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skulptorius Klaudijus Pūdymas,
architektas Mindaugas Zabarauskas

Ne visi jūrininkai ir laivai grįžta į krantą, todėl, kad užklupti įvairiausių
negandų, pralaimėję kovą su šėlstančia vandens stichija, šaukę, tačiau
nesulaukę pagalbos, ilsisi jūros gelmėse.
Amžių tėkmėje užmirštų ir atmintyje išlikusių šiurpių tragedijų bei
aukų vardai visada primins dramatiškus žmogaus ir jūros santykius.
Jūros dugne guli tarpukariu Lietuvos Trispalvę į plačiuosius vandenis
išplukdę prekybos motorlaiviai: „Neringa“, „Panevėžys“, „Kaunas“, „Nida“,
„Kretinga“, „Utena“, „Marijampolė“, „Šiauliai“. Panašus likimas ištiko ir tuo
metu vienintelį Lietuvos karo laivą „Prezidentas Smetona“.
Tragiškų nelaimių neišvengta ir vėliau – skendo audrų talžomi prekybos laivai, botai, traleriai, jachtos, žvejų valtys Kuršių mariose.
Transporto laivas „Linkuva“, 2000 metų birželio 21-ąją Ramiajame
vandenyne užkluptas uragano, dingo kartu su 18 jūrininkų įgula.
Nuo XX a. trečiojo dešimtmečio iki XXI a. pradžios įvairiose
pasaulio platumose žuvo beveik 300 Lietuvos jūrininkų. Visų jūros aukų
suskaičiuoti neįmanoma.
Virš negrįžusiųjų iš jūros kapų sklando žuvėdros ir albatrosai –
paukščiai, kuriuose, anot legendų, atgimsta žuvusių jūrininkų sielos.
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JŪR A STIPRINA EKONOMINES GALIAS

AT VERKIME LIETUVĄ JŪRŲ VĖJAMS

Eligijus Masiulis
Susisiekimo ministras

Dr. Eugenijus Gentvilas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius

Lietuva – jūrinė valstybė, nuo pat savo istorijos ištakų susijusi su jūra. Nors
pagal teritoriją esame maža šalis, likimo bei geografinės padėties lemta
turėti savo jūros krantą ir stiprius ryšius, jūros keliais mus jungiančius su
pasaulio žemynais, artimais ir tolimais uostais.
Būtent jūra iškelia ir sustiprina Lietuvos valstybės reikšmę. Jūra
suteikia galimę siekti didelių užmojų, būti svariu tarptautiniu derybininku,
skatinančiu ekonominius Europos ir Azijos ryšius, naujų prekybos kelių
atsiradimą.
Jūra mums atveria ne tik plačias ekonomines galimybes, bet ir
partnerystės, investicijų, turizmo, tarptautinio bendradarbiavimo ir augimo perspektyvas.
Puoselėdami savo jūrinę kultūrą, jūrinį gyvenimo būdą, Klaipėdos
uostą ir pajūrio kraštovaizdį, negalime jų įsivaizduoti be laivų. Taip pat ir
be jūrininkų – žmonių, kuriems laivai tapo antraisiais namais, kurių gyvenimai neatskiriamai susiję su jūra.
Visada su pagarba ir ilgesiu prisimename tuos, kuriuos jūra priglaudė
amžinybei. Prie jūros iškilęs paminklas „Albatrosas“ primins išplaukusius ir
negrįžusius jūrininkus ir laivus.
Šiandien jau galime didžiuotis, kad Lietuva sėkmingai rūpinasi
laivybos sauga. Per trumpą laiką prisitaikyta prie smarkiai išaugusių
tarptautinių ir Europos Sąjungos saugios laivybos reikalavimų. Nuo 2009
metų Lietuva yra Baltajame laivų sąraše.
Belieka tik palinkėti, kad išsaugotume šį savo pasiekimą, kad paminklas
„Albatrosas“ visada sulauktų laivų, saugiai sugrįžtančių į savo uostą.

Džiaugiuosi galėdamas būti ne tik liudytojas istorinės dienos mūsų jūrinei
bendruomenei, bet ir idėjos įgyvendintojas. Ši diena pažymi prasmingo
Klaipėdos uosto bendruomenės ir Lietuvos marinistikos žurnalistų klubo
„Marinus“ projekto įgyvendinimą – prie Lietuvos jūrų muziejaus išdidžiai
sparnus iškėlė paminklas žuvusiems Lietuvos jūrininkams ir nuskendusiems
laivams pagerbti.
Sveikinu ir dėkoju visiems, kuriems kilo idėja pastatyti šį paminklą ir
tiems, kurie šią idėją įgyvendino, nes mūsų – jūrinės visuomenės – esminis
siekis ir užduotis – kurti ir plėtoti Klaipėdos, kaip ilgametes jūrines tradicijas turinčio uostamiesčio įvaizdį, atspindėti lietuviškų jūreivystės tradicijų
tęstinumą, pristatyti Lietuvą kaip jūrinę valstybę.
Manau, kad taikliai šiai idėjai įgyvendinti pasirinktas drąsos, laisvės
ir vilties simbolis – jūrinis paukštis ALBATROSAS , kurio skambiu
vardu ir pavadintas paminklas. Tikiuosi, jog ši skulptūrinė kompozicija ne
tik traukia stebėtojų dėmesį unikalumu, bet ir atspindi tai, kas siekiama
ja konstatuoti. Tai pagarba jūrininkams ir laivams, kurių nesulaukėme
grįžtančių į krantą. Jie išliks amžinai su mumis.
Tikiu, kad paminklas, stovintis Smiltynėje, šalia jūros vartų, bei
pasitinkantis į Klaipėdos uostą atplaukiančius laivus ir išlydėsiantis išplaukiančiuosius, taps dar vienu prasmingu ir gražiu Klaipėdos uosto simboliu.
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LAIVAI KAIP IR ŽMONĖS – NEPAKARTOJAMI

Arnoldas Šileika
Akcinės bendrovės Vakarų laivų gamyklos generalinis direktorius
Šiuolaikiški drąsių įgulų valdomi modernūs laivai – didžiuliai vandenynais
plaukiojantys mikropasauliai. Ten galioja eksteritorialumo įstatymas – visi
laivai yra suveneri dalis tų kraštų, iš kurių jie išplaukė į tolimas keliones.
Praradę bet kokį su Lietuvos vėliava jūras raižantį laivą mes tarytum netenkame ir krislelio savos šalies.
Įvairiais Lietuvos istorijos tarpsniais būta nemažai tragiškų įvykių,
ištrynusių laivų vardus ne tik iš registro dokumentų, bet ir žmonių atminties. Kiekvieno laivo ir jūrininko žūtis – skaudus praradimas, jaudinantis
ne tiktai jų savininkus, jūrininkų bendruomenes, laivų statytojus, istorikus,
bet ir toliau nuo jūros gyvenančius žmones.
Laivų kaip ir žmonių likimai yra nepakartojami. Specialistams
jie – ne metalo luitų, o sudėtingų inžinerinių įrenginių, konstruktorių,
statytojų, jūrininkų minčių ir darbų visuma.
Idėja įamžinti tragiško likimo laivų atminimą buvo tokia artima
visiems dvasinį ryšį su jais jaučiantiems žmonėms. Paminklą pagaminome
savanoriškai. Tai – mūsų, laivų statytojų, pagarbos ženklas jūrininkams.
Neįmanoma nepastebėti Klaipėdos jūrų uosto prieigose iškilusio prasmingo monumento išplaukusiems ir negrįžusiems laivams bei jūrininkams.
Jis mums yra svarbus dar ir todėl, kad primena tai, kuo pagrįstai galime
didžiuotis – Lietuva, kurios pakrantę skalauja Baltijos bangos. Ji buvo ir
yra jūrų valstybė jau ne vieną šimtmetį.

Šis monumentas, be abejo, simboliškai atspindi ir dabartinės
Klaipėdos charakterį – čia gyvena ir darbuojasi su jūra susiję žmonės,
švartuojasi prekybos laivai iš viso pasaulio, į kitus kraštus driekiasi keltų
linijos. Prisidėję prie kilnaus projekto jautėmės esą vienos didelės šeimos
dalimi. Tokie paminklai stiprina jūrinį uostamiesčio ir visos valstybės
įvaizdį, ugdo visuomenės pilietiškumą, socialinį aktyvumą.
Lietuvos jūrų muziejaus pašonėje ant akmenų nutūpęs metalinis
paukštis nuo šiol gyvens su mumis – į gimtąjį uostą negrįžusių jūrininkų
šeimos čia galės padėti gėlių, prisiminti savo artimuosius. Šis stiprus ir
kilnus jūrų paukštis nuo pjedestalo moja ir tiems, kurie užklupti negandų
nepalūžta, grumiasi ir dažnai laimi žūtbūtinę kovą su jūra.
Gero vėjo tavo sparnams, Albatrose!
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2007 metais pristatyto paminklo
Lietuvos jūreivystei vizualizacija sudomino Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcijos darbuotojus Gedą
Marozaitę ir Artūrą Drungilą.

Negyvenamoje Horno saloje
pastatytą paminklą Albatrosui
gali aplankyti tik vandenynais
plaukiančių jachtų įgulos.

ALBATROSAI – JŪRŲ ŠAUKLIAI

Jūrininkai tikėjo, kad jiems išplaukus į paskutiniąją kelionę sielos virsta
paukščiais – albatrosais ar žuvėdromis.
Albatrosai laikomi didžiausiais jūrų paukščiais. Atstumas tarp kai
kurių rūšių albatrosų ištiestų sparnų siekia iki 3,5 metrų. Šie paukščiai
sklando gaudydami oro sroves. Išnaudodami nedidelius energijos kiekius,
jie gali nuskristi tūkstančius kilometrų virš vandens. Užfiksuota, kaip albatrosas ieškodamas maisto per 35 paras nuskrido 24 tūkst. kilometrų.
Tai ir stebina jūrininkus toli nuo krantų išvydus didelius, grakščius,
vandens paviršiuje sklandančius paukščius. Net ir tais laikais, kai, plaukiant
jūrose, badas dažnai žvelgdavo jūrininkams į akis, jie nedrįsdavo gaudyti
albatrosų. Manyta, kad taip jie užsitrauks likimo rūstybę.
Albatrosai paplitę pietinėse jūrose nuo Australijos, Antarktidos iki
Afrikos ir Šiaurinėje Ramiojo vandenyno dalyje Havajų salų iki Japonijos,
Kalifornijos, Aliaskos. Šiaurinėje Atlanto dalyje šių paukščių nėra. Jie
išnyko. Dabar užfiksuoti tik atskiri atvejai, kai išskirtinės albatrosų rūšys
apsilanko Atlanto vandenyno dalyje, dažniausiai Škotijoje, tačiau kolonijų
kol kas nekuria.
Viena iš mažesnių albatrosų rūšių – 80 cm ilgio paukštis pavadintas
Atlanto geltonsnapiu albatrosu. Vienas didžiausių šios rūšies paukščių yra
122 cm kūno ilgio Amsterdamo albatrosas. Jis sveria nuo 5 iki 8 kilogramų.
Šių paukščių padėtis kritiškiausia. Jų yra likę apie 100.
Albatrosai gyvena kolonijomis. Jų gyvenimo trukmė apie 30 metų.
Išimtinais atvejais, pavyzdžiui, karališkieji albatrosai, išgyvena iki 60 metų.
Iš viso yra 21 albatrosų rūšis. Jos saugomos. Nuo XX amžiaus pabaigos visos albatrosų rūšys sparčiai nyksta.

Albatrosai, išdidžiai sklandantys virš bangų keterų, nuo
vandenų nutolusius žmones tarsi ragina ne nugara, o veidu
gręžtis į jūros horizontus. Jūrininkų ir marinistų sąmonėje šis
sparnuotis įsirėžęs kaip nežabotos laisvės, romantiškų polėkių,
itin ryžtingų sprendimų ir veiksmų, dažniausiai siejamų su
tolimomis kelionėmis per jūras ir vandenynus, simbolis.
Nuo seniausių laikų albatrosų skrydžiai aukštinami
liaudies sakmėse, dainose, grožinėje literatūroje. Platūs ir
galingi albatroso sparnų mostai – nesenkantis įkvėpimo
šaltinis muzikams, poetams, dailės, monumentalaus meno
kūrėjams. Vienas įspūdingiausių paminklų šiam paukščiui
iškilęs atšiaurioje per kelis amžius jūrininkų kaulais ir burlaivių
griaučiais nusėtoje nuožmių vėjų talžomoje Lotynų Amerikos
žemyno vietoje – Horno kyšulyje.
Net ir dabar tik burinės jachtos palankiais orais gali
priartėti prie šio labiausiai į pietus nutolusio Žemės lopinėlio.
Kartais buriuotojams netgi pavyksta išsilaipinti dviejų
vandenynų sandūroje Čilei priklausančioje negyvenamoje
Horno saloje. Į Horną buvo įžengusi pasaulį apiplaukusi Lietuvos jachtos „Ambersail“ įgula. Anksčiau čia buvo išsilaipinę
dar vieno lietuvių burlaivio „Aura“ buriuotojai. Pirmoji Horno
kyšulį apiplaukė jachta „Laisvė“.
Ant nykios aukštumos, kur nuo Antarktidos atsklidę vėjai
čaižo čia iškilusį metalinį paminklą tenykščių platumų albatrosui, tūkstančius jūrmylių iki Horno nuplaukę buriuotojai
jaučiasi panašiai kaip ir alpinistai, užkopę į aukščiausią pasaulio
viršukalnę Everestą.
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Paminklas sveikina
žmones ir laivus

Aiškinama, kad jūra nėra pašventinta, todėl į gelmes nugrimzdusieji niekada nematys dangaus karalystės. Jūrininkus guosdavo mintis, kad po mirties
jų sielos persikūnys į albatrosus, žuvėdras ir matys plaukiančius laivus.
SIELOS IEŠKO JŪROS PAUKŠČIŲ

Jūreivystės istorikas Aloyzas Každailis tvirtino, kad burlaiviuose giltinė
buvo nematoma, bet nuolatinė palydovė – jūrininkai jos kvatojimą
girdėdavo per audras denį užliejančių purslų debesyje, aukštai ose rifuodami
bures, kęsdami badą ir troškulį. Tais laikais mirtis laivuose buvo tokia dažna,
kad žmonės tiesiog apsiprasdavo su ja. Mirusiųjų jūroje niekas neapraudodavo – tikėta, kad į paskutiniąją kelionę išplaukusių jūrininkų sielos virsta
paukščiais, kurie suka ratus aplink laivą ir stebi, ką daro draugai.
ŽVEJŲ KAIMUOSE – SMĖLIO KAUBURIAI

Nors Klaipėda jau nuo XVI amžiaus vidurio ėmė garsėti kaip pirklių,
laivavedžių ir burlaivių statytojų miestas, nėra žinių, kad tuo metu
jūrininkams čia rodyta išskirtinė pagarba. Per audras Kuršių mariose ir
Baltijos platybėse žuvusiems žvejams Karklės ar Nidos kapinaitėse supilti
smėlio kauburiai niekuo nesiskirdavo nuo kitų mirusiųjų kapų. Nebent
didesnes nelaimes pažymėdavo kopose iškilę mediniai kryžiai.
Seniesiems klaipėdiečiams jūros alsavimą primindavo krante mirksintys švyturiai, pirklių sandėliais nusagstytos Danės uosto krantinės,
žuvų turgavietė, muitinės, navigacijos mokyklos pastatai, kai kurių su jūra
susijusių gatvių pavadinimai.
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Jachtos „Ambersail“ kelionę aplink
pasaulį primenantis knechtas
daugeliui klaipėdiečių yra mielesnis nei Žvejo skulptūra Danės
krantinėje.

Pradinį paminklo žuvusiems
Lietuvos jūrininkams ir laivams
projektą iniciatyvinės grupės nariai
Susisiekimo ministerijai pristatė
2007 metų vasarą.

KR ANTINĖSE – JŪREIVYSTĖS SIMBOLIAI

Sovietmečiu miesto simboliu tapo upėje prišvartuotas trofėjinis burlaivis
„Meridianas“. Žvejų vardu pavadinti nauji kultūros rūmai, prekybos įstaigos,
pastatyta Jūrininkų ligoninė. Bandymai sureikšminti jūreivystę ne visada
būdavo sėkmingi – Klaipėdos centre pastatyto Žvejo paminklo miestiečiai
nepamėgo. Klaipėdiečius tada labiau viliodavo jūreiviškais vardais pavadintos
aludės, restoranai, viešojo maitinimo įstaigos – „Neptūnas“, „Regata“, „Puta“,
„Bangpūtys“, užeiga prie uosto, jūrininkų praminta „Surūdijusi šakutė“.
Sąjūdžio laikais Danės krantinėje iškilę paminkliniai knechtai
trims jachtoms („Lietuva“, „Audra“ ir „Dailė“) primena pirmąjį lietuvių
buriuotojų žygį per Atlantą. Švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį,
panašus paminklas Kruizinių laivų terminale įprasmino jachtos „Ambersail“ odisėją aplink pasaulį. Miesto vidurinei mokyklai buvo suteiktas
Lietuvos jūreivystės pradininko Liudviko Stulpino vardas. Garsių kapitonų
vardais pavadinti ir keli lietuviški motorlaiviai.
SUMANY TA PAGERBTI NEGRĮŽUSIUS

Idėja pagerbti žuvusius jūroje nėra nauja. Šv. Kazimiero bažnyčios bokšte
norėta sumontuoti didžiulį apšviečiamą kryžių, kuris tarnautų kaip kelrodis
laivams ir būtų pagarbos ženklas žuvusiems jūrininkams. Siūlyta ties Olando
kepurės skardžiu po jūra iškasti tunelį, vedantį į simbolines jūreivių ir laivų
kapines. Buvo raginimų paminklą jūrininkams statyti mariose ant platformos
arba prie Kiaulės Nugaros salos ant nebenaudojamo deviacijos įrenginio.

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“ pasiūlė realistišką
variantą – memorialą žuvusiems jūrininkams ir laivams įrengti ne atviroje
jūroje ar jos dugne, o uosto teritorijoje.
Tuomečio susisiekimo ministro Algirdo Butkevičiaus iniciatyva
2007 metais suburta darbo grupė parengė paminklo koncepciją. Po ilgų
svarstymų rasta tinkamiausia vieta – Kopgalyje. Iniciatorių siūlymus
apsvarsčiusi Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2008 m. birželio 6 d.
pritarė darbo grupės prašymui įamžinti žuvusių Lietuvos jūrininkų bei
nuskendusių laivų atminimą ir leido pastatyti jiems skirtą memorialinį
„ALBATROSAS“ paminklą miestui priklausančioje Smiltynės dalyje – Kuršių marių
pakrantėje šalia Jūrų muziejaus.
Metalo skulptūra – baltai dažyta, orientuota į
šiaurę. Stovi Smiltynės pakrantėje, šalia Lietuvos
jūrų muziejaus. Skulptūros plastika ir pastato
architektūros formos harmoningai susilieja.
Tamsiomis trinkelėmis išklota aikštelė apdailinta
pilkšvo granito plokštėmis. Monumentą puošia
užrašas „Išplaukusiems ir negrįžusiems“.
Aukštis − 11,9 metro
Svoris − 2,5 tonos
Plačiausia vieta − 2,5 metro (sparno)
Suvirinta iš 24 metalo konstrukcijų
Aikštelės spindulio ilgis − 8 metrai
Rėmėjai:
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija,
AB Vakarų laivų gamykla,
Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas
„Marinus“

PAGR A ŽINO UOSTAMIESČIO SILUETĄ

Projekto svarbą suvokė ir susisiekimo ministru tapęs klaipėdietis Eligijus Masiulis. Jo tėvas yra jūrininkas, daug metų dirbo žvejybos laivuose.
E. Masiulis skatino, kad paminklo idėja būtų įgyvendinta 2011 metais.
Pagal skulptoriaus Klaudijaus Pūdymo ir architekto Mindaugo Zabarausko sukurtą projektą Smiltynėje iškilo iš nerūdijančio plieno lakštų
sumontuotas paminklas. Įvairius variantus svarstę kūrėjai nusprendė, kad
jis turi vaizduoti jūrininkams artimiausią jūrų paukštį – albatrosą.
Užsakovų norai įgyvendinti – grakščių formų meno kūrinys
pagražino Klaipėdos uosto siluetą. Savo metalinius sparnus išskleidęs
Albatrosas sveikina ne tik į Jūrų muziejų traukiančius lankytojams, bet ir
visus uosto kanalu plaukiančius laivus. Naktį apšviesta skulptūra skrodžia
tamsą – ji matoma iš toli laivams įplaukiant į uostą.
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2008 metais paminklo „Albatrosas“
statybos vietą parinko tuometis
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos infrastruktūros vadovas
Algirdas Kamarauskas ir uosto
kapitonas Viktoras Lukoševičius.
Sumanymui įamžinti žuvusių
jūrininkų ir laivų atminimą pritarė
Lietuvos Vyriausybė ir Klaipėdos
miesto taryba.

