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PRIEKŠVĀRDS

JĀMĀCĀS DOMĀT PLAŠĀK
Šī atziņa visos laikos nodarbinājusi apgaismotāju prātus: gan hercoga Jēkaba laikā, gan jaunlatviešu vadītās pirmās, gan Latvijas Republikas pasludināšanas otrās, gan trešās Atmodas laikā, kas atnesa mums neatkarību. Jāmācās
domāt plašāk, tikai jautājums, kur to var iemācīties? Iespējams, vēsturē, jo ne
velti saka, ka viena no labākajām skolotājām ir vēsture. Gan sena, gan ne tik
sena.
Atmodas laiks nāca ar lielām atklāsmēm par pagātni. Piecdesmit okupācijas gados bija sakrājies tik daudz noklusēta un nepateikta, ka citādi nevarēja –
par to vajadzēja runāt, ne tikai lai izbrauktu pagātnes jūras, bet arī lai iegūtu
vēstures mācību. Taču Atmodas laiks nāca arī ar lielām nākotnes cerībām.
Vajadzēja spriest, kā dzīvot tālāk, un bija jāsāk rakstīt jauno laiku vēsturi. Bija
jāmācās domāt plašāk.
Nu arī Atmoda jau pieder vēsturei. 2014. gadā svinējām jūrniecības jaunāko
laiku vēsturē pirmās nozīmīgās jubilejas: Latvijas Jūrniecības savienībai un
Latvijas Jūras akadēmijai divdesmit pieci, Latvijas Jūras administrācijai divdesmit. Pienācis padarītā izvērtēšanas laiks, lai atbildētu uz jautājumu, ko tas
devis jūrniecībai? Patiesībā ļoti daudz. No pamatiem ir uzrakstīta jūrniecības
likumdošana, ir sakārtota jūrniecības nozares pārvaldība, ir dota iespēja latviešu valodā apgūt jūrnieka profesiju, un to visu ir virzījusi Latvijas Jūrniecības
savienība, kas kopā pulcēja cilvēkus, kuri centās domāt plašāk. Protams, vienmēr var vēlēties, lai viss notiktu ātrāk un būtu paveikts labāk.
Šī gadagrāmata ļaus jums ieskatīties senākā un ne tik senā pagātnē, lai
labāk saprastu šodienas norises. Kādu atziņu es, veidojot Latvijas jūrniecības
vēstures grāmatu, esmu ieguvusi? Ka ir nezūdošas vērtības, ir mūžīgas problēmas, bet visos laikos ir cilvēki, kuri spēj domāt plašāk. Tādi bija hercogs Jēkabs,
Krišjānis Valdemārs, Egons Līvs, tādi ir arī tagad. Vēsture turpinās, vēsture atkārtojas, nāk citi laiki, bet būtība nemainās – vienmēr jācenšas domāt plašāk.
Anita Freiberga,
„Latvijas jūrniecības gadagrāmatas” redaktore
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2014. GADS – BAGĀTS JUBILEJU
GADS LATVIJAS JŪRNIECĪBAI
JŪRNIECĪBAS IZGLĪTĪBAI LATVIJĀ  225
2014. gadā jūrniecības ļaudis īpašu uzmanību veltīja notikumiem, kas aizsākās tālajā 1789. gadā, tātad pirms 225 gadiem, un uzskatāmi par jūrniecības
izglītības aizsākumu Latvijā.
Rīgas vēstures un
kuģniecības muzeja
Latvijas kuģniecības
vēstures nodaļas galvenais speciālists Aigars
Miklāvs pirms 15 gadiem veica pētījumu,
un viņam, pārskatot
daudzus Latvijas Valsts
vēstures arhīva fondus,
izdevās atrast vairākus
dokumentus un vēstures liecības par to, ka
1789. gadā Rīgas rāte pieņēma lēmumu nodibināt Rīgā navigācijas skolu,
pirmo jūrskolu Latvijas teritorijā. Skolā viens skolotājs 10–20 skolniekiem vācu
valodā mācīja lasīt, rakstīt, rēķināt, reliģijas pamatus, ģeogrāfiju un vēsturi, kā
arī ar jūrniecību saistītus priekšmetus – navigāciju un astronomiju.
Šīs vēstures liecības publicētas A. Miklāva grāmatā „Jūrniecības izglītība
Latvijā no 18. gs. otrās puses līdz mūsdienām”, kas pagaidām ir vienīgais apkopojošais darbs par jūrniecības izglītību Latvijā, un tajā publicēti dokumenti
par pirmās jūrskolas dibināšanu un pastāvēšanu, to skaitā Rīgas navigācijas
skolas finanšu pārskati par 1789., 1792. un 1793. gadu.

AINAŽU JŪRSKOLAI  150
LJG 2014
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Pirms 150 gadiem, 1864. gadā, Ainažos durvis vēra jaunā tipa jūrskola, kas
joprojām ir veiksmes stāsts Latvijas jūrniecības izglītībā, bet tolaik latviešu un
igauņu vīriem pavēra ceļu uz plašo pasauli, jo mācības te notika bez maksas
un dzimtajās valodās. Naudu skolas dibināšanai, K. Valdemāra iedvesmoti,
saziedoja Ainažu zemnieki. Starp citu, ja Slokas kuģinieki būtu atsaukušies
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K. Valdemāra aicinājumam un atvēruši savus
makus, tā palīdzot viņam jūrskolu dibināšanas darbā, tad šodien
mēs varētu runāt arī vai
tikai par Slokas jūrskolu.
Bet kas bijis – bijis, no
dziesmas vārdus neizņemsi, tāpēc mēs godinām Ainažu dāsnos
zemniekus un novērtējam Ainažu jūrskolas veikumu, kura savas pastāvēšanas piecdesmit piecos gados izskoloja aptuveni 3000 audzēkņu, tai skaitā vairāk nekā 1000 tālbraucēju
stūrmaņu un kapteiņu.
2014. gads Ainažu jūrskolas sakarā iezīmējas arī ar mazāk priecīgu ciparu – ar deviņdesmit pieciem gadiem kopš skolas slēgšanas. Ainažu jūrskola
darbojās līdz 1919. gadam.

AINAŽU JŪRSKOLAS MUZEJAM  45
1969. gadā tika atklāts Ainažu jūrskolas muzejs – Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle, kas pagājušā gadā jūrskolas 150. gadskārtas ēnā atzīmēja
savu 45. gadadienu. Tā ir mūsu vēsture – kā atgādinājums, kā slavinājums
Ainažu kuģinieku entuziasmam un spējai uzdrīkstēties.
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ATKĀPE PAR
JŪRNIECĪBAS IZGLĪTĪBAS
PIRMSĀKUMIEM
Par izglītības sekmīgu realizāciju
Latvijā un spējīgiem skolniekiem liecina fragments no Krišjāņa Valdemāra vēstules Krievijas impērijas Finanšu
ministrijas Tirdzniecības un manufaktūras departamenta direktoram Nikolajam Andrejevičam Jermakovam 1877. gadā: „Rīgā (Rīgas jūrskola dibināta
1845. gadā), kur jau 30 gadu jūrskola darbojas pēc vispārīga Rietumeiropā pieņemta parauga, 38 vācu un latviešu skolnieki, kas, iestājoties skolā, zināja tik
vien kā 4 aritmētikas likumus, par daļskaitļiem nemaz nerunājot, jau pēc 5–6
mēnešu apmācības laika nolika eksāmenu. Hersonā eksāmenu ar grūtībām
nokārtoja tikai pēc 24 mēnešu apmācības.”

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAI  25
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1989. gada rudenī pēc triju paaudžu pārtraukuma atkal tika sasiets latviešu
jūrniecības vēstures pavediens – darbību uzsāka Latvijas Jūras akadēmija.
No pāri par divpadsmit tūkstošiem Latvijas aktīvo jūrnieku vairāk nekā 1500
profesiju apguvuši nu jau pasaulē atzītajā jūrniecības augstskolā – Latvijas
Jūras akadēmijā.
Jūrniecības izglītības atdzimšanas procesu Latvijā Atmodas laikā aizsāka
Jūrniecības vēstures kopa, kurā darbojās Latvijas jūras kuģniecības (vēlākās
„Latvijas kuģniecības”), zvejniecības un Latviešu biedrības pārstāvji. 1989.
gada 16. martā pieņēma koncepciju par jūrniecības kadru sagatavošanu
un jūrniecības izglītības
sistēmas reorganizēšanu. Pirmie par Latvijas
jūrniecības un jūrniecības izglītības atdzimšanu sprieda sirmie jūrnieki, slavenās Krišjāņa
Valdemāra jūrskolas
absolventi, kuri kopā
pulcējās Rīgas vēstures
un kuģniecības muzejā
un aizsāka jūrnieku kopā sanākšanas tradīciju
Ainažos.
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LATVIJAS JŪRNIECĪBAS SAVIENĪBAI  25
1989. gada 3. novembrī aptuveni piecdesmit jūrniecībai piederīgu cilvēku
sprieda par Latvijas Jūrniecības savienības dibināšanu, lai palīdzētu valdībai
Latvijā atjaunot jūrniecības nozari, un par jaundibināmās Latvijas Jūrniecības
savienības priekšsēdētāju ievēlēja tālbraucēju kapteini Gunāru Šteinertu. Jau
tā paša gada 21. decembrī sasauca kopsapulci, kurā piedalījās 133 dalībnieki.
Jauno savienību tolaik jau atbalstīja 400 biedru, no kuriem daudzi bija Egona
Līva izveidotās Latvijas Kultūras fonda Jūrniecības vēstures kopas dalībnieki.
Liels paldies šodien izskan visiem tiem, kuri stāvēja pie LJS šūpuļa, bet nu
vairs nav starp mums: Egonam Līvam, Arvim Popem, Hugo Legzdiņam, Bruno
Zeiliņam, Andrejam Dandzbergam, Vladimiram Einiņam, Miķelim Elsbergam,
Mihailam Mihejevam, Aleksandram Kārkliņam, Harijam Līdakam, Gunāram
Rosam, Veltai Krūzei, Rūdolfam Lagsbergam, Valdim Albertam, Laimonim
Kļaviņam, Vilnim Kerim, Andrim Ūķim. Viņu ieguldījums ierakstīts Latvijas
jūrniecības vēstures grāmatā.

LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJAI  20
Deviņdesmito gadu sākumā Latvijai, tajā skaitā jūrniecībai, viss bija jāveido
no jauna, jo jaunajai neatkarīgās Latvijas sistēmai no vecās padomju sistēmas
nebija ko paņemt. Tikai cilvēki, un arī tiem bija jāspēj lauzt sevī vecos stereotipus, jāmācās un jāsāk domāt jaunās kategorijās. Deviņdesmito sākumā
aizsākās arī kardinālas pārmaiņas jūrniecības starptautiskajā regulējumā. Pēc
būtības jautājumus, kas saistīti ar kuģošanas drošību pēdējo divdesmit gadu
laikā, varētu salīdzināt ar progresu datoru nozarē: no koka kompjūtera līdz
mūsdienu augstajām tehnoloģijām. Starptautiskā jūrniecības likumdošana
ir kardināli mainījusies, un to pieprasīja nozares straujā attīstība. Latvija sāka
no nulles un divdesmit gadu laikā ir sekmīgi izpildījusi daudzus mājas darbus.
1994. gada 1. februārī izdota pavēle par Latvijas Jūras administrācijas izveidošanu, par kuras direktoru iecēla Bruno Zeiliņu; 1994. gadā pieņēma Likumu
par ostām un Jūras kodeksu. Pamatojoties uz šiem likumiem, beidzot bija noteikta valsts pārvaldes kontrole jūrniecībā, pilnībā tika izveidota un nokomplektēta Jūras administrācija, un Latvija to izdarīja pirmā no Baltijas valstīm.

LATVIJAS JŪRAS SPĒKIEM  95
Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā tika izveidota Latvijas Kara flote. Par tās dibināšanas dienu uzskata 1919. gada 10. augustu, kad pie Latvijas armijas Virspavēlnieka štāba tika nodibināta Jūras nodaļa. Flote pastāvēja un attīstījās līdz
1940. gada vasarai. Pēc Latvijas valsts varmācīgās iekļaušanas PSRS sastāvā
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lielākā daļa Latvijas kara
flotes kuģu un zemūdenes tika iznīcinātas vai
gāja bojā Otrā pasaules
kara laikā. Pēc Latvijas
neatkarība atgūšanas
1991. gadā izveidoja
pirmās atjaunoto Jūras
spēku apakšvienības.
Pirmais nozīmīgākais
notikums bija Jūras spēku karoga pacelšana uz
pirmā atjaunotās flotes kuģa „Sams” 1991. gada 11. aprīlī. Tagad šo dienu
atzīmē kā Latvijas Jūras spēku atdzimšanas dienu.

KRIEVIJAS ARMIJAS AIZIEŠANAI NO LATVIJAS  20
1994. gadā tika parakstīts starpvalstu līgums par PSRS (tolaik jau Krievijas)
armijas izvešanu no Latvijas.
1994. gada 1. jūnijā pēc Krievijas Baltijas kara flotes komandiera Vladimira Jegorova uzrunas jūrnieku ierindai, pēc Krievijas pilnvarotā un ārkārtējā
sūtņa Latvijā Aleksandra Raņņiha un
Latvijas tā laika premjerministra Valda Birkava uzrunām, skanot Krievijas
himnai, tika nolaists Krievijas karogs.
Skanot Latvijas himnai, mastā uzvijās
Latvijas karogs. Tā patiešām bija nozīmīga diena, jo Liepāja kļuva brīva
no Krievijas karakuģiem. No Ziemas
ostas tika aizvadīti pēdējie trīs Krievijas kara flotes reķeškuģi.

BĒGĻU LAIVĀM  70
LJG 2014
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1944. gada janvārī ar Zviedrijas oficiālo iestāžu atļauju tika nodibināti slepeni laivu sakari no Gotlandes ar Latvijas krastu un tālāk ar Latvijas Centrālās
Padomes centru Rīgā, ko vadīja profesors Konstantīns Čakste, pirmā Latvijas
Valsts prezidenta dēls. Sakaru nodibinātāji un uzturētāji lielākoties nāca no
Ventspils un piejūras apkārtnes. Tie bija zvejnieki ar savām laivām, inženieri,
ierēdņi, tālbraucēji kapteiņi. Latvijas Centrālās Padomes loceklis Leonīds
Siliņš 1994. gada 6. augustā Ventspilī, uzrunājot piemiņas pasākuma „Bēgļu
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laivām – 50” dalībniekus,
teica: „Mums svarīgi bija politiski pierādīt, ka
latvieši neatzīst nevienu no abām okupācijas
varām, bet cīnās par
brīvību un neatkarīgu
Latviju. Daudzi no šiem
brīvības cīnītājiem krita Gestapo un vēlāk arī
NKVD, KGB un MVD rokās. Mēs izsakām pateicību tiem, kas vēra ceļu
uz brīvo Latviju, lai gan
retais no viņiem to pieredzēja. Tie bija ideālisti ar lielu garīgu spēku, jo spēja
sevi upurēt, neprasot, kas viņiem par to būs.”

LATVIJAI EIROPAS SAVIENĪBĀ  10
Lielāka stabilitāte, paredzamība un ģeopolitiskā drošība. Pēc ekspertu domām, tie ir daži no būtiskākajiem politiskajiem ieguvumiem, ko aizvadītajos
10 gados Latvijai ir nesusi dalība Eiropas Savienībā (ES). Diezgan svarīga ir arī
iespēja piedalīties kopīgo lēmumu pieņemšanā un Eiropas ārpolitikas veidošanā. Eiropas līmeņa politiķiem bieži patīk atgādināt, ka Eiropas Savienība nav
tikai ekonomisks bloks un ES valstis vieno kas vairāk nekā tikai tirdzniecības
saites un plašais 500 miljonu iedzīvotāju noieta tirgus. Eiropas Savienība jau
no pašiem dibināšanas pirmsākumiem ir balstīta arī uz kopīgām vērtībām, no
kurām viena ir demokrātija. „Pirmkārt, tā bija
un ir iespēja piederēt
Rietumeiropas vērtību
sistēmai,” intervijā Latvijas Radio teica Latvijas
IK
vēstniece Eiropas Sapieaugums
ana
š
o
vienībā Ilze Juhansone.
md
liku
nodokļi
„Dalība Eiropas Saviepabalsti,
pensijas
nībā ļāva aizvadītajos
ija
integrāc
desmit gados Latvijas
s
a
rīb ja
uzņēmējiem, politiķiem
ied āci
sab nsolid
o
k
un sabiedrībai kopumā
Autors: Agris Liepiņš.
būt daļai no lielākas
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Eiropas valstu saimes, kur valda attīstītās pasaules spēles noteikumi. Tā noteikti ir ģeopolitiskā drošība.”
Iespējams, ka tieši desmit gadus pēc iestāšanās ES Latvijas cilvēki pa īstam apzinājās, ka ES dalībvalsts statuss savienībā ar atrašanos NATO Latvijai
tiešām dod politisko drošību laikā, kad Ukrainā notiek karš un Krievija ir visai
agresīvi noskaņota pret Baltijas valstīm, arī Latviju.

