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▶„Ne kiekvieno sutarties kainos modelio nustatymas sudaro vienodas galimybes 
rangovui gauti didesnę kainą už atliekamus darbus, kai pabrangsta statybos.“ 15 p.
Saulius Aviža, advokatų profesinės bendrijos Soloveičikas, Markauskas, Aviža, Bagdanskis/SMA advokatas

KETVIRTADIENIS, 2007 10 18

  RIMA RUTKAUSKAITĖ

Cementu prekiaujanti UAB 
„Gerdukas“ šiandien į 
Klaipėdą iš Švedijos atplukdo 
antrą cemento prikrautą 
laivą. Pasak įmonių vadovų, 
tai labai gera žinia vieno 
gamintojo įkaitu tapusiai 
rinkai.

Nerimanto Valentos, UAB 
„Gerdukas“, kurios kontrolinį 
akcijų paketą vasaros pabai-
goje įsigijo Švedijos statybinių 
medžiagų gamintoja „Heidel-
bergCement Northern Europe 
AB“, direktoriaus, teigimu, 
už cementą reikia dėkoti JAV 
būsto rinkos krizei. Jis paaiš-
kina: „HeidelbergCement“ 
grupė, turinti gamyklas pen-
kiose dešimtyse pasaulio vals-
tybių ir per metus pagaminanti 
maždaug 80 mln. tonų cemento, 
gavo Floridos valstijos sprendi-
mą, kad ji atsisako 1 mln. tonų 
cemento. Todėl laisvas kiekis 
buvo paskirstytas to pageidau-
jantiems klientams.

„Iš Gotlando salos vienu 

laivu mes galime atgabenti iki 
3.000 tonų cemento. Kas kiek 
laiko kursuos laivai, priklau-
sys tik nuo užsakymų dydžio“, 
– tikina p. Valenta.

Dėlioja planus
„Gerdukas“ Klaipėdoje pasta-
tė įrangą, leidžiančią iš laivų 
cementą krauti į geležinkelio 
vagonus ir gabenti užsako-
vams. Gamybininkams, kurių 
nepasiekia geležinkelio bėgiai, 
produkcija mašinomis tiekia-
ma iš terminalo Kaune.

Anot p. Valentos, įvežamas 
cementas atitinka visus ES 
standartus, o kaina – konku-
rencinga.

„Sulaukiame labai daug 
užklausimų iš gretimų valsty-
bių. Pradėjome vežti pakuotą 
cementą į Lenkiją, Latviją, taip 
pat ir Kaliningradas prašo. Jau 
dėliojame planus, kiek cemen-
to reikės Lietuvai kitąmet. 
Tačiau kol kas negaliu pasaky-
ti skaičių, nes dar nesame gavę 
visų bendrovių užsakymų“, 
– apie ateinančių metų planus 
kalba „Gerduko“ vadovas.

Mindaugas Sinkevičius, AB 
„Specializuota komplektavi-
mo valdyba“ (SKV) – vienos 
didžiausių statybinių ir apdai-
los medžiagų didmenininkių 
Lietuvoje – vadovas, pripažįs-
ta, kad „HeidelbergCement“ 
gaminio kokybė itin gera.

„Šiandien, kaip tvirtina var-
totojai, šių gamintojų kokybė 
yra aukštesnė nei „Akmenės 
cemento“ – sąnaudos mišiniuo-
se mažesnės, o kokybės para-
metrai – aukštesni“, – aiškina 
p. Sinkevičius.

Kad pajėgtų
Pasak jo, kokia padėtis susi-
klostys kitąmet Lietuvoje, pri-
klausys ir nuo švedų gamin-
tojo politikos: ar jie patenkins 
paklausą ir atgabens į Lietuvą 
tiek cemento, kiek reikia. Ir 
nuo to, ar jie apsispręs atsi-
gręžti į Europą. SKV vadovo 
įsitikinimu, jei „HeidelbergCe-
ment“ grupė prioritetą teiks ne 
kitiems žemynams, o Europai, 
baigsis „Akmenės cemento“ 
monopolija, atsiras rimta kon-
kurencija.

Kol kas į Lietuvą gabenamus 
kiekius jis vadina „ašaromis“. 
Ir užtikrina:

„Mes, be abejo, pirksime 
kitąmet cementą iš jų.“

Ramiau
Aleksandras Toropčinas, UAB 
„Sakret LT“, rugsėjį Kėdai-
niuose pradėjusios sausų staty-
binių mišinių gamyklos staty-
bą, vadovas, žinią apie laivais 
pradėtą importuoti cementą 
vertina itin palankiai. Ypač, 
kai prieš gerą pusmetį pra-
monininkai dar virkavo, kad 

cemento importą jūra trukdo 
tai, kad Klaipėdos uoste nėra 
įmonės, turinčios tinkamą inf-
rastruktūrą bei sandėlių ūkį.