AT VIR AS LAIŠKAS KLAIPĖDOS MIESTO TARYBAI

Klaipėda – vienintelis šalies uostamiestis, kurio istorija primena ilgamečius
lietuvių lūkesčius prisišliejus prie Baltijos tapti solidžios, kaimynams
prilygstančios jūrų valstybės atstovais. Lietuva tokia tapo vėl atgavusi
nepriklausomybę – veržliai plėtojamas jūrų uostas, jūras ir vandenynus
raižo laivai su nacionaline vėliava.
Uostamiesčių įvaizdį formuoja laivais aplipusios krantinės, savita
gatvių ir aikščių architektūra, monumentai garsiems laivavedžiams,
keliautojams, kitoms istorinėms asmenybėms. Tokių paminklų yra ir
Klaipėdoje, tačiau jie kažin ar atspindi per karus smarkiai nuniokoto miesto sąsajas su jūra. Atėjo laikas mąstyti apie būtinybę iškiliau įprasminti
mūsų krašto jūreivystės praeitį ir dabartį.
Vaizdas pasikeistų, jeigu šalia Lietuvos jūrų muziejaus pastatytume
šiuolaikišką monumentą visiems XX-XXI amžių sandūroje žuvusiems
jūrininkams ir laivams pagerbti (siūlomas pavadinimas – „Išplaukusiems
ir negrįžusiems“). Jis primintų praeitį, pristatytų Lietuvą kaip jūrų
valstybę. Tokiai idėjai jau pritarė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija, miesto savivaldybė, menininkų ir architektų bendruomenės.

Darbo grupės dėl paminklo žuvusiems Lietuvos
jūrininkams ir laivams sukūrimo nariai:
Sigitas Dobilinskas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
vadovas
Vytautas Lygnugaris
Lietuvos laivų savininkų asociacijos
prezidentas
Aloyzas Kuzmarskis
Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos
prezidentas
Arnoldas Šileika
Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų
asiociacijos prezidentas
Gediminas Pilaitis
Lietuvos marinistikos žurnalistų klubo
„Marinus“ prezidentas

Monumento dominante galėtų tapti Smiltynėje iškilusi metalo
skulptūra, vaizduojanti ištvermingą, audrų nebijantį jūrų paukštįi–
albatrosą. Tai vienas raiškiausių jūreivystės simbolių. Krante užtenka
vietos ir meno akcentais paženklintai viešųjų renginių erdvei. Skulptūros
tūriai – tolesnių diskusijų reikalas. Uosto panoramą papuoštų iš visų pusių
apžvelgiamas, pro šalį plaukiantiems laivams atsiveriantis paminklas.
Tokį projektą įmanoma realizuoti valstybės, kitų miestų savivaldybių,
privačių rėmėjų lėšomis. Neatmestinos ir geranoriškai nusiteikusių piliečių
aukos. Klaipėdos uostas – Lietuvos jūrų vartai į pasaulį, todėl sparnus
išskleidusi visuomenės paremta paminklo jūreivystei iniciatyva atspindėtų
šio projekto svarbą ne vien tik pajūriui.
Susisiekimo ministerijos jau suburta visuomeninių organizacijų darbo
grupė, sulaukusi Klaipėdos savivaldybės, kitų valstybės institucijų pritarimo šiai idėjai, galėtų toliau tęsti svarstymus ir subrandinti tinkamiausią
tokio memorialo koncepciją – socialinio projekto finansavimo šaltinių
paieškoms būtų suteiktas reikiamas pagreitis.
Prašome Klaipėdos miesto tarybos įvertinti šią iniciatyvą ir pritarti
mūsų siūlomai idėjai pagerbti jūrininkus. Derinimo procedūros būtų
vykdomos atsižvelgiant į savivaldybės patvirtintą Žymių žmonių, istorinių
datų ir įvykių įamžinimo viešosiose erdvėse aprašą.
2008 m. balandžio 30 d.
Klaipėda
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Naujasis Klaipėdos
simbolis

Per pirmąją tarpukariu surengtą Jūros šventę lietuviai buvo raginami mesti
visus darbus ir važiuoti į Klaipėdą. Ne visi artojų krašto atstovai tuomet
suvokė, kuo daugeliui žmonių baugi, šalta ir atgrasi Baltija yra tokia svarbi
jaunai valstybei ir kodėl reikia ją šlovinti.
Netgi tuometis Lietuvos Prezidentas aukštaitis Antanas Smetona,
atvykęs į Klaipėdą, suskato propaguoti jūrą ir jos verslus – pasiraitojęs
kelnes tautos vedlys braidžiojo po Smiltynės paplūdimį. Regis, jis šitaip
mėgino drąsinti kopose susispietusias kaimo moteris, kurios iki tol nematė
jūros, negirdėjo į krantą dūžtančių bangų mūšos griausmo.
Paminklas jūrininkams ir laivams atkartoja virš vandenynų sklandančio
audrų nebijančio jūrų paukščio albatroso formas. „Metalinio paukščio
figūra, vienu sparnu tarsi rėžianti bangas, o kitu lyg burė, įsiremianti į
dangaus skliautą, yra ne tik šiurpių tragedijų jūroje, bet ir tvirtybės, stichijos
nepalaužiamų žmogaus dvasios galių simbolis“, – taip paminklo idėją
apibūdina jo kūrėjas klaipėdietis skulptorius Klaudijus Pūdymas.
Iš tolo matomas ir vis didėjantis „Albatroso“ siluetas atsiveria į
Lietuvos jūrų muziejų žengiantiems lankytojams. Ant postamento
sustingusi skulptūra sveikina pro šalį praplaukiančius laivus – jūrininkų
įgulos ir keleiviai nuo viršutinių denių gali apžvelgti naująjį Klaipėdos
uosto simbolį – ant akmenų įsitaisiusį metalinius sparnus išskleidusį
jūrų paukštį.
Dideliuose pasaulio uostuose arba jų prieigose stūkso įspūdingesnių
dydžių paminklai. Sulaukęs siūlymų aukštinti paminklą iki 20 metrų
architektas Mindaugas Zabarauskas atsispyrė gigantomanijos pagundai:
„Klaipėda – ne toks miestas, kad čia galėtų iškilti Laisvės statulą Niujorko uoste primenantys monumentai. Šiaurėn orientuota jūros paukščio
skulptūra neužgožia šalia esančių Jūrų muziejaus statinių, harmoningai
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Originalios metalo skulptūros
gimimo vieta − Vakarų laivų
gamykla.
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Pirmasis metalinio paukščio skrydis
per uosto akvatoriją Lietuvos jūrų
muziejaus delfinariumo link.

suderinta su Kuršių nerijos aplinka. Krantinėje įrengta santūri erdvė
viešiesiems renginiams, jūrininkų pagerbimo ceremonijoms“.
Turbūt simboliška, kad skulptūra buvo pagaminta jūrininkams artimoje, pažangiomis technologijomis garsėjančioje Vakarų laivų gamykloje.
Įmonės specialistams tai buvo pirmasis toks užsakymas – panaudojus
moderniausią lazerių įrangą, kompiuterines programas, iš didžiulių
nerūdijančio metalo lakštų išpjautas formas suvirino geriausi laivų korpusų
montuotojai. Neįprastas gaminys sveria pustrečios tonos.

Smiltynėje nutūpęs „Albatrosas“ iš
savo lizdo žvelgia į Klaipėdos jūrų
uostą.
Jūrų paukščio skulptūrą tupdyti į
akmeninę gūžtą padėjo projektuotojai, autoriai, rangovai, uosto
direkcijos specialistai.
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Pagarbos jūrininkams
tradicijos

Daugelyje pasaulio kraštų įprasta pagerbti žuvusius jūrininkus. Lietuvoje
įvairiais laikotarpiais žuvusių jūrininkų ir laivų atminimą įprasmina ir
Smiltynėje naujai iškilęs metalinis jūrų paukštis „Albatrosas“.
TR ADICIJOS PRIE BALTIJOS

Jūrininkų pagerbimo tradicija pasaulyje siekia tuos laikus, kai žvejų
kaimelių bažnyčiose buvo įrengiamos specialios koplyčios, memorialinės
lentos. Jose būdavo įrašomos tragiško likimo ištiktų jūrininkų pavardės.
Vienoje Klaipėdos bažnyčių eksponuojamas laivo modelis primena,
kad parapijoje yra jūrininkų. Būtingės liuteronų bažnyčios viduje ant
grandinės kabantis mėlynas tristiebis viduramžių burlaivio modelis atspindi jūrinę šių maldos namų ir gyventojų kilmę.
Drevernos, Karklės, Nidos, Juodkrantės etnografinėse kapinaitėse
pastebimos senų medinių krikštų, kitų paminklų liekanos. Jos byloja apie
skaudžias nelaimes Kuršių mariose ir Baltijos priekrantėje.
Daugelyje šalių aplink Baltiją pastatyti paminklai žuvusiems jūroje.
Įspūdingas memorialas žuvusiems vokiečių jūrininkams „Laboe Naval Memorial“ pasitinka laivus Kylio uoste. Kaip pagarbos ženklai saugomi istoriniai laivai. Talino centre šiurpias akimirkas, kai jūra staiga nusinešė šimtus
gyvybių, primena paminklas nuskendusio kelto „Estonia“ keleiviams.
ATMINIMO VIETOS KLAIPĖDOJE

Nuo 1934 metų Klaipėdoje rengiamose Jūros šventėse laivai tradiciškai
išplaukia į Baltiją. Lygiai vidurdienį į jūrą nuleidžiami gėlių vainikai, metamos puokštės. Jūros švenčių išvakarėse jūrininkai pagerbiami Lietuvos jūrų
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Lietuvos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, karo laivu išplaukusi
į Baltiją, pagerbė žuvusius
jūrininkus.

Pirmasis Klaipėdos jūrų uosto kapitonas Liudvikas Stulpinas Kopgalio
kapinaitėse palaidotas vykdant
paskutiniąją jo valią.

muziejuje prie kuklaus paminklo „Jūrą Lietuvai atvėrusiems“. Gėlės dedamos ir Skulptūrų parke prie paminklo Ramiajame vandenyne uragano nuskandintai motorlaivio „Linkuva“ įgulai. Jūrų kapitonų klubo nariai kasmet
pagerbia Kopgalio kapinaitėse palaidoto Lietuvos jūreivystės pradininko
Liudviko Stulpino atminimą. Ant šiaurinio molo inkaras primena pirmosios lietuviškos jachtos „Budys“ žūtį. Kairiojoje Danės krantinėje pastatytas
knechtas kovą su stichija Baltijoje pralaimėjusiam žygeiviui Gintarui Paulioniui. Nepamiršti ir karo pabaigoje ties Klaipėda nuskandinto Vokietijos
karo laivo „Fusilier“ jūrininkai bei juo plaukę iš Kuršo katilo sprunkantys
pabėgėliai. Aukas primena memorialas Klaipėdos vokiečių karių kapinėse.
PAGARBOS NIEKADA NEBUS PER DAUG

Karo metais ties Klaipėda nuskandinto transporto laivo „Fusilier“
aukų atminimas įamžintas
Vokiečių karių kapinėse.

Atskirų kapinių, kuriose būtų laidojami jūrininkai, Lietuvoje nėra – dauguma jų ilsisi įvairiose šalies vietose. Tik uostamiesčio Joniškės kapinėse
yra vieta, vadinama anapilin išėjusių garsių klaipėdiečių jūrų kapitonų galerija. Su vandens stichija susidūrę laivavedžiai, uostininkai, laivų statytojai
įsitikinę, kad krante iškilusių pagarbos su jūra susijusiems žmonėms ženklų
nebus per daug.

L. Stulpinas, būdamas 15 metų, nuvyko L. STULPINAS TIESĖ R ANKĄ SKĘSTANČIAM „TITANIKUI“
į Liepoją ir įsidarbino laive jaunesniuoju
jūrininku. Įgijęs praktikos, baigęs jūreivystės Korektiškas, mandagus, ramus kritinėse situacijose. Taip amžininkai
mokslus, trejus metus tarnavo Rusijos ledlaužyje apibūdino pirmąjį Lietuvos jūrų kapitoną Liudviką Stulpiną (1871–1934).
„Ledokol II“. 1907 metais dirbo jaunesniuoju
Iš Telšių apskrities kilusiam L. Stulpinui buvo lemta susidurti su
šturmanu garlaivyje „Livonia“.
1907 metais Rusijos Rytų Azijos laivininkystei atidarius jūrų liniją Liepoja-Niujorkas,
L. Stulpinas buvo paskirtas garlaivio „Estonia“
vyresniuoju šturmanu. Vėliau lietuviui buvo
patikėtos didžiausių kompanijos laivų „Littuania“, „Birma“, „Rusj“ kapitono pareigos.
Grįžęs į Lietuva vadovavo Klaipėdos uostui.

Šiaurinį Klaipėdos uosto molą, kuriame
stovi paminklas pirmosios lietuviškos
jachtos „Budys“ aukoms atminti, kasmet
aplanko jūrų kapitonai.

šiurpiausia XX a. jūrų tragedija – „Titaniko“ katastrofa Šiaurės Atlante.
Kapitono L. Stulpino vadovaujamas garlaivis „Birma“ tuo metu
plaukė iš Niujorko į Roterdamą. Balandžio 14-ąją, 23 val. 45 min. laivo
telegrafas užfiksavo „Titaniko“ pagalbos šaukinį. „Birma“ iškart pasuko
skęstančio lainerio link. Iki jo reikėjo plaukti apie 100 jūrmylių. Po 6
valandų priplaukę tragedijos vietą jūrininkai jau nebeišvydo „Titaniko“.
Okeanininis laineris, plukdęs 2224 keleivius, po susidūrimo su ledkalniu ant vandens išsilaikė dvi valandas „Birmai“ atplaukus į nelaimės vietą,
žmones jau gelbėjo laivas „Carpathia“.
Atlanto bangos pasiglemžė du „Titaniko“ keleivius lietuvius – kunigą
Juozą Montvilą ir šaltkalvį Elizerą Gilinskį. Pasak liudininkų, J. Montvila
iki paskutinės akimirkos guodė žmones ir klausė išpažinčių.
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Akistata su
šėlstančia jūra

Londone kompanijos „Lloyd‘s“ būstinėje esantis 1799 m. sudužusio laivo
„Lutine“ varpas skamba vis rečiau, tačiau nuo nelaimių jūrose ir šiais laikais
niekas negali būti apdraustas.
GYVYBĖ – SVARBIAU UŽ KROVINIUS

Nyksta ne tik tradicijos, bet ir mažėja su visa įgula žūvančių laivų.
Modernėja laivai, jų gelbėjimo, žmonių apsaugos ir paieškos sistemos.
Per šimtmetį nuo „Titaniko“ žūties, kuri paskatino kurti bendrą
pasaulinę laivų ir jų įgulų apsaugos sistemą, pažengta smarkiai į priekį.
Vis tiek netgi ir nediduką Baltijos jūros regioną kartkartėmis sudrebina pranešimai apie skaudžias laivų avarijas. Jūrininkai visada yra pasirengę
XIX a. Vitės bendruomenės jūros šėlsmo sukeltoms nestandartinėms situacijoms tiek savame, tiek netoli
antspaude buvo pavaizduotas plaukiančiame ir pagalbos signalą siunčiančiame laive.
skęstantis laivas.
Baltiją, kaip ir bet kurią jūrų ar vandenynų dalį, nuolat stebi patyrę kapitonai koordinatoriai. Jūrų paieškos ir gelbėjimo tarnybos gali nurodyti bet
kuriam artimiausiam laivui plaukti padėti gelbėti žmonių. Laivų įgulos privalo susiprasti, kad žmonių gyvybė jūroje yra svarbiau už gabenamus krovinius.
Nors ir neturėdama pavojingų uolų, Lietuvos pakrantė yra nusėta
nuskendusių laivų. Pavojingiausia vieta yra ties Klaipėdos uosto molais.
Čia viskas vyksta taip greitai ir tokiomis prastomis oro sąlygomis, kad net
gelbėtojai nesuspėja į pagalbą.
Šiurpi buvo burlaivio „Guardian“ žūtis 1804 m. – nuskendo 53
žmonės. Jachtai „Budys“ 1933 m. užplaukus ant akmenų, žuvo 3 jaunuoliai. Tanklaivio „Globe Asimi“ katastrofa 1981 m. Lietuvos pajūryje virto
didžiule nelaime – išsiliejo 10 tūkst. tonų mazuto. Visa tai įvyko uosto
vartuose arba šalia jų.
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Nidoje įkurta gelbėjimo stotis
nuo 1912 metų teikė pagalbą
skęstantiems jūrininkams.

Lietuvos karinėse jūrų pajėgose
nuolat budintys gelbėtojai į
pagalbą gali kviesti ir sraigtasparnius.
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Sovietmečiu karo naras Antanas
Vaišvila, specialiais prietaisais
nuleistas į Barenco jūros gelmes,
traukė žuvusius jūrininkus iš
nuskendusių povandeninių laivų.

Kraupių nelaimių prie Lietuvos krantų būtų buvę dar daugiau, jei ne
gelbėtojai. 1803 m. Bomelsvitėje pradėjo veikti gelbėjimo stotis – pirmoji
ne tik Lietuvos, bet ir Šiaurės Rytų Baltijos pakrantėje. Nuo seno gelbėtojų
stotis buvo ir Melnragėje. Skęstančiųjų laivų gelbėjimas buvo įprastas
Klaipėdos Vitės priemiesčio gyventojams.
Drąsūs vyrai leisdavosi į jūrą paprastomis medinėmis valtimis gelbėti
skęstančiųjų. Neretai ir jie patys tapdavo jūros aukomis. Klaipėdos uosto
meistras Peteris Schroeteris žuvo 1804 m. sausio 31 d., gelbėdamas
burlaiviu „Guardian“ plaukusius žmones. Gelbėtojai dirbo savanoriškai,
gelbėjimas buvo garbės reikalas.
Šiandien žmonių gelbėjimas yra patikėtas Lietuvos karinių jūrų pajėgų
Jūrų gelbėjimo koordinaciniam centrui. Į pagalbą kariškiai pasitelkia ne tik
laivus, bet ir sraigtasparnius, pasieniečius, uosto tarnybas.
Yra buvę atvejų, kai gelbėti jūrininkų į Lietuvos pakrantę per audringą
Baltiją sraigtasparniais atskrisdavo gelbėtojai netgi iš Švedijos.
Jūreivystėje jau seniai nebegalioja posakis, kad skęstančiųjų gelbėjimas
yra jų pačių reikalas. Kai jūroje tenka gelbėti žmones, vienodai stropiai
kartu su karo jūrininkais ir aviatoriais dirba ir Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto kapitono, Lietuvos saugios laivybos administracijos, Valstybės sienos
apsaugos tarnybų pajėgos.

LIETUVIO TARNYBA – PO VANDENIU

SSRS karo laivyne lietuviai prievolininkai plaukiojo torpedų, minų tralavimo, pakrančių apsaugos, povandeniniais laivais. Ne visų jų sulaukė tėvai.
Duomenys apie žuvusius jūrininkus buvo slepiami.
Kraupios tylos ir užmaršties skraistė buvo praplėšta tik 2000 metais,
kai Barenco jūroje nuskendo Rusijos atominis povandeninis laivas „Kursk“
(K-141), vadintas pačiu moderniausiu ir nepaskandinamu. Ši katastrofa
nusinešė 118 jūrininkų gyvybes.
„Kursk“ žūtis sujaudino ir lietuves motinas, kurių sūnūs kažkada tarnavo SSRS kariniame jūrų laivyne. Jų nesulaukusiems tėvams dalinių vadai
atsiųsdavo tuos pačius lakoniškus pranešimus: „Jūsų sūnus didvyriškai
žuvo kariniame poste vykdydamas kovinę užduotį“.
Artimųjų prašymai nurodyti, kur palaidoti žuvusieji, likdavo be jokio
atgarsio. Tėvai turėdavo patys susiprotėti, kad pašauktų į karo tarnybą ir
negrįžusių į namus jaunuolių kapai – jūrų ir vandenų dugne.
Šauktinį gargždiškį Antaną Vaišvilą likimas nubloškė į Sevastopolį –
mokėsi Juodosios jūros karinio laivyno narų mokykloje. Perkeltas į Taliną
pusketvirtų metų dirbo gelbėjimo laive CC-35. Jam teko gelbėti jūrose
nuskendusius laivus, traukti iš vandens minas, torpedas.
Laivo „Kursk“ tragedija dabar jau 70-metį A. Vaišvilą sugrąžino į
praeitį. 1967 metais jam Barenco jūroje teko nerti į šaltas gelmes ir kelti iš
dugno su įgula nuskendusį SSRS povandeninį laivą.
Vadinamojo 513-jo projekto povandeniniai laivai buvo statomi
Leningrade. Šaltojo karo įkarštyje su JAV karo laivynu konkuravę Sovietų
Sąjungos admirolai gyrėsi, jog tai patys moderniausi pasaulyje dyzelinu
varomi povandeniniai laivai.
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SSRS karinis laivas CC-35 buvo
aprūpintas tais laikais modernia
gelbėjimo ir paieškos įranga.
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Šiurpi tragedija laive „Novorosijsk“
nusinešė 611 žmonių, tarp jų ir 10
šauktinių iš Lietuvos, gyvybes.

