspektoriai teigia, kad vidaus laivybos tendencijos nėra pesimistinės, nes daugiau pažeidimų užfiksuojama dėl to, kad patikrinama daugiau laivų.

mma Maersk“ didžiausio pasaulyje laivo sostą užleido naujam monstrui – „Empire State
Building“ dangoraižio dydžio titanui, kuris pavadintas „Prelude”. Vakar šį miestelio dydžio laivą Pietų Korėjos laivų statykloje nuleido į vandenį. Jo paskirtis –
ne plukdyti krovinius, o pumpuoti dujas. Netrukus
gigantiškas laivas pasuks link Vakarų Australijos, kur
netoli Brūmo (Broome) Indijos vandenyne rastas didžiulis gamtinių dujų telkinys. Dujų gavybos terminale „Prelude“ artimiausią ketvirtį amžiaus tarnaus
kaip kompanijos „Shell“ plaukiojanti dujų gavybos
platforma. 530 metrų ilgio, 80 metrų pločio „Prelude“ sveria… 600 tūkst. tonų. Laivo statyba visiškai
užbaigta bus 2017 m. Laivas ne tik išgaus dujas iš Žemės gelmių, bet ir perpumpuos jas į transportinius
laivus, kurie dujas gabens į krantą. Per 25 m. kasmet
„Prelude“ turėtų pagaminti apie 3,9 mln. tonų produkcijos.
Kadangi laivas darbuosis aktyvioje ciklonų zonoje,
jis pastatytas taip, kad atlaikytų 5 kategorijos uraganų šėlsmą ir niekur nenuplauktų iš darbo vietos.
„Prelude“ bus pritvirtintas prie jūros dugno keturiais
lynų komplektais, kurie bus valdomi per 100 metrų
aukščio bokštus. Laivą nuo apvirtimo saugos manevravimui skirti 6,7 tūkst. AG galios agregatai.
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TILTAS TARP DVIEJŲ ŽEMYNŲ – TURKIJOS PROJEKTAS
Turkija antradienį oficialiai atidarė po Bosforo sąsiauriu iškastą tunelį, kuris pirmą kartą sujungė du žemynus – Europą ir Aziją.
Vyriausybės pavadintas šimtmečio projektu šis ambicingas statinys, kainavęs apie tris milijardus eurų, sujungė Stambulo europinę
ir azijinę dalis ir įgyvendino dar prieš 150 metų užgimusią sultono svajonę. 13,6 kilometrų ilgio tunelis, kurio 1,4 kilometro ilgio
ruožas eina po Bosforo sąsiauriu, kaip nurodo pareigūnai, yra giliausias pasaulyje panardinto vamzdžio tipo tunelis – jis iškastas 60
metrų gylyje po jūros dugno paviršiumi.

T

unelio, kurio statyba kainavo apie 3 mlrd. eurų (10,4
mlrd. litų), atidarymas sutampa su šiuolaikinės Turkijos valstybės įkūrimo 90-osiomis metinėmis. Pareigūnai tikisi, kad ši 1,5 mln. keleivių per dieną galinti pervežti magistralė pagerins susisiekimo sąlygas Stambule, seniai kenčiančiame nuo eismo spūsčių, ypač ant dviejų tiltų, kurie šiuo metu jungia europinę ir azijinę miesto dalis.
Šis tunelis yra dalis didesnio projekto „Marmaray“, pagal
kurį taip pat numanoma atnaujinti anksčiau nutiestas požeminių traukinių linijas bei pastatyti 76 kilometrų metropoliteno liniją, kuri sujungs Azijos ir Europos žemynus.
Šią idėją pirmasis iškėlė Osmanų imperijos sultonas Ab-

dul Mecidas (Abdiul Medžidas) dar 1860 metais, tačiau
to meto technika buvo nepakankamai pažangi, kad toks
projektas būtų įgyvendintas. Vienas iš sultono įpėdinių –
Abdul Hamidas (Abdiul Chamidas) – 1891 metais paragino architektus pateikti pasiūlymų dėl tunelio statybos,
bet tie planai irgi nebuvo įvykdyti. Tačiau ambicijos nutiesti tunelį Bosforo sąsiaurio dugnu sustiprėjo praėjusio
amžiaus 9-ajame dešimtmetyje, nes tyrimai parodė, kad
toks projektas būtų atsiperkantis ir kainuotų gana nebrangiai.
Premjeras Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas), buvęs Stambulo meras, atgaivino šiuos