PERSONĪBAS
KRISTIĀNAM JOHANAM DĀLAM – 175
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Jūrnieks, tālbraucējs kapteinis, jūrskolotājs, polārpētnieks Kristiāns Johans
Dāls dzimis1839. gada 19. aprīlī Tallinā zviedru kuģu namdara ģimenē.
Absolvējis apriņķa skolu, ģimnāziju, 1857. gadā arī Rīgas jūrskolu. No 1853.
gada gājis jūrā, bijis stūrmanis un kapteinis uz igauņu buriniekiem. 1864. gadā
dibinājis pirmo latviešu jūrskolu Ainažos un bijis tās skolotājs un priekšnieks.
Vadījis arktiskās ekspedīcijas Obas līcī (1876–1877), sasniedza Toboļsku (1877),
atklāja Ziemeļu tirdzniecības jūras ceļu no Rietumeiropas uz Sibīriju. No 1893.
līdz 1904. gadam bija Liepājas jūrskolas priekšnieks. Sarakstījis darbus par jūrniecību, bijis K. Valdemāra ideju izplatītājs, Krievijas Senāta titulārpadomnieks
un apbalvots ar cariskās Krievijas ordeņiem.
Miris 1904. gada 27. augustā Liepājā un apbedīts Ziemeļu kapos.
Tagad Liepājas Jūrniecības koledžas
audzēkņi, godinot Dāla piemiņu,
noliek ziedus viņa atdusas vietā, bet
1984. gada 15. aprīlī Egons Līvs savā
dienasgrāmatā ierakstījis šādas rindas: „Aprīlī vienu mēnesi padzīvoju
pa Liepāju. Staigāju, meklēju vecus
jūrniekus, viņu ģimenes, šo to pierakstīju. Meklēju Kristiāna Dāla kapu. Izstaigāju visu Ziemeļu kapsētu.
Neatradu. Vēlāk pilsētas centrā satikos ar vēsturnieku Korklišu. Viņš daudz
zina par Liepājas vēsturi. Dāla kapu viņš pirms 15 gadiem redzējis. Toreiz,
staigājot pa kapiem, viņš sastapies ar vecu kapteini, uzvārds laikam Helle,
kurš toreiz solījies savākt naudu un uzlikt savam skolotājam kapa plāksni. Bet
vecais jūrnieks drīz pēc tam nomiris. Kur meklēt?”
Tolaik neviens neatcerējās Dāla piemiņas vietu, Egons Līvs to meklēja, bet
neatrada.
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Ievads
EGONAM LĪVAM – 90
2014. gada 5. septembrī, Egona Līva piemiņas ekspozīcijas atklāšanas dienā, LJA Studiju centra 1. stāva foajē pie ieejas Egona Līva vārdā nosauktajā
LJA bibliotēkā moderni izgaismotas klātesošajos vērās septiņas fotoplanšetes
par cilvēku, kurš sapņoja par šo jūras augstskolu, kur zēni un meitenes pasaules jūrniecības zinības apgūs dzimtajā latviešu valodā. Latviešu jūrniecības
vēstures pētniecība un tradīciju atjaunošana, proza un dramaturģija, kino
scenāriji – to visu mums atstājis Egons Līvs.
„Ne tik daudz vainīgs ir indivīds,
bet vide, kurā viņš dzīvo.” Šādu domu graudu mums atstājis Egons Līvs,
kurš, taisnīgs un godprātīgs būdams,
padomju gados tika liekts, bet varas
priekšā nelocījās, bija talantīgs, bet
no padomju varas neatzīts. Palikt pašam. Palikt cilvēkam. Šo robežu viņš
allaž modri sargāja. Un lakoniska precizitāte viņu vislabāk raksturoja.
Rakstnieks Ēriks Hānbergs raksta:
„Egons Līvs bija pieredzējis daudzas
triumfa stundas. Bet bija arī belzieni – smagi jo smagi. „Kapteinis Nulle’” – pirmā latviešu platekrāna filma.
Radošā grupa izvirzīta Valsts prēmijai, scenārists Egons Līvs ne.
Līvs izvirzīts Valsts prēmijai par
„Velnakaula dvīņiem”. Man laikraksta
„Cīņa” uzdevums – intervēt rakstnieku. Taču pēdējā brīdī gandrīz gatavais lēmums par piešķiršanu anulēts. Mēs ar Egonu klīstam pa Rīgu, rādu jau
saliktas intervijas slejas. Bija skaidrāks par skaidru, ka par gada labāko reportāžu „Kā es braucu ziemeļmeitas lūkoties” Līvam pienākas balva. Atkal kāds
formāls iegansts un – noraidījums. Belziens pēc belziena.
Jūrniecības pagātnes izzināšana un centieni jūrniecībā latviskumu atdzīvināt noslogoja Egona domas un darbību ikdienā. Jūrniecība vilka laukā no
depresijas. Jūra visā Egona radošajā dzīvē bija patvērums. Cilvēki jūrā – divcīņa ar stihiju – tā ir pasaule, kurā mūžu mūžos iedibināti pastāvēšanas principi
un vīrišķības izpausmes. Šajos principos un izpausmēs, šajā milzu ietilpīgajā
tveramībā un netveramībā, kuru dēvē par jūru, Līvs jutās drošāks un patstāvīgāks. Egonu bīstami šūpoja krasts.”■
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LATVIJAS JŪRAS
MEDICĪNAS CENTRS
“ESI VESELS!”– PROGRAMMA VĪRIEŠIEM PĒC 40
40 gadi vīrietim ir tas vecums, kad savlaicīgi var diagnosticēt un prognozēt
reproduktīvās sistēmas veselību, potences problēmu draudus un
audzēju riskus. Ja regulāri ir sāpes krūtīs, sirdsklauves, elpas trūkums,
nogurums, kāju pietūkšana, sāpes mugurā, galvas reiboņi, tas var liecināt
par nopietnām sirds saslimšanām, tāpēc jāgriežas pie speciālista, lai
noskaidrotu šo simptomu cēloņus.

“ESI VESELA!” – PROGRAMMA SIEVIETĒM PĒC 40
Ja pēc 40 gadu sasniegšanas regulāri izjūtat izteiktu nogurumu, nervozitāti,
pastiprinātu svīšanu, ādas izmaiņas, migrēnu, miega traucējumus,
sāpes mugurā, klepu un aizdusu, sāpes vēderā, plecu un jostas daļā, tad
nekavējoties ir jāgriežas pie speciālista uz veselības pārbaudi, lai iespējami
ātri noskaidrotu šo simptomu cēloņus!

PROGRAMMA “ELPO BRĪVI!”
Ja gadījies saķert augšējo elpceļu vīrusus vai paasinājusies hroniska elpceļu
slimība, bronhiālā astma, hroniska obstruktīva plaušu saslimšana vai kāda
cita kaite, tad programma “Elpo brīvi!” ir domāta jums!
Ja regulāri tiek novērots klepus un aizdusa, pastiprināta svīšana, nogurums,
miega traucējumi, sāpes krūtīs, tas var liecināt par augšējo elpceļu vīrusu,
saasinātu hronisku elpceļu slimību, bronhiālo astmu, hronisku obstruktīvu
plaušu un citām nopietnām saslimšanām.

SIRDS VESELĪBAS PROGRAMMA “ESI AKTĪVS!”
Vēlaties uzsākt fiziskas aktivitātes? Esat noguris? Daudz darba? Māc bažas
par savu veselību? Ja regulāri tiek novērotas sāpes krūtīs, sirdsklauves,
elpas trūkums, nogurums, kāju pietūkšana, sāpes mugurā, galvas reiboņi,
tas var liecināt par nopietnām sirds saslimšanām.
Visos gadījumos jūs saņemsiet nepieciešamos izmeklējumus, ārstēšanu un
ieteikumus veselīgam dzīvesveidam.
Lai justos moži un ikdienas gaitās dotos bez bažām, pārbaudiet savu
veselību!

Lai pieteiktos, zvaniet (reģistratūra): +371 28644633.
■■■ LJMC CENTRA SLIMNĪCA SARKANADAUGAVĀ
Reģistratūra: 67889050, adrese: Patversmes iela 23, Rīga
■■■ SARKANDAUGAVAS AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS
Reģistratūra: 67889000, adrese: Patversmes iela 23, Rīga
■■■ VECMĪLGRĀVJA PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS
Reģistratūra: 67340442, adrese: Melīdas iela 10, Rīga
LJG 2014
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■■■ VECMĪLGRĀVJA SLIMNĪCA, ZIEMEĻU DIAGNOSTIKAS CENTRS
Reģistratūra: 67098433, adrese: Vecmīlgrāvja 5. līnija 26, Rīga
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Jūrniecības savienība

ATSKATS UZ LJS KOPSAPULCI
2014. gada 28. martā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē notika gadskārtējā Latvijas Jūrniecības savienības
kopsapulce. LJS gada kopsapulce iesākās tradicionāli – ar himnu.
Ievērojot tradīciju, ar klusuma brīdi pieminēja pēdējā gada laikā
mūžībā aizgājušos LJS biedrus. Un vēl viena no tradīcijām, kas ik
gadus tiek ievērota, ir LJA jūrskolas studentu vokālā ansambļa
uzstāšanās, kas neizpalika arī šajā reizē. Kopsapulcē LJS valdes
darbu novērtēja kā apmierinošu.

PATEIKT PALDIES – TĀ IR NEPIECIEŠAMĪBA
2008. gadā Latvijas Jūrniecības savienība un „Latvijas jūrniecības gadagrāmatas” sastādītāja SIA „Jūras informācija” iedibināja tradīciju izteikt pateicību
par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā, pateicība jau izteikta
tālbraucējiem kapteiņiem Igoram Vītolam, Eduardam Delveram, Arvīdam Bukam, Eduardam Raitam, Gunāram Šteinertam, Imantam Vikmanim, Gunāram
Zaksam, Vladimiram Einiņam, Aleksandram Tarvidam un Latvijas Jūras medicīnas centra ārstei Martai Aizsilniecei.
2014. gada sākumā Latvijas Jūrniecības savienība, Latvijas Jūras administrācija, Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija, Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija,
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Jūrniecības savienība

Ilze Bernsone un Ģertrūde Aniņa.

Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība aktīvi un pat vētraini diskutēja par to, pēc kādiem principiem turpmāk būtu izvirzāmi kandidāti šai
nominācijai. Jūrniecības sabiedrība un LJS valde pieņēma lēmumu 2014. gadā
pateicību „Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā” izteikt Ģertrūdei Aniņai un Ilzei Bernsonei, kuras ar savu harizmu, aktīvo darbību, profesionālajām zināšanām, augstajiem morāles principiem un patiesi cilvēcisko
sirsnību ir iemantojušas jūrniecības nozares ļaužu cieņu un mīlestību.
„Ja mēs paši negodināsim savas nozares labākos cilvēkus un jūrniecību
kopumā, tad diez vai kāds no malas to izdarīs mūsu vietā, jo ir taču tik svarīgi
pateikt paldies cilvēkam par viņa mūža darbu,” tā, uzrunājot klātesošos, sacīja
LJS valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters.
Ģertrūde Aniņa piedalījās Latvijas Jūras akadēmijas un Latvijas Jūrniecības
savienības dibināšanā. Bijusi Latvijas Jūras akadēmijas prorektore un vēl tagad ir pasniedzēja, sniedzot saviem studentiem
fundamentālas zināšanas svarīgu jūras vides aizUZZIŅAI
sardzības jautājumu risināšanā. Viņa 13 gadus Biedrībā „Latvijas Jūrniecības
ir nostrādājusi Latvijas Jūras administrācijā par savienība” 2014. gada 1. martā
vecāko eksperti vides aizsardzības jautājumos uzskaitē bija 97 biedri, uz kopsaun 2013. gada 31. jūlijā saņēma Latvijas Jūras pulci ieradās 77 LJS biedri, kā arī
administrācijas augstāko apbalvojumu – zelta uzaicinātie ministriju un nozares
Goda zīmi par ilggadēju kvalitatīvu darbu JA un profesionālo asociāciju pārstāvji.
Sapulce bija lemttiesīga.
ieguldījumu jūrniecības nozarē.
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Vē s t u r n i e ce I l z e
Bernsone ir Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeja Kuģniecības
nodaļas vadītāja. Bijusi K. Valdemāra kuģu
vadītāju un mehāniķu
skolas veterānu salidojumu iniciatore un
organizētāja, piedalījusies zinātniskās pētniecības ekspedīcijās
par Latvijas kuģniecīĢ. Aniņa.
bas vēsturi, ir Latvijas
jūrniecības vēstures
arhīva biedre un Latvijai nodotā krājuma atbildīgā glabātāja, kā arī
Latvijas Kara flotes kuģa „Saule” krustmāte.
Viņa ir vairāku grāmatu autore, divu Latvijas
jūrniecības vēstures
enciklopēdiju atbildīgā
redaktore un līdzautore. No pirmās „Latvijas
jūrniecības gadagrāI. Bernsone.
matas” (1989. g.) ir tās
redkolēģijas locekle un rakstu autore. Ilze Bernsone 2005. gadā apbalvota ar
V šķiras Atzinības krustu un ir Latvijas Jūrniecības savienības biedre.
2015. gadā tradīcija tiek turpināta, un šoreiz „Par nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas jūrniecības attīstībā” pateicību saņem cienījamie jūrniecības darbinieki tālbraucējs kapteinis Aivars Boja, kurš no 1991. gada rudens līdz 2013.
gada rudenim strādāja par Liepājas ostas pārvaldnieku jeb, kā pats mēdz
precizēt, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieku ostas
jautājumos, un Oļģerts Sakss, kurš bija klāt LJA dibināšanā un strādāja tur
par pasniedzēju. 2004. gadā izdota viņa sarakstītā mācību grāmatu latviešu
valodā „Kuģu teorija”. Tāpat Oļģerts Sakss ir strādājis Jūras lietu ministrijā
par Kuģu reģistra tehniskās inspekcijas vadītāju, vēlāk Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijā, savienojot šo darbu ar pasniedzēja
darbu LJA.
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Jūrniecības savienība

Jūrniecības veterāni allaž aktīvi piedalās LJS darbā.

BEZ LIELIEM IZAICINĀJUMIEM, BET AR SPARU
Pēdējos gados Latvijas Jūrniecības savienības darbs ir bijis nosvērti mierīgs, un labā ziņa ir tā, ka tas jūrniecības nozarei kopumā nav nesis lielus satricinājumus. Jau kuru reizi LJS valdes priekšsēdētājs A. Vjaters uzsver, ka LJS
aizvadītā gada darbību varētu raksturot kā ikdienas rutīnas darbu, kas ir bijis
saistīts ar visu to jautājumu risināšanu, kuri kopumā veido jūrniecības notikumu spektru. LJS vienmēr ir bijusi laba sadarbība ar Ainažu jūrskolas muzeju,
kas jau ilgus gadus kopj tradīciju – jūrnieku salidojumu „Paaudžu stafete”.
2014. gads Ainažu jūrskolai ir īpašs – 150. jubilejas gads, tāpēc LJS palīdzība
un atbalsts ir bijis vajadzīgs vairāk nekā citkārt. Ik gadus iznāk „Latvijas jūrniecības gadagrāmata”, kas tagad jau piedzīvo 22. izdevumu.
Kopīgi jautājumus centās risināt valde, ko ievēlēja 2012. gada 30. marta
kopsapulcē: LJA rektors Jānis Bērziņš, kapteiņi Aivars Boja, Artūrs Brokovskis,
Arvīds Buks, Ēvalds Grāmatnieks, Antons Ikaunieks, Gunārs Šteinerts, LJA
studenti Mareks Pentjušs un Liene Ērkšķe (nu jau absolvente un jaunākais
stūrmanis uz kuģa), Roberts Gailītis, Jānis Krastiņš, Ansis Zeltiņš no Jūras administrācijas un Juris Leimanis no Rīgas kuģu būvētavas. „Tie ir mūsu nozares
visaugstākās raudzes speciālisti, kas var profesionāli risināt jebkuru sasāpējušu jautājumu. Diemžēl noslogotība ikdienas darbā neļauj bieži sanākt visiem
kopā, bet, pastāvot mūsdienu sakaru tehnoloģijām, varam elektroniski operatīvi risināt visus jautājumus,” saka A. Vjaters.
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Jūrniecības savienība
„ENKURS”
PARĀDA LABUS
REZULTĀTUS
LJS ir atbalstījusi skolu jaunatnes konkursu
„Enkurs”. Daudzi enkurieši ir kļuvuši par LJA
studentiem, daudzi jau
arī par šīs augstskolas
absolventiem un veiksmīgi veido savu jūras
karjeru. 2014./2015. mācību gadā Latvijas Jūras akadēmijas 1. kursā
Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis
mācības uzsāka 17 toun SM Jūrlietu departamenta direktore Laima Rituma.
pošie kuģu vadītāji un
divi kuģu mehāniķi – bijušie jūrniecības nozares konkursa vidusskolēniem
„Enkurs” dalībnieki. Lai atbalstītu enkuriešus, ir izveidota „Enkura” stipendija,
ko studenti var saņemt pirmajā kursā, kas ir smagākais laiks studentiem gan
psiholoģiski, gan daudziem arī finansiālajā ziņā. „Enkura” stipendija ir 50 latu
mēnesī, par ko liels paldies pienākas Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku
arodbiedrības prezidentam Igoram Pavlovam. „Ja runājam par konkursu „Enkurs”, tad ar prieku varu teikt, ka te nu beidzot parādās nozares vienotība. Ja
ikdienā daudzi nozares uzņēmumi savā starpā konkurē, tad „Enkurs” tos vieno, jo šajā ziņā visiem ir kopīgas intereses – piesaistīt nozarei iespējami vairāk
jauniešu,” atzīst A. Vjaters.