1961 metais du tokie laivai buvo bandomi Barenco jūroje. Iš Murmansko išplaukę į atvirus vandenis jie po kurio laiko prarado ryšį su kranto
bazėmis ir dingo. Tik po šešerių metų gelbėjimo laivui CC-35, kuriame
tarnavo A. Vaišvila, buvo įsakyta surasti šiuos skenduolius.
Paslaptingai dingusių laivų paieškos truko ištisus metus. Jų žūties
vietą vilkdami tralus aptiko žvejai. Akustiniais prietaisais ištyrus jūros
dugną, paaiškėjo, jog ten guli vienas kariškių ieškomų povandeninių laivų.
Specialia gelbėjimo kapsule nuleistas į 180 metrų gelmę A. Vaišvila
laivo korpuse pramušų neaptiko. Metalo lynais skenduolis buvo pakeltas į
60 metrų gylį. Ten pritvirtinti plaukiojantys pontonai laivą pakėlė į jūros
paviršių. Du galingi vilkikai jį nutempė į Murmansko uostą.
A. Vaišvila mano, kad kitiems nebūtina žinoti, ką jis matė įžengęs į
atvertas povandeninio laivo patalpas, kuriose rasti 57 mumijas primenantys žuvusių jūrininkų kūnai. Pasak jo, narai šiurpiais prisiminimais nelinkę
dalytis.
Po to viskas vyko slaptai – be jokių šermenų, pagerbimo ceremonijų.
Žuvusieji, kaip malkos sukrauti į automobilius, kažkur išvežti. A. Vaišvila
netiki, kad jų palaikai grąžinti artimiesiems: „Jie visi sugulė į brolišką kapą,
kurio vietos niekas nežino. Žinios apie laivų žūtis buvo slepiamos. Sakydavo, jog tai – valstybės paslaptis“.
Povandeniniams laivams palietus dugną, padėtis dar nėra beviltiška –
viskas priklauso nuo avarijos aplinkybių, gylio. Įgulos nariai specialiais
aparatais gali ir patys išnirti į jūros paviršių. To, aišku, nepadarysi, jeigu
laivas nugrimzta į vandenyno gelmes.
Sandariai uždarytame laive po vandeniu įgula gali išgyventi kelias paras. Tokiais atvejais iš laivo į jūros paviršių išleidžiami signaliniai plūdurai,
nurodantys gelbėtojams skendimo vietą.
Didžiausia gelmė, į kurią nerdavo A. Vaišvila, siekdavo iki 200 metrų.
Povandeniniai laivai dažniausiai plaukiodavo 400 metrų gylyje.

„NOVOROSIJSK “ ŽŪTIES ATGAR SIAI LIETUVOJE

1955 metų spalio 29-osios naktį Sevastopolio uoste nugriaudėjęs sprogimas pramušė netoli kranto stovėjusio SSRS karo laivo „Novorosijsk“
korpusą. Tuometis Juodosios jūros karinio laivyno flagmanas po trijų
valandų apsivertė aukštyn dugnu ir nuskendo.
Žuvo tuo metu laive „Novorosijsk“ buve lietuviai – J. Malinauskas, P. Petrulevičius, J. Grinkevičius, J. Bardauskas, V. Ūsas. Pavyko
išsigelbėti K. Juodeliui, V. Rudžioniui, L. Andriulaičiui, V. Sakalauskui,
R. Marcinkevičiui. Šis aukų sąrašas nėra visas.
„Novorosijsk“ įgulą sudarė 2000 jūrinininkų. Per katastrofą žuvo 611
žmonių, tarp jų – 56 mėginę padėti skęstantiems gelbėtojai. Žinoma, kad į
namus negrįžo 10 šiame laive tarnavusių šauktinių lietuvių. Apie „Novorosijsk“ tragediją prabilta tik subyrėjus Sovietų Sąjungai.
Rusijos valdžia „Novorosijsk“ įgulą prisiminė po 45 metų – 609 žuvę
jūrininkai po mirties apdovanoti ordinais. Jie prisegti ir 109 gyviesiems.
Apdovanojimais už drąsą pagerbti likę gyvi gelbėtojai.
Šešių laive „Novorosijsk“ žuvusių lietuvių artimiesiems perduoti
atminimo medaliai.
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Lietuvos jūreivystė:
nuo mitų iki šiandienos

Jūreivystė Lietuvoje skirstoma į keturis etapus: senasis laikotarpis iki Pirmojo pasaulinio karo, lietuviškas tarpukaris ir Antrasis pasaulinis karas bei
tarybinis laikotarpis ir nūdiena, kurios negalima atskirti nuo praeities.
SENOVĖJE LAUKTA ŽALČIŲ IR KAPERIŲ

Persipynė legendos ir realybė
Lietuva yra nuo seniausių laikų susieta su jūra. Lietuviškuose mituose
„Eglė – žalčių karalienė“, „Jūratė ir Kąstytis“, „Palemonas“ yra sąlyčio su jūra
ir upėmis.
Atplaukiančio žalčio laukimas turi sąsajų su jūros stichija, jos
personažais – Perkūnu ir jo rūstybe Jūratei bei Kąstyčiui. Tai galima vertinti kaip tam tikrą mitologinį su tragedijomis jūrose susietą siužetą.
Mitas apie Palemoną – iš Romos pabėgusį ir prie Nemuno, Dubysos
ir jūros įsikūrusį kunigaikštį – gali būti Lietuvos jūrų verslo suklestėjimo
įvaizdis. Palemono sūnūs Kunas įkūrė Kauną, o Borkus – Jurbarką.
Dabartinį Lietuvos pajūrį nuo IX a. kontroliavo kuršiai, 1252–
1453 m. – Teutonų ordinas, XV–XVIII a. – pietinę dalį vokiečių ordinas,
po to Prūsijos valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė iki 1794 m. turėjo
siaurą Palangos – Šventosios ruožą, kuris vėliau atiteko Rusijos imperijai.
Nuo seniausių laikų Lietuvos pajūrio gyventojai kovojo su švedais,
sembais, kitais iš jūros puolusiais priešais.
Klaipėdos uostas – lyg rakštis
Klaipėdo uostas minimas nuo 1520 m. Ordino didysis magistras Albertas
Brandenburgietis pripažino būtinybę ties įplauka į Kuršių marias įkurti
muitinę. Tie metai Klaipėdai buvo ypač nepalankūs. Ją užpuolė Dancingo
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1920 m. į Klaipėdą atplaukė pirmasis lietuviškas motorinis burlaivis
„Jūratė“.

laivai. Padegtas miestas, akmenimis užverstos Danės žiotys. Akmenys buvo
keliami net iki 1821 m.
Uosto Klaipėdoje būta ir seniau. 1456–1457 m. Dancigo kaperių
laivynas blokavo Kryžiuočių ordinui priklausiusį Klaipėdos uostą.
Įvairiuose dokumentuose minima, kad už sąsiaurio giliau Kuršių mariose buvo laivų žiemojimo ir slėpimosi nuo audrų vieta. Pagal seniausius
Klaipėdos uosto aprašymus Danės atšakose buvo medinės krantinės ir
sandėliai. Kūręsis tik upėje XVII a. uostas buvo kiek perstatytas. Jame buvo
svarstyklės, pakavimo namai, privatūs sandėliai, sankrovos aikštelės. Gylis
tuomet siekė iki 3,1 metro. Karavelės (gramzda apie 2 m) ir kogai (apie 3
m) galėjo įplaukti į Danės uostą. Galeonai (gramzda apie 3,5 m), fliutės
(iki 4,5 m) stodavo Klaipėdos sąsiauryje ir būdavo iškraunamos prekių
valtimis. Į Klaipėdos uostą dažniausiai atplaukdavo burlaiviai iš Liubeko,
Dancigo, Piluvos, Gotlando, Stokholmo.
Istorijoje užfiksuota, kad klaipėdiečiai parengę dvi kaperių jachtas
plaukė į Baltijos jūrą puldinėti pirklių laivų. Įvairiais laikais Baltijos jūroje
siautėjo ne tik aplink ją esančių kraštų, bet ir Prancūzijos kaperiai, Anglijos
kariai.
Mėgino sutelkti kaperių laivyną
Dancigo kapitonų vadovaujamas kaperių laivynas buvo suburtas 1456
m. Jis didesnės įtakos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jūrų plėtrai
nepadarė. Ir kaperių laivynas didesnių pergalių nepasiekė. Pradžioje blokuoti tik uostai.
Maskvos kunigaikščių veržimasis į Livoniją ir siekis užsitikrinti
priėjimą prie Baltijos neliko nepastebėtas Lietuvoje. 1558 m. prasidėjęs
Livonijos karas buvo pirmasis Lietuvos valstybės karas dėl Baltijos jūros.
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Liublino unijos akto 1569 m. suvienytos Lenkijos karalystė ir Lietuvos
didžioji kunigaikštystė siekė gintis nuo Maskvos veržimosi prie Baltijos ir
švedų puldinėjimo iš jūros.
Kaperių laivyno sistemą atnaujinęs Žygimantas Augustas siekė plėsti
ir bendros valstybės laivyną. Jam anksti mirus, Lenkijos ir Lietuvos galeonų
laivynas Baltijoje nepaplito. Nustojo veikti specialiai įkurta Jūrų komisija,
išsisklaidė kaperių laivynas.
Atnaujinęs kaperių licencijų išdavimą, burti karo laivus bandė
1579 m. žygius prieš Rusiją rengęs Steponas Batoras. Didesnio laivyno
suburti nepavyko.
Zigmantas Vaza III 1598 m. buvo surinkęs apie 80 laivų kovai su
Švedija. Pralaimėjus laivyno mūšį prie Švedijos krantų, atgal grįžo 24 laivai.
Įsigalint švedams, kurie užgrobė Rygą, Kuršą, grasino danams, rusams,
remdamasis kaperiais Zigmantas Vaza ir toliau kūrė laivyną, ragino konfiskuoti Dancige stovinčius svetimus laivus ir verbuoti jūrininkus. 1627 m.
Dancigo įlankoje įvyko Olyvos mūšis su švedais. Per šį ir po to sekusius dar
kelis susidūrimus Lenkija ir Lietuva prarado visus laivus.
Dancigo kaperių laivynu 1656 m. rėmėsi ir karalius Jonas Kazimieras,
kovojęs su švedais.
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Lenkijos glėbyje atskiro karo laivyno nesukūrė. Tačiau vadovaujama etmono Jono Karolio Chodkevičiaus
sumaniai kovėsi prieš švedų karo laivus Dauguvos žiotyse 1609 m., nors
kova dėl Rygos buvo pralaimėta
Danėje girgždėjo burlaivių stiebai
Lietuvos jūreivystės mokslų pradžia skaičiuojama nuo 1811 m. rugsėjo 7osios, kai uosto locmanai Klaipėdoje vykdė pirmąjį šturmanų egzaminą.
Tuomet buvo jūrinio pakilimo banga. 1782 m. Klaipėdoje buvo
12 laivų savininkų, kurie turėjo 25 jūrinius burlaivius. 1811 m. Klaipėdos
uoste apsilankė 202 burlaiviai.
Klaipėdos žemėlapiuose nurodytos Didžioji locų ir Mažoji locų
gatvės. Danės upėje bolavo burlaivių stiebai. Vietiniai gyventojai norėjo
tapti jūrininkais. Burlaiviai iš Klaipėdos uosto į Angliją, Daniją, Švediją
plukdė medieną, linus, kanapes ir kitas prekes.
XIX a. Klaipėda jūreivyste niekuo neišsiskyrė iš kitų Prūsijos
karalystės Baltijos pakrantės miestų. Veikė ne tik navigacijos mokyklos,
bet ir su burlaiviais siejamos observatorija, laivų gelbėjimo, meteorologijos
stotys, jūrinis teismas.
1858 m. Klaipėdoje veikė 58 laivininkystės bendrovės. 1874 m.
klaipėdiečių laivyną sudarė 98 burlaiviai. Paskutinis burlaivis pastatytas
1876 metais. Klaipėdoje veikė net trys burlaivių statyklos.
Nuosmukis prasidėjo XIX a. pabaigoje, kai burlaivius keitė garlaiviai.
1900 m. Klaipėdai išskirtiniai tuo, kad buvo parduotas paskutinysis uosto
pirkliams priklausęs burlaivis – barkas „Express“.
Prekes plukdė garlaiviai
Burlaivių epohos pabaiga reiškė garinio, o vėliau ir motorinio laivyno pradžią.
1896 m. Klaipėdoje įsteigta pirmoji karališkoji garlaivių mašinistų mokykla.
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Prekybos motorlaivyje „Maistas“
darbavosi penkiolika jūrininkų.
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„Šiauliai“ – vienas pirmųjų su
lietuviška Trispalve plaukiojusių
prekybos laivų.

Dar 1868 m. laivų makleris Augustas Heinrichas Švederskis
Klaipėdoje įkūrė laivininkystės bendrovę „A.H.Schwedersky Nachf “.
Bendrovė garlaiviais „Memel”, „Prussia”, „Hollandia”, „Hansa” Klaipėdos ir
Tilžės celiuliozės fabrikams gabendavo kalkakmenį iš Gotlando.
Klaipėdos laivininkystės kompanijoms 1914 m. priklausė 8 garlaiviai
(iš viso 7549 BRT), 1921 m. – 7 garlaiviai, 1 motorinis burlaivis, 3 burlaiviai (iš viso 7707 BRT). Laivynas naudotas medienai, celiuliozei išvežti,
anglims, druskai, kalkakmeniams ir kitoms žaliavoms plukdyti.
NEPRIKLAUSOMYBĖ PAKYLĖJO

Įkurta laivybos bendrovė
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, galvota apie transporto sistemos
kūrimą.
1918 m. gruodžio 6 d. prie Susisiekimo ministerijos įkurta Plentų,
vandens kelių ir uostų valdyba. 1919 m. vasario 1 d. įsteigta Lietuvos
laivininkystės bendrovė. Ji įsipareigojo savo lėšomis pastatyti prieplaukas
bei sandėlius prekėms laivais gabenti upėmis. 1919 m. gegužės 1 d. Nemunu plaukiojo garlaiviai „Aušra“, „Gediminas“, „Lietuvaitė“ ir „Klaipėda“.
Lietuvos jūrų laivyno pradžia skaičiuojama nuo 1921 m. kovo 4 d. Į
prancūzų administruojamą Klaipėdos uostą iš Kylio atplaukė motorinis
burlaivis „Jūratė“, vėliau Kąstytis. F. Krupo laivų statykloje juos užsakė
ir 1920 m. nupirko Kaune veikusi Lietuvos garlaivių bendrovė. Ji laivus
įregistravo Jurbarke, nes Lietuva uosto prie jūros neturėjo.
Lietuvos garlaivių bendrovę 1919 m. įkūrė S. Banaitis, J. Šliupas ir J.
Alekna. Jie naudojosi JAV lietuvių kapitalu. Tarp bendrovės steigėjų nebuvo jūrininkų. Pirkdami pirmuosius laivus lietuviai sumokėjo beveik šešis

kartus brangiau nei jie kainavo prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Iš 6 pirktų laivų
į Lietuvą buvo atplukdyti tik du.
Grumtynės su konkurentais
1923 m. Klaipėdos kraštas ir uostas atiteko Lietuvai. Klaipėdoje vietiniai
vokiečiai nenorėjo įsileisti konkurentų. Krovinių gabenimą jūra į Londoną
nuo 1924 m savo rankose turėjo 1919 m. įkurta anglų – danų bendrovė
„United Baltic Corporation“.
1925-1926 m. su Lietuvos vėliava plaukiojo vienintelis jūrinis laivas
„Stephanie“ (775 BRT).
1928 m. pradėti pirkti laivai. Kaune įsteigta AB „Lietgar“. Ji Bremerhafene pirko garlaivius „Klaipėda” (1500 BRT) ir „Palanga“ (1000 BRT).
Vyriausybė atsisakė suteikti paramą. Laivų nepavyko išpirkti. Krizės metu
buvo sunku gauti krovinių. „Litgar“ 1932 m. buvo likviduota.
1922 m. Klaipėdoje įkurta laivų maklerių bendrovė „Sandėlis“. Pradžioje
ekspedijavusi krovinius, vėliau ji įkūrė laivininkystę 1928 m. „Sandėlis“ Vokietijoje pirko 370 BRT laivą “Pregel”. Jį pavadino “Lydys”. Tais pačiais metais
prarado dėl skolų. 1937 m. „Sandėlis“ nusipirko garlaivį „Nida” (1266 BRT),
1938 m. laivus „Neringa” (1128 BRT) ir „Venta“ (1266 BRT).
Lietuviai suskato veržtis į jūrą
Iki karo Lietuvoje nebuvo lietuviškų jūrininkų rengimo mokyklų. 1923 m.
Kauno aukštesniosios technikos mokykloje įkurtas Jūrų skyrius. Jis priėmė
23 mokinius. Įgiję teorinių žinių jie praktikos sėmėsi G.Eriksono prekiniuose mokomosiuose burlaiviuose „Olivebank“ ir „Archibald Russell“.
Išlikę dvejopų vertinimų. Kursantai skundėsi, kad buvo verčiami
krauti laivus ir nemokomi jūrinių dalykų.
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Ir vėlesniais laikais lietuviai buvo siunčiami mokytis navigacijos į kitas
šalis. 1930–1940 m. Latvijoje mokėsi 35, Talijoje – 17, Prancūzijoje – 10
lietuvių. Dalis studijavo ir Olandijos, Belgijos, Vokietijos, Švedijos
jūreivystės mokyklose. Tarpukariu į vieną siunčiamo mokytis jūrininko
vietą pretendavo ne mažiau kaip 10 jaunuolių.
Savi laivai taupė pinigus
1930–1933 m. Lietuva už prekių gabenimą laivais kasmet mokėjo
15-20 mln. litų. Krovinius gabendavo anglų laivai.
Tai skatino kurti lietuvišką laivyną. Lietuvos Vyriausybė laivus pirko
per jos valdomą AB „Maistas“. 1932 m. bandyta kurti bendrą firmą „Anglo-Lithuanian Shipping Company Ltd“ su dviem laivais. Sutrukdė anglų
ir danų kapitalo kompanija „United Baltic Corporation“.
1935 m. rugpjūtį Norvegijoje „Maistas“ išsinuomojo, o gruodį nupirko garlaivius-refrižeratorius „Rimfrost“ ir „Barfrost“. Nuo 1936 m. šie 542
BRT laivai pavadinti „Kretinga“ ir „Utena“. Vokietijoje buvo įsigytas garlaivis „Coldair“ (641 BRT), nuo 1936 m. pervadintas į „Maistą“. Kroviniai
pradėti gabenti savo laivais, įdarbinti lietuviai jūreiviai.
Laivynas išskleidė sparnus
Produktyviausias lietuviško laivyno kūrimo etapas prasidėjo po 1936 m.
lapkričio 21 d. Valstybės valdomos bendrovės „Maistas“, „Lietūkis“, „Pienocentras“ įkūrė laivininkystės ir ekspedicijos AB „Lietuvos Baltijos Lloydas“.
Jai atiteko ir „Maisto“ laivai. Bendrovė plėtė laivyną. 1937 m. buvo
nupirkti po 939 BRT garlaiviai „Marijampolė“ ir „Šiauliai“. 1938 m. įsigyti
„Kaunas“ (1521 BRT) ir „Panevėžys“ (1607 BRT). 1940 m. kovą nupirktas
laivas „Trakai“ (1255 BRT).
Refrižeratoriai plaukiojo su „Maisto“ ir „Pienocentro“ kroviniais į
Hulį, Roterdamą ir Antverpeną. Kiti laivai gabeno į Klaipėdą anglis, trąšas,
kitus krovinius.
1937 m. „Lietuvos Baltijos Lloydo“ laivais gabenta daugiau nei 55
tūkst. t krovinių. Už tai bendrovė gavo 2,1 mln. litų. Garlaiviai „Šiauliai“,
„Marijampolė“, „Maistas“, „Utena“ ir „Kretinga“ kartu atliko 81 reisą.
1938 m. pradžioje Lietuvos jūrų prekybos laivyną sudarė 9 laivai, 1939 m.
su Lietuvos vėliava plaukiojo 11 jūrinių laivų. Bendras jų BRT buvo 11358.
Okupacija viską sugriovė
Klaipėdos netektis 1939 m. atsiliepė „Lietuvos Baltijos Lloydo“ veiklai.
Laivai registruoti Šventosios uoste.
Klaipėdos uoste dėl darbininkų stokos pabrango krovos darbai. Laivai
su Lietuvai skirtomis prekėmis plaukdavo į Rygą ir Liepoją.
Importuojamų į Lietuvą krovinių srautai beveik nepasikeitę, eksportas sutriko. Į Angliją, Olandiją siųsti tušti laivai, kurie plukdė krovinius
Lietuvai.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, laivyba tapo pavojinga, kilo
laivų draudimo kainos. Net 150 proc. teko didinti algas įguloms, pabrango
maistas, kuras. 1939 m. rugsėjį atsisakyta laivybos Klaipėdos, Antverpeno
ir Roterdamo linijoje.