planus 2004 metais kaip vieną iš
savo vyriausybės didžiųjų statybų
projektų judriame, 16 mln. gyventojų turinčiame mieste. Stambule
taip pat planuojama pastatyt trečią oro uostą, trečią tiltą per Bosforą ir iškasti kanalą, kuris eitų palei šį
itin judrų tarptautinį laivybos kelią,
siekiant sumažinti jo apkrovimą.
Premjero ambicijos buvo viena iš
priežasčių, šių metų birželį išprovokavusių šalyje didelius protestus
prieš vyriausybę: vietos gyventojai
skundėsi, kad R.T.Erdogano siūlomi urbanistinės plėtros planai verčia žmones išsikelti iš savo namų ir
naikina žaliąsias erdves. Be to, nuogąstaujama, kad tunelis gali būti
pažeidžiamas žemės drebėjimų
šiame seismiškai aktyviame regione. Tačiau B.Yildirimas teigė, kad
tunelio konstrukcija pritaikyta atlaikyti netgi katastrofinį 9 balų žemės drebėjimą. Pasak ministro, tunelis yra „saugiausia vieta Stambule“.

LIETUVOS TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONIŲ ASOCIACIJA

TRANSEKSTA
Karštoji linija – 8 800 77008

www.vta.lt

12

„GENERAL MOTORS“ METĖ „PEUGEOT CITROEN“
Jungtinių Valstijų gamintoja „General Motors“ (GM) ketina parduoti turimą 7 proc. „PSA Peugeot Citroen“ akcijų paketą. Ši žinia verčia
Prancūzijos bendrovę dėti dar daugiau pastangų, siekiant aljanso su Kinijos kompanija „Dongfeng“.

NAUJI VARIKLIAI TERŠIA
LABIAU NEI SENI

N

G

M 7 proc. Prancūzijos automobilių gamintojos
akcijų už 400 mln. Jav dolerių įsigijo praėjusiais
metais. Abi bendrovės ketino drauge gerinti veiklos
rezultatus, bet partnerystė nepadėjo pasiekti užsibrėžtų tikslų. Sunki padėtis namų rinkoje ir būtinybė taupyti verčia „Peugeot“ gręžtis į Kiniją – čia siekiama sudaryti aljansą su „Dongfeng Motor Corp.“,
antrąja pagal dydį Kinijos automobilių gamintoja.

Prancūzai siekia didinti pardavimus šioje ir kitose
augančiose Pietryčių Azijos rinkose. „The Wall Street
Journal“ pažymi, kad „Peugeot“ ir „Dongfeng“ derybos iliustruoja, kaip Kinijos gamintojai pasinaudoja
savo rinkos pranašumais, kad patys taptų užsienio
automobilių rinkos dalyviais.
Paaiškėjus, jog GM nepratęs partnerystės su „Peugeot“, šios akcijos smuko. Kita vertus, ekspertai ko-

mentuoja, kad tokia įvykių eiga netgi palengvins
„Peugeot“ įsitvirtinimą Kinijoje, nes „Dongfeng“ ir
GM šioje rinkoje – konkurentai. GM yra sudariusi aljansą su „Dongfeng“ konkurente Kinijoje. „Vis dėlto laikas nėra palankus „Peugeot“, – GM sprendimą agentūrai „Bloomberg“ vertina Erichas Hauseris, „International Strategy and Investment Group“
analitikas Londone.

auji benzininiai tiesioginio įpurškimo (GDI) varikliai į aplinką išskiria apie 1000 kartų daugiau
įvairių dalelių, tarp jų ir kancerogenų, nei ankstesnės
kartos jėgos agregatai. Tokią netikėtą išvadą paskelbė tyrimą atlikusi Vokietijos organizacija „TUV Nord“.
Nustačius griežtus CO2 emisijų reikalavimus, automobilių gamintojai ėmė mažinti variklių darbinius
tūrius, todėl iki dešimtmečio pabaigos beveik visuose benzininiuose automobiliuose bus montuojami tiesioginio įpurškimo varikliai, rodo „Transport
& Environment“ duomenys. „TUV Nord“ taip pat teigia, kad GDI varikliai teršia apie 10 kartų daugiau nei
nauji dyzeliniai motorai. Teigiama, kad taršą didina
tai, jog GDI varikliai dirba esant didesniam slėgiui,
o tai esą ir nulemia daugiau išmetamų teršalų, teigia tyrėjai. „Automobiliai yra didžiausias taršos šaltinis Europos miestuose ir apie 90 proc. europiečių
yra neapsaugoti nuo taršos žalos“, – sako „Transport
& Environment“ vadovas Gregas Archeris. Jo atstovaujama organizacija tvirtina, kad GDI variklių taršą
sumažinti padėtų specialūs filtrai, kainuojantys apie
50 eurų, tačiau gamintojai bando nuo to išsisukti ir
manipuliuoja testais. Skaičiuojama, kad dėl oro taršos sukeltų mirčių Europos Sąjungos ekonomika
kasmet patiria 330-940 mlrd. eurų žalos.

