
 

B/J “Banga” 
 

2005 birželis 
 
 

Klaipėda – Gdansk – Klaipėda 
 
 
Įgula: 
 

1. Aistis Kalanavičius – kapitonas 
2. Asta Kalanavičienė – jūreivis 
3. Gustė Kalanavičiūtė – jūreivis (amžius 7 metai) 
4. Vesta Kalanavičiūtė – junga (amžius 3 metai) 
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B/J “Banga” 
 
 
 
Techniniai duomenys: 
 
Jachtos tipas: Carter 30 
Burių tipas: bermudinis šliupas 
Pastatymo data: 1984 
Ilgis: 9.15 m 
Plotis: 3.08 m 
Grimzlė: 1.5 m 
Jachtos svoris: 4150 kg 
Kylio svoris: 1480 kg 
Bendras burių plotas: apie 100 m2 
Variklis: Volvo Penta 9 AJ 
Registracijos uostas: Kaunas 
 
 

 
 
Jachta Smiltynės jachtklube. 
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Kelionės aprašymas 
 
2005 birželio 11 d. šeštadienį atsišvartavom iš Klaipėdos jachtklubo ir 
pajudėjom link Lenkijos. Nežiūrint ne itin palankios vėjo krypties (buvo 
aštrus beidevindas) ir gana šalto birželio oro, įgulos nuotaika buvo puiki. 
Visgi ne kasdien išplaukiama į Baltiją su tokia šaunia kompanija. Jauniausioji 
dukra Vesta, vos trijų su pusę metų amžiaus, puikiai jautėsi žvarbioje jūroje.  
 

 
 
Vyresnioji Gustė jūroje jau nebe naujokė. 2004-ais su ta pačia “Banga” ji jau 
apiplaukė Gotlando salą. Tąkart teko paragaut ir tikrojo Baltijos sūrumo. 
Pūtė 25-30 mazgų vėjas ir teko laviruoti prieš 3 balų bangas. Ne ji vienintelė 
tuomet “šėrė menkes”... Taigi šis plaukimas jai atrodė tiesiog šilkinis.  
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Kadangi suaugusių laive tik pora, teko pasiskirstyti į gana įtemptus 
budėjimus. Savo žmona Asta galėjau visiškai pasitikėti. Ji jau prieš 10metų 
“patikrinta” jūros ypatingoje situacijoje. Tuomet plaukiant su “Banga” į 
Kopenhagą, netoli Bornholmo salos lūžo stiebas. Variklio jachtoje tada dar 
nebuvo ir buvo gana nepavydėtina situacija vidury Baltijos jūros. Teko 
pavėjui dreifuoti i Karlskroną Švedijoje. Ten susimontavę “ministiebą” 
pasukome atgal į Klaipėdą. Švedų oro prognozės buvo palankios, tačiau 
kaip dažniausiai nutinka – bėda viena nevaikšto. Net ir užsieniečių 
pažangios technologijos nenumatė smarkaus ciklono... Teko susigrumti su 
milziniška stichijos jėga ir žinoma papūtė ne kaip kitaip, o “į kaktą”. Gal ir 
gerai kad tuomet nematėm vėjarodės parodymų, nes kaip vėliau paaiškėjo, 
Lenkijoje uraganinis vėjas plėšė namų stogus ir kitaip “pokštavo”. Po trijų 
parų vargo laimingai pasiekėm Klaipėdą. Po metų su Asta susituokėm ☺ 
 

 
 
Taigi oras nors ir šaltas, vėjas beveik “į kaktą”, bet jūra buvo pakankamai 
rami. Todėl ir nerimauti šįkart nebuvo dėl ko. Nebent apiplaukiant Tarano 
kyšulį. Plaukiant iš Klaipėdos į Lenkiją tenka daryti nemažą lanką, kad 
“neįkišti nosies” į brolių rusų teritorinius vandenis. Teko girdėt patarimų, 
kad su rusų pasieniečiais viską galima geranoriškai susiderint iš anksto ir jie 
leidžia praplaukti per jų teritoriją. Tačiau esant galimybei geriau netampyti 
liūto už ūsų.  
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Šitaip mums belinguojant vėjas pasisuko dar labiau į pietus ir prasidėjo tikra 
laviruotė. Todėl buvo nuspręsta sustoti vienai dienai Helio uostelyje 
Lenkijoje ir parą pailsėjus judėti į Gdanską. 
 

 
 
Helis paliko puikų įspūdį skaniai kepta žuvimi ir puikiu lenkišku alumi. Nors 
pabuvus jūroje ir šiek tiek išvargus, toks įspūdis tikriausiai susidarytų bet 
kur... 
Gdanske tenka apie valandą birbint varikliu per uostą tarp tokių laivų, kur 
“Bangos” stiebas tik truputį aukštesnis už tokio laivo vaterliniją.  
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Gdansko marina įkurta pačiame miesto centre. Švartavimosi pontonai ir 
tokios buitinės problemos kaip dušai čia išspręsta taip paprastai, kad norisi 
atplaukti su kai kurių Lietuvos jachtklubų vadovais ir parodyti kaip paprasta 
su minimaliom investicijom palikti gerą įspūdį užsienio buriuotojams.  
 

 
 
Gdanskas įspūdingas savo architektūra. Puiki panorama atsiveria nuo 
katedros stogo. Matosi visas miestas. Tolumoje matyti Gdansko jachtklubas 
ir prišvartuota “Banga”. 
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Paviešėjom Gdanske keletą dienų ir išplaukėm atgal į Klaipėdą. Tik 
išplaukus į Gdansko įlanką pastebėjom, kad vejasi tamsus debesėlis. 
 

 
 
Debesis užtraukė visą horizontą ir krantas pradingo. Matėsi, kad krante 
turėjo būti “šiek tiek šlapia”... Tačiau tas debesis kaip atsirado, taip virš 
kranto ir kabojo. O mes visai laiku palikom Lenkiją. Vėjas į vakarą rimo, 
leidosi saulė. Kas nežino, kad saulėlydžiai jūroje būna nuostabūs? 
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Kadangi taip jau nutinka, kad laviravus pirmyn dažnai gauni “tą pačią 
dovaną” ir plaukiant atgal, tai belaviruojant naktį šiek tiek įlindom į Rusijos 
vandenis. 
 

 
 
Buvo apie vidurnaktis ir visos trys jūreivės saldžiai “budėjo” savo gultuose. 
Racija buvo neišjungta ir staiga per ją pradėjo baubti rusų pasienietis, kad 
atsilieptų laivas esantis tokiose ir tokiose koordinatėse. Apsidairiau ir 
supratau, kad tose platumose buvau vienintelis. Bendrauti su pareigūnais 
noro nebuvo. Taigi supratom vienas kitą iš veiksmų. Aš – vendą į jūrą, jis – 
tylą eteryje... Nors pasikalbejus su pasieniečiais būtų galima apsieiti ir be 
nereikalingų manevrų. 
Visą naktį aplink sukiojosi nedidelis pramoginis laivas, kuris matyt iš 
nuobodulio lydėjo mus iki pat Klaipėdos. Tik paryčiais “įmetė anglių” ir 
pradingo Klaipėdos link.  
Sugrįžę į gimtąjį uostą, jaunosios jūrininkės dar ilgai čirškė apie patirtus 
įspūdžius. 
 
O svarbiausia – joms tai buvo gera jūrinė praktika! 