Sovietmečiu iš Klaipėdos
uosto išplaukę žvejybos laivai
žūklaudavo visuose pasaulio
vandenynuose.

Plaukiota tik Baltijos jūroje. Tinkamo darbo čia buvo mažai, ypač
kilus SSRS ir Suomijos karui.
1940 m. vasarą sovietų valdžia nacionalizavo „Lietuvos Baltijos
Lloydą“ kartu su jūriniais laivais. Jie buvo perduoti įkurtai Tarybų Latvijos
jūrų laivininkystei.
Nuo 1940 m. gegužės Klaipėdoje su pertraukomis veikė vokiečių
povandenininkų mokyklos mokomųjų laivų diviziono bazė. „Lindenau“
laivų statykloje karo metais buvo remontuojami povandeniniai laivai.
SOVIETMEČIU REIKĖJO KILTI IŠ PELENŲ

Laivyną atgaivino žvejyba
Per karą Klaipėda buvo smarkiai subombarduota. Uosto sandėliai buvo
padegti, įrenginiai ir kranai susprogdinti. Uostą atstatyti trukdė ir ilgai
užsibuvęs SSRS karinis jūrų laivynas. Išprašyti jį teko aukščiausiai Lietuvos
vadovybei.
Pirmosios įmonės – Jūrų prekybos uostas, žvejybos laivų bazė,
„Baltijos“ laivų statykla. Pirmieji civiliniai pokario laivai Klaipėdoje buvo
iš Baltijsko atplukdyti žvejybos botais tapę 9 minų traleriai, 40 žvejybos
laivelių iš Švedijos. 1947 m. iš Suomijos gauti mažieji žvejybos traleriai.
Okeaninė žvejyba prasidėjo 1950 m. Du Klaipėdos traleriai kartu su
TSRS laivais gaudė silkes Šiaurės Atlante. 1951 m. Klaipėdoje sukurta speciali ekspedicinė silkių žvejybos bazė. 1959 m. gauti du nauji didieji žvejybos
traleriai šaldytuvai. Jie gamino konservus, file, žuvies miltus, techninius žuvų
taukus. 1966 m. Lietuvos žuvies pramonė jau turėjo 228 žvejybos laivus.
1976 m. Klaipėdoje įkurtas Lietuvos žuvies pramonės gamybinis susivienijimas „Litrybprom“. Jis sujungė keturias žvejybos įmones – Tralinio
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ATGAVUS LAISVĘ – NAUJI VĖJAI

Klaipėdoje pradėta statyti laivus Lietuvai
1992 m. Lietuvoje buvo per 300 laivų ir 31 savininkas. Iš 44 laivininkystės
laivų beveik 30 proc. buvo visiškai nusidėvėję ir pasenę. Jų nebeįsileisdavo Vakarų Europos uostai. Dar 40 proc. laivyno nusidėvėjimas buvo 70–75 proc.
Darbo stokojusioje „Baltijos“ laivų statykloje pradėti statyti nauji laivai. 1995 m. pastatyti „Vytautas“ ir „Gediminas“. Prieš tai 1992 m. LISCO
(Lithuanian Shipping Company) už savo lėšas įsigijo naujus po 4160 t
dedveito sausakrūvius motorlaivius „Mindaugas“ ir „Algirdas“, o 1993 m.
naujus upės-jūros tipo laivus „Vokė“ (5985 t) ir „Mūša“ (4195 t).
LISCO laivyno atnaujinimas ir modernizavimas vyko ir toliau. 1992
m. Liverpulio (Anglija) laivų statykloje modernizuotas keltas „Vilnius“.
Įrengus 120 vietų keleiviams „Vilnius“ tapo pirmuoju Lietuvos keleiviniu
laivu. 235 keleiviams plukdyti buvo pritaikytas ir krovininis keltas „Kaunas“. 1996 m. LISCO laivyną papildė keleivius ir krovinius galėjęs gabenti
keltas „Palanga“. Tais pačiais metais įsigyti dar trys laivai.

1986 m. pastačius Tarptautinę jūrų
perkėlą, didžiuotasi į Guinnesso
rekordų knygą įrašytais jūrų keltais.

laivyno bazę, Okeaninės žvejybos laivyno bazę, Refrižeratorių laivyno bazę
ir Baltijos žvejybos laivyno bazę. Žuvų pramonės gamybinio susivienijimo
„Litrybprom“ laivyną 1989 m. sudarė 140 laivų su 10,7 tūkst. jūrininkų,
visoje sistemoje 1990 m. dirbo per 23 tūkst. žmonių.
Klaipėdos uoste – prekybos laivai
Prekybinio laivyno užuomazgos Klaipėdoje atsirado tik 1965 m. Įsteigtas
Leningrade buvusios Baltijos jūrų laivininkystės padalinys. 1969 m. sausio
1 d. jo pagrindu įkurta Lietuvos jūrų laivininkystė (LJL) su 18 laivų (dedveitas – 77,6 tūkst. t. ir 538 darbuotojais. Į ją surinkti seniausi 15 metų vidutinio amžiaus laivai. Per dešimtmetį padaugėjo laivų iki 37, tonažas išaugo iki
144,54 tūkst. tonų, laivai atjaunėjo – jų amžiaus vidurkis siekė 10 metų.
LJL laivai gabeno medieną, trąšas, druską, celiuliozę, generalinius ir
birius krovinius į Karos, Baltosios, Baltijos jūras, Vakarų Europos, Šiaurės
Afrikos uostus.
Nuo 1979 m. laivininkystė įgijo „Kapitan Panfilov“ tipo biriems
kroviniams gabenti skirtus 11 balkerių. Šie 13632 t dedveito, 146 m ilgio
laivai jau galėjo leistis į tolimesnes keliones. 1980 m. pirmasis laivas kirto
ekvatorių ir pasuko į Argentiną. Lietuvos laivai pradėjo plaukti į Kubą,
JAV, Kanadą, Japoniją. Laivininkystė turėjo miškovežių, generalinių
krovinių laivų, balkerių.
1986 m. rudenį Klaipėdoje baigta statyti Tarptautinė jūrų perkėla,
kuri leido švartuoti naujo tipo krovininius - ratinę techniką gabenančius
laivus. 1987 m. įsigyti keltai „Klaipėda“ ir „Vilnius“, o 1989 m. „Kaunas“.
Šie geležinkelio vagonams gabenti tarp Klaipėdos ir Mukrano (Vokietija)
skirti keltai buvo įtraukti į Guinnesso rekordų knygą kaip didžiausi tokio
tipo laivai.

Žvejų laivynas išnyko kaip dūmas
1991 m. rugpjūtį perimtas gamybinis susivienijimas „Litrybprom“ buvo
perduotas valdyti Lietuvos žemės ūkio ministerijai. Perėmimo metu buvo
46 didieji žvejybos traleriai, 52 vidutinieji žvejybos traleriai, 21 mažasis
žvejybos traleris, 5 plaukiojančios bazės, 4 refrižeratoriai.
Lietuvos žemės ūkio ministerija nesugebėjo gauti kvotų Mauritanijos,
Maroko, Ramiojo vandenyno zonose. Priimtas sprendimas grąžinti laivus
į Klaipėdą. Žvejybos uoste keliais korpusais prišvartuotus daugiau kaip
šimtą laivų reikėjo prižiūrėti. Kaupėsi nuostoliai, kilo diskusijos, kad Lietuvai didžiulis okeaninės žvejybos laivynas nereikalingas.
1993 m. spalį laikinai išnuomoti 23 laivai. Dalis jų užsienyje buvo
areštuoti už skolas, sutriko įgulų aprūpinimas, laiku nesumokėti atlyginimai. Įmonėje „Jūra“ nuo 1992 iki 1995 metų net 7 kartus keitėsi generaliniai direktoriai.
Sustabdyti žvejybos laivyno griūties nepavyko. Sovietiniais laikais
6 milijardais JAV dolerių įvertintos okeaninės žvejybos sistemos žlugimo
procesą lydėjo turto varžytinės, laivų išpardavimas mažomis kainomis, jų
nuomojimas ir pernuomojimas, pamesti ir be atlyginimų palikti darbuotojai, bankrotas, buvusių direktorių ir atsakingų darbuotojų teismų procesai .
Ritosi privatizavimo bangos
1996 m. prabilta apie dalies valstybei priklausiusio turto privatizavimą.
1997im. Laivininkystei buvo suteiktas AB statusas. Jos akcinis kapitalas
sudarė 535118,75 tūkst. litų.
Nuo 1998 iki 2000 m. Lietuvoje vyko diskusija ar reikia privatizuoti
LISCO. Pateikti argumentai, kad Lietuva neteks keltų linijose KlaipėdaKylis (įkurta 1993 m.), Klaipėda-Ahusas (1993 m.), Klaipėda-Stokholmas
(1997 m. – vėliau ją pakeitė linija „Klaipėda-Karshamnas), „KlaipėdaMukranas/Zasnicas (1987 m.) pelningai dirbančių laivų. LISCO dirbo
1213 jūrininkų, ji turėjo 35 laivus. Tai sudarė 266383 BT arba 75 proc. viso
Lietuvos transporto laivyno.
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2001 m. balandžio 23 d. LISCO buvo reorganizuota. 61,7 proc. jos
akcijų atiteko kompanijai „Lisco Baltic Service“, 38,24 proc. – „Lietuvos
jūrų laivininkystei“.
„Lisco Baltic Service“ atiteko 7 keltai, 1 sausakrūvis laivas ir 5 naujausi
universalūs laivai. 2001 m. birželio 27 d. didžiąją dalį naujai atskirtos
bendrovės akcijų įsigijo Danijos laivybos kompanija „DFDS Tor Line“. Po
privatizavimo atsisakyta dalies bendrų įmonių, sausakrūvio ir universalių
laivų, parduoti ir naujesniais keisti keltai.
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL), kur valstybės dalis sudarė
73,24 proc., liko 713 darbuotojų, 19 laivų su bendru 172831 t dedveitu.
Skolos, seni laivai nesudarė sąlygų sėkmingai privatizacijai. Po nesėkmingų
privatizavimo etapų, ji 2005 m. iš Valstybės turto fondo buvo perduota
valdyti Susisiekimo ministerijai. LJL laivai buvo atnaujinami. Pardavus
senus laivus ir imant kreditus iš bankų įsigyti naujesni.
2008 m. pabaigoje prasidėjusi pasaulinė recesija pristabdė laivų atnaujinimo procesą. Tam, kad bendrovė išgyventų, teko parduoti dalį laivų. Vėl
prabilta apie nuostolingai per krizę dirbusios bendrovės privatizavimą.
Valstybei prireikė laivų pirkėjų
Nuo 1987 m. sausio 1 d. vietoje TSRS žuvies pramonės ministerijos
Refrižeratorių laivyno bazės įkurta įmonė „Klaipėdos transporto laivynas“.
Ji turėjo 20 laivų – refrižeratorių, tanklaivių, gelbėjimo vilkikų. Laivai
aptarnavo okeaninės žvejybos laivyną.
Žlugus LVŽLĮ „Jūra“ reikėjo ieškoti naujų rinkų. Ji įsitvirtino kalmarų
gabenimo linijoje iš Pietų Atlanto į Tolimuosius Rytus, žuvų gabenimo
rinkoje iš Arikos, Egipto, Pietų Amerijos, mėsos produktų importo linijoje
tarp JAV ir Rusijos.
Valstybė nebuvo pajėgi atnaujinti laivyno, reikėjo skubiai rasti pirkėją.
„J. O. Tankers“ ir Kauno SBA koncerno sudarytas konsorciumas 2000 m.
atsisakė įsigyti šios bendrovės akcijų.
2003 m. gegužę UAB „Limarko“ kartu su finansiniu investuotoju „VB
Rizikos kapitalo valdymas“ už 48,7 mln. litų įsigijo 80,89 proc. valstybei
priklaususių „Klaipėdos transporto laivynas“ akcijų.
Bendrovės pavadinimas pakeistas į „Limarko laivininkystės kompanija“. Be šaldytų produktų pradėta siūlyti gabenti sausakrūvius krovinius ir
jūrinius konteinerius.
Nuo 2004 m. sparčiai vyko „Limarko laivininkystės kompanijos“ laivų
atnaujinimas. Kasmet būdavo nuperkami 2-3 laivai. 2008 m. pabaigoje „Limarko laivininkystės kompanija“ valdė 17 laivų (106703 BT). Bendrovėje
dirbo 480 jūrininkų ir 40 administracijos darbuotojų. 2008 m. pasaulinė
recesija pristabdė laivų atnaujinimo planus.
Ar Lietuva − jūrų valstybė?
Nėra jokių abejonių, kad prie Baltijos prisišliejusi Lietuva tikrai yra jūrų
valstybė. Yra sukurta ir funkcionuoja jūrinėms valstybėms būdinga jūrinės
srities valdymo ir kontrolės sistema.
Viename moderniausių Baltijos jūros regione Klaipėdos uoste kiekviena perkrauta krovinių tona atneša valstybei per 60 litų pajamų.
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Šiandieninėje Klaipėdoje laivus
pasitinka ir išlydi berniukas su
šuniuku – skulptūrinė kompozicija
„Vaikystės svajonė“

Klaipėdos uostas – labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis rytinės
Baltijos jūros uostas. Tai svarbiausias ir didžiausias Lietuvos Respublikos
transporto centras, kuriame susijungia jūros, sausumos ir geležinkelio keliai
iš rytų ir vakarų.
Daugiarūšiame, universaliame, giliavandeniame Klaipėdos uoste dirba
17 stambių krovos, laivų remonto ir statybos kompanijų, kurios teikia visas
su jūros verslu ir krovinių aptarnavimu susijusias paslaugas.
Sausumos keliais Klaipėdos uostas susietas su svarbiais pramonės centrais Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Per Klaipėdos uostą eina laivybos
linijos į Vakarų Europos, Pietryčių Azijos ir Amerikos žemynų uostus. Ypač
sėkmingi 2011 metai – 36 mln. tonų krova.
2011 metais Lietuvos jūrininkų registre iš viso buvo įrašų apie 18329
jūrininkus. Realiai Lietuvoje laivavedžių su galiojančiais dokumentais
buvo 1554, mechanikų – 1490, jūreivių – 2553, pagalbinio laivų personalo – 1084. Lietuvos jūrininkai sėkmingai dirba ne tik Lietuvos laivuose, bet
ir konkuruoja tarptautinėje jūrinėje darbo rinkoje.
Kitaip nei tarpukaryje yra sukurta įvairių lygių jūrininkų rengimo
sistema. Jūreivystės mokyklose 2011 metais mokosi 1760 moksleivių ir
studentų
Turime Lietuvos vėliavos laivų registrą, kuriame 2011 metais buvo
įregistruoti 144 jūrų laivai.
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Istorikų akiratyje –
nuskendusi praeitis

Po audrų Melnragės paplūdimiuose iš smėlio išnirusios medinių burvalčių
ir škunų liekanos – tragiškų įvykių uosto pašonėje atspindys. Skenduolių
dunkso priekrantės vandenyse, jūros gelmėse toliau nuo kranto.
POVANDENINIŲ MOKSLINIŲ T YRIMŲ CENTR AS

Klaipėdietis archeologas Vladas Žulkus prieš dešimtmetį pirmasis pradėjo
tyrinėti Lietuvos vandenyse nuskendusius laivus. Tiksliai žinoma, kur guli
apie pusšimtis nuskendusių laivų.
Po vandeniu esantys nuskendę laivai kruopščiai registruojami specialiame valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąvade. V. Žulkus
Klaipėdos universitete įkūrė Povandeninių mokslinių tyrimų centrą. Jis
naudojasi Stokholmo karališkojo technikos instituto dovanotu laivu,
iš kariškių gautu sonaru Archeologų jūroje aptikti nuskendę laivai yra
neatpažįstamai pasikeitę, juos sunku pasiekti.
„Tyrinėtojams bene sunkiausia užduotis – identifikuoti nuskendusius laivus, išsiaiškinti jų istoriją, tikrąsias žūties priežastis, aplinkybes.
Papildomų duomenų ieškome senose knygose, locijoje, periodiniuose
leidiniuose“, – kalbėjo V. Žulkus.
ĮDOMŪS R ADINIAI JŪROS DUGNE

Lietuvos pakrantes nuo sprogmenų valę NATO laivai aptiko per
10 įvairių povandeninių objektų. Archeologams padeda hidrologai,
priekrančių gyventojai, žvejai, kurie, tralais košdami jūrą, užkabina gelmėse
dunksančius senus laivus, torpedas.
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Ties Karkle 1944 metais nuskandintas kariškius ir civilius plukdęs
vokiečių transporto laivas „Fusiler“.
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Laivo „Fusilier“ liekanas Baltijos
dugne apžiūri ir fotografuoja
giluminio nardymo mėgėjai.

Juodkrantės–Preilos ruože nuskendęs vokiečių transporto laivas „Ana
Katrin Fricen“, vidutinio dydžio traleris, senas ratinis garlaivis.
Netoli Klaipėdos atrasta savaeigė barža su geležinkelio bėgių kroviniu.
Šalia guli karo pabaigoje per 14 jūrmylių nuo kranto nugrimzdęs vokiečių
povandeninis laivas U-580. Kai kurie povandenininkų radiniai sensacingi.
Ties Šventąja rasta nuskendusi 1698–1699 metai statyta škuna. Ją sūrus
vanduo užkonservavo.
LAIVŲ PARKAS – JŪROS KANJONE

Laivo „Fusilier“ aukos neužmirštos
Vienas įspūdingiausių atradimų Lietuvos
teritoriniuose vandenyse – 2002 metais jūroje
10 kilometrų priešais Karklę aptiktas 120
metrų ilgio vokiečių transporto laivas „Fusilier“.
Pasinėrę į 22 metrų gelmę nardytojai išvydo ant
dešiniojo borto pasvirusį laivą su nuslydusiais
sunkvežimiais. Pro laivo plyšį galima patekti į
vidų. 1944 metų lapkričio 20-ąją plaukiantį iš
Pilau (Baltijskas) į Liepoją laivą subombardavo
rusų sunkioji artilerija. Žuvo 287 žmonės.
Išsigelbėjo tik 13 žmonių. Jie viena valtimi
nuirklavo iki Liepojos. „Fusilier“ žūtį primena
vokiečių karių kapaviečių ieškančių ir jas
prižiūrinčių organizacijų pastangomis Klaipėdoje
pastatytas memorialas. Granito obeliske ir
plokštėse iškaltos visų aukų pavardės.

Sūriame vandenyje nepūvantis medis ištrauktas iš jūros virsta dulkėmis. Archelogai suka galvas, kaip išsaugoti ir eksponuoti senovinių laivų liekanas.
V. Žulkus pačius vertingiausius radinius siūlo sutelkti po vandeniu vienoje
vietoje, kad juos galėtų matyti nardymo mėgėjai.
Nužiūrėta ir vieta – 2–4 metrų aukščio skardžiais išraižytas jūros kanjonas šalia Palangos. Povandeniniame 15 metrų gylio parke būtų galima
sutalpinti 4-5 maždaug 20 metrų ilgio senovinius burlaivius. Atsirastų
vietos ir nuskendusiems žvejų kurėnams, upeivių vytinėms.
Baltijos regiono jūrų kultūros paveldo forumas pritarė tokiai idėjai.