VALSTS ATTIEKSME PRET JŪRNIECĪBAS
IZGLĪTĪBU IR NENOPIETNA

LJG 2014
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Pēc mūsu Jūrnieku reģistra datiem, Latvija Eiropas Savienībā ir piektajā
vietā aktīvo jūrnieku skaita ziņā. Un mūsu apmērām divpadsmit tūkstoši jūrnieku gadā nopelna trīssimt piecdesmit līdz piecsimt miljonus dolāru, ko tērē
Latvijā, uzturot savas ģimenes. Tās ir milzīgas investīcijas Latvijas ekonomikā.
A. Vjaters: „Ar šiem cilvēkiem vajadzētu lepoties, bet vienīgais, ko par jūrniekiem un viņu darbu raksta visu zinošā prese Latvijā, ir tas, ka mūsu jūrnieki
strādā uz svešu karogu kuģiem. Domāju, ka arī valsts attieksme pret jūrniecības izglītību ir nenopietna. Jūrniecības mācību iestādēm ir nepieciešama
daudz nopietnāka materiālā, tehniskā un tehnoloģiskā bāze nekā daudzām
citām augstskolām. Jūrniecības izglītības jautājumi LJS redzeslokā ir bijuši
visus pastāvēšanas gadus, un savu iespēju robežās mēs vienmēr esam centušies atbalstīt izglītības iestādes. Daudzi tam negrib piekrist, bet es joprojām
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LJA rektors J. Bērziņš un LJS valdes priekšsēdētājs A. Vjaters.

uzskatu, ka jūrniecības izglītībai jābūt koncentrētai zem viena jumta – vienā
spēcīgā jūras izglītības centrā ar filiālēm. Par organizatorisko struktūru, pakļautību vai autonomiju var diskutēt un meklēt visiem pieņemamu variantu.
Tas jaunās jūrniecības izglītības kontekstā, protams, jāizlemj pašām jūrniecības mācību iestādēm. Pašlaik jūrniecības izglītība pēc būtības ir divu kungu
kalps: tā sagatavo speciālistus starptautiskajam jūrnieku darba tirgum, kas
pakļauts starptautiskiem profesionālās izglītības standartiem, to pārbauda un
uzrauga Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs, kas atrodas Satiksmes
ministrijas pakļautībā, savukārt Izglītības un zinātnes ministrija ir tā, kas piešķir
akreditāciju mācību iestādei, seko Latvijas izglītības sistēmas likumdošanai un
raugās, lai mācību process norisinātos atbilstoši Latvijā noteiktajai izglītības
sistēmai. Bet tas rada šķēršļus profesionālu jūrnieku iesaistīšanai pasniedzēju
darbā, jo viņiem nav pedagoģiskās izglītības. Jau tā jūrniekus, kuriem ir prestižs darbs un labs atalgojums, ir grūti pārliecināt, ka viņu zināšanas un pieredze
ir ļoti nepieciešamas studējošajiem, bet, ja profesionāliem jūrniekiem vēl jāapgūst arī pedagoga specialitāte, tad uz viņu atsaucību nav ko cerēt.“
LJA rektors J. Bērziņš: „Kā zināms, šis gads jūrniecības izglītībai bijis raibs.
Pirms 225 gadiem Latvijā tika dibināta pirmā navigācijas skola, ar kuru arī
aizsākas jūrniecības izglītība. Pirms 150 gadiem tika dibināta Ainažu jūrskola,
savukārt pirms 25 gadiem Latvijas Jūras akadēmija uzņēma savus pirmos
studentus. Vēl viens jubilejas moments – šis bija 20. izlaidums akadēmijas
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M. Vīlips (no kreisās), A. Buks, A. Boja, K. Leiškalns un E. Raits.
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pastāvēšanas laikā. Līdz šim tas bijis arī lielākais izlaidums – akadēmiju absolvēja aptuveni 150 studentu. Izjutām arī agresivitāti no Izglītības ministrijas
puses jautājumā par mūsu atkalpievienošanu RTU, tomēr tur bija arī citas
intereses. Runājot par topošajiem studentiem, varu teikt, ka interese nav
mazinājusies, tā ir tikai augusi. Pēdējo atvērto durvju dienā bija ieradušies aptuveni 90 skolēni. Priecē arī tas, ka lielākā daļa no viņiem interesējās par kuģu
mehāniku un elektrotehniku.
Viens no jaunievedumiem ir tas, ka no 1. septembra programmā iekļausim
jaunu mācību priekšmetu – elementāro matemātiku. Tas tādēļ, ka vidusskolā
jaunieši netiek kārtīgi sagatavoti un tādējādi palielina akadēmijas pirmajā
kursā atskaitīto koeficientu. Kas attiecas uz pedagogiem, protams, pasniedzēji ar labu praktisko pieredzi ir nepieciešami, tomēr viņiem ir jābūt arī ar
pedagoga iezīmēm. Nelielas izmaiņas ir pasniedzēju sastāvā, it sevišķi kuģu
vadīšanas specialitātē, jo mums kā pedagogi pievienojušies vairāki akadēmijas bijušie absolventi. Tiek izrādīta interese par doktora grādu, tajā pašā laikā
aktīvi darbojas arī maģistrantūra.”
Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis: „Liepājas
Jūrniecības koledža ir gatava aktīvi strādāt, un jūtu, ka esam uz pareizā ceļa.
Bet reizē jāatzīst, ka tāls ceļš vēl ejams, lai pilnveidotu un sakārtotu mācību
programmas. Tāpat arī daudz darāmā, lai rezultātu dotu darbs pie studentu
disciplīnas jautājumiem. Iesākumā visiem, protams, bija šoks, bet disciplīna
nav apspriežams jautājums. Ceru, ka arī Latvijas Jūras akadēmija neliegs savu
pieredzi un padomu.”
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KOPSAPULCE IEVĒL VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJU,
VALDI UN REVĪZIJAS KOMISIJU
Kopsapulces dalībnieki ar 69 balsīm par un vienai atturoties par LJS valdes
priekšsēdētāju ievēlēja Antonu Vjateru.
LJS valdē ievēlēti: Gunārs Šteinerts, Ansis Zeltiņš, Arvīds Buks, Aivars Boja,
Antons Ikaunieks, Jānis Bērziņš, Roberts Gailītis, Ēvalds Grāmatnieks, Artūrs
Brokovskis, Jānis Krastiņš, Juris Leimanis, Lienīte Ērkšķe, Mareks Pentjušs.
Revīzijas komisija turpmāk strādās šādā sastāvā: Raisa Jurovska, Alberts
Evertovskis, Ivans Deņisovs.

LATVIJAS JŪRNIECĪBAS SAVIENĪBAS BIEDRU
2014. GADA 28. MARTA SAPULCES LĒMUMS
Latvijas Jūrniecības savienības biedru sapulces vārdā Ģertrūdei Aniņai un
Ilzei Bernsonei izteikt pateicību par ieguldījumu Latvijas Jūrniecības savienības dibināšanā, jūrniecības nozares attīstībā, jūrniecības tradīciju atjaunošanā un saglabāšanā.
LJS valdei veicināt un atbalstīt sadarbību starp Latvijas jūrniecības mācību
iestādēm.
Atbalstīt un kopā ar citām jūrniecības asociācijām piedalīties konkursa
vidusskolēniem „Enkurs” organizēšanā un rīkošanā.
Kopā ar jūrniecības nozares asociācijām, iestādēm un organizācijām veicināt un palīdzēt organizēt Ainažu jūrskolas 150 gadu jubilejas svinības un
tradicionālā jūrnieku salidojuma „Paaudžu stafete” rīkošanu. ■
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VAJADZĪGI JAUNI UZDEVUMI
UN JAUNI MĒRĶI
2014. gadā Latvijas Jūrniecības savienība aizvadīja pastāvēšanas
25. gadu. Solīds cipars, ja runājam pa sabiedrisku organizāciju,
kas pēc daudzu LJS biedru domām savus sakotnēji izvirzītos uzdevumus ir izpildījusi un mērķus sasniegusi. Kad aizsākās lielais
atjaunotnes process un kopā pulcējas jūrniecības ļaudis, lai dibinātu Latvijas Jūrniecības savienību, par savu galveno uzdevumu
un mērķi viņi izvirzīja iespēju apgūt jūrniecības specialitātes
latviešu valodā, atgūt Latvijas Republikas īpašumā visas ostas un
kuģus, dot iespēju latviešiem strādāt uz saviem, kā arī ārzemju
kuģiem. Tas, par ko pirms 25 gadiem runāja vēlējuma izteiksmē,
nu īstenojies, tāpēc Atmodas celmlaužiem tagad vajadzētu izjust
gandarījumu par labi padarītu darbu. Jautājums – vai viņi to izjūt?
Un otrs jautājums – vai Jūrniecības savienība sev izvirzījusi jaunus
uzdevumus un nospraudusi jaunus mērķus?
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Vēl Latvijas PSR Augstākā Padome 1989. gada 27. jūlijā pieņēma likumu par
LPSR ekonomisko patstāvību. Šā likuma 17. pantā teikts: „Vienīgi Latvijas PSR
valsts īpašumā ir zeme, tās dzīles, meži, iekšējie un teritoriālās jūras ūdeņi,
kontinentālā šelfa un Baltijas jūras Latvijas ekonomiskās zonas dzīvie un nedzīvie resursi, citi dabas resursi.” Jūrniecībai kā tautsaimniecības nozarei, kurā
ietilpst jūras transports, zvejniecība, ostas, kuģu būve un remonts, viss, ko
saprotam ar vārdu jūrniecība, bija jākļūst par vienu no lielākajiem nacionālā
ienākuma avotiem.
Toreiz, pirms 25 gadiem, kopā sanāca dažādi ļaudis: tālbraucēji
kapteiņi no tirdzniecības un zvejas flotes, pedagogi, kuģu mehāniķi,
burātāji, juristi, ekonomisti un žurnālisti, un
katrs jūrniecības atjaunotnes ēkā iemūrēja
savu ķieģeli. 1989. gada
1993. gads. LJS valdes sēdi vada LJS valdes priekšsēdētājs
3. novembrī aptuveni
Miķelis Elsbergs, visu pieraksta Vilis Keris, uzmanīgi
piecdesmit jūrniecībai
klausās Māra Mihejeva, Ivars Ross un Antons Vjaters.
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1994. gads. Jūrnieku salidojumā Ainažu jūrskolas muzejā piedalās
LR atjaunotās Latvijas pirmais prezidents Guntis Ulmanis.

piederīgu cilvēku sprieda par Latvijas Jūrniecības savienības dibināšanu, lai palīdzētu valdībai Latvijā atjaunot
jūrniecības nozari, un
par jaundibināmās organizācijas priekšsēdētāju ievēlēja tālbraucēju
kapteini Gunāru Šteinertu. Jau tā paša gada
21. decembrī sasauca
kopsapulci, kurā pieAtmoda aizsākās arī ar lūgšanu pie jūras.
dalījās 133 dalībnieki.
Jauno savienību tolaik jau atbalstīja 400 biedru, no kuriem daudzi bija Egona
Līva izveidotās Latvijas Kultūras fonda Jūrniecības vēstures kopas dalībnieki.
Uzskaitīt visus aktīvākos nav viegli, bet kādu nepieminēt nebūtu pareizi.
Divdesmit pieci gadi, mērot ar lielās vēstures laika lokiem, ir vien neliels nogrieznis, bet reālā dzīve parāda, ka tas ir pietiekami ilgs laiks, lai vienas valsts
un tautas likteni mainītu pašos pamatos. Tautas ilgas pēc brīvības un neatkarības bija klātesošas visus padomju gadus, tās, visbiežāk pat neizteiktas vārdos,
viena paaudze nodeva otrai. Septiņdesmito un astoņdesmito gadu jaunatne
skolā apguva izkropļotu savas tautas vēsturi un iemācījās runāt vienu, bet
domāt pavisam ko citu. No Dziesmu svētku estrādes skandēja dziesmas par
tautas vadoni Ļeņinu, bet mājas ballītēs klausījās jūrnieku atvestās Čikāgas
piecīšu plates – „saldu dusu visiem maziem latvju bērniem, izkaisītiem pieaugušo pasaulē, no Sanfrancisko līča līdz Ziemeļanglijai, no Riodežaneiro
līdz pat Rīgas Jūrmalai” – un dziedāja par latvju zobenu, kas mūžam nesarūs.
Patiesībā Atmoda cilvēku sirdīs bija tāds piecdesmit gadu ieildzis stāvoklis,
kas lika ciešāk sažņaugt dūres un sakost zobus, bet no malas viss izskatījās
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Viens no LJS dibinātājiem un
aktīviem jūrniecības atjaunotnes
ideju paudējiem Juris Leimanis.
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1997. gads. LJS 10. kopsapulcē
Ziemeļblāzmas kultūras namā
piedalījās arī LJA studenti.

pēc ikdienas darba un rūpēm. Scenārijs bija nolikts priekšā, atlika vien vilkt
velkamo.
Rakstnieks un Latvijas jūrniecības atdzimšanas celmlauzis Egons Līvs
savā dienasgrāmatā raksta par dažiem notikumiem. Piemēram, 1981. gada
31. decembris: „Veikali
tukši. Šur tur pārdod
olas. Desmit olas uz
vienu cilvēku. Drausmīgas rindas. Sajūta
tāda, ka būtu karš, ka
karš jau turpinātos vairākus gadus – un visas
noliktavas jau iztukšotas. Tāda nabadzība. Tai
pašā laikā partijas un
valdības darbiniekiem
speciālajos veikalos pār1996. gads. Kārtējā valdes sēde. Debatēs uzstājas
dod apelsīnus, dažādus
Ventspils ostas kapteinis Arvīds Buks, piedalās Oļģerts
konservus, desas, par
Mangulis, SM Jūrniecības departamenta direktors Jānis
gaļu nerunājot. Cilvēki
Butnors un Liepājas ostas pārvaldnieks Aivars Boja.
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satiekoties tik vien zina
teikt, kaut tikai nebūtu
karš – visu pārējo var
pieciest… Bet cik ilgi?
Un kā vārdā? Es to nesaprotu, patiesībā saprotu – valsts nodzīvojusies līdz tukšām klētīm.
Viss bruņojumam. Un
vai tiešām arī mūsu nākamā paaudze, mūsu
bērni, būs spiesti izlāpīties ar tām pašām nodeldētajām frāzēm?...
Cik ilgi var tā izturēt, cik
ilgi var sevi mierināt, ja
zini, ka pasaulē ļaudis
dzīvo citādi. Dzīvo kā
cilvēki…”
1984. gada 13. maijs:
„Vecmīlgrāvja 31. vidusskolā V. Lāča piemiņas
brīdis.. Bērni un zv. kolhoza „9. maijs” jaunais
koris nodemonstrēja
aizkustinošu prog rammu, sevišķi koris.
Es nejutos kā jubilejā,
es jutos kā atnācis pie
jaukiem, interesantiem
cilvēkiem, kuri bija pratuši izmantot rakstnieka atceres reizi, lai vēl
un vēlreiz atgādinātu
mūsu tautai, resp., mūsu skolu jaunatnei, kas
mēs esam un kādas ir
mūsu tautas patiesās
vērtības.”
1985. gada 16. septembris: „Biju Ventspilī.

gg.indd 25

LJS darba grupa. V. Dreimanis, M. Elsbergs,
I. Deņisovs, V. Keris un vēl vairāki jūrniecības
darbinieki spriež par Jūras svētku norisi.

1994. gads. Oļegs Kolosovs, Jānis Bērziņš un Jānis Birks
reģistrējas kopsapulcei Ziemeļblāzmas kultūras namā.
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svarīgi jūrniecības jautājumi.
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Lielajā zvejnieku klubā (tagad „Jūras vārti”) sarīkojums
„Egons Līvs un jūrniecības
vēsture”. Ko nu es zinu par
jūru un vēsturi… Tādas drupačas vien. Cilvēki klausījās
uzmanīgi. Protams. Pašreizējā
politiskā situācijā par jūrniecību var runāt tikai vēstures aspektā, jo tagadnes taču nav, ja
neskaita zvejniecību un dažus
1995. gads. Arvis Pope uzstājas K. Valdemāra
priekšlasījumos Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. atsevišķus latviešu jūrniekus
svešinieku barā.”
Vēl cits tā paša gada ieraksts: „Savu autorvakaru veltīju Kr. Valdemāram. Izdevās
labi – zāle pārpildīta. Piedalījās (aktieri) Elza Radziņa un
Kārlis Sebris, lībiešu etn. ansamblis „Kandla” no Ventspils.
Daudz siltu vārdu, cilvēki noilgojušies pēc savas tautas vēstures. Vecie kapteiņi turējās
braši. Visa vakara programma,
1996. gads. Vladimirs Einiņš (no kreisās), Ingrīda
man nezinot, ierakstīta lentē,
Vīlipa un SM valsts sekretārs Uldis Pētersons.
pie tam raidījumam „Dzintarkrasts” (bija tāds no CK inspirēts radio raidījums tautiešiem svešatnē – red.). Vēlāk,
pēc dažām dienām, raidīja arī
pa radio. Bija Kr. Valdemāra
raidījums televīzijā. Troksni izdevās uztaisīt pamatīgu.”
Un jau 1989. gada 24. janvāra ieraksts: „Latvijas Jūrniecības kopas sēde. Uzmanīgu
1998. gads. Enciklopedijas „Latvijas jūrniecības vēsture mani dara „Latvijskij Morjak”
redaktora klātbūtne. Vēl pirms
1850 – 1950” atvēršanas svētkos LJS Jūrniecības fonda
mēneša viņi publicēja ķengāpriekšsēdētājs kapteinis Aleksandrs Kārkliņš, Rīgas
vēstures un kuģniecības muzeja direktore Klāra Radziņa jošus rakstus par latviešu jūrniecību un jūrskolām. Tagad
un „Latvijas kuģniecības” prezidents Andris Kļaviņš.
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aicina iesniegt latviešu autoru
rakstus!... Pārējo atmetot, galvenais Latvijas Jūrniecības kopas sēdē Jūrniecības muzejā
bija „Jūrniecības gada grāmatas” tematikas apspriešana.
Mani nemierīgu dara daudzie
solījumi materiālu iesniegšanā. Tas viss nenotiks tik vienkārši un rožaini.”

JŪRNIECĪBAS
SAVIENĪBAS
VIRZĪTĀJSPĒKS
Lai gan Jūrniecības savienība kļuva par reālu virzītājspēku, Egona Līva, kurš pats
vairs nepiedzīvoja ne Jūrniecības savienības dibināšanas
dienu, ne pirmās jūrniecības
gadagrāmatas iznākšanu, paredzējums, ka viss nenotiks tik
vienkārši un rožaini, izrādījās
pravietisks gan attiecībā uz
grāmatas veidošanu un izdošanu, gan arī uz visu LJS darbību un darbošanos. Visa ir
bijis daudz: gan ražena darba,
gan kopā būšanas, gan tukšu
runu, gan nevajadzīgu strīdu.
Divdesmit piecos gados
LJS vadījuši trīs valdes priekšsēdētāji: Gunārs Šteinerts
no 1989. gada līdz 1993. gada 18. septembrim, kad LJS
ārkārtas sapulcē par valdes
priekšsēdētāju ievēlēja Miķeli Elsbergu, kurš, nostrādājis
šajā amatā sešus gadus, kārtējās LJS valdes priekšsēdētāja amata vēlēšanās noņēma
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1995. gads. Jūras svētki Rīgas Pasažieru ostā.
M. Elsbergs (no labās) un viens no LJS dibinātājiem,
toreiz Rīgas ostas pārvaldnieks Gunārs Ross.