„Šiuo metu didelio cemento 
stygiaus nėra, tačiau kai atsi-
randa sveika konkurencija, 
gamintojams ramiau: jei pro-
dukcijos pristigs vienas, aprū-
pins kitas. Juolab kad konku-
ruojama ne tik kaina, bet ir 
kokybe“, – neslepia p. Torop-
činas. Jo teigimu, transporta-
vimas kilsteli kainą, tačiau ne 
tiek, kad ji taptų esminiu pasi-
rinkimo kriterijumi.

PRAMONĖ Cementas – laivais į Lietuvą

Būstų krizė JAV padarė 
paslaugą Lietuvos verslui

VŽ SKAIČIUS

Tiek kelti kainas yra pagrasi-
nusi AB „Akmenės cementas“, 
jeigu jai nebus skirtas reikia-
mas apyvartinių taršos leidi-
mų kiekis.

Šaltinis: VŽ

UŽNUGARIS Aleksandras Toropčinas, UAB „Sakret LT“ direktorius: „Atsiranda konkurencija ir ji džiugina. Priklausomybė nuo vieno gamintojo niekam nėra gerai.“
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AB „Akmenės cementas“ 
pardavė cemento
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▶Minimali alga 
gali didėti nuo 
balandžio
Trišalė taryba siūlys 
Vyriausybei minimalią 
mėnesio algą iki 800 litų 
didinti nuo kitų metų 
balandžio. Profsąjungos 
siūlė minimalią algą didinti 
nuo kitų metų sausio, 
tačiau Vyriausybės atstovai 
tam nepritarė. Vyriausybė 
anksčiau siūlė šią algą didinti 
nuo kitų metų liepos – tam 
2008 metų valstybės biudžeto 
projekte numatyta 66 mln. Lt. 
„Buvo priimtas kompromisinis 
sprendimas ir nutarta siūlyti 
didinti minimalią algą ne 
vėliau kaip nuo kovo 31-osios 
– tam pritarė visos šalys. 
Profesinės sąjungos siūlė nuo 
sausio 1-osios, darbdaviai 
teigė, kad jiems tai nelabai 
svarbu, nes jų sektoriuose 
tokių algų seniai nėra, gal tik 
išskyrus viešbučių verslą, o 
Vyriausybės atstovai norėjo 
kiek vėlesnio termino, 
bet sutiko jį paankstinti“, 
– BNS sakė Trišalės tarybos 
sekretorius Mindaugas 
Kuraitis. Darbdavių, 
profsąjungų ir Vyriausybės 
atstovų susitarimui dar turi 
pritarti Vyriausybė. Minimalią 
algą Lietuvoje gauna 
vidutiniškai kas dešimtas 
darbuotojas. Paskutinį kartą ji 
buvo padidinta 100 Lt nuo š. 
m. liepos. (BNS)

▶Vilkinimas gali 
būti apskųstas 
teismui

Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 
paskelbė, kad vilkinimas 
atkurti nuosavybės teises 
į turtą gali būti apskųstas 
teismui. Tokią išvadą 
teismas paskelbė byloje dėl 
Kauno miesto savivaldybės 
administracijos vilkinimo 
atkurti nuosavybės teises 
į mišką, žemę, vandens 
telkinius, pranešė teismas. 
Bylą nagrinėjusi teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad toks 
institucijų vilkinimas gali 
būti skundžiamas tiesiogiai 
administraciniams teismams. 
„Kiekviena ikiteisminė ginčo 
sprendimo tvarka neturi 
būti pernelyg biurokratiška, 
o ja sukurtas asmens teisių 
gynimo mechanizmas turi 
būti efektyvus. Tik tokiu 
atveju ikiteisminė ginčo 
sprendimo tvarka yra 
privaloma“, – teigiama 
teismo nutartyje. (BNS)

▶Rokiškyje – ledo 
rūmai
Rokiškio rajone lankėsi 
Kauno verslininkai, 
nusprendę investuoti į ledo 
rūmų Rokiškyje statybą. 
Su valdžios atstovais 
sprendžiamas detaliojo 
plano rengimo ir žemės 
įsigijimo būdo klausimai, 
rašo „Gimtasis Rokiškis“.
Sporto ir laisvalaikio centro 
pastatas turėtų iškilti 
per dvejus metus. Kauno 
verslininkai patys pasisiūlė 
statyti ledo areną. Juos 
sudomino tai, kad Rokiškyje 
ugdomi ledo ritulininkai, yra 
rajono komanda, žaidžianti 
čempionate Latvijoje. (VZ.LT)
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