Lietuvos povandeninės archeologijos pradininkas Vladas Žulkus skatina domėtis nuskendusiais laivais
Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojus ir paveldosaugininkus.
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Jūrininkų ir laivų
netektys

Naujų žemių, prekybos kelių atradimais, jūrų mūšiais paženklinta
jūreivystės raida primena dramatiškus žmogaus ir jūros santykius – ne
visiems laivams ir jūrininkams lemta grįžti į namus.
SKENDO VĖJO IR GARO VAROMI LAIVAI

Kronikose užfiksuoti pirmieji baltų laivyno praradimai – kuršiai ir sembai
nusigaudavę iki Švedijos krantų neišvengdavo nelaimių.
1757 m. Klaipėdos tvirtovę šturmavo 30 Rusijos laivų. Paskandinta
galera „Goglante“ ir dar vienas irklais bei burėmis varomas burlaivis.
1804 m. Ties Klaipėda šiurpią katastrofą patyrė ant seklumos nublokštas Anglijos burlaivis „Guardian“. Žuvo 52 jūrininkai ir
gelbėtojams vadovavęs patyręs uosto meistras Peteris Schroderis.
1855 m. diplomatas Charles Dahse aprašė Prancūzijos burlaivio
„Noveau Prosper“ žūtį šalia Klaipėdos uosto vartų. Įgula, sulipusi į stiebų
viršūnes, dvi valandas kovojo su mirtimi. Po dviejų nesėkmingų bandymų
pavyko juos išgelbėti. Vienas vyra perskelta galvas dingo bangose.
1863 m. škuna „Emilie“ iš Švedijos gabeno ginklus ir amunicijos
sukilėliams Žemaitijoje. Ties Juodkrante iš „Emilie“ mėgino išlaipinti
desantą. Audra apvertė valtis – žuvo laivo kapitonas ir 27 savanoriai.
1897 m. ties Olando Kepure audringa jūra pasiglemžė Klaipėdos laivų
statytojo Berendto Pyperio burlaivį „Freunschift“. Išmestas į krantą ir iš
Anglijos su druskos kroviniu plaukęs burlaivis „Agathe”.
1939 m. lapkričio 13 d. Suomijos įlankoje laivui „Panevėžys“
užplaukus ant uolų, žuvo jūrininkas.
Lapkričio 17-ąją garlaivis „Kaunas“ nuskendo pusiaukelėje tarp
Anglijos ir Belgijos. Lapkritį ties Alandų salomis tarp Švedijos ir Suomijos,
užplaukęs ant seklumos, nuskendo garlaivis „Nida“.
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Ties Klaipėdos 1981 metais
sudužusio graikų tanklaivio „Globe
Assime“ liekanos ilgai dunksojo
prie šiaurinio uosto molo.
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Prekybos motorlaivis „Šiauliai“
1940 metais Baltijos jūroje
užplaukė ant minos ir nuskendo.

Tarpukariu laivo „Maistas“ įgula
lietuviškus produktus plukdė į
Vakarų Europos šalis.

1941 m. birželio 28 d. laivas „Marijampolė” SSRS karinės vadovybės
įsakymu nuskandinas Dauguvos žiotyse, siekiant užtverti įplaukimą į
Rygos uostą.
Rugpjūčio 14 d. kartu su sovietų laivų konvojumi „Utena“ įplaukė į
vokiečių pastatytą minų užtvarą Suomijos įlankoje ir po sprogimo nuskendo.
Rugpjūčio 15 d. Suomijos įlankoje laivą „Kretinga“ nuskandino
vokiečių bombonešis.
Rugpjūčio 30 d. vokiečių lėktuvas ties Gotlando sala subombardavo
laivą „Šiauliai“.
Karo aukomis tapo dar du tarpukariu Klaipėdoje veikusios privačios
A. H. Schwedersky laivininkystės laivai „Friesland“ ir „Holland“ – žuvo
jūroje plaukdami per minų laukus.
1941 m. liepos viduryje „Kretingos“ įgula Talino uoste buvo sutikusi
dar vieną vėliau tragiško likimo ištiktą lietuvišką laivą „Šiauliai“.

laiveliams neleido žvejoti jūroje tik tol, kol buvo tikrinamos jų techninės
bei navigacinės savybės. Baltijos, Norvegų jūrose paskutinį prieglobstį rado
ir vidutinieji žvejybos traleriai – VŽT-4263, VŽT-4160, VŽT-621. Baltijos
žvejybos bazei priklausęs traleris „Dubysa“ 1976 m. nugarmėjo į vandenyno
dugną prie Angolos krantų, kur susidūrė su kitu klaipėdiečių laivu VŽTŠ8001. Skenduolių įgulas po šių avarijų pavyko išgelbėti.
1981 m. sausio 8 d. Klaipėdos uoste keltui „Nida“ susidūrus su
žvejybiniu botu žuvo dvi kelto keleivės. Lapkričio 21 d. 12 val. 35 min. ties
Klaipėdos uosto šiauriniu molu sudužo graikų tanklaivis „Globe Assimi“.
Įgula išgelbėta, bet išsiliejusios 16 493 t mazuto užteršė Lietuvos pajūrį.
1986 m. plaukdamas iš uosto prie šiaurinio molo nuskendo Vokietijos
prekybinis laivas „Rudolf Breitscheid“.

JŪROS DUGNE – TROFĖJINIAI LAIVAI

Lietuvai vėl atgavus nepriklausomybę šiurpių nuotykių jūrose, vandenynų
žūklavietėse pavykdavo išvengti. Dažniau skęsdavo uostų akvatorijose prie
krovos arba remonto krantinių palikti neprižiūrimi laivai, baržos, kranai.
1993 m. privati įmonė „Vortika“, įsigijusi kelis nudrengtus Sibiro upėmis
plaukiojusius laivus, jais gabeno krovinius į Europos uostus. Rizikingas verslas
žlugo, kai du tik pakrantėmis galėję plaukioti laivai „Elatma“ ir „Marija“ nuskendo Baltijos ir Šiaurės jūrose. Jų įguloms pasisekė ištrūkti iš mirties nagų.
1995 m. likviduojamos valstybinės žvejybos įmonės „Jūra“ žvejybos
tralerio „Jurbarkas“ ir transporto refrižeratoriaus „Neva“ velkami į Ispanijos
uostą Bilbao per palydovų neapdairumą nuskendo Baltijoje.
1997 m. lapkričio 1 d. apie 21 val. į jūrą išplaukė švedų laivas „Debora“,
kuris buvo išmestas ant seklumos ties Melnrage.
2000 m. Ramiajame vandenyne uragano užkluptam transporto laivui
„Linkuva“, kuriuo plaukė 18 jūrininkų, jau niekas negalėjo padėti. Jo žūtis
pati skaudžiausia netektis Lietuvos jūreivystės istorijoje.

Sovietmečiu Baltiją raižė iš Klaipėdos išplaukę mažieji ir vidutiniai traleriai. Kai kurie jų buvo trofėjiniai – žvejybai pritaikyti buvę vokiečių minų
tralavimo laivai. Saugi laivyba, žmonių gyvybės tuomet mažai kam rūpėjo.
Jūra skaudžiau baudė drąsuolius, kurie tokiais palaikiais laiviūkščiais leisdavosi traukti menkių ir strimėlių. Ypatingi buvo 1953 metai, kai įvyko 69
Lietuvos laivų avarijos. Sovietmečiu nuo 1946 iki 1987 metų iš viso įvyko
650 skaudesnių ir mažesnių su laivyba susijusių avarijų.
1958 m. dukart išmetusi tralą mažojo žvejybos tralerio MŽT-62 įgula
susikrovė laimikį ir jau rengėsi plaukti į Klaipėdą, kai krovinys triume
staiga pajudėjo. Laivui pasvirus į šoną, vanduo per atvirus denio liukus ėmė
veržtis vidun. Po kelių minučių traleris ir 10 žvejų nugrimzdo į jūrą. Žvejų
traleris MŽT-1042 žuvo jūroje prie Liepojos uosto kliudęs kitą nuskendusį
laivą. Išplaukęs žvejoti į Baltiją traleris „Zaliv“ (MŽT-174) nuskendo su 9
žvejais. Po šios nelaimės uosto valdžia susizgribo – mažiems trofėjiniams

ĮGULĄ PASIGLEMŽĖ VANDENYNAS

52 |

53 |

Dužo jachtos,
lūžo irklai

Jūrinio buriavimo mėgėjai mažais laivais drąsiai leidžiasi į tolimas keliones
nepaisydami tykančių pavojų. Bėdos juos dažniausiai užklumpa ne atvirose
jūrose, o prie uostų, sekliuose priekrantės vandenyse.
Ties Klaipėdos uosto įplauka per audras ant šiaurinio molo bangų
plakamas senas aprūdijęs inkaras primena ne tik jūrinio buriavimo sąjūdžio
Lietuvoje pradžią, bet ir pirmąją skaudžią nelaimę – 1933 metų liepos 15ąją šioje vietoje sudužo jūrų skautų jachta „Budys“.
Tą dieną Baltija dar nebuvo nurimusi po audros, tačiau „Budys“
skubėjo plaukti į Liepoją. Po remonto variklis dar nebuvo sutvarkytas,
todėl buriuotojai uosto locmanų laivo paprašė jų jachtą pavilkti į jūrą.
Prie pietinio molo įgula paleido lyną. Pučiant šoniniam vėjui iškėlę
bures skautai tikėjosi iškinkuoti į atvirą jūrą. Likus vos pusšimčiui metrų
iki šiaurinio molo galo, didžiulė banga staiga apsuko „Budį“ ir ėmė jį nešti
prie akmenų. Įsibėgėjusio burlaivio sustabdyti nepavyko.
Trys vaikinai, neišlaikę įtampos, per anksti šoko už borto ir dingo
riaumojančio vandens sūkuryje. Didžiulės bangos pakeltas ant molo
akmenų laivas lūžo ir virto lentgalių krūva. „Budžio“ ir jos įgulos narių žūtį
skaudžiai išgyveno visi, kas prijautė buriavimui.
Panaši nelaimė pasikartojo vėliau – 1986 m. rugsėjo 20-osios naktį
bangos į Melnragę išmetė pergales regatose skinusią kauniečių jachtą
„Žalčių karalienė“. Jai vadovavo patyręs kapitonas – tarptautinės klasės
sporto meistras Vytautas Mačiulaitis. Trys įgulos nariai žuvo.
Klaipėdos uosto įplauka per audras tampa spąstais mažiems laivams.
Tuo ne kartą įsitikino praradę budrumą, saugios laivybos nurodymų
nepaisę sportinių ir pramoginių jachtų savininkai – stipraus šiaurės vakarų
vėjo sukeltos bangos ir juos kėsinosi nublokšti į molo akmenis.
Visus pasaulio vandenynus apiplaukę Lietuvos buriuotojai gali
džiaugtis, kad juos lydėjo sėkmė. Skaudžios nelaimės atviroje jūroje
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Taifūnas neįveikė
jūrininko
Didžiulės bangos jachtą „Žalčių
karalienė“ išmetė į Melnragės
paplūdimį – trys įgulos nariai
dingo be žinios.

G. Paulionis savo valtį pavadino legendinio JAV
jūrininko Alfredo Jenseno vardu. Jis 1874 metais irkline Niufaundlendo žvejų dore perplaukė
Atlanto vandenyną. Statydamas savo valtį
lietuvis naudojosi amerikiečio patirtimi. Įveikęs
Baltiją G. Paulionis ketino plaukti per Atlantą.

neišvengė tik vienas burlaivis – 9 metrų ilgio trimaranas „Tribal Dancer“ –
jo nuolaužos vėliau aptiktos Latvijos pakrantėje ties Papės kaimeliu. 2008
m. rugpjūtį iš Belgijos plaukę kauniečiai Leonardas Štacas ir Alfonsas
Sinkevičius tespėjo pranešti, kad per audrą Baltijoje sugedo „Tribal Dancer“ variklis. Ties Bornholmo sala ryšys su trimarano įgula nutrūko. Jūroje
dingusių dviejų buriuotojų paieškos buvo bergždžios.
Skaudi nelaimė įvyko 2011 m. vasarą – šalia Klaipėdos uosto vartų iš
savo jachtos iškritęs į jūrą nuskendo kaunietis kapitonas Gintautas Mincė.
Laive buvę keleiviai jam negalėjo padėti, nes nemokėjo valdyti jachtos.
G.Mincė buvo garsus, vienas geriausių Lietuvos buriuotojų.
Jūros stichijai negali atsispirti net dvasiškai tvirti, įvairiems
išbandymas pasirengę žmonės. Klaipėdietis keliautojas Gintaras Paulionis,
1995 m. pirmasis jūreivystės istorijoje perplaukęs Baltiją irkline valtimi,
suklupo finiše. Plaukdamas atgal jis pateko į audrą, kuri nuskandino ir
keltą „Estonia“. Bangų talžomam irkluotojui, regis, pristigo jėgų. Valties
nuolaužos vėliau aptiktos Nidoje, netoli gelbėjimo stoties.

Stebuklingai išsigelbėjęs iš giltinės nagų klaipėdietis jūrininkas Nikolajus
Skuryginas tvirtina, kad žmogaus gyvenimas primena loteriją. Prieš 14
metų jis dirbo Graikijos laive „Anatoli 1“, kuris nukendo Pietų Kinijos
jūroje. Tuomet žuvo šeši iš devyniolikos šio laivo įgulos narių. Tarp jų buvo
ir du Lietuvos piliečiai, sutuoktiniai Jakaterina ir Vladimiras Šaragovai.
1997 m. rugpjūčio 19-ąją iš Papua Gvinėjos į Korėją plaukusį graikų
laivą ties Taivanu užklupo nuo Filipinų atskrieję taifūnas „Winie“. Jo
epicentre vėjo greitis siekė 140 kilometrų per valandą. Laivą bangos jį ėmė
vartyti kaip žaisliuką – trūkinėjo lynai, kuriais denyje buvo pritvirtintas
medienos krovinys. N. Skuryginui kažkas pranešė, kad nuo denio virsta
raudonmedžio rąstai.
Vėlesnius įvykius jis prisimena kaip slogų košmarą: „Kas nespėjo
sulipti į plaustus, atsidūrė vandenyje. Susitrenkęs galvą, praradau sąmonę“.
Atsipeikėjęs jūroje vyras plaukė tolyn nuo laivo, kuris nuskendo per
penkias minutes. Į plaustą nespėjęs įšokti kapitono vyresnysis padėjėjas iš
Lietuvos V. Šaragovas jūroje laikė apglėbęs savo žmoną.
N. Skuryginas stengėsi pasiekti plaustą, bet bangos vis nublokšdavo
šalin. Tada vyras ėmė plaukti ten, kur jį nešė bangos. Po kelių valandų
atskridę į nelaimės vietą sraigtasparniai apšvietė jūros paviršių, tačiau N.
Skurygino iš oro nepastebėjo.
Nors vanduo buvo šiltas, N. Skuryginas pajuto, kad raumenys stingsta.
Vos ne vos prisivertęs irtis pirmyn jūrininkas tolumoje pamatė signalinių
raketų nutviekstą laivą. Tai buvo nelaimės vietoje pasirodęs JAV tanklaivis
„Majestic Unicity“.
Jūroje šešias valandas išbuvęs N. Skuryginas dar rado jėgų plaukti prie
šio laivo. Virvių kopėčiomis pakilęs į „Majestic Unicity“ denį 45 metų
klaipėdietis nebegalėjo pastovėti ant kojų.
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Karo ir stichijos
verpetuose

LAIVAS „PREZIDENTAS SMETONA“ – LEGENDOS IR REALYBĖ

Karo laivo „Prezidentas Smetona“ istorija apipinta faktais, legendomis ir
ginčais ypač dėl šio laivo žūties vietos ir jo paieškų.
Estai aptiko istorini laivą
Baltijos jūroje, regis, iš tikrųjų aptiktas nuskendęs vienintelis tarpukario
Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivas „Prezidentas Smetona“.
Estijos jūrų muziejaus istorikas Vellas Massas iš sonaro nuotraukos
sprendė, kad laivas yra karinis, nes atitinka tuometinius karo laivų standartus. Sonaro nuotraukoje matomas antstatas laivugalyje, kur Lietuvos
prezidentui Antanui Smetonai buvo įrengta speciali kajutė. Sklaidomos
abejonės, kad 83 m gylyje, maždaug už 20 jūrmylių nuo Talino gulintis
laivas yra buvęs Lietuvos jūrų laivyno simbolis. Jau ir prieš tai tarsi buvo
rastas laivas „Prezidentas Smetona“, bet paaiškėdavo, kad tai ne jis.
Laivo „Prezidentas Smetona“ žūties aplinkybės iki šiol apgaubtos
paslaptimi. Pagal vieną versiją 1945 m. sausį išplaukęs iš Helsinkio uosto
„Prezidentas Smetona“, kuris tuomet vadinosi „Korall“, pateko į minį lauką
ir nuskendo Suomių įlankoje.
Kitų šaltinių duomenimis, Lietuvos laivą nuskandino vokiečių povandeninis laivas U-745. Yra išlikęs vokiečių povandeninio karo laivo vado
raportas apie tai, kad laivai traukė plaukiojantį kraną iš Helsinkio į Taliną.
Buvo paleistos dvi torpedos į taikinius ir užfiksuoti du sprogimai.
Estų tyrėjai linkę laikytis šios versijos, nes laivo padėtis jūros dugne ir
jo sumaitotas pirmagalys rodo, kad į laivą buvo paleista torpeda.
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Atrodė apverktinai
1923 m., kai Lietuva prisijungė Klaipėdą, buvo įsteigta pakrančių apsaugos
tarnyba. Ji naudojosi nedideliais laivais „Savanoriu“, „Lietuvaite“ ir „Šauliu“.
Šie laivai į jūrą išplaukti galėjo tik geru oru.
Keli laivai negalėjo apsaugoti nuo alkoholio kontrabandos jūra.
1927im. po skelbimų spaudoje gauta pasiūlymų su laivų nuotraukomis.
Sudaryta speciali komisija nusprendė, kad tinkamiausias yra vokiečių karo
laivas, minų gaudytojas „M-59“.
Už laivą, kuris pavadintas „Prezidentas Smetona“ sumokėta 289 tūkst.
litų. Lietuvos žinion jis perėjo 1927 m. liepos 18 d. Anglimis kūrenamas,
garinis laivas su dviejomis garo mašinomis po 1000 AG buvo pastatytas
1917 m. Jo vandentalpa buvo 525 tonos. Laivo įgulą sudarė 70 žmonių. Jis
galėjo išvystyti iki 17 mazgų greitį.
Prisimenama, kad atplukdytas į Klaipėdą laivas atrodė apverktinai.
Vokiečiai jį jau buvo nurašę. Laivas buvo aplietas derva, kad nerūdytų.
Tuometėje spaudoje sulaukta kritikos dėl šio laivo įsigijimo.
Reikėjo nuo laivo ne tik nugramdyti dervą, bet ir jį perdažyti. Sutvarkytas laivas buvo perduotas Pakrančių apsaugai. Jo kapitonu paskirtas
A.Daugirdas. Jau pirmojo reiso metu nepatytusi įgula laivo vos nepražudė.
Išplaukus į jūrą kilo audra. Nerizikuota grįžti atgal per siaurus vartus.
Laivas kelias paras plūduriavo jūroje. Sukūrentos ne tik anglies atsargos,
bet ir viskas, kas degė. Nuniokotam laivui pavyko įplaukti į Dancigo uostą.
Partemptas laivas ilgai stovėjo Danės upėje, buvo remontuojamas. Po šio
įvykio buvo atleistas pirmasis jo kapitonas.
Laivas tuštino valstybės iždą
Vos tik užvedus „Prezidentą Smetoną“ uoste iš jo kamino verždavosi juodi
dūmai – ženklas kontrabandininkams, kad reikia sprukti iš Lietuvos
vandenų.
Brangus buvo ir laivo išlaikymas. Per metus laivo eksploatacinės
išlaidos, įskaitant remontus ir įgulos išlaikymą siekdavo nuo 250 iki 400
tūkst. litų. Pakrančių apsaugoje „Prezidentą Smetoną“ nustota naudoti
1932 m. nurašius jį į rezervą.
Tai buvo ženklas, kad laivas galėtų būti naudojamas Lietuvos
kariuomenėje. 1933 m. sausį sudaryta komisija perėmė laivą krašto
apsaugos žinion. Nupirktas laivas ilgą laiką stovėjo lyg ir nereikalingas, nes
nebuvo lėšų jam remontuoti. Tik 1934 m. viduryje po to, kai laivas sėdo
ant dugno, jis buvo išplukdytas remontuoti į Liepojos uostą, o baigtas
remontuoti Klaipėdoje 1935 m. spalį. 1935 m. spalio 26 dieną laive, kuris
išplaukė į jūrą bandomiesiems plaukiojimams pirmą kartą buvo iškelta
Lietuvos karinio laivyno vėliava..
Dar 1935 m. rugpjūčio 1 d. kariuomenės vado generolo Stasio
Raštikio įsakymu buvo įsteigtas Lietuvos karinis laivynas. Ši data yra oficiali Lietuvos Karinių jūrų pajėgų įkūrimo data. Pirmasis ir vienintelis karo
laivas buvo „Prezidentas Smetona“. Karo laivo vadu buvo paskirtas jūrų
kapitonas Antanas Kaškelis.
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Vienintelis tarpukario Lietuvos
karo laivas „Prezidentas Smetona“
švartuodavosi ir Danės uoste.

