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DONATAS KARANAUSKAS, UAB „Biomotorai“ direktorius
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aibas nutrauk benzino gamybą
Energetika „Mažeikių nafta“ sustabdyta avariniu būdu
Vakar sutriko AB „Mažeikių nafta“ darbas. Nutrūkus elektros energijos tiekimui naftos produktų gamykla buvo sustabdyta,
pranešė bendrovė. Per porą dienų ketinanti atnaujinti darbą bendrovė praneša produkcijos nepritrūksianti.

/ trumpai

Naftos bendrovės ir AB VST specialistai dar aiškinasi tikslias
priežastis, kodėl sutriko elektros energijos tiekimas.
„Dėl kol kas nenustatytų priežasčių nukrito įtampa
elektros sistemoje ir sustojo
visi įrenginiai. Gamykla buvo visiškai sustabdyta. Aiškinamės, kas kaltas, nežinome, kada darbas bus atnaujintas. Ypač retas nestandartinis
atvejis. Apie nuostolius kalbėti
anksti, bet laikas turi savo kainą“, – sako Rosvaldas Gorbačiovas, bendrovės viešųjų ryšių direktorius.
Rūta Merčaitienė, AB „Lietuvos energija“ atstovė spaudai,
vz.lt sako, kad 14 val. 47 min. dėl
perkūnijos sprogo „aukšto dažnio ryšio užtvėriklio kondensatorius, įvyko trumpasis jungimas prijunginyje „Varduva II“
Mažeikių rajone. Dėl to suveikė
šynų apsaugos sistema ir nutrūko elektros tiekimas „Mažeikių naftai“ priklausančiai
Mažeikių elektrinei.
„Elektros tiekimas atkurtas per pusvalandį, šiuo metu
vyksta tyrimas, kodėl nutrū-

▸ „MAZEIKIU NAFTAI“ vel teks skaiciuoti nuostolius, sisyk ju bendrovei pridare audra. VLADIMIRO IVANOVO NUOTR.
ko elektros tiekimas ir „Mažeikių naftai“, – sako p. Merčaitienė.
Saulius Vorauskas, specialusis stebėtojas „Mažeikių naftoje“, užtikrino, kad „Mažeikių
nafta“ (MN) turi pakankamai
atsargų, tad pagal sutartis klientams produkcija bus tiekiama be sutrikimų“, – tikina p.
Vorauskas.
Pasak p. Gorbačiovo, toks su-

stojimas yra gana skausmingas, nes per parą gamykla perdirba maždaug iki 25.000 t.
Po kapitalinio remonto bendrovei prireikė poros parų, kad
dirbti pradėtų visi įrenginiai.
Tad ir dabar paleisti visus prietaisus užtruks porą dienų.
Kiek dėl to MN patirs nuostolių, kol kas daugiau tik spėliojama.
„Patirti nuostoliai bus nedi-

deli – apie keliasdešimt tūkstančių litų“, – Alfa.lt tikino bendrovės atstovas Jacekas Komaras.
2005 m. vasarį „Verslo žinios“ rašė, kad skaičiuota, jog
gamyklai dirbant „karštuoju
režimu“, kai įrenginiai veikia,
tačiau nafta neperdirbama, per
vieną prastovos dieną MN netenka apie 1 mln. Lt pajamų.
Kol vyksta tyrimas, neaiš-

ku ir ar tai draudžiamasis įvykis.
Paulius Minkevičius, draudimo brokerių „Marsh Lietuva“
žalų administravimo direktorius, VŽ sako, kad kol dar nėra
galutinai aiškios priežastys, dėl
ko sutriko energijos tiekimas,
kur trenkė žaibas ir ar iš viso
dėl jo nutrūko tiekimas, sunku
spręsti, ar tai yra draudžiamasis įvykis, ar ne. (vz.lt)

Investicijos
„Maxima“ ir
„Verdispar“
baigia sandorį
Norvegijos investicines
bankininkystės bendrovė “Verdispar” patvirtino
įsigijusi dalį prekybos tinklą valdančios bendrovės
“Maxima LT” turto, pranešė BNS.
VŽ rašė (2008 05 16), kad
„Verdispar“ derasi mažiausiai dėl 10 „Maximos“
prekybos centrų kartu
su žeme įvairiuose miestuose.
Vakar patvirtinta, kad
Norvegijos įmonė iš „Maximos“ perka 26.500 m2
nekilnojamojo turto ir beveik 6,2 ha žemės. „Maxima“ toliau tęs veiklą prekybos centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose, Ukmergėje ir Plungėje, juos nuomosis iš „Verdispar“. 161
mln. Lt sandoris formaliai bus baigtas gavus Lietuvos konkurencijos tarnybos pritarimą, pranešė
„Verdispar“.
Gautus pinigus „Maxima“
ketina investuoti į verslo
plėtrą Lietuvoje ir užsienyje, pranešime spaudai
teigia Gintaras Marcinkevičius, „Maximos grupės“
vadovas.
„Maximos“ nekilnojamojo
turto įsigijimas yra antroji didelė „Verdispar“ investicija Lietuvos prekybos
patalpų rinkoje – 2007 m.
„Verdispar“ įsigijo 23 prekybos centrus (43.500 m2)
iš „Norfos“. (BNS)