Atjaunotās Latvijas pirmā valdība.
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1997. gads. Bruno Zeiliņš (no kreisās),
Ivars Ross un Eduards Raits.
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savu kandidatūru. No 1999.
gada 26. oktobra LJS valdes priekšsēdētājs ir Antons
Vjaters.

GUNĀRS ŠTEINERTS
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Viens no Latvijas jūrniecības atdzimšanas pamatlicējiem, arī pirmais LJS valdes
priekšsēdētājs ir Gunārs Šteinerts. „Astoņdesmit astotais,
Bruno Zeiliņš un Hugo Legzdiņš Jūras
astoņdesmit devītais gads
svētos apmeklē ledlauzi „Varma”.
vēl bija Gorbačova ēra, tas
bija laiks, kad it kā tika atraisītas rokas. Bija perestroika, un
gribējās pierādīt, ka varam
izdarīt kaut ko vairāk, nekā
sistēma līdz šim pieļāva. Sajutām impulsu darboties,
bet, protams, tas nenozīmēja, ka mums izdosies īstenot
vēl nesen tik šķietami nesasniedzamo brīvības sapni,
tikpat labi varēja nekas arī
Gunārs Šteinerts un Aigars Krastiņš.
nenotikt un neizdoties. Astoņdesmit devītajā gadā, dibinot Latvijas Jūrniecības savienību, tika pausta
sabiedriskā aktivitāte jūrniecībā, un Jūrniecības savienība, tāpat kā Tautas
fronte, tolaik cīnījās par savas valsts, bet jūrniecības ļaudis vēl arī par savas
jūrniecības atjaunošanu. Jāteic, ka cittautieši, kā viņus dēvēja, piemēram,
Transporta flotes priekšnieks Oļegs Kolosovs, Zvejas ostas direktors Georgijs
Ševčuks šiem mūsu centieniem bija ļoti labvēlīgi noskaņoti un simpatizēja
Jūrniecības savienības idejām. Neatkarība bija iegūta, nu vajadzēja strādāt,
lai sapnis par neatkarīgu Latviju un neatkarīgu jūrniecību tiešām piepildītos,”
Gunārs Šteinerts atceras Atmodas laika pirmsākumus jūrniecībā.
1990. gada 7. jūlijā Latvijas Republikas valdība Satiksmes ministrijas ietvaros nodibināja Jūrniecības departamentu, par kura direktoru tika iecelts
Gunārs Šteinerts – profesionāls jūrnieks, kurš septiņpadsmit gadus bija nostrādājis jūrā, pēdējos astoņus par kapteini Latvijas jūras kuģniecībā. 1991.
gada augustā laikrakstam „Jūras Vēstis” viņš teica: „Visam pamatā jāliek neatkarīgas Latvijas jūrniecības likumdošana un Latvijas Jūrniecības kodekss.
Tāpēc jau pirmajos darbības mēnešos gan Latvijas Jūrniecības savienība,
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gan Jūrniecības departaments stājās pie
attiecīgas likumdošanas izstrādāšanas,
sākot ar Latvijas Jūrniecības kodeksu.”
Jautāts, kāpēc viņš kļuva par ierēdni
un vairs nebrauca jūrā, kur darbs bija labi
apmaksāts, atbild, ka tolaik arī sieva esot
uzdevusi šo pašu jautājumu. „Arī tagad
nevaru viennozīmīgi uz to atbildēt, bet
laikam jau tāpēc, ka tāda bija mana nacionālā stāja. Tolaik daudzi gudri, cienījami
un autoritatīvi cilvēki jaunajām idejām
staigāja riņķī apkārt, bet neriskēja iesaistīties procesos, jo bija apdomīgi, varbūt arī
kādreiz jau dabūjuši pa spārniem. Manī,
iespējams, bija vairāk pārgalvības. Un arī
apziņa – ja ne es, tad kurš, ja ne tagad,
tad kad?”
Pirms desmit gadiem Šteinerts atzina,
ka pagājis laiks, kad sabiedriskā organizācija bija spējīga ietekmēt saimnieciskus
un politiskus procesus, bet tas jau nenozīmē, ka sabiedriska organizācija nebūtu
tiesiska izteikt savu viedokli un nodemonstrēt savu stāju. Un arī tas nav nekas
ārkārtējs, ja ne vienmēr Jūrniecības savienības viedoklis tiek ņemts vērā. „Domāju,
ka zem Latvijas Jūrniecības savienības
karoga arī tagad var un vajag, kā saka, bīdīt savas idejas,” ir pārliecināts kapteinis
Gunārs Šteinerts. „Un tas vien, ka LJS ir
nodzīvojusi divdesmit piecus gadus, pats
par sevi ir vērā ņemams fakts!”

1994. gads. Tā laikā satiksmes ministrs
Andris Gūtmanis (no labās) un Aivars
Boja kādā no LJS valdes sēdēm.

Miķelis Elsbergs.

MIĶELIS ELSBERGS
Kapteinis Miķelis Elsbergs no mums aizgāja 2002. gada 22. oktobrī. Atceroties LJS pirmsākumus, M. Elsbergs kādā sarunā, kas notika 2000. gadā,
atzina, ka, dibinot savienību, jūrniecības ļaudis bija pārlieku lieli ideālisti,
lai nojaustu, ar kādām grūtībām savā darbā būs jāsastopas jaunajai sabiedriskajai organizācijai. Tolaik visi jutušies vienoti, jo tad vēl cilvēkus nešķēla
partiju, biznesa un naudas intereses. Mērķis bija viens – atjaunot nacionālo
jūrniecību. Elsbergs saprata, ka LJS daudzus jautājumus nevarēs izkustināt
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1985. gads. Egons Līvs kopā ar skolniekiem
Ainažu jūrskolas muzejā.

1994. gads. „Latvijas kuģniecības” prezidents
Pēteris Avotiņš un Kornēlijs Rundāns.
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LJS valdes sēdē Māra Mihejeva, Sanita Loginova
(pirmajā solā), Marta Aizsilniece (otrajā solā).

no vietas, ja pašai savienībai nebūs drošas
un stabilas aizmugures.
„Man dāvātās uzticības
attaisnošanai pirmām
kārtām lūdzu kopsapulci papildināt savienības
valdi ar vairākiem ietekmīgiem jūrniecības
nozares darbiniekiem,
pārsvarā lielo uzņēmumu vai iestāžu pirmajām personām. Uzskatu, ka tikai pateicoties
šādai kārtībai, katra
lēmuma pieņemšanā
iesaistot vadošos jūrniecības speciālistus,
izdevās šos lēmumus
noturēt augstas kvalitātes līmenī,” bija pārliecināts Elsbergs. Un
tomēr kapteinim nācās
atzīt, ka sabiedriskās
organizācijas statuss
ļāva būt padomdevējiem, bet ne lēmējiem.
Nereti tieši sabiedriskās
organizācijas karogs bija par vāju, lai aicinājumam tikties atsauktos,
piemēram, Valsts prezidents, nozares ministri
vai partiju pirmās personas. Izņēmums, protams, bija pirmsvēlēšanu laiks, kad visdažādāko partiju līderi spietoja
ap Jūrniecības savienību, jo arī no jūrniecības
vajadzēja atbalstu.
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Jūrniecības savienība
Elbergs LJS ir atstājis
šādu novēlējumu: „LJS
vēlu veiksmīgu darbu un
lūdzu vienmēr paturēt
prātā, ka Latvija ir liela
jūras valsts ar bagātām
labu jūrā braucēju tradīcijām. Pēc mantas dalīšanas perioda nešaubīgi
sekos Latvijas jūrniecības
nozares atdzimšana!”

ANTONS VJATERS
Stājoties LJS valdes
priekšsēdētāja amatā,
Antons Vjaters atsauca
atmiņā 1939. gada septembra mēnešrakstā
„Jūrnieks” pausto domu:
„Jūrniecības nozarei mūsu zemē ir daudzsološa
nākotne, un tai jātop par
visas tautas lietu, par
mūsu lepnumu, par svarīgu saimnieciskās politikas ieceri, un tā jāpieskaņo vispārējiem valsts
saimniecības plāniem.”
Lai gan tas teikts pirms
tik daudz gadiem, savu
aktualitāti teiktais vēl arvien nav zaudējis.

Par izstādi „Latvija pasaules jūrās” priecājas
Māra Mihejeva un Antons Vjaters.

Komandkapteinis Hugo Legzdiņš kopā ar LJA
studentiem aizdedz sveces LJS kopsapulces laikā.

SPĒJA
REAĢĒT UN
PROFESIONĀLI
PIEŅEMT
LĒMUMUS
Jūrniecības atmodas
karognesēji atzīst, ka deviņdesmito gadu sākumā
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Jūrniecības savienība
bija pārliecība, ka LJS varēs gāzt kalnus un būtiski ietekmēt daudzu jautājumu
risināšanu un iznākumu. Tā kā kopā bija pulcējušās nozares gudrākie, izglītotākie un pieredzējušākie ļaudis, LJS tiešām ļoti profesionāli spēja reaģēt uz
nozares problēmām un pat ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Paticoties LJS
spiedienam, tika izveidota Jūrlietu ministrija, kas, lai gan pastāvēja visai īsu
brīdi, paguva izdarīt daudz laba. „Jūras lietu ministrija tiešām paguva izdarīt
ļoti daudz. Tam apliecinājums ir tas, ka tikai divtūkstošajos gados sāka mainīt
tos normatīvos dokumentus, ko savulaik izstrādāja šīs ministrijas darbinieki.
Varbūt tas ir skaļi teikts, bet tolaik mēs izveidojām jūrniecības likumdošanas
bāzi. Tagad to var visādi novērtēt, bet nekad jau nav tikai balts un melns, ir arī
kaut kas pa vidu,” saka G. Šteinerts. „Es gribu noliekt galvu to cilvēku priekšā, kuri strādāja neatkarības pirmajos gados, vispirms jau ministra Janovska
priekšā, kurš bija vēl padomju laika ministrs, bet pietiekami drosmīgs, lai pārņemtu varu un izveidotu jauno sistēmu. Uzkrājām pieredzi, saņēmām belzienus, bet gājām uz priekšu. Nekas jau nerodas vienā dienā, tāpēc, lai raudzītos
nākotnē, ir jāprot paskatīties arī pagātnē.”
LJS piecu gadu kopsapulcē 1994. gada decembrī Latvijas Jūras administrācijas direktors Bruno Zeiliņš teica: „Aizvadītie gadi bija pārpilni ar dažādām
reorganizācijām, pārveidēm un pārstrukturēšanām, un tas ir atstājis iespaidu
uz saimniecisko un ekonomisko stāvokli jūrniecības un zvejniecības nozarē.
Pēc ilgas ķīvēšanās valdībā un pašvaldībās beidzot ir radies Likums par ostām
un Jūras kodekss. Pamatojoties uz šiem likumiem, ir noteikta valsts pārvaldes
kontrole jūrniecībā – ir pilnībā izveidota un nokomplektēta Jūras administrācija. Un šai ziņā mēs esam pirmie Baltijas valstīs!”
Bija nepieciešami saieti, sapulces, kongresi un arī kopīgi svētki, tomēr visvairāk vajadzēja radīt likumisko bāzi, uz kuras stabilā pamata celt atjaunojamās jūrniecības ēku. Izglītība, jūrniecības uzņēmumu privatizācija, jūrniecības
gadagrāmatas izdošana, jūrnieku nodokļi, darbs Latvijas Ostu padomē (tagad
Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome) – tie ir tikai daži no jautājumiem,
kas savienībai neļāva atslābināties.
Ir sācies jauns Latvijas Jūrniecības savienības dzīves posms. Kāds tas būs,
kādus pārsteigumus sagādās, kādus jautājumus liks skatīt un risināt? Kādi būs
jaunie LJS uzdevumi un kāds būs tās mērķis? Tās ir lietas, par kurām jādomā,
uz divdesmit pieciem izaicinājumu, darba, prieka un arī sarūgtinājumu gadiem atskatoties. ■
Anita Freiberga
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JŪRNIECĪBAS DARBINIEKIEM
PATEICAS PAR IEGULDĪJUMU
LATVIJAS JŪRNIECĪBAS LABĀ
Apbalvotie jūrniecības darbinieki:
■ Ar Triju Zvaigžņu ordeņa 4. šķiru – Imants Sarmulis (26.10.1998) un

■
■
■
■
■

Klāra Radziņa (12.03.2000), ar Triju Zvaigžņu ordeņa 5. šķiru – Miķelis
Elsbergs (12.04.2001), Marta Azsilniece (03.05.2005), Antons Ikaunieks
(18.11.2014).
Hugo Legzdiņš ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvots divas reizes: 1937.
gadā – 5. šķira, 1995. gadā – 4. šķira.
Ar Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmi – Aivars Boja (26.10.1998).
Ar Atzinības krustu – Staņislavs Šmulāns (03.05.2005), Gunārs Šteinerts
(03.05.2005), Ilze Bernsone (03.05.2005), Eduards Delvers (14.11.2008).
Ar Atzinības krusta goda zīmi – Harijs Līdaks (03.05.2005).
Ar Viestura ordeni – Jānis Bērziņš (17.11.2004), Andrejs Zvaigzne
(17.11.2004)

Par mūža ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā, pasniedzot
Satiksmes ministrijas, Izglītības ministrijas vai Kultūras ministrijas Pateicības rakstu, apbalvoti:
■ 2008. gadā – tālbraucējs kapteinis Igors Vītols,
■ 2009. gadā – tālbraucējs kapteinis Eduards Delvers,
■ 2010. gadā – tālbraucējs kapteinis Arvīds Buks un tālbraucējs kapteinis

Gunārs Šteinerts,
■ 2011. gadā – tālbraucējs kapteinis Vladimirs Einiņš un tālbraucējs kap-

teinis Eduards Raits,
■ 2012. gadā – tālbraucējs kapteinis Imants Vikmanis un ārste Marta Aiz-

silniece,
■ 2013. gadā – tālbraucējs kapteinis Aleksejs Tarvids un tālbraucējs kap-

teinis Gunārs Zakss,
■ 2014. gadā – pasniedzēja Ģertrūde Aniņa un muzeja darbiniece Ilze

Bernsone,
■ 2015. gadā – tālbraucējs kapteinis Aivars Boja un pasniedzējs Oļģerts

Sakss. ■
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LJS BIEDRI PAR LATVIJAS
JŪRNIECĪBAS SAVIENĪBU
LJS biedri atbildēja uz diviem jautājumiem: kā bija un kā būs? Kādus uzdevumus ir pildījusi Latvijas Jūrniecības savienība? Kādus
jūs redzat LJS mērķus nākotnē?
Aivars Boja, tālbraucējs
kapteinis:
1. Tādai sabiedriskai organizācijai kā LJS lielākā
loma tomēr bija vēsturē.
Šobrīd mēs esam pārstāvēti Latvijas Ostu padomē,
varam piedalīties likumdošanas iniciatīvā.
Liepājas ostas atdzimšanā, tās atgriešanā tirdzniecības flotei LJS bija po1996. gads. Liepājas ostas pārvaldnieks Aivars Boja un
litiska loma. Patlaban tā ir
Latvijas Jūras spēku komandieris Gaidis Zeibots.
iespēja satikties jūrniecības nozares profesionāļiem, jā, arī sava veida klubiņš.
2. LJS ir pārstāvētas dažādas ar jūru un ostām saistītas paaudzes. Te ir tās
pieredzes pārmantojamības iespējas, „tēvi un dēli”, kas viens otru spēj un var
papildināt.
LJS arī turpmāk jārūpējas par iespējām augstāko
jūrniecības izglītību Latvijā
iegūt latviešu valodā. Skolas nevajadzētu sadrumstalot, Latvijas Jūras akadēmijai jābūt šīs izglītības
koncepcijas centrā.
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Deviņdesmito gadu sākumā E. Raits nezināja, ka te būs
Liepājas ostas promenāde, un viņš cīnīsies, lai ostas spīķeros
ierīkotu Jūrniecības muzeju, jo sava vēsture ir jāzina.