Negalėjo apginti Klaipėdos
1936 m. pradžioje laivas „Prezidentas Smetona“ buvo paskirtas Klaipėdos
priedangos rinktinės žinion. Tais pačiais metais buvo patvirtintas
Klaipėdos uosto gynimo planas. Jame pažymėta, kad Vokietija turi tikslą
atplėšti Klaipėdą nuo Lietuvos krašto. Todėl gali būti bandoma sukurstyti
sukilimą, o per jūrą į Klaipėdą gali būti tiekiami ginklai, šaudmenys.
Klaipėdos gynimo plane laivui „Prezidentas Smetona“ numatytų
funkcijų, kaip rašė jo kapitonas A.Kaškelis, neįmanoma vykdyti, nes laivas
buvo per silpnai ginkluotas.
1937 m. rugpjūčio 17 d. staiga kilusi audra išmetė „Prezidentą
Smetoną“ ant seklumos prie Šventosios uosto. Nesėkmingai jį bandė
nutempti iš Klaipėdos atplaukęs vilkikas „Perkūnas“. Laivą nutempė tik iš
Dancigo atplaukę keturi vokiečių vilkikai.
Karo laivas „Prezidentas Smetona“ Klaipėdos uoste stovėdavo Danės
upėje. 1937 m. buvo svarstoma galimybė įrengti karo uostą. Jam buvo numatytos vietos miškelyje šalia švyturio netoli uosto vartų ir Malkų įlankoje,
netoli Vilhelmo kanalo žiočių. Realiau analizuotas pirmasis variantas.
Tačiau 2,8 mln. litų vertintas uosto kasimas ir įrengimas pasirodė per
brangus. Antrojo varianto kaina buvo per pusę pigesnė, tačiau karo uostas
už 10 kilometrų nuo uosto vartų įvertintas kaip strategiškai nenaudingas.
Skubiai pasitraukė iš uostamiesčio
1939 m. kovo 22 d. Klaipėdos kraštas atiteko Vokietijai. Jau tos dienos rytą
laivo „Prezidentas Smetona“ įgulai buvo nurodyta pasiimti kas įmanoma iš
sandėlio ir išplaukti iš uosto laukiant tolesnių nurodymų ties Šventąja.
Išplaukti reikėjo skubiai, todėl nespėta pasiimti visų laivo daiktų.
Šventosios uostas nebuvo pritaikytas tokio dydžio laivams kaip „Preziden-
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tas Smetona“. Kol buvo sprendžiamas klausimas, ką jam daryti, kilusi audra
nuvarė karinį laivą į Liepojos uostą.
Tik liepą pagilinus Šventosios uostą, kiek įmanoma palengvintas laivas „Prezidentas Smetona“ įplaukė į jį. Čia jis daugiau stovėjo nei plaukiojo.
Šventojoje iškilo daugybė problemų dėl laivo aprūpinimo. Gėlą vandenį
bakais tekdavo vežti net iš Darbėnų. Laive stigo anglių.
Prezidentas pavadintas pirmūnu
Iš 1939 –ųjų į 1940 m. buvo ypač audringas sezonas žiemos sezonas. Uostas
buvo užneštas, todėl pavasarį laivas „Prezidenta Smetona“ negalėjo iš jo
išplaukti. Kai uostą pagilino, aplink jį jau zujo sovietiniai karo laivai.
1940 m. birželį sovietams okupavus Lietuvą prie Švetosios uosto
pasirodė du naikintuvai ir povandeninis laivas. Jie užblokavo uostą.
Užėmus uostą permainos vyko ir laive „Prezidentas Smetona“. Birželio
19-ąją buvo nurodyta nuimti dalį laivo pavadinimo. Liko tik „Prezidentas“.
Tačiau jau birželio 26-ąją „Prezidentas“ pakeistas į „Pirmūnas“. Kurį
laiką jame dar buvo Lietuvos kariškių įgula. Liepos 20-ąją buvo pastatyta
sovietų sargyba. Tuomečiam laivo kapitonui P. Labanauskui ir dar keliems
karininkams pavyko jachta pasprukti į Klaipėdą. 1940 m. rugpjūčio 3 d.
įsakymu laivas „Pirmūnas“ buvo perduotas Šventojoje buvusiems SSRS
daliniams. Lietuviška įgula išformuota, laive buvę įvairūs daiktai parduoti
iš varžytinių.
Švarino jūrą nuo minų
Pradžioje perimtas laivas pavadintas „Korall“ ir buvo perduotas Baltijos
pasienio apsaugos laivų būriui.
Realiai jis naudotas kaip mokomasis laivas pasieniečiams Leningrade
ruošti. Laivas, kur būdavo atliekama praktika, plaukiojo po Suomių įlanką
ir Ladogos ežerą.
Prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos, „Korall“ buvo perduotas
Baltijos kariniam laivynui ir perkvalifikuotas į apsaugos laivą.
Karo metu jis dalyvavo kovose su vokiečiais, atliko minų tralavimus.
Jis vadinosi tai minų traluotojas Nr. 76, tai „T-33“.
„Korall“ stovėjimo vieta buvo Levensario sala Suomijos įlankoje.
Oficiali versija, kad 1945 m. sausio 11 d. lydėdamas laivų karavaną, kuris
plaukė iš Helsinkio į Taliną, laivas užšoko ant minos ties Aegnos sala.
Sprogimo metu žuvo 28 laivo įgulos nariai. Dar 27 buvo sužeisti.

Vokiečių okeaninio lainerio „Wilhelm Gustloff“ žūties 1945 metų
žiemą liudininkė juodkrantiškė Ursula Shulze-Resas išvengė mirties
šokusi į ledinį vandenį.

PABĖGĖLIŲ VILT YS DUŽO JŪROJE

Antrojo pasaulinio karo pabaigą paženklino vieno didžiausių Vokietijosokeaninio lainerio „Wilhelm Gustloff “ tragedija. Laivas, kuriuo plaukė
tūkstančiai Rytprūsių pabėgėlių, nuskandintas Lenkijos vandenyse.
Juodkrantiškė ištrūko iš pragaro
1945 m. žiemą Vokietijos admirolo Karlo Donitzo įsakymu pradėta operacija „Hanibal“. Tai buvo didžiausia visų laikų civilių gyventojų evakuacija.
SSRS kariuomenei įžengus Rytprūsius, jūrų keliais į Vokietijos gilumą,
reikėjo išgabenti apie 2 milijonus žmonių ir kariškių. Klaipėdos krašto
gyventojai su ryšuliai, lagaminais per Kuršių neriją traukė į Karaliaučių ir
Dancigą. Iš ten jie laivais buvo plukdomi į Vokietijos uostus
Juodkrantiškė Ursula Shulze-Resas 1945 m. sausio 24-ąją su seserimi Rosemari atsidūrė Gotenhafeno (dabar Gdynė) uoste. Ten jų laukė
paskutinė pabėgėlių viltis – 208 metrų ilgio laivas „Wilhelm Gustloff “.
Baltijos jūroje „Wilhelm Gustloff “ pateko SSRS povandeninio laivo
akiratį. U.Schulze-Resas su seserimi pavyko ištrūkti iš skęstančio lainerio.
Šokusi į ledinę jūrą mergina įsikibo į plaustą ir liko gyva. Slogūs vaizdai į
jos atmintį įsirėžė visam gyvenimui.
„Plaukdama mačiau daug jūroje spurdančių vaikų su gelbėjimosi
liemenėmis. Liemuo yra sunkesnis, todėl iš vandens kyšojo jų kojos“, –
vaizdų jūroje negali pamiršti U.Schulze-Resas.
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Lainerio „Wilhelm Gustloff“ žūtis
Baltijos jūroje – didžiausia pasaulio
jūrų katastrofa. Nuskendo 9343
civiliai gyventojai ir kariškiai.
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SSRS užgrobtas Lietuvos motorlaivis „Utena“ 1941 metais
nugarmėjo į Baltijos gelmes
užplaukęs ant minos.

„Titaniko“ katastrofa nublanko
1945 m. sausio 30-ąją iš Gotenhafeno išplaukusio „Wilhelm Gustloff “ deniuose buvo apie 1000 jūrų karininkų, 4424 pabėgėliai, 375 moterys karo
prievolininkės ir 162 sužeisti kariai. Laineryje spietėsi 10582 žmonės, nors
pagal projektą jis galėjo priimti tik 1865 keleivius.
Išplaukęs į jūrą „Wilhelm Gustloff “ gavo radiogramą, jog jam brautis
per minų laukus padės tralavimo laivai. Tamsoje vengdamas susidūrimo
su saviškiais laineris sustojo, įjungė atpažinimo šviesas. Tai buvo lemtinga klaida. Išniręs iš vandens SSRS povandeninis laivas S-13 pastebėjo
apšviestą keleivinį lainerį. Į jį paleistos keturios torpedos.
Pramuštu bortu „Wilhelm Gustloff “ apie valandą išsilaikė vandens
paviršiuje. Juodkrantės žvejo duktė U.Schulze-Resas buvo viena iš 1239
keleivių, kuriems pavyko išsigelbėti. Po karo „Wilhelm Gustloff “ žūties vieta nustatyta. Dabar ji labiausiai traukia nardytojus, tačiau Lenkijos valdžia
draudžia drumsti nuskendusio laivo ramybę. Vietovei suteiktas oficialus
karo kapavietės statusas.
Laivo „Titanic“ katastrofa nublanko, kai vokiečiai, atsigavę po karo,
ėmė atviriau kalbėti apie „Wilhelm Gustloff “ tragediją. Didžiausia pasaulio
jūrų katastrofa nusinešė 9343 žmonių gyvybių. Visų žuvusiųjų skaičius iki
šiol nežinomas. Kai kurie bėgliai, vaikai nebuvo įtraukti į sąrašus.
Likę ne daugiau 200 gyvų „Wilhelm Gustloff “ žūties liudininkų. Kiek
šiame laive buvo išeivių iš Klaipėdos krašto, niekas neskaičiavo. Išsigelbėję
žmonės 1995 m. pirmąkart nuvyko į katastrofos vietą netoli Gdynės pagerbti žuvusiųjų – į jūrą buvo nuleisti gedulo vainikai.

SKĘSTAME – GELBĖKITĖS KAIP IŠMANOTE !

Prieš trejus metus Talino jūrų muziejaus istorikas Vello Massas patvirtino,
kad, sprendžiant pagal gilumines nuotraukas, Baltijos jūros dugne aptikti
karo metu nuskende Lietuvos laivai dvyniai – „Utena” ir „Kretinga“.
Užgrobti laivai – karo tarnyboje
Antrojo pasaulinio karo metais nuskandintų šių Lietuvos prekybos
motorlaivių žūtį ilgai gaubė paslaptis. Šie laivai Suomijos įlankoje, šiauriau
Jumintos pusiasalio, nuskendo 1941 m. rugpjūtį. Laivai plaukė transporto vilkstinėje, kurią atakavo vokiečių bombonešiai. Užgrobtus Lietuvos
laivus rusai buvo perdažę pilkšva spalva, kad jų nepastebėtų virš Suomijos
įlankos skraidę vokiečių lėktuvai „Yunkers-88“. Antstatai buvo apkalti lentų
pertvaromis su smėliu. Taip tikėtasi juos apsaugoti nuo kulkosvaidžių
ugnies ir bombų skeveldrų. 1941 m. rugpjūčio 11-ąją „Kretinga“ atplaukė
į Kronštatą – karinį uostą šalia Leningrado. Į „Kretingos“ triumus sugulė
maisto produktai, skirti Talino uoste stovėjusiam SSSR kariniam kreiseriui
„Kirov“. Suburtame 17 laivų konvojuje atsidūrė ir „Kretingos“ antrininkė –
„Utena“. Pastarojo laivo denyje buvo sukrauti automobiliai ir sunkvežimiai.
Vilkstinė jūroje brovėsi per minų laukus
Laivai dvyniai rugpjūčio 13-osios naktį iš Kronštato išplaukė į jūrą. Kas
atsitiko, prisiminė išlikęs gyvas liudininkas – „Kretingoje“ jaunesniuoju
jūrininku dirbęs radviliškietis Eduardas Venckus. Transporto vilkstinę
lydėję sovietų torpediniai minininkai, turėję ją apsaugoti nuo vokiečių
povandeninių atakų. Pirmasis ant minos užlėkė buvęs Estijos laivas
„Vadim“. Driokstelėjus kitam sprogimui, E. Venckus pamatė, kaip šalia
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Tragiškos likimo Baltijos vandenyse neišvengė prekybos laivas
„Kretinga“.

Nuskandino šimtus laivų
1941 m. rugpjūtį, kai vokiečiai, peržengė
Leningradą ir Taliną jungusį geležinkelį, iškilo
grėsmė, kad Estijoje įsitvirtinę SSRS daliniai
bus apsupti ir sutriuškinti. Prasidėjo chaotiška
evakuacija – į darbą įtraukti visi Baltijoje buvę
raudonarmiečių karo ir transporto laivai.

Šiaurės jūroje 1939 metais vokiečių
nuskandinto laivo „Kaunas“ įgulą
išgelbėjo Belgijos žvejai. Zebriugės
uoste jūrininkams pagalbą suteikė
tenykščiai pasieniečiai.

„Kretingos“ iš kairės plaukusi „Utena“ apsivertė dugnu į viršų ir per kelias
sekundes nugarmėjo į gelmes.
Torpediniai laivai puolė gelbėti skęstančiųjų. Dalį išgriebtų kariškių
ir civilių teko perkelti į „Kretingą“. Jai vadovavo latvis kapitonas Valdis
Mileris. Jis liepė sustoti jūroje, nuleisti inkarus ir dvi gelbėjimosi valtis, jei
„Kretingą“ ištiktų „Utenos“ likimas. Kareiviai, suvokdami, kas jiems gresia,
rengėsi linksmai sutikti mirtį – įsibrovę į triumus glėbiais tempė į viršų
„Kirovo“ įgulai skirtus kumpius, dešras, aišku, ir dėžes su degtine.
„Kretingoje“ dirbę estai ir latviai nusprendė gelbėtis – naktį susėsti
į nuleistas valtis ir sprukti iš laivo. Lengvai apsirengęs E.Venckus paprašė
palaukti, kol jis iš savo kajutės atsineš šiltesnių drabužių. „Dezertyrai”
paskubėjo išplaukti be jo.

Karo pradžioje iš Kotkos oro uosto kitame
Suomijos įlankos krante pakilę vokiečių lėktuvai
Lietuvis stebuklingai išsigelbėjo
SSRS laivų konvojus Baltijoje skandino be
gailesčio. Jūroje jokios priešlėktuvinės gynybos Paryčiais vokiečių lėktuvas „YU-88“ laivą pavaišino kulkosvaidžių ugnebuvo. nimi, numetė į denį bombą. Motorlaivis pradėjo skęsti. Po komandos

„Gelbėkitės, kaip išmanote“ E. Venckus šoko į jūrą.

Jaunuoliui šyptelėjo laimė – priplaukė netoliese plūduriavusią tuščią
Daugybė tarp Rygos, Liepojos, Talino, Paldijsko ir
Leningrado uostų plaukiojusių karo ir transporto gelbėjimosi valtį. Su juo į valtį įsiropštė latvis „Kretingos“ mechanikas ir
laivų nuskendo užšokę ant minų. Kiti tapo rusas krovinio palydovas. Išgriebtai anksčiau nuskendusio laivo „Vadim“
lengvu Suomijos įlanką naršiusių Vokietijos kapitono žmonai maišėsi protas – per parą moteris dukart skendo jūroje ir
povandeninių laivų grobiu.

buvo išgelbėta.
Keturias valandas be paliovos irklavę nelaimėliai pasiekė Estijos
Suomijos įlanka ties Talinu – viena didžiausių
krantą.
Jame jau šeimininkavo vokiečiai. Stebuklingai išsigelbėjęs E. VencEuropoje nuskendusių laivų kapaviečių. Jūros
kus
po
kelių
parų laimingai grįžo į Radviliškį.
gelmių tyrinėtojai čia jau aptiko ir identifikavo
maždaug pusšimtį per Antrąjį pasaulinį karą
nuskandintų įvairių laivų.
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PASKUTINĖ „KAUNO“ KELIONĖ

Bronius KRIKŠTOPAITIS

Bendrovės „Lietuvos Baltijos Lloydas“
laivo „Kaunas“ kapitonas

Kai perplaukę Kategatą ir Skageraką pasukome į Šiaurės jūrą, galimybė
tapti žuvėdrų vėlėmis kasdien vis didėjo. Nuo karo pradžios vokiečiai šioje
jūroje ir Atlante jau buvo paskandinę apie 20 prekybos laivų.
Jūrkeliuose ir pakrantėse kiurksojo minos. Buvo kalbama, kad tarp
jų esančios ir naujausios magnetinės – betūnodamos jūros dugne jos esą
pačios susiranda savo auką. Minų laukuose buvo palikti tik siauri plaukiojimo koridoriai, kuriuos iš anksto buvo išstudijavę.
Atplaukę į pietinę Šiaurės jūros sritį patekome į Olandijos vandenyse
išdėstytą minų lauką. Plaukimo keliai mums nebuvo nurodyti, tad teko
prašyti olandų locmano, kuris mus sėkmingai atlydėjo iki Šeldės upės
žiočių. Iš ten per 8 valandas nuplaukėmė į Gento uostą.
Gente kapitonai savo laivams pirko gelbėjimosi plaustus, sunarstytus
iš tuščių alyvos statinių, apkaltų lentomis. Vieną tokį plaustą už 1000 litų
ir aš nupirkau mūsų laivui. Nors „Kaune“ būta dviejų gerų gelbėjimosi
valčių, nelaimės atveju plaustas mums galėjo praversti.
1939 m. lapkričio 19-ąją, baigus iškrauti atvežtą krovinį, „Kaunas“ pasileido į savo paskutinę kelionę. Plaukdami Gento ir Šeldės kanalu įdėmiai
klausėme radijo pranešimų apie orus. Šiaurės jūroje tuomet kilusi smarki
audra nuo inkarų nuplėšė nemažai minų – laisvai plūduriuodamos jos kėlė
didžiulį pavojų prekybos laivams.
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Tarpukario Lietuvos laivyno
flagmaną motorlaivį „Kaunas“ į
Šiaurės jūros gelmes nugramzdino
vokiečių torpeda.
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Bronius Krikštopaitis – laivų
„Maistas“, „Marijampolė“, „Kaunas“
kapitonas. Emigravęs į užatlantę jis
Lietuvos prekybos laivyno istoriją
aprašė knygoje „Jūrų keliais“.

Vėlyvą popietę laive – sujudimas. Budėtojas laivo kairėje pastebėjo
bangose čiūčiuojantį, liūliuojantį juodą mirties sviedinį. Apie 1400
svarų sverianti mina iš tolo atrodė vos didesnė už krepšinio kamuolį.
Per žiūronus mačiau jos ragiukus - lyg dairydamiesi jie ieškojo aukos.
Aplenkę šį mirties kamuolį sutiktam švedų laivui tarptautinėmis jūrų
kodo vėliavomis signalizavome, kad jis artinasi į pavojų. Švedai mums už
tai padėkojo. Prasilenkę su jais ir nuplaukę savais keliais, praleidome pro
šalį dar kelias palaidas minas. Nakčiai sustoję išmetėme inkarą 40 metrų
gilumoje už 100 jūrmylių nuo Belgijos ir Anglijos krantų.
Buvo paskirta sargyba, iškeltos inkaro lempos, kad laivo šonuose
išpiešta mūsų tautinė vėliava ir didžiulės raidės Kaunas-Lietuva būtų
apšviestos. Kai prie stiebų pritvirtinome denį apšviečiančius prožektorius,
šturmanas pranešė pastebėjęs povandeninį laivą su pusiau panirusiu
bokštu, išgirdęs iki tol jam negirdėtą zvimbimą.
Pasigirdo baisus trenksmas – užgęso šviesa, salone kabojusios lempos
gaubtuvas sudužo. Pašokęs nuo sofos be batų užlipau ant stiklo šūkių,
įsipjoviau koją. Laivo inžinierius Mieliauskas nuvirto ant grindų, ant
jo užgriuvo stalas. Bėgdamas jis man šūktelėjo, kad skęstame. Čiupęs
gelbėjimosi juostą nuskubėjau į komandų tiltelį.
Ant liuko gulėjęs mūsų gelbėjimosi plaustas buvo nukritęs į krovimo
patalpą. Pats tiltelis smarkiai apgadintas – visi įrengimai sudaužyti. Kokia
laimė, kad dinamo mašina dar apšvietė laivagalį. Tapo aišku, kad „Kaunas“
po kelių minučių panirs į Šiaurės jūros dugną.
Jūrlapių kambaryje pamatęs į stalą atsirėmusį antrąjį šturmaną
norvegą kruvinai pramušta kakta šūktelėjau jam: „Einam greičiau prie
valčių, mes skęstame“. Denyje jau buvo susirinkusi visa įgula. Trūko tik
jaunojo jūrininko Kulikausko. Šaukėme, bet jis neatsiliepė.