13

„AIRBALTIC“ PRALAIMĖJO TEISME
Laiku iš Rygos į Maskvą neišskridę ir dėl to į Baku skrendantį lėktuvą pavėlavę Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) darbuotojai buvo
priversti visą naktį oro uosto laukiamojoje salėje laukti kito reiso. Dėl dviejų STT darbuotojų patirtų nepatogumų atsakomybę turi
prisiimti Latvijos aviakompanija „AirBaltic“, nusprendė Vilniaus apygardos teismas.

RUSIJOS ORO ERDVĖ PAVOJINGIAUSIA

R

T

rijų teisėjų kolegija paskelbė, kad palieka galioti apylinkės teismo sprendimą, kuriuo teisėja Fausta Vitkienė nusprednė STT iš bendrovės „Air
Baltic Corporation AS“ priteisti 1 168,35 Lt nuostolių. Šią sumą, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, STT sumokėjo darbuotojams už papildomai
kelionėje išbūtą laiką – komandiruotpinigius (kartu
su išlaidomis socialiniam draudimui).
„Monrealio konvencijos 19 str. nuostata numato vežėjo atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo
vežant oru keleivius“, – sprendime, kuris įsiteisėjo
iš karto po jo paskelbimo, pabrėžė teismas. Į teismą

STT kreipėsi po įvykio, kai du darbuotojai komandiruotėje papildomai praleido beveik 15 val. – patirtų
nuostolių „AirBaltic“ geruoju nesutiko atlyginti. STT
darbuotojai iš Vilniaus skrido į Rygą, čia turėjo persėsti į Maskvą skrendantį lėktuvą ir dar tą patį vakarą pasiekti Azerbaidžano sostinę. Tačiau iš anksto suplanuota kelionė užtruko – Rygą laiku pasiekę
pareigūnai sužinojo, kad skrydis į Maskvą atidėtas.
Kai po kelių valandų jis pagaliau pakilo į dangų, STT
darbuotojai jau žinojo, jog nebespės į reisą MaskvaBaku. Taip ir buvo – Rusijos sostinę jie pasiekė 20.30,
o lėktuvas į Baku pakilo 20.40 val.

Pareigūnai visą naktį buvo priversti laukti kito skrydžio Šeremetjevo oro uoste – atsakingi už registraciją darbuotojai išdavė tik bilietus į kitos dienos rytą
numatytą skrydį. „AirBaltic“ nesutiko su STT ieškiniu ir tikino, kad keleiviais buvo pasirūpinta – Rygoje jiems buvo išduoti 2 eurų kuponai gaiviesiems
gėrimams Rygos ir po 14 eu – Maskvos oro uostuose. Aviakompanijos atstovai aiškino, kad reisas Ryga-Maskva buvo atidėtas dėl techninių aplinkybių.
Jie taip pat nurodė, kad STT išvis neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo – ieškinį galėjo pateikti keleiviai, o ne jų darbdaviai.

usijos aviacijos kompanijų keleiviai katastrofose žūsta keturis kartus dažniau nei
kitų pasaulio vežėjų klientai. Naujienų agentūra remiasi Tarptautinės oro transporto asociacijos ir portalo „Aviation Safety Network“, renkančio duomenis apie aviacijos katastrofas,
statistika. Pranešime pažymima, kad vidutiniškai pasaulyje žūsta vienas lėktuvo keleivis iš 4,7
milijono. Rusijos aviacijos kompanijų atveju
žūsta vienas keleivis iš 1,2 milijono. Nuo 2008
iki 2012 metų Rusijos aviacijos kompanijų paslaugomis naudojosi apie 290 milijonų žmonių.
Tai sudaro maždaug 2,1 procento pasaulio oro
pervežimų rinkos. Bet Rusijos vežėjams tenka
8,6 procento visų aviacijos katastrofų aukų.
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DIENA BE PALYDOVŲ
Ne visada suvokiame, kaip stipriai priklausome nuo palydovų, sukančių ratus aplink Žemę. Pabandykime įsivaizduoti,
kokį poveikį padarytų visiškas jų praradimas.