Eduards Raits, tālbraucējs kapteinis:
1. Kad Liepāju atstāja
pēdējais krievu karakuģis,
LJS savu vēsturisko lomu
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Jūrniecības savienība
citviet Latvijā bija jau veikusi. Pie mums, Liepājā, tikai 1994. gada augustā
varēja sākt tā pa īstam atsperties, lai atjaunotu tirdzniecības ostu, un te LJS
biedri metās iekšā ar visu savu enerģiju.
Šodien es te cīnos par Jūrniecības muzeja izveidi Ostas promenādes spīķeros, jo sava vēsture ir jāzina.
2. Spēka pielikšanas punkts vēl arvien ir jūrniecības izglītība. Piedalos
Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizācijā – mums vispirms jāsalauž domāšana, pa vecam te ir romantika, bet trūkst disciplīnas, jūrnieku formas,
zināšanu jūras paražās un tikumos. Koledža ir jānostiprina, un mēs to sākam
ar mācībspēku kvalitātes celšanu, jo pasniedzējam krastā, tāpat kā kapteinim
uz kuģa, ir jābūt paraugam visur un vienmēr.
Arvīds Buks, Ventspils ostas
kapteinis:
1. Man kā tālbraucējam kapteinim
ar gandarījumu jāatzīst, ka Ventspils
brīvosta ir moderna un droša osta.
Tas ir bijis arī viens no LJS mērķiem ilgu gadu gaitā – sekmēt Latvijas ostu
konkurētspēju.
Protams, mēs esam jūras valsts, taču sava flote tomēr varētu būt daudzskaitlīgāka. Ir jāveicina, lai kuģu īpašArvīds Buks.
nieki izvēlētos Latvijas karogu.
2. LJS vienmēr uzturējusi nomodā jūrniecības izglītības jautājumu. Mani
neapmierina veids, kādā tiek organizēta ostu vadības specialitātes studentu
prakse ostu kapteiņdienestos. Nav valstiskas pieejas, prakses vietu meklēšana
notiek haotiski, darbības nav strukturētas. Te LJS varētu nākt ar saviem profesionāliem ieteikumiem.
Pasaulē jāceļ Latvijas Jūras akadēmijas absolventu prestižs. Runas par alkoholismu uz kuģiem,
disciplīnas trūkums godu akadēmijai nedara.
Vai mūsdienu studentiem māca, kā uzvesties uz
kuģa, kāda ir subordinācija, vai tiek skaidrotas
kuģinieku ieražas un tikumi?
Visvaldis Feldmanis, tālbraucējs kapteinis:
1. LJS savulaik lielu uzmanību pievērsa mūsu
zvejnieku dzīvei, jo daudzi tās veidotāji nāca no
Zvejnieku kolhozu savienības. Tagad mūsu zvejniecība ir tur, kur tā ir... Katrs cīnās, kā prot. LJS
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reizi gadā sanāk lielajā kopsapulcē, un tad mēs dzirdam, kas nozarē notiek,
jo ikdienā jau informācijas ir maz. Mēs taču neesam skandalozi, līdz ar to maz
kam esam interesanti.
2. LJS jāturpina pārraudzīt jūrniecības izglītības sistēmu Latvijā. Jūras virsnieku pasaulē ļoti trūkst, un latvieši jau ir sena jūrābraucēju tauta.

Jūras svētku ietvaros bojā gājušajiem jūrniekiem jūrā tika
nolaists vainags. To nes Gunārs Šteinerts un Andrejs Inkulis.

Gunārs Šteinerts,
tālbraucējs kapteinis:
1. Ļoti žēl, ka mums
neizdevās pilnībā ieviest
jauno kuģošanas politikas koncepciju, kuru
daudz apspriedām LJS
valdes sēdēs. Līdz ar to
pasaules flotē Latvijas
karoga kuģu ir maz. Viss,
kas mūsu nozarē ir noticis – kā labais, tā sliktais – nav palicis ārpus
LJS redzesloka. Žēl, ka
valsts uzņēmums „Latvijas kuģniecība” tā arī izslīdēja no valsts rokām.
2. LJS jāuztur spēkā
galvenie uzdevumi jūrniecības nozarē – flote,
ostas, jūrniecības izglītība. Jāiet ar likumdošanas iniciatīvu.

Gunārs Ozoliņš,
ilggadējs jūrniecības
darbinieks:
1. Jūras akadēmija,
jūrniecības izglītības koncepcija un Jūras svētki – tās bija manas atbildības jomas
LJS. Žēl, ka Rīgā pašvaldības kūtrums nogremdēja Jūras svētkus Pasažieru ostā un
„Ziemeļblāzmas” kultūras pilī. Perifērijā, par laimi, Jūras svētku tradīcijas turpinās.
2. Mēs nedrīkstam pazemināt Latvijas jūrniecības standartu. Nedrīkstam
sadrumstaloties, ražot bezdarbniekus. Jūras akadēmijai jāpiesaista ārzemju
studenti, jo kapacitāte to ļauj. Jāatjauno pasniedzēju kadri, tie strauji noveco. ■
Arnis Mežulis (no labās) un Gunārs Ozoliņš,
kuru var uzskatīt par Jūras svētku tēvu.
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TRIJU ZVAIGŽŅU ORDEŅA
5. ŠĶIRA KAPTEINIM
ANTONAM IKAUNIEKAM
Latvijas Valsts prezidenta Ordeņu kapituls oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa 5. šķiru
ilggadējam jūrniecības darbiniekam, tālbraucējam kapteinim,
jūrniecības vēstures pētniekam ANTONAM IKAUNIEKAM. Šim apbalvojumam kapteini Ikaunieku izvirzīja Ainažu jūrskolas muzejs.
– Kādas domas
un izjūtas pārņem
cilvēku, kurš izvirzīts šādam valsts
apbalvojumam?
– Kad kādā rudens
dienā saņēmu no visām pusēm apzīmogotu vēstuli no Valsts
kancelejas, pirmā doma bija, ka, iespējams,
tas ir ielūgums uz kādu
biznesa braucienu. Kad
izlasīju, ka mani aicina
saņemt valsts apbalvojumu, godīgi sakot,
mazliet saļodzījās ceļi.
Tas bija tik negaidīti!
Līdzīgi jutos, kad mani
apstiprināja kapteiņa
pakāpē. Tāda īpaša sajūta, ko vārdos nevar
aprak stīt, pozitīvas
emocijas, bet tajā pašā laikā arī jautājums:
ko tādu esmu paveicis, lai būtu pelnījis šo
apbalvojumu?
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UZZIŅAI
Triju Zvaigžņu ordenis ir Latvijas Republikas apbalvojums, ko
piešķir pilsoņiem un ārvalstniekiem par nopelniem tēvijas labā. Nopelni var būt pašvaldību,
saimnieciskā, sabiedriskā un kultūras darbā jebkurā jomā. Valsts
apbalvojumus var nēsāt gan ikdienā, gan svētkos un svinīgos
gadījumos. Ordeņu rozetes veida
miniatūrzīmes, bet militārpersonas ordeņu lenšu atgriezumus un
miniatūrās goda zīmes, kā arī piemiņas zīmju mazās nozīmes nēsā
gan ikdienā, gan svētkos; ordeņu
zvaigznes, krustus un lentes, kā
arī miniatūrās ordeņu zīmes nēsā
tikai valsts svētkos vai svinīgos
gadījumos pie attiecīga tērpa.
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– Tur jau ir tā sāls, ka šim apbalvojumam
izvirza tie, kuri saredz cilvēka ieguldījumu un
nopelnus.
– Skatoties kā apbalvo citus, reizēm man un
droši vien katram uz mirkli ir ienākusi prātā doma:
kā tad ir ar mani? Tādos brīžos esmu sev jautājis:
bet par ko tev? Ko tu tādu esi paveicis? Nekad
neesmu bijis paipuisītis, ir gan grēki, ir kļūdas un
neizdarības bijušas, ir bijusi neapmierinātība ar
sevi – varēju taču paveikt labāk! Bet apbalvojums
man atnesa arī sarūgtinājumu un vilšanos, jo bija
jūrniecības sabiedrības cilvēki, kuri neslēpa sašutumu par to, ka esmu izvirzīts un saņēmis ordeni.
Tas, protams, sabojā prieku un liek daudzas lietas
pārdomāt.

DARBS PĒC LABĀKĀS
SIRDSAPZIŅAS

Viens nu ir skaidrs – kapteinim Antonam Ikauniekam nepatīk skaļi vārdi par drosmīgiem lēmumiem, varonīgiem veikumiem un milzīgiem personiskiem ieguldījumiem.
„Katrā attiecīgajā laikā pēc labākās sirdsapziņas tikai esmu darījis savu darbu,”
saka Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Antons Ikaunieks.
Nenoliedzami, viņam ir nācies pieņemt arī tādus lēmumus, kas pēc būtības
bija staigāšana pa naža asmeni. Klausoties stāstījumu, man šķiet, ka tas, ko
Antons uzskata tikai par vienkāršu darba darīšanu, tomēr vairāk velk uz pamatīgu ieguldījumu Latvijas jūrniecības labā. Par velti jau Triju Zvaigžņu ordeņus
pakaļ nemet.
– Psiholoģiski visgrūtākais laiks bija deviņdesmito gadu sākums un vēl arī
vidus, ko es mēdzu dēvēt par bezlikuma laiku.
– Pat grūtāks un sliktāks par padomju laiku?
– Padomju laikā bija noteikti rāmji, un cilvēks zināja spēles noteikumus, kurus vienkārši vajadzēja ievērot. Bet ko darīt, ja jaunu likumu un noteikumu nav,
bet vecie vairs nestrādā? Kad 1990. gada februārī sāku strādāt Latvijas upju
kuģniecībā par kravas un komercdarba dienesta priekšnieku, tur bija gan Tautas fronte, gan arī sava Interfronte, no kuras nāca visdažādākie izlēcieni. Tagad
uz tiem notikumiem var atskatīties un atcerēties ļoti mierīgi, bet tolaik viss nebija tik vienkārši. Kā atrast pareizo virzienu, pareizo atbildi un pareizo risinājumu
laikā, kad brūk iepriekšējās sistēmas sagādes, apgādes un fondu kārtība, kad
plāni ir, bet naudas nav, kad nav degvielas un smēreļļas, bet kuģiem jāstrādā?
Vienīgā vieta, kur tolaik to visu par skaidru naudu varēja dabūt, bija PSRS kara
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flotes bāze Bolderājā, bet kur ņemt
skaidru naudu? Lai nopelnītu kādu
rubli, divus Latvijas upju kuģniecības
kuģus pusnelegāli sākām nodarbināt starptautiskajos pārvadājumos,
un tiem smērvielas nācās pirkt par
savu naudu. Jau 1989. gadā divi jauni
puiši bija sākuši Padomju Savienības
kuģus nodarbināt ārzemju pārvadājumos, ko tolaik sauca par zagranplavaņije, un es kā nacionālais kadrs,
visticamāk, pārgāju viņiem ceļu, par
ko viņi, protams, izrādīja neapmierinātību. 1991. gada 1. aprīlī – sanāk, ka
smieklu dienā – pārņēmu Upju kuģniecības vadīšanu, bet smieklu gan
bija visai maz, jo sastapos ar milzīgu
pretdarbību. Uzņēmumā bija pilnīgi
nesakārtota grāmatvedība, vārda tiešā nozīmē kaudzes ar dokumentiem,
kuriem vajadzēja urbties cauri, miljoniem parādu un desmitiem tūkstošu
lieli neskaidras izcelsmes savādi rēķini. Es varēju uzticēties tikai četriem
cilvēkiem – savam vietniekam Jānim
Danderam, atbildīgajam par „Voleru
ostu” Pāvilam Čornijam, grāmatvedei
Jakuševai un pats sev, bet tolaik Upju
kuģniecībā ar visām tās filiālēm strādāja astoņi simti piecdesmit cilvēku,
no kuriem tikai nepilni divdesmit proAntona Ikaunieka studiju laiks.
centi bija latvieši. Šokējoši!
– Bet Upju kuģniecībai taču bija kuģi, kas varēja pelnīt smuku
naudu?
– Protams, bija jautājums, ko darīt ar kuģiem. Tolaik tie vēl skaitījās padomju flotes kuģi un nedrīkstēja, piemēram, ieiet Izraēlas ostās, jo tad arābu ostas
šiem kuģiem būtu slēgtas. Kāda kompānija „Tornado” noīrēja mūsu kuģus
pārvadājumiem Melnajā jūrā, bet izrādījās, ka tā ar kapteiņu atbalstu šos kuģus un mūs vienkārši slauc. Valstī viss jūk un brūk, kuģiem vēl ir PSRS karogs,
bet es 1991. gada aprīlī pieņēmu lēmumu strādāt starptautiskajos pārvadājumos. Vasarā Gunārs Šteinerts, kurš tolaik bija Transporta un ceļu ministrijas
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Jūrniecības departamenta direktors, man
jautāja: ko tu dari, kāpēc
tu ar padomju karogu
laid kuģus ārzemju ostās? Tādu kuģi taču var
arestēt. Bet man tolaik
par juridiskajiem smalkumiem daudz svarīgāk
bija nopelnīt naudu,
lai varētu cilvēkiem samaksāt algu. Vajadzēja
kaut ko darīt un meklēt
Volejbols uz motorkuģa „Dzintari” klāja. Kapteinis Ikaunieks
izeju no situācijas.
vienmēr ir atbalstījis aktīvu dzīvesveidu un sportošanu.
– Vajadzēja pašiem
savu reģistru, bet laikam jau vēl nebija nobriedusi situācija?
– Bija 1991. gada 19. augusts, kad ar komercdaļas priekšnieku Kirejevu
lidojām uz Hamburgu, lai slēgtu līgumu ar kompāniju „Castrol Oil” par smēreļļu piegādi uz konsignācijas nosacījumiem. Gaidām lidmašīnu un nevaram
saprast, kāpēc tā kavējas. Izrādās, Maskavā pučs. Kas notiks? Ko darīt? Pirmā
doma: labi, es aizlidošu uz Hamburgu un palikšu Vācijā, bet kas notiks ar ģimeni? Kad atgriezāmies no Vācijas, pučs jau bija izgāzies.
Pēc puča ar kolēģiem sākām spriest, ka ir diezgan neloģiski: Latvija kļuvusi
neatkarīga de jure, bet uz mūsu kuģiem vēl joprojām ir svešas valsts simbolika.
Es pieņēmu lēmumu, ka jāmaina karogs. Bet ar ko apspriesties, ar ko runāt?
Vai mums vispār ir tādas tiesības? Nebija jau ne vajadzīgo zināšanu, ne arī jel
kādas pieredzes. Nebija arī domas par to, ka nepieciešams savs kuģu reģistrs,
lai tajā varētu reģistrēt savus kuģus. Viss gāja tikai emociju līmenī – mums tas
jādara! Un tā kā uz Rīgu krauties nāca mūsu kuģis „Rēzekne”, es pieņēmu lēmumu, ka uz „Rēzeknes” jāpaceļ Latvijas karogs. Mēs ceļam karogu, un mums
nospļauties, ko teiks Zviedrija vai Dānija, jo Latvija taču tagad ir neatkarīga
valsts!
– Vai ministrija un departaments bija gatavi šādam Antona Ikaunieka
lēmumam?
– Nākamajā rītā deviņos vajadzēja pacelt karogu, bet iepriekšējā dienā iedomājos, ka nebūs glauni, ja es par to nebūšu paziņojis ministrijai un departamenta direktoram Gunāram Šteinertam. Bet tā bija tikai mana iekšējā sajūta,
kas lika tā rīkoties, jo par juridiskajām lietām es pat neiedomājos. Zvanu un
saku: Gunār, mēs rīt uz „Rēzeknes” ceļam karogu. Es viņu, protams, neredzēju,
bet jutu, ka Gunārs palecās: „Tu dulls esi!” Es atkal viņam par to, ka nav loģiski,
ja neatkarīgas valsts kuģi brauc zem svešas valsts karoga. Mums ir savs karogs,
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mūsu valsts ir atzīta, bet
Šteinerts saka, ka mums
nav sava kuģu reģistra.
Pagaidi, jautāju, kas tad
ir vajadzīgs, izdod kaut
kādu rīkojumu par pagaidu reģistra izveidi
vai kaut ko tamlīdzīgu,
bet neatkarīgi no tā mēs
to karogu celsim! Sākās
rosīšanās. Man zvanīja
pat ministrs Janovskis, 1964. gadā pēc 2. kursa A. Ikaunieks bija praksē uz kuģa „Jeļsk”.
cepuri nost tāda ministra priekšā, viņš spēja
pieņemt drosmīgus lēmumus, un jautāja, vai
mums vismaz orķestris
būs. Nu jā, mēs par to
nemaz nebijām domājuši. Nākamajā dienā
viss bija sagatavots. Pie
Pasažieru stacijas svinīgajā karoga pacelšanas
ceremonijā klāt bija
Latvijas transporta un
šoseju ministrs Jānis JaGalvenais – nospraust pareizu kursu.
novskis kopā ar saviem
Igaunijas un Lietuvas
kolēģiem, kuri, izrādījās, tieši tolaik viesojās
Rīgā, bija jūrniecības
zieds, bet leģendārais
komandkapteinis Hugo
Legzdiņš piedeva šim
pasākumam oficiālu nokrāsu. Saņēmām pirmo
neatkarību atguvušās
valsts kuģu reģistratora Staņislava Šmulāna
1976. gads. PSRS Jūras flotes ministra vietnieks
parak stītu K AROGA
kadru jautājumos Koļesņikovs pasniedz
APLIECĪBU, kurā teikts:
A. Ikauniekam tālbraucēja kapteiņa nozīmīti.
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Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija strādā pie jaunās jūrniecības politikas.
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„Latvijas Kuģu reģistrā 1991. gada 30. augustā ar nr. 0001 reģistrētajam kuģim
„Rēzekne” ir tiesības braukt zem Latvijas Republikas valsts karoga.” Pirmo
kuģu reģistrācijas sertifikātu saņēma kapteiņa Eduarda Delvera komandētais „Latvijas kuģniecības” kuģis, un līdz ar to bija likti pamati Latvijas Kuģu
reģistra darbībai, kas deva impulsu tālākiem Latvijas jūrniecības atdzimšanas
procesiem.
– Šodien noteikti ir jābūt labai apziņai, ka tolaik spēji pieņemt šādu
lēmumu.
– Tās bija emocijas un uzdrīkstēšanās. Tā bija situācija, kurā vajadzēja reaģēt un rīkoties, bet nevaru teikt, ka to darīju, apzinoties vai domājot par misiju. Jūrnieki jauno Latvijas situāciju uzņēma salīdzinoši mierīgi, bet bija cilvēki,
kuri, piemēram, puča laikā skrēja uz lielo štābu, kas atradās Kirova rajonā. Tāds
kapteinis Petrovs bija ļoti aktīvs pučists, bet vēlāk ilgus gadus ļoti apzinīgs un
labs kapteinis. Vai viņa uzskati mainījās? Diezin vai, bet kā speciālists viņš bija
labs. Ar cilvēkiem par uzskatiem nevajadzēja karot, jo tajā laikā daudzi bija
apjukuši. Karot vajadzēja par disciplīnu, kas bija ļoti zemā līmenī. Lai ilustrētu,
pastāstīšu kādu reālu notikumu. Mūsu kuģis Kopingas ostā Zviedrijā uzkrauts,
bet no ostas laukā neiet. Sazināmies ar kuģa aģentu: kas par lietu? Kapteinis
piedzēries. Es deleģēju kuģa komandēšanu kapteiņa vecākajam palīgam. No
aģenta atnāk teleteksts – kapteiņa vecākais palīgs arī ir piedzēries. Mēs nevaram kuģi ilgāk atstāt ostā, tāpēc dodu ārkārtējas pilnvaras kapteiņa otrajam
palīgam. Atnāk atbilde, ka otrais palīgs arī pilnā. Bet kurš tad ir skaidrā? Pēc
klusuma brīža skan atbilde – pavārs. Lūk, kādos apstākļos vajadzēja strādāt
un kādus jautājumus risināt!
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– Vai biji arī aktīvs jūrniecības atdzimšanas
celmlauzis?
– Pie Jūrniecības savienības un Jūras akadēmijas
dibināšanas nebiju, jo tajā
laikā man nebija tādu kontaktu. Tikai 1991. gada sākumā tikāmies ar Šteinertu, un
ļoti iespējams, ka tieši viņš
transporta ministram Jānim
Janovskim mani ieteica Up1991. gadā pēc pusgadsimta pārtraukuma uz
ju kuģniecības priekšnieka
Latvijas kuģiem atkal pacēla Latvijas karogu. Pirmais
amatam, kaut kandidātu
Latvijas karogu atguva motorkuģis „Rēzekne”.
šim amatam netrūka. 1991.
gada vasarā Šteinerts lūdza
pakonsultēt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
darbiniekus par jūrniecības
lietām. Darīju to, kā mācēju, bet nevaru teikt, ka es
ļoti darbojos ar jūrniecības
lietām.
– Bet man ir tāds priekšstats, ka Jūrniecības savienība bez kapteiņa Ikaunieka nekad nav bijusi un arī
Kapteinis Sergejs Semjonovs (no kreisās), Gunārs
tagad nav iedomājama.
Šteinerts, Antons Ikaunieks un LR satiksmes
– No 1992. gada jau pieministrs Jānis Janovskis karoga pacelšanas brīdī.
dalījos visos Latvijas Jūrniecības savienības pasākumos. Taisnību sakot, arī astoņdesmito gadu vidū mani
aicināja piedalīties jūrnieku saietos Ainažos, bet 1985., 86. un 87. gadā strādāju
četros darbos, man nebija laika un, godīgi sakot, nebija arī intereses, jo tolaik
neizpratu visus šos procesus. Tikai deviņdesmito gadu sākumā, kad ar galvu
metos iekšā jūrniecības lietās, sāku apzināties un izjust, ka nepieciešams veidot jūrniecības vidi, bet es nevaru teikt, ka Latvijas Jūrniecības savienībā būtu
paveicis kādus lielus darbus. Ko vajadzēja darīt, to arī darīju.
– Atskatoties uz paveikto, kas tad ir sagādājis gandarījumu? Varbūt
tas pirmais karogs uz kuģa „Rēzekne”?
– Gandarījums? Skatoties no šodienas, varu teikt, ka karoga pacelšana bija
kas tāds, ko darot neapzinājos sekas. Bet gandarījums, protams, ir Triju Zvaigžņu
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ordenis, kas, kā jau sākumā teicu, kopā ar
gandarījumu atnesa arī
vilšanos.
Vēl vilšanos ir sagādājusi Latvijas kuģošanas politikas izstrāde
un pieņemšana. Koncepciju sākām izstrādāt
1996. gadā, un ja to ieviestu nevis 2002., bet
gan 1998. gadā, mums
viennozīmīgi varēja
Šodien vairs nav „Rīgas kuģniecības” (pirms tam „Upju
būt reģistrēta liela flokuģniecība”) ēkas. Kad „Rīgas kuģniecība” izsludināja
te. Taču koncepcijas
iekšējo konkursu par kompānija devīzi, uzvarēja kompānijas
pieņemšanas process
priekšnieka A. Ikaunieka piedāvātais variants: „Jūsu
bija visai sarežģīts. Koproblēmas – mūsu rūpes. Jūsu veiksme – mūsu gandarījums.”
pumā ar Kuģu īpašnieku asociācijas biedriem jautājumus saskaņot nebija sarežģīti, jo visi bija
profesionāli un ieinteresēti, gan tie, kas pārstāvēja „Latvijas kuģniecību”,
gan kompānijas „Man-Tess” Gunārs Saltais un Jūlijs Krūmiņš. Grūtāk gāja
ar Transporta flotes Oļegu Kolosovu, kuru par daudzām lietām pārliecināt
nebija viegli. Kad braucu pie Kolosova saskaņot kādus jautājumus, tad projām no viņa braucu izspiests kā citrons – no manis bija palikuši tikai kauli
un āda, visa mana dvēsele bija palikusi pie viņa. Tomēr arī Kolosovs bija
profesionālis, un es Oļegu ļoti cienu, jo viņš ir daudz darījis Latvijas labā. Lai
kā mums gāja, bet 1998. gadā kuģošanas koncepcija bija izstrādāta, ja to
pieņemtu, tad „Rīgas kuģniecība” savā menedžmentā zem Latvijas karoga
būtu varējusi paņemt kādus divdesmit kuģus, un tas būtu bijis ārkārtīgi
daudz. Bet koncepciju nepieņēma, un norvēģiem, kas bija „Rīgas kuģniecības” akcionāri, zuda interese. Viņi aizgāja no Latvijas, jo nesagaidīja jauno
kuģošanas koncepciju, kas būtu pavērusi lielas iespējas Latvijas karogam.
Lūk, tā man ir reāla vilšanās! 2004. gadā biju tik ļoti piekusis no visām Kuģu
īpašnieku asociācijas lietām, ka savas prezidenta pilnvaras nodevu Andrim
Kļaviņam.
– Bet Latvijas Kuģu īpašnieku asociācijas priekšā cepuri nost par Latvijas jūrniecības vēstures enciklopēdiju.
– Tas, protams, bija liels notikums, ko par visiem simt procentiem izvilka
Ilze Bernsone kopā ar savu autoru komandu. Sev nopelnus nevaru pierakstīt,
jo enciklopēdiju finansēja asociācija, es vairāk biju tas, kas sekoja termiņu ievērošanai. Bet to, ka šī grāmata ir vērtība, neviens nevar noliegt.
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Jūrnieku un jūrniecības darbinieku pulcēšanās Ainažos pieder pie Latvijas
jūrniecības tradīcijām. A. Ikaunieks (no kreisās), A. Zeltiņš un J. Bērziņš.