Vyrai šioje rimtoje padėtyje laikėsi ramiai ir tvarkingai. Svarstėme,
kad duslų garsą galėjo sukelti per povandeninio laivo šaudymo vamzdį
išėjęs suspaustas oras, o zvimbimą – po vandeniu skriejančios torpedos
propeleriai. Valtys jau plūduriavo prie skęstančio laivo.
Jūrininkai į jas susėdo, tik pirmasis šturmanas ir aš malėmės denyje.
Gurguliuojančioms vandens masėms besiveržiant į laivą perėjome mums
prieinamas patalpas tikrindami, ar ten neužsiliko sužeistų žmonių. „Kaunui“ smarkiai pasvirus į šoną, vanduo ėmė dengti priekinę laivo dalį.
Šturmanas mane vis ragino sėsti į valtį, o aš jam aiškinau, kad kapitonas pagal jūrų tradicijas turi paskutinis nulipti nuo laivo. „Šį vakarą jau
nesilaikyk tų tradicijų, o tik lipk greičiau“, – pasakė jis.
Nusitvėręs kabančios virvės nusileidau į valtį. Vyrai stvėrėsi irklų –
reikėjo atsitolinti nuo laivo, kad skendimo vietoje atsiradęs sūkurys mūsų
neįtrauktų į jūrą. „Kaunas“ su apšviestu laivugaliu sėdo vis gilyn, kol nakties
tamsoje liko tik dvi baltuojančios valtys.
Po to yrėmės į laivo žūties vietą Kulikausko ieškoti, tačiau tarp
plūduriuojančių skeveldrų jo nebuvo. Mus išgelbėjo iš Zebriugės plaukęs
Belgijos traleris „H-16“ – žvejai pastebėjo šaudomas raudonas raketas.
Ilgai nebuvo žinoma, kas nuskandino „Kauną“. Tik po 30 metų
Švedijos laikraštis „Tidskrif i Sjowansendet“ paskelbė, kad Šiaurės jūoje jį
torpedavo vokiečių povandeninis laivas U-57.

B. Krikštopaitis. „Jūrų keliais“ (Jūrų kapitono
atsiminimai). 1979 m., Čikaga.
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„LINKUVOS“ ŽŪTIS UR AGANO GNIAUŽTUOSE

Ramiajame vandenyne mįslingai dingo motorlaivis „Linkuva“ Neaptikus
įgulos narių pėdsakų nuspręsta, kad laivas su visais jūrininkais žuvo.
„Linkuvai“ kelią pastojo galingas atogrąžų uraganas „Carllota“.
Įmonei „Klaipėdos transporto laivynas“ priklausantis 112 metrų
ilgio laivas „Linkuva“ dingo 2000 m. birželio 20-ąją. Ryšis su juo nutrūko
Ramiajame vandenyne, iki Meksikos uosto Akapulko likus 220 jūrmylių.
Iš Japonijos į JAV plaukusioje „Linkuvoje“ buvo 18 jūrininkų – Lietuvos piliečių. Įgulai vadovavo 50-metis klaipėdietis kapitonas Anatolijus
Bobrovas. Uragano nasruose atsidūrusį laivą į gelmes nugramzdino didelės
bangos ir vėjas, skriejęs 60–70 metrų per sekundę greičiu.
Kapitonas A. Bobrovas dar spėjo nurodyti „Linkuvos“ buvimo vietą,
vėjo greitį, prašė patarimų, kaip išplaukti iš siaubingo atogrąžų uragano
zonos. Kiek vėliau jis pranešė, kad nebeveikia variklis. Vėjui sustiprėjus iki
40 metrų per sekundę, 30–40 laipsnių kampu pasviręs motorlaivis tapo
nebevaldomas. Po to ryšys su laivu dingo.
Vandenyną žvalgė trys JAV lėktuvai C-130. Pastebėtos dvi apgadintos
„Linkuvos“ gelbėjimosi valtys, nutolusios per 350 kilometrų nuo menamos Lietuvos transporto laivo dingimo vietos. Plaustų, gelbėjimosi ratų,
jūrininkų kūnų su liemenėmis nerasta.
Jūrininkų artimieji netikėjo, kad „Linkuva“ dingo be žinios – esą laivas
buvo sandarus, net pasviręs galėjo judėti uragano kryptimi. Tačiau bangos
laivus užlieja ir per ventiliacijos angas, kaminus. Nuleisti gelbėjimosi plaustus, kai vėjo greitis siekia 70 metrų per sekundę, sudėtinga – žmonės nuo
denio nupučiami kaip plunksnos.
JAV pakrančių apsaugos tarnybos apžvalgė plačią galimos „Linkuvos“
žūties areną (apie 90 tūkst. kvadratinių jūrmylių). Po savaitės paieškos nutrauktos. JAV ir Lietuvos specialistų išvados sutapo – motorlaivis su įgula
tragiškai žuvo pakliuvęs į uragano epicentrą.
„Toks didelis laivas su žmonėmis – ne adata. Jis negalėjo dingti be
jokių pėdsakų. Greičiau skriskite į JAV ir patys organizuokite gelbėjimo
operaciją“, – Klaipėdos transporto laivyno vadovybę toliau tęsti paieškas
vandenyne ragino dingusių įgulos narių artimieji.
„Linkuvos“ žūtis Meksikos pakrantėse lyginta su mistiškomis
nelaimėmis Bermudų trikampyje, kur be pėdsakų pradingo ne vienas
laivas. Net profesionaliems jūrininkams nebuvo lengva suprasti, kodėl
„Linkuva“, kasdien gaudama orų prognozes, atsidūrė uragano epicentre.
Kodėl nesuveikė signalus iš katastrofos vietos perduodanti aparatūra?
Tragediją tyrę laivybos specialistai neatmetė tikimybės, jog artėdama
prie Meksikos krantų „Linkuva“ galėjo ir nežinoti tikslesnių oro prognozių
arba išvis jų negavo – šiose vietose atogrąžų uraganai formuojasi greitai,
nelengva prognozuoti, kur ir kada jie pasisuks.
Susisiekus su kitu transporto laivu „Seafrost“ paaiškėjo, kad tomis
dienomis jūrininkams skirtuose oro prognozių žemėlapiuose „Carllota“
slinktį imta žymėti tik dingus „Linkuvai“. Transporto laivas galėjo patekti į
uragano nasrus iš anksto nieko apie jį nieko nežinodamas.

Kuklus paminklas Klaipėdos
skulptūrų parke primena uragano
sugniuždyto Lietuvos transporto
laivo „Linkuva“ įgulos žūtį Ramiajame vandenyne.

Nelaimės ištikta įgula galėjo nurodyti katastrofos vietą išmetusi už
borto plūdurą – jis vandenyje automatiškai įsijungia ir skleidžia signalus
į kosmosą palydovams. Galbūt šis plūduras buvo sudaužytas, kažkur
nukištas, įmestas į gelbėjimosi valtį, kurios jūrininkai per uraganą negalėjo
pasiekti, nuleisti į putojantį vandenyną?
Tragedijos priežasčių ieškota ir krante. Nors Japonijoje pastatyta
„Linkuva“ buvo vienas naujausių Lietuvos transporto laivų, sielvarto
prislėgtos jūreivių šeimos įtarė, kad jo techninė būklė nebuvo gera – esą
aplink pasaulį varinėjami japoniški laivai kaip ir automobiliai greitai
susidėvi – sugedus vienam įrengimui, ima byrėti ir kiti.
Apie 20 mln. litų kainavusiam motorlaiviui „Linkuva“ vandenyne
nugarmėjus į trijų kilometrų gelmę, jo savininkai nebankrutavo – draudikai valstybės įmonei sumokėjo 18 mln. litų kompensaciją.
„Linkuvos“ žūtis – vienas didžiausių draudžiamųjų įvykių Lietuvoje.
Žuvusiųjų šeimoms išmokėtų pašalpų suma siekė 1,5 mln. litų. Maitintojų
netekusiems jūrininkų šeimų nariams mokamos atskiros pašalpos.
Klaipėdos skulptūrų parke pastatytas paminklas negrįžusiai „Linkuvos“ įgulai. Kasmet laivo žūties dieną prie jo susirinkę žuvusiųjų atmieji
prisimena tuos, kurie ilsisi vandenyno dugne.
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NUSK ENDUSIŲ LIETUVOS L AIVŲ SĄR AŠAS
TARPUKARIO LIETUVOS NUSK ENDĘ L AIVAI
1. NERINGA – 1128 BRT. 1938 m. vasario 28 d. užplaukė ant seklumos ties Juodkrante. Po kelių dienų audros
sudaužė.
2. NIDA – 945 BRT. 1939 m. lapkričio 11 d. užplaukė ant seklumos ties Alandų salomis.
3. PANEVĖŽYS – 1607 BRT. 1939 m. lapkričio 13 d. nuskendo užplaukęs ant uolų prie Aegnos salos šalia Talino.
4. KAUNAS –1566 BRT 1939 m. lapkričio 17 d. nuskendo Šiaurės jūroje torpeduotas vokiečių povandeninio laivo.
5. MARIJAMPOLĖ – 941 BRT. 1941 m. birželio 28 d. nuskandinta SSRS karinės vadovybės įsakymu Dauguvos
žiotyse, siekiant užtverti įplaukimą į Rygos uostą.
6. UTENA – 542 BRT. 1941 m. rugpjūčio 14 d. laivų konvojumi įplaukė į vokiečių pastatytą minų užtvarą Suomijos
įlankoje ties Jumintos iškyšuliu ir po sprogimo nuskendo.
7. KRETINGA – 542 BRT. 1941 m. rugpjūčio 15 d. Suomijos įlankoje Chara Lacht rajone buvo paskandinta
vokiečių bombonešio.
8. ŠIAULIAI – 939 BRT. 1941 m. rugpjūčio 30 d. vokiečių lėktuvo subombarduotas ties Goglando sala ir nuvilktas į
pakrantę. 1942 m. birželio 13 d. rusu povandeninis laivas torpedavo ir nuskandino „Šiaulius“.
6. PREZIDENTAS SMETONA – laivas nuskendo užplaukęs ant minos 1945 m. sausio 11 d. Suomijos įlankoje prie
Aegnos salos.
L AIVŲ NETEKT YS SOVIETMEČIU
1. VŽT-339 (Vidutinysis žvejybos traleris). 1952 m. rugpjūčio 28 d. šis 39,15 m ilgio laivas per štormą nuskendo
Atlanto vandenyne rajone 67 46’ šiaurės platumos, 11 48’ rytų ilgumos. 25 jūrininkai buvo išgelbėti.
2. VŽT-611. 1956 m. kovo 27 d. nuskendo prie Šotlandų salų. Įgulą išgelbėjo kiti VŽT.
3. MŽT- 162 (Mažasis žvejybos traleris). 23,66 m. ilgio laivas nuskendo 1957 m. gruodžio 7 d. Baltijos jūroje prie
Ventspilio uosto vartų.
4. MŽT-1042. 23,6 metro ilgio laivas 1958 m. sausio 9 d. Baltijos jūroje plaukdamas į Liepojos uostą atsitrenkė į laivą
skenduolį ir nuskendo.
5.MŽT- 62. Šis 23,3 m. ilgio laivas išplaukęs žvejoti į Baltiją 1958 m. vasario 13 d. Nuskendo kartu su 10 įgulos narių.
6. MŽT -174. Baltijos jūroje šis 22 m ilgio laivas nuskendo 1958 m. gruodžio 30 d. Žuvo 9 įgulos nariai.
7. VŽT-621. Šis 39,15 m ilgio laivas 1961 m. spalio 7 d. atsitrenkė į akmeningą Baltijos jūros Tat salų kalnagūbrį.
Korpuse buvo pramuštos kelios skylės ir jis nuskendo.
8. VŽT-4263. Šis 39,15 m ilgio laivas 1963 m. gegužės 5 d. užplaukė ant uolų Baltijoje prie Kristianso salos ir nuskendo.
9. VŽT -4160. Šiam 39,15 m ilgio laivui Norvegų jūroje 1966 m. lapkričio 19 d. per audrą švartuojantis prie
plaukiojančiosios bazės „Sovetskaja Litva” pramuštas bortas. Jis nugrimzdo į dugną.
10. VŽT-0022 („Dubysa“). 46,6 m ilgio laivas nuskendo prie Angolos krantų 1976 m. balandžio 4 d. susidūręs su
VŽTŠ-8001 („Majak“).
NEPRIK L AUSOMOS LIETUVOS L AIVŲ NEL AIMĖS
1. PD - 580 (plaukiojančios dirbtuvės). Nuskendo 1993 m. sausio 14 d. per uraganą Klaipėdos uoste prie laivų
remonto įmonės „Laivitė“ krantinės.
2. JB-9 ( Jūrinė nesavaeigė barža). 1993 m. vasario 28 d. prarūdijus dugnui nuskendo Klaipėdos uoste prie krantinės.
3. SPK-15 (savaeigis plaukiojantysis kranas). 1994 m. kovo 6 d. dirbo prie Klaipėdos šiaurinio molo sudėtingomis
meteorologinėmis sąlygomis. Užplaukė ant molo akmenų ir nuskendo.
4. MŽTR -275 („Venta“). Neprižiūrimas laivas 1994 m. kovo 14 d. nuskendo Klaipėdos uoste stovėdamas prie
krantinių.
5. „Elatma“. Vieno denio, dviejų sraigtų sausakrūvis laivas 1994 m. balandžio 4 d. nuskendo Šiaurės jūroje.
6. „Marija“ (sausakrūvis laivas). 1994 m. lapkričio 3 d. nuskendo Baltijos jūroje dėl nepakankamo korpuso tvarumo
plaukdamas toliau nuo kranto, negu pagal projektą leista.
7. DŽTŠ „Jurbarkas“ (didysis žvejybos traleris šaldytuvas) 1995 m. vasario 8 d. velkant parduoti į metalo laužą prie
Didžiojo Belto užutekio nutrūkus lynui ir užplaukus ant akmenų nuskendo.
8. GR „Neva“ (gamybinis refrižeratorius). 1995 m. vasario 12 d. velkamas į metalo laužą, pakilus vėjui iki 29 metrų per
sekundę, buvo išmestas ant akmenų ir nuskendo.
9. „Bajorai“ (žvejybos traleris). 1999 m. lapkričio 5 d. laivas išplaukė už Neksio uosto vartų ir nuneštas nuo farvaterio
ant seklumos. Šis atvejis kvalifikuotas kaip laivo žūtis.
10. „Linkuva“ (transporto refrižeratorius). Su balastu plaukdamas nuo Japonijos krantų į Amerikos Long Byčo uostą
2000 m. birželio 21 d. užkluptas uragano „Carlotta“ Ramiajame vandenyne už 220 jūrmylių į šiaurės vakarus nuo
Meksikos Akapulko uosto. Nuskendo 18 įgulos narių
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PASAULIO JŪROSE IR VANDENYNUOSE ŽUVUSIŲJŲ LIETUVOS
JŪRININKŲ, BURIUOTOJŲ IR ŽVEJŲ SĄR AŠAS
Vardas, pavardė

Laivas		

Pareigos		

Žūties data

4 lietuviai		
„Rusalka“		
jūreiviai		
1893 09 08
Juozas Montvila
„Titanic“		
kunigas		
1912 04 10
Eliezeras Gilinskis
„Titanic“		
šaltkalvis		
1912 04 10
Mikas Kuršis
valtis		
žvejas 		
1922 m.		
Jonas Trofinskas
valtis		
žvejas		
1922 m.		
Mikas Endzinas
valtis		
žvejas		
1922 m.		
Martynas Endzinas valtis
žvejas		
1922 m.		
Antanas Mėlynis
burlaivis
		
„Archibald Russell“ jūreivis		
1928 04 01
Šventosios, Palangos,
Girulių, Karklės,
Melnragės žvejai
burinės valtys
apie 120 žvejų
1928–1929 m.
Juozas Šidlauskas
jachta „Budys“
buriuotojas
1933 07 15
Vytautas Anulevičius jachta „Budys“
buriuotojas
1933 07 15
Jasiukevičius
jachta „Budys“
buriuotojas
1933 07 15
J. Garmus				
jūrų skautas
1936 06 10
S. Nemcevičius			
jūrų skautas
1936 06 16
Mikis Kikalis
valtis		
žvejys		
1937 03 16
Ansas Dejus
valtis		
žvejys		
1937 03 16
Jonas Dienas
valtis		
žvejys		
1937 03 16
Jonas Tapinas
valtis		
žvejys		
1937 03 16
Jonas Grosas
„Neringa“		
jūreivis		
1938 02 28
E.Lemkė,		
„Neringa“		
jūreivis		
1938 02 28
E.Koenies		
„Neringa“		
jūreivis		
1938 02 28
Andrius Daniulaitis „Šiauliai“		
bocmanas		
1938 m.		
Ancas Kuršis
valtis
žvejys
1938 m.		
Mikas Kuršis
valtis
žvejys
1938 m.		
Martynas Kuršis
valtis
žvejys
1938 m.		
Povilas Pažemeckas „Panevėžys“
laivavedys
1939 11 13
Ignas Prapiestis
„Panevėžys“
radistas
1939 11 13
Antanas Kulikauskas „Kaunas“
jūreivis
1939 11 17
Liudas Serafinas
„Utena“
kapitonas
1941 08 14
Moriomkov
		
vyr. mechanikas
1952 m.
Balogubov		
VŽT
		
vyr. kapitono padėjėjas 1955 m.
Jonas Petrauskas
žvejybos traleris
praktikantas
1955 m.
Antanas Mazgis
kreiseris „Sevostopol“
		
1955 10 28
Juozas Malinauskas kreiseris „Sevastopol“
1955 10 28
Kreiseryje „Sevastopol“ iš viso žuvo 13 lietuvių
Pavel Unikov			
mechanikas
1956 m.		
Nikolaj Barkanov			
mechanikas
1957 m.		
Julius Petrauskas
VŽT
		
laivų mechanikas
1958 m.
Antanas Jagminas
MŽT-62
kapitonas 		
1958 02 13
Ištvan Krickij
MŽT-62
kapitono padėjėjas
1958 02 13
Nikolaj Plitin
MŽT-62
mechaniko padėjėjas 1958 02 13
Arkadij Mačulskij
MŽT-62
radistas		
1985 02 13
Frans Gauf
MŽT-62
jūreivis 		
1958 02 13
Aris Rimkus
MŽT-62
tralų meistras
1958 02 13
Niklovas Kikalas
MŽT-62
jūreivis		
1958 02 13
Antanas Strazdas
MŽT-62
jūreivis		
1958 02 13
Emilija Alonderytė MŽT-62
virėja		
1958 02 13
Nikolaj Novikov
MŽT-62
motoristas		
1958 02 13
Aleksej Kondratjev MŽT-174
kapitonas		
1958 02 30
Sulo Vataneč
MŽT-174
kapitono padėjėjas
1958 02 30
Martijan Sergejev
MŽT-174
mechanikas
1958 02 30
Kostas Urbšas
MŽT-174
mechaniko padėjėjas 1958 02 30
Aleksandr Lisicin
MŽT-174
motoristas		
1958 02 30
Michail Šavliuk
MŽT-174
jūreivis		
1958 02 30

Žūties vieta
Suomijos įlanka
Šiaurės Atlantas
Šiaurės Atlantas
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Pietų Atlantas
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Suomijos įlanka
Suomijos įlanka
Šiaurės jūra
Suomijos įlanka

Juodoji jūra
Juodoji jūra
Klaipėda
Danės upė
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltika
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
Baltija
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Zenonas Jucius
MŽT-174		
jūreivis		
1958 02 30
Baltija
Ivan Tonajev
MŽT-174		
virėjas		
1958 02 30
Baltija
Jonas Zdanis
MŽT -174
radistas 		
1958 02 30
Baltija
Nikolaj Smirnov
MŽT-3172
vyr. mechanikas
1959 m.
Baltija
Feliksas Tiškus
žvejybos traleris 			
1959 01 10
Baltija
Pranas Meškys
žvejybos traleris			
1959 01 10
Baltija
Antanas Laukaitis
žvejybos traleris			
1959 01 10
Baltija
Leonov Vadim 			
laivavedys
1959 12
Baltija
Ildefonsas Jančiauskas 		
Jūreivystės mokyklos kursantas 1960 m.
Baltija
Michail Balagulov
VŽT 		
vyr.kapitono padėjėjas 1961 10 06
Valteris Gagzdys
botas
		