G

al ne visada tai suvokiame, tačiau priklausome nuo skriejančių aplink Žemę kosminių
technologijų. Tad, kas nutiktų, jei visos jos ūmai
nustotų veikti? Neseniai vykusioje tarptautinėje konferencijoje apie „kosmines grėsmes“, klausiausi keleto kalbėtojų aprašomų paskutiniosios
dienos scenarijų. Tarp jų buvo pranešimai apie
galingos Saulės audros sutrikdytą palydovinį ryšį,

kibernetinę ataką, iš dalies išjungiančią GPS sistemą, ir Žemę stebinčių palydovų pažeidimus orbitoje skriejančiomis šiukšlėmis. Grėsmės, kylančios kosminei infrastruktūrai yra realios ir valstybių vadovybės visame pasaulyje ima rimtai mąstyti apie sistemos, kuria remiamės, atsparumo
didinimą. Štai kas gali nutikti, jei staiga išauštų
diena be palydovų.

8:00
11:00
16:00
22:00
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GREIČIAUSIAI GENDANTYS IR PATIKIMIAUSI AUTOMOBILIAI
Vokietijos techninių apžiūrų asociacija (TÜV) tradiciškai paskelbė naudotų automobilių pirkėjų Biblija vadinamą „TÜV
2014“ ataskaitą. Ši metinė ataskaita yra automobilių ilgalaikio patikimumo ir kokybės apžvalga. Naujausia TÜV ataskaita
sudaryta remiantis daugiau nei 8 milijonų automobilių techninių apžiūrų duomenimis, kurie buvo surinkti nuo 2012 m.
liepos iki 2013 m. birželio. Į ataskaitą įtraukta daugiau nei 200 skirtingų modelių.

LIETUVOS KAIMYNAI
TOBULINA SUPERAUTOMOBILĮ

T

Š

ių metų „TÜV 2014“ laimėtojas – „Opel Meriva“.
Skaičiuojama, kad tik vienas iš 25 šių vienatūrių
turi gedimų. Šis modelis lyderio pozicijoje pakeitė praėjusių metų nugalėtoją – „Volkswagen Polo“. Antroje
vietoje pagal mažiausią gedimų skaičių liko „Mazda2“
(4,6 proc.), trečioje – „Toyota iQ“ (4,5 proc.).Žvelgiant į
nepatikimiausių automobilių sąrašus, ten gerai pažįs-

tami vardai: tarp 2-3 metų amžiaus automobilių dažniausiai genda „Dacia Logan“ (19,4 proc.), „Fiat Panda“
(17,1 proc.) ir „Citroen C4“ (16,6 proc.).
Bene daugiausiai priekaištų specialistai turi dėl žibintų gedimų. Statistika rodo, kad 7 proc. 3 metų amžiaus automobilių turi problemų dėl blogai šviečiančių žibintų, o ši problema tampa dar aštresnė verti-

nant senesnius automobilius – net 24,9 proc. 9 metų
amžiaus automobilių į techninę apžiūrą atvyko su defektų turinčiais žibintais.
TÜV ataskaitoje automobiliai skirstomi į penkias amžiaus kategorijas (2–3, 4–5, 6–7, 8–9 ir 10–11 metų).
Patikimiausi ir dažniausiai gendantys automobiliai pagal „TÜV 2014“ rezultatus.

ikriausiai pamenate tokį lenkų projektą „Arrinera Hussarya“ – 2008-aisiais įkurta kompanija užsigeidė sukurti tikrą superautomobilį. Tačiau tokių
projektų pramonėje buvo ne vienas. Smulkios kompanijos su gana nedideliu biudžetu niekaip nepajėgia „prasimušti“ į platesnius vandenis, nors kai kurioms tai padaryti pavyksta. Puikus pavyzdys – slovėnų „Tushek“. Kaip ir pastaroji kompanija iš Slovėnijos, lenkų „Arrinera“ neprojektavo nuosavų agregatų
– juos pasiskolino iš kitų gamintojų. Tai – pigesnis ir
gerokai paprastesnis sprendimas.
Buvo skelbiama, kad už sėdynių sumontuotas 6,2 litro V8 variklis su 650 AG šiam lenkiškam superautomobiliui iki 100 km/val. pagreitėti leis vos per 3,2
sekundės. Gamintojo teigimu, ši mašina bus pajėgi
pasiekti ir maksimalų 320 km/val. greitį. Pranešama,
kad jaunai kompanijai iš Lenkijos prie visus projekto tobulinimo klausimus išspręsti padeda net pats
Lee Noble‘as – žmogus, sukūręs superautomobilių
scenoje puikiai žinomą prekinį ženklą „Noble“. Jeigu
Lietuvos kaimynai iš tiesų sukurs serijines „Hussarya“
versijas, o šios pasižymės puikiomis valdymo savybėmis – galbūt jaunos „Arrinera“ kompanijos laukia
puiki ateitis?