– Latvijas Jūrniecības savienība nostrādājusi divdesmit piecus gadus.
Vai ir vērts turpināt?
– Man ir tāda kā Jūrniecības savienības darbības konservācijas sajūta. Deviņdesmitajos gados mēs gājām cits pie cita, satikāmies, sarunājāmies. Man
un visiem citiem savienības un tās valdes cilvēkiem tam atlika laiks un bija
interese, bet tagad visa gada laikā valde sazinās tikai ar e-pasta starpniecību.
Mēs vairs nesatiekamies. Kādreiz bija tāda labestīga jūrniecības sabiedrība,
bet tagad visi esam ielīduši savās čaulās, un tas nav pareizi, jo cilvēkiem ir jāsatiekas, jāieskatās vienam otra acīs, jājūt dzīvā saikne. Nu kaut vai, piemēram,
spriežot par Hugo Legzdiņa vārda piešķiršanu ielai. Kā tu vari šo jautājumu
izlemt, ja neesi aprunājies ar kolēģiem? Sanāksim kopā, izrunāsimies, izstrīdēsimies, pasmiesimies un pieņemsim lēmumu.
– Bet pēdējos gados tomēr Jūrniecības savienībā ienāk jaunie.
– Beidzot! Beidzot notiek kustība! Par profesionālām lietām ir jāspriež kompetentiem cilvēkiem, jo politiķi nespēj un arī nevēlas iedziļināties daudzos
jautājumos. Pašlaik izskatās, ka Antons Vjaters dara labas lietas, bet viņš to
dara lepnā vientulībā. Tāpēc atliek vien cerēt, ka Jūrniecības savienības stagnācijas laiks būs beidzies un nāks jauni cilvēki ar jaunām idejām. ■
Uzklausīja Anita Freiberga
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KUĢI PELDĒS VĒL ILGI
OĻĢERTS SAKSS tikko nosvinējis savu 80 gadu jubileju, taču nepateiksi – tikpat aktīvs, kustīgs un dzīvespriecīgs kā vienmēr!
Oļģerts acīm redzami pieder tiem cilvēkiem, pār kuriem laikam
nav varas.

NO KUĢU MODELĪŠIEM LĪDZ KONSTRUKTORAM
„Manas saknes ir no Ļeņingradas, tur esmu dzimis 1935. gadā. Tēvs pirms
Pirmā pasaules kara aizbrauca uz Krieviju mācīties un tur arī palika, bet mātes
tēvs uz Vitebskas guberņu bija pārcēlies vēl aizpagājušā gadsimta beigās. Taču tā nu liktenis bija lēmis, ka mana ģimene atgriezās Latvijā – tēvu atsūtīja uz
Latviju 1940. gadā un iecēla par Mežu departamenta vicedirektoru, pēc tam
viņš kļuva par mežsaimniecības ministra pirmo vietnieku. Vēlāk Mežsaimniecības ministriju sadalīja Mežsaimniecības un Mežrūpniecības ministrijā,
tēvs tika iecelts par mežsaimniecības ministru. Ilgi gan viņš nenoturējās, tika
izmests par „kadru piesārņošanu”, jo neņēma darbā iebraucējus, kuri pat neprata latviešu valodu, priekšroka tika dota vietējiem speciālistiem. Tēvs sāka
strādāt Lauksaimniecības akadēmijā, bija katedras vadītājs,” savu stāstu sāk
Oļģerts Sakss.
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Studiju laiks, jūras prakse – kara flotē uz padomju zemūdenes.

Viņš atceras, ka kuģi saistījuši jau no bērnības, pirmās atmiņas par tiem ir no Ļeņingradas,
kur, sevišķi jau svētkos, Ņevā stāvēja lielie karakuģi. Vēlāk, jau dzīvojot Latvijā, ģimene vasaras
parasti pavadīja Lielupē, Oļģerts tur gatavoja
dažādus kuģu modeļus. Bijusi arī doma iet jūrā,
taču, skolu beidzot, viņš kopā ar diviem klases
biedriem aizbraucis studēt uz Ļeņingradu, uz
Kuģubūves institūtu. „Esmu pārliecināts, ka
tolaik tā bija labākā augstskola visā Padomju
Savienībā, otra tāda bija Ukrainā. Pēc beigšanas
man bija jābrauc strādāt uz Klaipēdu, taču tur
man nepatika. Atbraucu uz Latviju, aizgāju uz
Rīgas kuģu remonta rūpnīcu, tagadējo kuģubūvētavu, un izrādījās, ka tur tehniskās nodaļas
vadītājs ir manas augstskolas absolvents. Viņš
par mani nopriecājās un dabūja man izsaukumu. Tā nu pēc diplomdarba aizstāvēšanas
atgriezos Rīgā. 1958. gadā sāku strādāt par
doku ceha meistaru. Patiesībā tas bija labi, jo
dabūju izložņāt visus kuģus no apakšas! Bija
jau arī problēmas – manā padotībā esošie cilvēki strādāja briesmīgos apstākļos, viņi tīrīja
nost rūsu, bet nebija nekādu respiratoru, tikai
marles maskas. Kad vajadzēja krāsot, nebija
pat nekādas ventilācijas. Cilvēki beidza veselību, bet vienīgais, ko es varēju darīt, – rakstīt
viņiem „narjadus” pēc visaugstākās kategorijas.
Protams, pārtērēju algu fondu, palikām bez
prēmijām,” atceras Oļģerts.
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Rīgas kuģu remonta rūpnīcā.

Oļģerts vidusskolas gados.
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Drīz vien jaunais inženieris sāka strādāt par
konstruktoru rūpnīcas tehniskajā daļā, trīs gadus
vēlāk viņu pārcēla uz Latvijas jūras kuģniecību,
arī par konstruktoru. Konstruktora darbs bija
interesants, taču galvenokārt iznācis noņemties
ar sīkiem projektiņiem, kas nedeva īstu gandarījumu, un tā 1962. gadā Oļģerts Sakss kļuva par
pasniedzēju Rīgas Politehniskajā institūtā.

PAŠIEM SAVA AKADĒMIJA
UN SAVS KUĢU REĢISTRS
Oļģerts strādāja Materiālu pretestības katedrā,
un pats atzīst, ka tas ir inženieriem vissmagākais
priekšmets. Taču darbs esot devis daudz plašāku
skatu uz dzīvi, bijusi iespēja piedalīties dažādos
zinātniskajos semināros. „Mēs tur apspriedām patiešām interesantas lietas.
Starp citu, jau sešdesmitajos gados tika runāts par to, ka Latvijā nepieciešama
augstākā jūrniecības mācību iestāde. 1980. gadā mani aizsauca uz Augstākās
izglītības ministriju, tur nostrādāju līdz 1988. gadam, tad šo ministriju pievienoja Izglītības ministrijai un izveidoja Augstskolu pārvaldi. Astoņdesmito
gadu beigās aizvien vairāk runāja par nepieciešamību dibināt Jūras akadēmiju Latvijā. Es biju viens no tiem, kuri rakstīja papīrus uz Maskavu. Atbilde
bija kategoriska – kas par muļķībām, jums nav ne kadru, ne materiālās bāzes!
Un tomēr 1989. gadā mēs uzņēmām pirmo jūrnieku grupu. Ministru Padome
1990. gadā pieņēma lēmumu izveidot Jūras akadēmijas fakultāti Politehniskajā institūtā. Es kļuvu par dekāna vietnieku mācību darbā. Tā sākām strādāt,
kaut gan mums nebija nekā – ne telpu, ne mēbeļu. Braucām, meklējām. 1991.
gada beigās tika pieņemts lēmums Latvijas jurisdikcijā pārņemt Rīgas jūrskolu, tad arī akadēmija atdalījās no Politehniskā institūta.”
1992. gadā Oļģerts Sakss Jūras lietu ministrijā iepazinās ar Staņislavu Šmulānu, kurš veidoja Latvijas Kuģu reģistru. „Pie Šmulāna tolaik jau strādāja Alfons Spūlis un Imants Ciekurs, un viņš sāka aģitēt arī mani. Taču es nebiju gatavs iet prom no akadēmijas. Beigās tomēr Šmulāns bija vienojies ar Bērziņu,
ka es strādāšu par Kuģu reģistra tehniskās inspekcijas vadītāju uz pusslodzi,
vienlaikus turpinot darbu akadēmijā.”
Tā sākās Oļģerta Saksa darbs tehniskajā inspekcijā, kas vēlāk kļuva par
Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekciju. „Nebija jau nekā,
veidlapas tulkojām, tad taisījām uz datora un printējām. Noslēdzām līgumu ar
Krievijas Upju kuģu reģistru, par sviestmaizi pirkām no viņiem noteikumus,
ko pēc tam izmantojām. Tas jau notika Jūras administrācijas laikā, tas viss gāja
ar Bruno Zeiliņa parakstu. Es sapratu, ka, strādājot pusslodzi, ar inspekcijas
Pirmais pasažieru kuģis uz
zemūdens spārniem.
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vadītāja darbu apjomu
nav iespējams tik galā.
Pārgāju darbā par inspektoru, par vadītāju
kļuva Vladislavs Artemjevs, vīrs ar 25 gadu
darba pieredzi Krievijas
Upju reģistrā. Tajā laikā
pārcēlāmies uz Latvijas
Jūras administrācijas tagadējām telpām Trijādības ielā. Tad arī es sāku
administrācijā strādāt
pilnu slodzi, akadēmijā
darbu turpināju uz līguma pamata.”

2007. gads. Oļģerts Sakss un Gints Ķezbers uz Latvijas
piekrastē avarējušā kuģa „Golden Sky“ klāja.

„KUĢU TEORIJA” UN
JŪRNIECĪBAS TERMINU VĀRDNĪCA
Viens no nozīmīgākajiem Oļģerta Saksa ieguldījumiem Latvijas jūrniecības vēsturē ir viņa sarakstītā mācību grāmata „Kuģu teorija”. „Kad sākām
veidot akadēmiju, literatūras latviešu valoda faktiski nebija nekādas. Tad arī
sāku rakstīt grāmatu. Sākotnēji tas bija tikai tāds lekciju konspekts, bet 1998.
gadā grāmata mašīnrakstā jau bija gatava. 2000. gadā administrācijā notika
reorganizācija, mainījās administrācijas vadība. Reiz mani pasauca Gunārs
Šteinerts un jautāja, kas esot ar to manu grāmatu. Teicu, ka tā kā būtu gatava
drukāšanai. Jūras administrācijas jaunais direktors Ansis Zeltiņš atzina, ka grāmatu vajag, un 2004. gadā tā bija iespiesta. Nu jau ar studentiem bija vieglāk
strādāt, varēja pateikt – vispirms izlasi grāmatu, pēc tam runāsim tālāk! Pirms
tam, sevišķi jau latviešu puikām, bija smagi.”
Oļģerts atceras, ka tajā laikā liela problēma bija jūrniecības terminoloģija.
„Māris Grīnšteins, gan bez autoru atļaujas, paņēma Kuģniecības vajadzībām
iespiesto vārdnīcu, kur bija zīmējumi un skaidrojumi krievu un angļu valodā,
un lika klāt tulkojumus latviešu valodā. Mani viņš piesaistīja par konsultantu. Tā mums sanāca jūrniecības terminoloģijas vārdnīca! Izdevniecība
„Avots” tajā laikā gatavoja Millera terminoloģijas vārdnīcu, bet Millers bija
burātājs, tā ir šaura un specifiska nozares daļa. Pie mums uz administrāciju
bija atnācis „Avota” īpašnieks, lai piereģistrētu savu laivu. Sākām runāties,
un es viņam parādīju mūsu vārdnīcu. Drīz vien tika pieņemts lēmums par
šīs grāmatas izdošanu, pirms tam vēl tikai papildinot ar terminiem no vācu
valodas.”
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Oļģerts pie pirmā Latvijas neatkarības laikā uzbūvētā zvejas kuģa „Rondo“.