žvejys
963 11 06
Kuršių marios
Antanas Laukaitis
valtis 		
žvejys
			
Baltija
Oleg Los 		
VŽT-48
kapitonas
1967 m.
Dmitrij Tichonov
VŽT-4367
kapitonas
1968 m.
Nikolaj Morozov			
mechanikas
1968 m.
Nikolaj Bočiarnikov „Garelis”
vyr. mechanikas
1969 05 01
R.Marcinkevičius
DŽTŠ ”Liudas Gira“ mechanikas
1972 08
Gražuolis		
DŽTŠ „Šilutė“
jūreivis
1975 m.
Albertas Urbonas
tanklaivis „Žalgiris“ elektromechanikas
1974 05 26
Šiaurės jūra
Vytas Urbonas
VŽT-37
kapitonas
1976 m.
Michail Dolotov
VŽTS 8107
akustikas
1976 08 15
Adolfas Kumpis
botas 		
brigadininkas
1977 05 03
Kuršių marios
Jurij Gromov
DŽTŠ „Druskininkai“ kapitonas
1978 m.
Šiaurės Atlantas
Leonid Budnik
DŽTŠ „Pasvalys”
II mechanikas
1980 m.
Alfredas Lučka
„Kapitonas Chramcovas” kapitonas
1981 m.
Karibų jūra
Žalys				
vyr. kapitono padėjėjas 1982-1985 m.
Vladimir Ivanov
RTMK
motoristas
1984 09 08
Edvardas Mosėnas
žvejybos laivas
elektromechanikas
1984 m.
Šiaurės Atlantas
Aleksandr Dovliatov DŽTŠ „Jurbarkas“
vyr. tralų meistras
1985 07 25
Ramusis vandenynas
Aleksandr Chrolovič DŽTŠ „Rietavas“
jūreivis
1986 04
Atlantas
A.Lapinskas
jachta „Žalčių karalienė“ buriuotojas
1986 09 20
Baltija
A.Rainys		
jachta „Žalčių karalienė“ buriuotojas
1986 09 20
Baltija
R. Urbonavičius
jachta „Žalčių karalienė“ buriuotojas
1989 09 20
Baltija
Jonas Januškevičius			
vyr. mechanikas
1986 10 07
Atlantas
Aleksandr Chrolovič BTF „Super Retal“ jūreivis
1986 m. 		
Barenco jūra
Igor Čerepko
VŽTŠ-8226
jūreivis
1987 12 01
Jonas Baravikas
VŽT		
kapitonas
1987 m.
Steponas Ripkauskas STB 6909		
kapitonas
1988 m.
Baltija
Nikolaj Žytniak
žvejybos traleris „Pasvalys“ 		
1989 m.
Atlantas
Achnovskij		
MŽTR		
vyr. mechanikas
1989 m.
Michail Gutnikov
DŽTŠ „Adomas“
kapitonas
1989 m.
Čaika		
VŽTŠ
jūreivis
1989 m.
Tomas Kaknevičius			
buriuotojas
1989 m.
Kuršių marios
Vaidas Galadauskas
buriuotojas
1989 m.
Kuršių marios
Saulius Karlonas
buriuotojas
1989 m
Kuršių marios
Guminiuk
jūreivis
1989 m.
Buenos Airės
Tolmačiov
jūreivis
1989 m.
Bruno Gagzdys
botas
žvejys
1989 12 05
Kuršių marios
Maratas Vitas
DŽTŠ „Putna“
kapitono padėjėjas
1989 12 08
Galina Misniakova DŽTŠ „Putna“
virėja
1989 12 08
Algis Prašmutas
plaukiojanti bazė „Kapsukas“ radijo stoties viršininkas 1989 m.
Valerij Karpov
DŽTŠ „Šapošnikov“ ekspedicijos viršininko pavaduotojas 1990 m. Atlantas
Sedlucha		
PTB-6906
kapitonas
1990 m.
Baltija
Viktor Kuznecov
ŽTR-299
bocmanas
1990 m.
Jurij Berzov
DŽTŠ „Berkut“
kapitonas
1990 m.
Gorbačiov		
DŽTŠ „Suvalkija“
III kapitono padėjėjas 1990 m.
Michail Ramazov
GR-1298 		
jūreivis		
1991 m.
Jurij Isambaev
ŽTŠ „Žemaitija“
kapitonas 		
1992 02
Las Palmas
Boris Kulagin
GR „Zybertas“
kapitonas		
1992 02
Oleg Kolesnykov			
bocmanas		
1992 04 07
Argentina
Igoris Prokopjevas
„Biliūnas“ 		
tralų meistras
1992 09 24
Igor Piatin		
Lietuvos jūrų laivininkystė radistas
1993 02 16
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Jurij Tiužin
„Frio Atlantic“
II kapitono padėjėjas 1993 03 12
Sigitas Pranciškus Petrulis žvejybos įmonė „Jūra“
tralų meistras 1993 05 18
Petras Selevičius
„Krėva”		
tekintojas
1993 05 21
Dalius Bernotas
ŽTŠ-S 7518 „Laukuva“ jūreivis
1993 09 14
Nikolaj Lebenkov
DŽTŠ „Sūduva“
II mechanikas
1993 m. 		
Romas Skučas
DŽTŠ „Rietavas“
kapitonas
1994 m.
Jonas Pelikis			
tralų meistras
1994 03 05
Grigorij Kozadojev					
1994 03 24
Petras Leksius
Keltas „Kaunas“
vyr. kapitono padėjėjas 1994 06 15
Vytas Jušlia 			
motoristas
1994 06 30
Vytautas Miliauskas keltas „Estonia“
keleivis		
1994 09 28
Vitalija Gudaitienė,
Gintarė Gudaitytė
keltas „Estonia“
keleivės		
1994 09 28
Pranas Gudauskas
DŽTŠ „Seda“
jūreivis
1994 09 27
Steponas Vitkevičius GR „Pabradė“
II mechanikas
1994 11 09
Nadežda Kapylova
DŽTŠ „Rietavas“
stiuartė 		
1994 12 27
Piotr Chapto
ŽSTŠ „Archimed“ kapitonas
1994 m.
Algimantas Neliupšis Tanklaivis „Nėris“
vyr. kapitono padėjėjas 1995 01 10
Germanas Lukošius „Kūlupė“
1995 01 26
Vytautas Mikolčius Žvejybos įmonės „Jūra“ kapitonas
1995 02 05
Anatolij Salov
„Atlasovo sala“
bocmanas
1995 05 14
Vasilij Porfeniuk
VTR 		
kapitonas
1995 m.
Igor Barašnikov
„Tuapse“
bocmanas
1995 06 01
Juozas Sigitas Andriušis PTS-6102
jūreivis
1995 06 13
Jakov Šemetov
žvejybos įmonė „Jūra“ mechanikas
1995 07 03
Vasilij Čokoj
„Narvos įlanka“
jūreivis
1995 10 26
Branislavas Trakimavičius „Kapitonas Dubinin” jūreivis
1995 11 11
Stasys Balčiūnas
ŽSTKŠ „Simonaitytė“ kapitonas
1995 m.
Albertas Urbonas 			
elektromechanikas
1995 m.
Vladimir Sipicin
„Kathleen D“
virėjas
1996 01 07
Leonid Sokolov
„Kathleen D“
kapitonas
1996 01 07
Valerij Bogdanov
„Kathleen D“
vyr. mechanikas
1996 01 07
Sergej Vetoškin
Lietuvos jūrų laivininkystė II mechanikas
1996 06 05
Viačeslav Jefremov 			
jūreivis
1996 07 01
Vladimir Slepov
„Nafta-2“
mechanikas
1996 09 07
Leonid Blažko
„Rietavas“
jūreivis 		
1996 09 27
Vytautas Jakubonis LBB-6935
jūreivis
1996 10 05
Vladimir Falitar
„Rietavas“
jūreivis
1996 11 01
Pavel Pancerev
„Kapitonas Andžejauskas“ bocmanas
1996 11 24
Albertas Stonys
Lietuvos jūrų laivininkystė motoristas
1996 12 22
Valiukaitis Gintaras 		
žvejys
1997 m. 		
Dulkys Rolandas
		
žvejys
1997 m.
Mencas Monfridas
		
žvejys
1997 m.
Kulieša Kęstutis
		
žvejys
1997 m.
Eidukonis Stasys
		
žvejys
1997 m.
Lemkys Viktoras
		
žvejys
1997 m.
D. Čolak
DŽTŠ „Toras“
jūreivis
1997 02 21
Kazimieras Malūkas Lietuvos jūrų laivininkystė bocmanas
1997 06 03
Vadim Izotov
„Kapitonas Andžejauskas“ II kapitono padėjėjas 1997 06 26
Alfonsas Gvazdikas keltas „Kaunas“
bocmanas
1997 12 22
Vladimir Kruček
užsienio įmonės laivas kapitonas
1997
Vladimir Vlasov
DŽTŠ „Kapitonas Oja“ kapitonas
1997 07 		
Vladimir Šaragov
„Anatoli-1“
vyr. kapitono padėjėjas 1997 08 19
Jakaterina Šaragova „Anatoli-1“
stiuartė
1997 08 19
Viktoras Strupeikis „Jarubinas“
jūreivis
1998 08 09
Dmitrij Jesipenko
„Suomijos įlanka“
praktikantas
1998 08 29
Maksim Zubov
„Aqua Vitae“
kapitonas
1998 m.
Viačeslav Karvackij „Šventoji“
motoristas
1998 12 20
Labanauskas
			
vyr. mechanikas
1998 m.
Sergej Nikončiuk
„Lota“
jūreivis 		
1999 02 04
A.Štelicha
DŽTŠ „Hermis“
praktikantas
1998 02 08
Boris Voronkov
„Klaipėdos krantas“ motoristas
1999 m.

Barenco jūra
Buenos Airės
Luanda
Namibija
Vokietija
Šiaurės Atlantas
Baltija
Baltija
Baltija
Atlanta

Baltija
Klaipėda

Ryga
Baltija

Kuršių marios
Kuršių marios
Kuršių marios
Kuršių marios
Kuršių marios
Kuršių marios

Gana
Pietų Kinijos jūra
Pietų Kinijos jūra

Šiaurės jūra
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Grigorij Želtonosov DŽTŠ „Aras“
tekintojas
1999 10 05
A. Brazas
TR „Rytas“
praktikantas
1999 04 03
Stasys Choromanskis „Veliuona“
jūreivis
1998 12 20
Artūras Motužis
Laivas „Nefritovi“
jūreivis		
1999 04 23
Jevgenij Tiarin					
1999 06 02
Viktor Kazakov
„Rambynas“
jūreivis
1999 07 18
Vladimir Prudnikov „Apuolė“
II mechanikas
1999 09 08
Jevgenij Blošenko
„Kapitonas Daugėla“ kapitono padėjėjas
1999 10 14
Helmutas Mažutavičiukeltas „URD“
keleivis
1999 10 26
Andrej Novik
MŽTŠ 		
kapitonas
1999
Kęstutis Keršys
„Šiauliai“
motoristas
2000
Nikolaj Stoliaro
„Zenitas“
vyr. kapitono padėjėjas 2000 06 03
Anatolij Bobrov
„Linkuva“
kapitonas
2000 06 21
Ivan Vorožcov
„Linkuva“ 		
vyr. kapitono padėjėjas 2000 06 21
Vladimir Kryl
„Linkuva“ 		
II kapitono padėjėjas 2000 06 21
Jurij Šilčionok
„Linkuva“
III kapitono padėjėjas 2000 06 21
Valentin Popkov
„Linkuva“
vyr. mechanikas
2000 06 21
Nikolaj Kračiok
„Linkuva“
II mechanikas
2000 06 21
Vladas Žilys
„Linkuva“
III mechanikas
2000 06 21
Sergej Cariov
„Linkuva“
elektromechanikas
2000 06 21
Valdemaras Balšaitis „Linkuva“
mechanikas
2000 06 21
Ivan Bogdanovič
„Linkuva“
bocmanas
2000 06 21
Vytautas Stasiulevičius „Linkuva“
jūreivis
2000 06 21
Genadij Liachovič
„Linkuva“
jūreivis
2000 06 21
Aleksandr Tolstunov „Linkuva“
jūreivis
2000 06 21
Vladimir Vagner
„Linkuva“
mechanikas
2000 06 21
Aleksej Verchutin
„Linkuva“
mechanikas
2000 06 21
Boris Larkin
„Linkuva“
mechanikas
2000 06 21
Anastasija Komisarova „Linkuva“
virėja
		
2000 06 21
Dmitrij Vasiljev
„Linkuva“ 		
praktikantas
2000 06 21
Nikolaj Kopylov
LB-6936
II mechanikas
2000 06 21
Arūnas Vasiliauskas „Veliuona“
motoristas
2000 07 10
Alekdsandr Liašenko 			
vyr. kapitono padėjėjas 2000 m.
Steponas Anusas
„Žalgiris”
II mechanikas
2000 08 26
Smirnov
žvejybos traleris
kapitono padėjėjas
Vladimir Samsonov 			
kapitonas				
Genadij Avdejev
		
tralų meistras
Jurij Voronin
		
kapitono padėjėjas
Viktor Lagunov
		
II mechanikas
Ivanas Priščepa
VŽT 339
kapitonas
Viačeslav Plyševskij 			
kapitonas
2001 m.
Antanas Kuktorovas TR „Lyra“
vyr. kapitono padėjėjas 2002 01 02
Vasilij Chodorko
TR „Lyra“
jūreivis
2002 01 02
Jevgenij Kudriavcev „Ignalina“
vyr. kapitono padėjėjas 2001 01 16
Vitalij Ivanov
LBB – 6929
vyr. mechanikas
2001 02 18
Aleksandr Čepurnoj „Rambynas“
bocmanas
2001 11 30
Bakšys Romualdas
		
žvejys
2002
Jonas Mulskis
„Akvilė“
bocmanas
2002 03 02
Ona Masevičiūtė
„Medininkai“
virėja
2002 08 16
Saulius Tamkvaitis
jachta „Vakarė“
kapitonas
2002 09 14
Sigitas Pustelnikas
jachta „Tauras“
kapitonas
2002 09
Viktoras Ramanauskas jachta „Tauras“
praktikantas
2002 09
Vladimiras Momontovas kateris 		
buriavimo treneris
2003 03 13
Viktor Mančinskij
„Kaunas“ 		
elektromechanikas
2003 03 31
Vladimir Nazarov					
2003 11 25
Vaidotas Ruikys keltas „Sea Corona“
jūreivis
		
2004 08 19
Viačeslavas Balandovas Maksimovičius
jūreivis
2004 09 09
Marius Baltrušaitis Olandijos žemkasė „Cyrus“ praktikantas
2004 11
Vladimir Zotov
„Skalva“
bocmanas
2004 11 08
Sergej Packevič
„Nuadibu“
kapitono padėjėjas
2004 12 05
Vadim Bazinov
Norvegijos laivas
jūreivis
2005 m.
Viačeslav Ignatjev
„Livonija“
jūreivis
2005 01 13
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Šiaurės Atlantas
Marokas

Baltija
Baltija
Baltija
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas
Ramusis vandenynas

Peru

Kuršių marios
Filipinai
Filipinai
Baltija
Kuršių marios
Atlantas
Baltija
Biskajos įlanka
Biskajos įlanka
Kuršių marios
Danija
Baltija
Dublinas
Viduržemio jūra

Šiaurės Atlantas

Jurij Agarkov
„Kapitonas Domeika“ mechanikas
Sergej Petrov 			
tralų meistras
Rimas Karaliukas
„KL 461 Lyni“
vyr. mechanikas
Jurij Nikitin
„KL 461 Lyni“
tralų meistras
Jevgenij Smirnov
„Algirdas“
kapitonas
Aleksandr Gerasimov „Seda“ 		
vyr. mechanikas
Leonid Golubovič
„Libra“ 		
II kapitono padėjėjas
Sergej Ruliov
„Timas“
Valerij Tiumenev
„Mindaugas“
II mechanikas
Nikolaj Kislyj
„Lyra“
elektromechanikas
Viktor Pogorelyj
„Saturnas“
bocmanas
Vladimir Bakanov
„Vega“
mechanikas
Andrej Voropajev
„Yalta“
jūreivis
Aleksandr Šalajev
„Kapitonas Stulpinas“ jūreivis
Kazimieras Vaitkevičius „Barta”
kapitonas
Andrej Blindij
„Barta”
motoristas
Egidijus Kasparavičius „Jotvingis”
karo jūrininkas
Algimantas Tamavičius „Rio Ekuku”
Linas Jamantas
„Rio Ekuku”
jūreivis
Stasys Kazlauskas
„Rio Ekuku”
jūreivis-bocmanas
Leonardas Štaca
jachta „Tribal Dancer“ kapitonas
Alfonsas Sinkevičius jachta „Tribal Dancer“ kapitonas
Vaclovas Barkus
„LISCO Optima“
virėjas
Gintalas Rolandas
		
žvejys
Martinkus Egidijus
žvejys
Justa Marius
žvejys
Valerijus Mamontovas kateris 		
buriavimo treneris
Povilas Skirmantas Geldotas jachta „Šarūnas“ kapitonas
Tadas Paulauskas
„Rio Ekuku“
jūreivis 		
Gintautas Mincė
jachta „Marius“
kapitonas
Šarūnas Vasiliauskas jachta „Svajūnas“
kapitonas

2005 01 02
2005 02 25
2005 06 28
2005 06 28
2005 07 29
2005 08 12
2006 10 10
2006 12 13
2007 01 15
2007 04 20
2007 05 16
2007 10 24
2008 0308
2008 03 18
2008 04 10
2008 04 10
2008 0618
2008 07 14
2008 07 14
2008 07 14
2008 08
2008 08
2009 01 27
2009 09 30
2009 09 30
2009 09 30
2010 09 30
2010 09 25
2010 12 31
2011 06 18
2011 10 22

Šiaurės Atlantas
Baltija
Baltija

Karibų jūra
Klaipėda
Klaipėda
Baltija

Baltija
Baltija
Kuršių marios
Kuršių marios
Kuršių marios
Kuršių marios
Kuršių marios
Šiaurės Atlantas
Baltija
Kuršių marios

Sąrašas sudarytas pagal įvairius prieinamus šaltinius, tikslintas pagal žuvusių jūrininkų artimųjų prisiminimus,
viešai skelbtas žiniasklaidoje ir papildytas. Ne visur nurodytas jūrininkų žūties laikas, vieta, laivai, kuriais jie
plaukiojo, tikslios pavardės, todėl šis sąrašas nėra baigtinis.Jame gali būti praleisti kai kurie jūrose ir užsienio
valstybių uostuose žuvę žmonės, nes niekas jų mirties, dingimo aplinkybių nenurodė dokumentuose arba jie
neišliko. Dėl tų pačių priežasčių saraše neužfiksuoti visi laivuose su kitų valstybių vėliavomis dirbę ir žuvę Lietuvos jūrininkai, iš privalomosios tarnybos SSRS karo laivyne negrįžę šauktiniai.
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Turinys

3/
4/
5/
6/
8/
11/
17/
23/
27/
33/
45/
49/
53/
55/
57/
72/
73/

NEGRĮŽUSIEMS JŪRININKAMS IR LAIVAMS
JŪR A STIPRINA EKONOMINES GALIAS
AT VERKIME LIETUVĄ JŪRŲ VĖJAMS
LAIVAI KAIP IR ŽMONĖS – NEPAKARTOJAMI
ALBATROSAI – JŪRŲ ŠAUKLIAI
PAMINKLAS SVEIKINA ŽMONES IR LAIVUS
NAUJASIS KLAIPĖDOS SIMBOLIS
PAGARBOS JŪRININKAMS TR ADICIJOS
AKISTATOS SU ŠĖLSTANČIA JŪR A
LIETUVOS JŪREIVYSTĖ : NUO MITŲ IKI ŠIANDIENOS
ISTORIKŲ AKIR AT YJE – NUSKENDUSI PR AEITIS
JŪRININKŲ IR LAIVŲ NETEKT YS
DUŽO JACHTOS, LŪŽO IRKLAI
TAIFŪNAS NEĮVEIKĖ JŪRININKO
KARO IR STICHIJOS VERPETUOSE
NUSKENDUSIŲ LIETUVOS LAIVŲ SĄR AŠAS
JŪROSE IR VANDENYNUOSE ŽUVUSIŲJŲ LIETUVOS
JŪRININKŲ, BURIUOTOJŲ, ŽVEJŲ SĄR AŠAS

Šioje knygoje pristatyta paminklo įvairiais istoriniais laikotarpiais iš
Klaipėdos uosto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams
sukūrimo idėja, jo statybos eiga.
Knyga skirta įamžinti šių jūrininkų ir laivų atminimui. Pasaulio
vandenynai, Baltijos jūros gelmės slepia dar daug neatskleistų tragedijų.
Tai bandymas apibendrinti Lietuvos jūreivystės istoriją, ją paženklinusius
nelaimingus įvykius nuo seniausių laikų iki šių dienų.
Sudarytojai: Gediminas Pilaitis ir Vidmantas Matutis
Dizaineris Gytis Skudžinskas

Išleido

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Lietuva
Tel. +370 46 499 799
Faks. +370 46 499 777
info@port.lt
www.portofklaipeda.lt
Spausdino
S. Jokužio leidykla-spaustuvė
www.spaustuve.lt

Sudarytojai dėkoja už paramą rengiant leidinį Aloyzui Každailiui,
Romaldui Adomavičiui, Dainiui Elertui, Romui Tijūnėliui, Venantui
Butkui, Vladui Žulkui, Nijolei Strakauskaitei, Antanui Vaišvilai, Daliai
Bikauskaitei, Petrui Bekėžai, Bernardui Aleknavičiui, Liudmilai Golubevai,
Džojai Barysaitei, Vytautui Liaudanskiui, Alfonsui Mažūnui, Ramūnui
Danisevičiui, Andriui Varnui, Arūnui Burkšui.