UZBŪVĒTI KUĢI, IZAUDZINĀTA JAUNĀ MAIŅA
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Jūras administrācijā Oļģerta Saksa darbs bija saistīts ar kuģu remontu
un modernizāciju, ar projektiem un būvniecību. „Kad gatavojāmies stāties
Eiropas Savienībā, vajadzēja novērtēt visus zvejas kuģus, kuru tolaik Latvijā
bija ap 300. Es pie tā strādāju divus gadus. Vajadzēja izsniegt jaunās tilpības
apliecības. Varu teikt, ka visi zvejas kuģi ir manis apmērīti! Divtūkstošo gadu
sākumā Latvijā tika uzbūvēti divi jauni zvejas kuģi – „Rondo” un „Artūrs”. Es
gan saskaņoju projektus, gan veicu būves uzraudzību. Kuģīši sanāca tīri labi,
tikai lēti gan nebija, tādēļ nekāda masveida būvniecība nesākās. Arī pie mūsu
hidrogrāfijas kuģa „Kristiāns Dāls” tapšanas esmu pielicis roku! No sākuma
strādāju pie projekta, pēc tam kopā ar Juriju Rižovu un Imantu Zemļakovu veicām būves izvērtējumu. Bijām arī aizbraukuši uz Somiju, uz kuģa pieņemšanu.
Somijā veicām gaitas izmēģinājumu, bijām uz kuģa pārgājiena laikā uz Rīgu.
Sekoja kanāllaivu bums, arī šo laivu būvi mēs uzraudzījām un pēc tam veicām
tehniskās apskates. Ļoti interesants bija darbs Starptautiskajā Jūrniecības
organizācijā (IMO), no 2001. līdz 2012. gadam es tur strādāju Kuģu noturības,
kravas zīmes un zvejas kuģu apakškomitejā, kur 2005. gadā sākām risināt ar
atpūtas kuģiem saistītos jautājumus.”
Oļģerts Sakss neslēpj, ka viņa lielākais gandarījums tomēr ir bijušie studenti, no kuriem daudzi tagad ir viņa kolēģi. „Pirmais no maniem studentiem uz
administrāciju atnāca Kaspars Verners, tad Ģirts Sarja. Pēc tam mums izdevās
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dabūt pie sevis Juri Ozoliņu, vēlāk arī Gintu Ķezberu, kurš tagad administrācijā
turpina manu darbu. Praktiski visi, kuriem ir kuģu mehāniķa izglītība, ir mani
studenti – Innuss, Taurītis, Kurjanovičs. Taču pie manis mācījušies ar kuģu
vadītāji – Ansis Zeltiņš, brāļi Mūrnieki, Andrejs Tīrmanis. Tagadējā Satiksmes
ministrijas Jūrlietu departamenta direktore Laima Rituma pie manis gatavoja
studiju darbu. Ir arī kolēģi, kuri joprojām turpina studijas. Viņi zina, ka, kaut
gan mēs turpat blakus kabinetos sēžam, pie manis nekādas atlaides nebūs!
Es joprojām turpinu strādāt akadēmijā kā docents, bet arī tur gatavoju sev
maiņu.”
Oļģerts ir vienmēr aktīvs, neraugoties uz darba slodzi, atradis laiku arī
celtniecības darbiem un atjaunojis sievastēva māju. „Kad bija dzīvs tēvs, kopā
gājām medībās, var teikt, ka esmu mednieks ar trīsdesmit gadu stāžu. Tagad
labprāt aizbraucu paslēpot tepat pa Latvju – uz Ozolkalnu, Žagarkalnu, uz ārzemēm gan nesanāk, ziemā akadēmijā karstākais darba laiks,” saka Oļģerts.
Oļģerts Sakss ar kundzi Renāti kopā nodzīvojuši 45 gadus, izaudzinājuši
divus dēlus un sagaidījuši piecus mazbērnus – divas meitenes un trīs puišus.
Oļģerta vecākais dēls ir gājis sava vectēva pēdās un izmācījies par mežkopi.
Varbūt kāds no mazbērniem apgūs sava vectēva Oļģerta Saksa profesiju?

KOLĒĢI UN BIJUŠIE STUDENTI PAR OĻĢERTU SAKSU
Artūrs Ošs, Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas
vadītājs:
„Mēs ar Oļģertu esam studējuši vienā augstskolā, viņš piecdesmitajos, es
septiņdesmitajos gados. Tas mūs noteikti satuvināja. Ir interesanti parunāt
un atcerēties, kā bija tad un kā tad, un kā tagad. Mani vienmēr ir pārsteigusi
un fascinējusi Oļģerta milzīgā aktivitāte – viņš vienmēr ir kustībā, slēpo, ceļo,
kaut ko būvē, palīdz bērniem un mazbērniem. Nevar just tos viņa 80 gadus,
viņā ne brīdi nejūt nogurumu no dzīves. It kā būtu normāli domāt, ka dzīves
uzdevums ir izpildīts, nu var drusku piebremzēt un atvilkt elpu, bet tikai ne
Oļģerts! Un ne tikai fiziskā ziņā: viņš visu laiku cenšas būt lietas kursā par visu,
kas notiek nozarē, seko līdzi tehnoloģiju un tehnikas attīstībai, likumdošanai
un prasībām, vienmēr ir gatavs diskutēt par aktuāliem jautājumiem. Oļģerts
vienmēr ir bijis kolektīvu cementējošs cilvēks, vienmēr draudzīgs, komunikabls, labestīgs, vienmēr gatavs kādam palīdzēt, tiklīdz tas nepieciešams.
Kopā esam nostrādājuši vismaz piecpadsmit gadus, un es nevaru iedomāties,
ka kādam varētu būt iespējams konflikts ar Oļģertu!”
Guntis Mūrnieks, JA KDI kuģu kontroles inspektors, bijušais Oļģerta Saksa
students:
„Oļģerts bija ļoti labs pasniedzējs, vienmēr visu saprotami izskaidroja,
vienmēr atbildēja uz jautājumiem. Nu, bet stingrs arī. Un ļoti zinošs savā jomā.
Atceros, ka akadēmijā mēs laiku pa laikam ar saviem jautājumiem „izsitām”
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viņu no lekcijas temata, piemēram, pajautājām par zemūdenēm – kā tās
tur peld, kā iegrimst un paceļas, un tad viņš varēja aizrauties un stāstīt kaut
stundām ilgi. Arī kopā strādājot Oļģerts vienmēr ir gatavs atbildēt uz jebkuru
jautājumu, nav tā, ka viņš kādam kaut ko atteiktu, aizbildinoties ar nevaļu. Bez
tam viņš ir tāds vareni žiperīgs – savos gados lieliski slēpo, vienmēr piedalās
visos kolektīva pasākumos, tie pat nav iedomājami bez Oļģerta. Un ballēs
izcils dejotājs!”
Andrejs Tīrmanis, JA KDI kuģu kontroles inspektors, bijušais Oļģerta
Saksa students:
„Patiesībā mēs visi, četrdesmitgadnieku paaudze, esam mācījušies pie Oļģerta Saksa. Nenovērtējams Oļģerta ieguldījums jūrniecības izglītībā ir viņa
grāmata par kuģu teoriju. Galvenais, ka tas bija mācību līdzeklis latviešu valodā, turklāt viss uzrakstīts tik skaidri un saprotami! Studenti jau pasniedzējus parasti iedala „foršajos” un... pārējos. Oļģerts noteikti ir foršais pasniedzējs, kaut
gan stingrs. Kad es mācījos, mums vēl daudzas lekcijas bija krievu valodā, Oļģerts jau ar to vien bija simpātisks, ka visu stāstīja latviski, turklāt vienmēr bija
gatavs visu sīki izskaidrot, lai būtu pārliecināts, ka students tiešām saprot. Visu,
ko viņš stāstīja teorētiski, tūlīt izskaidroja ar praktiskiem piemēriem. Bez tam
Oļģerts vienmēr ir mācējis arī pajokot, un to studenti nevar nenovērtēt. Vēlāk,
jau kopā strādājot, kad es viņam kaut ko jautāju, viņš reizēm mēdza atteikt: vai
tad tu vairs neatceries, ko mēs akadēmijā mācījāmies? Bet tas jau arī bija tikai
joks, Oļģerts vienmēr ir gatavs kolēģiem palīdzēt un visu izskaidrot.”
Raitis Mūrnieks, JA Kuģošanas drošības departamenta direktors, bijušais
Oļģerta Saksa students:
„Nesen, braucot garām Raiņa piemineklim, mana meita jautāja, vai arī viņai
kādreiz cels pieminekli? Atbildēju, ka, lai cilvēkam celtu pieminekli, viņam savas dzīves laikā ir jāizdara kaut kas ļoti vērtīgs un paliekošs. Oļģertam varētu
celt pieminekli, jo viņa ieguldījums jūrniecības nozarē ir paliekošs – gan viņa
grāmata par kuģu teoriju, gan tie kuģi, kuru būvē viņš savu roku pielicis un
kuri peldēs vēl ilgi. Oļģerts ir vai nu saskaņojis projektus, vai uzraudzījis būvniecību gandrīz visiem kuģiem, kas neatkarības laikā būvēti Latvijā vai pēc
Latvijas pasūtījuma.
1993. gadā, kad mēs iestājāmies akadēmijā, lielu daļu tehnisko priekšmetu
pasniedza krievu valodā, tādēļ bija pārsteigums, ka kuģu teoriju mums mācīja
latviski. Tolaik jau Oļģerta grāmata vēl nebija izdota, ļoti daudzi nozares termini bija vai nu krievu, vai angļu valodā, un Oļģerts bija viens no celmlaužiem
jūrniecības tehnisko terminu latviskošanā. Viņš bija un noteikti ir ļoti atraktīvs
pasniedzējs. Turklāt studenti ar saviem nereti provokatīvajiem jautājumiem
nekad nevarēja viņu „iesēdināt grāvī”. Pie viņa bija jākārto arī eksāmeni, un tur
nu nekādas vaļības atļauties nevarēja. Pēc tam satikāmies desmit gadus pēc
akadēmijas beigšanas jau kā kolēģi Jūras administrācijā. Oļģerts vienmēr ir
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Kopā ar kundzi JA Ziemassvētku ballē.

Oļģerts Sakss mācību
grāmatas „Kuģu teorija”
atvēršanā Rīgas vēstures
un kuģniecības muzejā.

apbrīnojama dzīves spara un dzīves prieks pilns,
vienmēr pozitīvs, smaidošs, kolēģiem palīdzēt
gribošs. Esmu pārliecināts, ka spēja saglabāt tādu optimismu – tas vienkārši ir dzīvesveids, tā ir viņa vienmēr pozitīvā domāšana. To viņa pozitīvismu kolēģi vienkārši nevar nepārņemt. Turklāt Oļģerts
ir ne tikai eksperts savā profesijā, bet arī celtniecības lietās – viņam vienmēr
var prasīt padomu. Arī es esmu jautājis, kā pareizi pieskrūvēt grīdas dēļus.
Oļģerta nopelns ir arī tas, ka Gints, kurš tagad administrācijā turpina viņa darbu, iestājās un pabeidza Kuģu būves institūtu Sanktpēterburgā. Latvijā šādas
augstskolas nav.”
Gints Ķezebrs, JA vecākais kuģu kontroles inspektors, Oļģerta Saksa bijušais students un viņa darba tiešais turpinātājs JA:
„Oļģerts ir arī mans pasniedzējs, un, kad sāku strādāt administrācijā, izrādījās, ka tieši es būšu tas, kam jāpārņem viņa iesāktais darbs. Viņa zināšanas
man visu laiku ir tāds milzīgs medus pods, no kura pasmelties... Tagad Oļģerts
administrācijā strādā tikai ar atsevišķiem projektiem, taču es ar viņu regulāri
sazvanos. Ir jau loģiskāk pajautāt, nekā visu laiku gudrot no jauna divriteni,
kaut vai, piemēram, tulkojot normatīvos aktus. Sākot darbu administrācijā,
reizē sāku mācīties Sanktpēterburgas Kuģu būves institūtā, kuru savulaik
beidzis Oļģerts. Mans diplomdarba vadītājs bija Oļģerta kursa biedrs. Zinu,
ka Oļģerts joprojām uztur sakarus ar savu augstskolu, brauc uz salidojumiem,
tiekas ar studiju biedriem. Esmu no viņa mācījies, ka darbs ir jādara profesionāli, lai cik grūti tas reizēm būtu. Nevajag vienmēr meklēt tikai tos vieglos
ceļus, jo tieši grūtākie mēdz būt rezultatīvākie.”■
Sarma Kočāne

gg.indd 53

LJG 2014

53

3/10/15 8:30:42 AM

Jūrniecības savienība

UZVĀRDS, KAS NEĻAUJ
NOVIRZĪTIES NO KURSA
Latviešu valodas vārdnīcā teikts, ka boja ir jūrā noenkurota navigācijas zīme, kas norāda kuģa braukšanas ceļus. Pastāv tīkla, kaucošās, uguns un karodziņu bojas. Savā būtībā tie ir brīdinājuma
signāli, kas jūrniekiem neļauj spert sānsoļus. AIVARS BOJA vienmēr ir bijis konsekvents. Gluži kā kuģa kompass, kas vienmēr, par
spīti apstākļiem, rāda vienā un tajā pašā virzienā. Šī īpašība esot
mantota no suitiem, tā domā viņa sens paziņa Pēteris Iesalnieks:
„Aivars ir īsts suits, brīžiem stūrgalvīgs kā auns.” Cilvēkiem ir zināmas arī Aivara Bojas jūrasbraucēja gaitas. „Dzintarzemes” un
„Očhamuri” kapteinis, arī krastā nokāpis, palika uzticīgs saviem
dzīves principiem. Līdzīgi kā kompasa adata vienmēr rāda vienā
un tajā pašā ziemeļu – dienvidu virzienā, arī viņš pratis saglabāt
savu noteikto stāju un darba stilu. Vārdos skops, izteikumos savaldīgs un raksturā grūti lokāms.
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Pabeidzis Liepājas jūrskolu. Strādājis Okeāna zvejas flotes bāzē. Pēc tam
pārcēlies uz zvejnieku saimniecību, kur, viņa vārdiem runājot, „bija ne tikai
prestižāk un nopelnīt varēja labāk, bet tajā laikā sāka arī nākt jauni un modernāki kuģi, pavērās labākas zvejas iespējas”.
Jūrniecība esot viena no tām retajām un lieliskajām sfērām, kur neviens
nevar ātri taisīt galvu reibinošu karjeru, kur ir secīgi jāiziet visi pakāpieni, sūrā
un smagā darbā pierādot, apliecinot savas īpašības un varēšanu. Arī viņš visus
šos pakāpienus ir nostaigājis, kamēr ticis līdz tālbraucēja kapteiņa godam.
Strādājis kopā ar tādām zvejniecības autoritātēm kā kapteinis Atāls, Einiņš un
citi, mācījies un pabeidzis Kaļiņingradas Augstāko inženieru jūrskolu.
Vēlāk, arī pašam strādājot kapteiņa amatā, Aivars Boja esot ieguvis labu
organizatora pieredzi. „Kaut gan uz kuģa demokrātija nav iedomājama un tur
nevar filozofēt, bet ir jāpilda pavēles, pat tad, ja tās ne vienmēr ir pareizas, tā
bija man laba dzīves skola,” viņš saka.
Lielākā daļa no Aivara Bojas dzīves liepājniekiem ir labi pārredzama. Kopš
1956. gada, kad viņš no Jūrkalnes puses ieradās pilsētā pie jūras, lai kļūtu
par zvejnieku. Spītīgi un noteikti tiecoties pretī mērķim, Aivaram Bojam jau
divreiz dzīvē esot izdevies sasniegt, kā viņš pats saka, griestus. Pirmoreiz tie
bijuši lielie saldētājtraleri, par kuru pavēlnieku viņš kļuva. Tomēr gluži tā nevarot sacīt, ka visai tālākajai virzībai ar to tad nu bijis pielikts punkts. Vēl jau
bijusi iespēja pārkārtoties un doties strādāt tirdzniecības flotē. Viņš jau it kā
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gatavojies to darīt, jo gadi ļāvuši. Kas
zina, varbūt tad būtu ticis arī pie okeāna lieltonnāžnieku komandēšanas.
Taču šos tālejošos nodomus izjaucis
pilsētas toreizējās valdes uzaicinājums uzņemties ostas atjaunošanas
vadīšanu. „Es nemeklēju vietu šeit,
mani vienkārši pasauca to darīt,” atceras Aivars Boja.
Tas bijis negaidīts, taču interesants priekšlikums. Neko daudz no
ostu organizācijas lietām jūrasbraucējs neesot zinājis. Vajadzējis mācīties un krāt pieredzi. Tas atkal prasījis
uzņēmību un laiku. Aivars Boja bija
starp tiem, kuri aizstāvēja viedokli, ka
ostas atjaunošana jāuztic privātuzņēmējiem, un ir patīkami apzināties, ka
toreiz būtiska kļūda nav pieļauta.

2009. gads. Liepājas ostas pārvaldnieks
Aivars Boja (no kreisās) un ostas kuģu kustības
dienesta vadītājs Ansis Daizis pārspriež,
kā noritēs ostas padziļināšanas darbi.

VAĻASPRIEKI
Par savu privāto dzīvi Aivars Boja
izsakās vēl skopāk nekā par darbu.
Bet ne jau tāpēc, ka viņam būtu gla- Aivars Boja bija kuģa „Dzintarzeme“ kapteinis.
bājami kādi noslēpumi. Šņabi viņš iedzerot tad, kad tas vajadzīgs, un, lai to darītu, zem segas nekad neesot slēpies.
Kopš apprecējies, meitās arī vairs neejot. Tāds uzvārds, kas necieš sānceļus.
Mājās, Nīcas pagasta Brūveros, kas atrodas aiz Pērkones kanāla, Aivars Boja
saimniekošanas funkcijas uzticējis savai kundzei, paliekot pie Lilijas par pārlieku nenokalpinātu priekšstrādnieku. Viņa uzdevumos ietilpstot sakraut grēdās
atvesto malciņu, katru pavasari iestādīt kādu jaunu ābelīti, arī parūpēties, lai
izsalkums gluži nenomoka kaķi un suni.
Arī sēnēs ostas pārvaldnieks neesot gājis veselu mūžību. Viņš pagaidīšot,
kamēr pie mājas izaugs mežs, lai tad baravikas un sviesta beciņas varētu salasīt turpat, neaizejot tālu no sliekšņa. Kaut gan ezers arī ir turpat blakām, makšķerēšana un medības viņu neinteresējot. Vienīgi uz peldbaseinu viņš labprāt
dodoties. Kā obligāta piedeva pie dzīves katru pievakari esot televīzijas ziņas
un sporta pārraides, ko viņš pieskaita saviem vaļaspriekiem.
„Liepāja ir viena no skaistākajām ostām pasaulē. Viena no tīrākajām un
gleznainākajām. Saku to pilnīgi nopietni, jo esmu daudzas ostas redzējis. Un
neesmu vienīgais, kas tā uzskata. Tagad pie mums daudzi brauc un to atzīst.

gg.indd 55

LJG 2014

55

3/9/15 9:31:55 PM

Jūrniecības savienība

1995. gads. Notiek Ostu padomes sēde. Galda labajā pusē B. Zeiliņš (no labās), L. Račiņa (Medina),
J. Butnors, A. Boja, M. Gailis, A. Gūtmanis, I. Emsis un I. Lešinskis

Ja mēs vēl pamazām savedīsim kārtībā visu, kas kārtojams, Liepāja būs lieliska. Eiropas ostas pilsētas reizēm ir īstas mēslu bedres.” Aivars Boja ir savas
pilsētas patriots.
Uz jautājumu, ko Aivars Boja uzskata par lielāko vērtību, viņš atbild: „Doto
vārdu. Vārds ir jātur, darbā jābūt precīzam un tas jādara ar pilnu klapi. Un vēl
tas, ka es sevi izjūtu kā latvietis. Man ļoti žēl, ka mēs esam pakļāvušies spiedienam, tai skaitā no masu mediju puses, kas cenšas iepotēt, ka mēs nekam
nederam, un tā arī dzīvojam. Patiesībā latviešu tauta ir izcila tauta, jo, neskatoties uz to, ka trešdaļu tautas labākās daļas izkāva, mēs joprojām esam dzīvi.
Un tā ir milzīga vērtība!” Aivars Boja ir savas valsts patriots. ■
Fragmenti no Pētera Jaunzema un Anitas Freibergas sarunām ar kapteini Aivaru Boju
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CIK MAKSĀ EIROPAS POLITIKA?
Mūsdienu pasaulē visu nosaka ātrums un izmaksas. Tieši mobilitāte ir viena no galvenajām ekonomikas virzītājām. Lai īstenotu
ilgtspējīgu izaugsmi transporta un loģistikas ķēdē un sekmīgāk
attīstītu multimodālos pakalpojumus, Eiropas Savienība vienu
no galvenajiem akcentiem liek uz ES iekšējās tuvsatiksmes kuģošanas integrāciju vienotā transporta un loģistikas ķēdē, kā arī
dzelzceļa un iekšzemes kuģošanas iespējami labāku koordināciju.
Efektīva un visos aspektos ilgtspējīga ES iekšējā transporta un
loģistikas tīklu attīstība ir vitāli svarīga ES nākotnei.
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Jau vairāk nekā desmit gadus ES
tiek aktualizēts ūdensceļu īsais plecs,
tomēr īpaši labi ar šo lietu neveicas, jo kravas, atradušas izdevīgus
transportēšanas ceļus, uz jauniem
projektiem atsaucas visai negribīgi.
2010. gadā Beļģijas prezidentūras laikā ministrus aicināja aktīvāk pievērsties ūdens transporta konkurētspējai, ostām kā krustpunktam, aktualizējot
ostu lomu multimodālajā transporta sistēmā. Īpaši tika akcentēts, ka dažādu
transporta veidu optimāla izmantošana vēl nav sasniegta, jo sevišķi attiecībā uz ES iekšējās tuvsatiksmes kuģošanu un iekšējo ūdensceļu transportu.
Visaugstākajā līmenī akceptēja viedokli, ka jānovērš šķēršļi, kas traucē ES
iekšējās tuvsatiksmes kuģošanas integrāciju vienotā transporta un loģistikas
tīklā, jo tuvsatiksmes kuģošana un iekšējo ūdensceļu transports ir svarīga ES
ekonomikas daļa, kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi, teritoriālo un ekonomisko
kohēziju visā ES.
Neformālajās Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) ministru
padomes sanāksmēs regulāri kopā pulcējas ES
nozaru ministri, lai cita starpā debatētu arī par to,
kā vislabāk panākt ES ūdenstransporta pilnīgu
integrāciju tuvsatiksmes kuģošanā un iekšējo
ūdensceļu transportā, kā arī vienotā transporta
un loģistikas ķēdē.
Arī 2014. gada 7. un 8. maijā Atēnās, Grieķijā,
norisinājās neformālā TTE ministru padomes sanāksme, kurā Grieķijas prezidentūra aicinājusi
ministrus diskutēt par Eiropas Savienības jūras
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politiku laika posmā līdz 2018. gadam, par galvenajām prioritātēm izvirzot
kuģošanas konkurētspēju, cilvēkresursus, kvalitatīvu kuģošanu, starptautisko
sadarbību, tuvsatiksmes kuģošanu, pētniecību un attīstību.
Izrādās, ka tieši tuvsatiksmes kuģošana salīdzinājumā ar citiem ES iekšējā
transporta veidiem ir pakļauta spēcīgam spiedienam. Vispirms jau sīvai konkurencei ar citiem transporta veidiem, ko it īpaši apgrūtina vides un klimata
aizsardzības prasības. Turpmāk spiediens vēl pieaugs, jo teju spēkā stāsies
prasība par zema sēra satura degvielas izmantošanu. Ar kādiem politiskiem
instrumentiem varētu panākt godīgas konkurences apstākļus visiem transporta veidiem – lūk, jautājums, ko ES līmenī neviens pagaidām nav spējis
atrisināt.
Kā norādīts pašreizējā TEN-T politikas pārskatā, ES jūras ostām ir divējas
funkcijas: no vienas puses, tās kalpo par saikni starp starpkontinentālo jūras
transportu un sauszemi, no otras, savieno jūras transportu ar citiem transporta veidiem loģistikas ķēdē. ES politika vērsta uz to, lai ostas kļūtu par galvenajiem punktiem ES nākotnes loģistikas tīklā. „ES ostu attīstība, jo īpaši attiecībā
uz saskari ar dzelzceļu un iekšzemes kuģošanu, dos lielu ieguldījumu tuvsatiksmes kuģošanā un ES transporta un loģistikas ķēdes integrācijā. Optimāla
jūras un iekšzemes ostu infrastruktūras jaudas izmantošana ir būtisks faktors
ūdens transporta integrācijai ES transporta sistēmā. Multimodālo pārvadājumu pakalpojumu pieaugošās iespējas un lielāka efektivitāte var novērst
pašreizējo pakalpojumu jaudu problēmu, kas vērojama uz vienu transporta
veidu orientētā tīklā.” Par vienotu ES transporta sistēmas izveidi vēlējuma

gg.indd 59

LJG 2014

59

3/9/15 9:31:57 PM

Politika
izteiksmē ir runa ES politiskajos dokumentos, bet tā atduras pret reālo dzīvi:
tuvsatiksmes kuģošanas ietvaros Eiropas Savienības ostas konkurē ne tikai ar
trešo valstu ostām, bet arī savā starpā.
Kā glābšanas riņķis radās ideja par ostu darbības regulēšanu, nosakot vienādus nosacījumus visām ostām, un vides prasību piemērošana ES ostās. Bet
ko darīt situācijā, kad ES prasības dalībvalstu ostām vides jomā ir ļoti augstas,
bet tajā pašā laikā kaimiņvalstu ostās, piemēram, Kaļiņingradā, Sanktpēterburgā, Ustjlugā, Promorskā netiek piemērotas, lai gan tās atrodas un darbojas
tajā pašā reģionā? Jautājumi ir, atbilžu nav. Ostas ir visu transporta veidu
saskares krustpunkts, tātad pēc būtības vārti un tilts, bet visi jau ļoti labi zina,
kas notiek ar tiem, kas stāv krustcelēs.

„ZILĀS JOSTAS”
BRĪNUMSPĒJAS
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Ostām ir ļoti svarīga nozīme
Eiropas transporta nozarē un
Eiropas konkurētspējas veicināšanā, un tām piemīt milzīgs darba vietu radīšanas un investīciju
piesaistīšanas potenciāls. Eiropas
politiķi apgalvo, ka ES jūras transporta pārvaldības instrumenti
kopīgi ar ITS tehnoloģijām un
e-jūras risinājumiem spēj piedāvāt tehnoloģijas, lai radītu „Zilo
jostu” (Blue Belt), kas ietvertu arī iekšzemes ūdensceļus.
Lai mazinātu ostu un kuģošanas ietekmi uz vidi, viena no iespējām
būtu mazināt vides piesārņojuma koncentrāciju, vairāk izmantot nepilnīgi
noslogotās ostas, nevis koncentrēt visus kravu apjomus tikai lielajos transporta mezglos. Lielu daļu kravu, ko pašlaik pārkrauj centrālajās (hub) ostās
Roterdamā, Antverpenē un Hamburgā, lai tālāk
vestu uz Baltijas jūras reģionu, Krieviju un NVS
UZZIŅAI
„Zilā josta” ir koncepcija, kuras valstīm, varētu pa tiešo nogādāt tuvāk galamērķis ir, izmantojot modernās mērķim. Tādējādi tiktu mazināta ietekme uz vitehnoloģijas un labāko praksi, di, samazinot transporta koncentrāciju lielajos
pilnveidot jūras transportu un in- punktos, kā arī nebūtu vajadzīga kravas lieka
tegrēt to loģistikas ķēdē, kas sā- pārkraušana. Ņemot vērā pašas pieticīgākās
kas un beidzas ES teritorijā. Abos ekonomikas izaugsmes prognozes, gaidāms,
ūdensceļu galos būs tā sauktās ka kravu apjoms ostās līdz 2030. gadam palie„Zilās līnijas” („Blue Lanes”), kas lināsies par 50% un strauji augošajā konteineru
darbosies ostās.
satiksmē pieaugums būs vēl lielāks.
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Hamburgas osta.

ES OSTAS – SADARBĪBAS PARTNERES
VAI KONKURENTES?
Nav noslēpums, ka Eiropas ostas ievērojami atšķiras kapacitātes ziņā. Patlaban caur trim Eiropas ostām, kuras darbojas vissekmīgāk, proti, Antverpeni,
Hamburgu un Roterdamu, transportē vienu piektdaļu no visām precēm, ko
Eiropā ieved pa jūru. Atšķirīgās ostu kapacitātes dēļ būtiski samazinās efektivitāte – maršruti ir garāki, satiksmes plūsmas ievērojami novirzās, braucieni
pa jūru un sauszemi ir ilgāki un, visbeidzot, rodas vairāk transporta emisiju un
lielāka pārslogotība, kas kaitē ES iedzīvotājiem un ekonomikai. Ja nekas netiks
darīts, situācija līdz ar satiksmes pieaugumu tikai pasliktināsies.
Ostās atrodas uzņēmumi, kas veic plaša spektra rūpniecisko darbību, tādu
kā naftas ķīmijas, tērauda, automobiļu rūpniecība, enerģijas ražošana un sadale. Ostas ir arī
UZZIŅAI
vieta, ap kuru pulcējas uzņēmumi, kas darbojas Aptuveni 70 000 km garajā Eiroplašākās ar jūrniecību saistītās nozarēs, piemē- pas Savienības piekrastē darbojas
ram, kuģu būvētavas, kuģu aprīkojuma, celtņu vairāk nekā 1200 jūras tirdznieun termināļu aprīkojuma ražotāji, utilizācijas uz- cības ostu. Eiropa ir viens no
ņēmumi, uzņēmumi, kas veic darbus atklātā jūrā, pasaules reģioniem ar vislielāko
uzņēmumi, kas īsteno būvdarbus jūrā, bagarētā- ostu koncentrāciju. Caur ES ostām
pārvadā 74% ES ārējās tirdznieji, flotes bāzes u.c.
Ostu darbība tieši veicina nodarbinātību, ār- cības kravu. Tās ir tikpat svarīgas
valstu investīcijas un IKP pieaugumu. ES 22 da- arī pārvadājumos ES iekšienē: ik
lībvalstīs, kas atrodas pie jūras, 2200 uzņēmēju gadu caur ostām pārvadā 37%
ostās patlaban nodarbina aptuveni 100 000 ostas ES iekšējās tirdzniecības kravu un
strādnieku. Daudz vairāk darbaspēka apkalpo ceļo 385 miljoni pasažieru.

gg.indd 61

LJG 2014

61

3/9/15 9:31:58 PM

Politika
ostu nozari, nodarbojoties ar jūrniecības infrastruktūras tehnisko apkopi un
ekspluatāciju, kuģu ekspluatāciju un apkalpošanu, sauszemes pārvadājumiem, loģistikas darbībām, kravu apkalpošanu, piemēram, kravas ekspeditori
un muitas brokeri. Ostās ir 1,5 miljoni tiešo darba vietu. Ja tām pieskaita netiešās darba vietas, sanāk gandrīz trīs miljoni darba
vietu 22 dalībvalstīs, kas atrodas pie jūras.
UZZIŅAI
Eiropas ostas ievērojami atšķiras, ne visas darEiropas Komisija ir apzinājusi 319
galvenās Eiropas jūras ostas, kas bojas vienlīdz sekmīgi, un pēdējo gadu laikā
ir ļoti svarīgas iekšējā tirgus un aizvien palielinājušās atšķirības starp tām ostām,
Eiropas ekonomikas efektīvai kuras pielāgojušās jaunajām loģistikas un ekofunkcionēšanai (TEN-T pamat- nomikas prasībām, piedāvājot augsta līmeņa
nostādnes), 83 no šīm ostām at- pakalpojumus, un tām, kurām tas nav izdevies.
zītas par pamattīkla ostām. Pār- ES politiķi sev un citiem atgādina, ka ķēde ir tik
skatā par ostām Komisija galveno stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Ja tikai
uzmanību pievērš šīm 319 ostām dažas ostas nespēj darboties sekmīgi vai ieslīgst
kā izcili funkcionējoša Eiropas strukturālā lejupslīdē, tas ietekmē visa Eiropas
ostu tīkla pamatam, kas apkalpo transporta tīkla funkcionēšanu un ekonomiku
96% preču un 93% pasažieru, ko
kopumā. Lielās atšķirības kaitē ES iedzīvotājiem
pārvadā ES ostu sistēmā.
un ekonomikai, nelabvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbības iespējas labi strādājošajās ostās, kuras nevar izveidot tuvsatiksmes kuģošanas savienojumus ar reģioniem, kuros ostas
darbojas vāji, kā arī traucē ES un tās dalībvalstu centienus attīstīt tuvsatiksmes
kuģošanu kā īstu alternatīvu sauszemes transportam pārslogotos reģionos.
Vispārīgi runājot, veiktspējas atšķirības apdraud Eiropas transporta tīkla efektivitāti, ilgtspējību un Eiropas ekonomikas konkurētspēju kopumā.

OSTĀM JĀSPĒJ PIELĀGOTIES NOZARES PRASĪBĀM
■ Uzņemt arvien lielākus kuģus, tai skaitā tuvsatiksmes kuģošanai.

LJG 2014

62

gg.indd 62

Flotes kuģi kļūst aizvien lielāki un sarežģītāki: parādās ne tikai sevišķi lieli konteineru kuģi, bet arī jauni ro-ro prāmju un gāzes tankkuģu tipi. Piemēram, 2012. gadā būvētā CMA 396 metrus garā konteinerkuģa „Marco
Polo” kapacitāte ir 16 tūkstoši konteineru, bet kompānija „Maersk” uz
2015. gadu ir pasūtījusi 20 kuģus, kuru kapacitāte ir 18 tūkstoši konteineru, kas ir līdzvērtīgs tam, ko teorētiski varētu iekraut 280 km garā
vilcienā (tāds ir attālums no Roterdamas līdz Diseldorfai; no Rīgas līdz
Daugavpilij ir 194 km).
■ Pievienotās vērtības radīšanai.
■ Enerģijas tirdzniecība mainās: notiek pārorientēšanās no naftas un naftas pārstrādes produktiem uz gāzi, ostās rodas vajadzība pēc ievērojamām
gazifikācijas iekārtām; sausās biomasas un CO2 pārvadājumu un uzglabāšanas iespējamais apjoms; elektroapgāde no krasta.
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Kompānijas „Maersk” valdes priekšsēdētājs Sērens Andersons ir pārliecināts, ka 18 tūkstošu TEU konteinerkuģi kļūs par jauno konteinerpārvadājumu
standartu, vēl jo vairāk, kad 2015. gadā būs pabeigti Panamas kanāla paplašināšanas darbi.
Jaunajās TEN-T pamatnostādnēs norādīts, ka 319 ostu tīkls ir būtisks iekšējā tirgus un Eiropas ekonomikas funkcionēšanai (83 ostas TEN-T pamattīklā un 239 − visaptverošajā tīklā). Šīs 319 TEN-T ostas kopā ir ļoti svarīgas
Eiropas transporta sistēmas turpmākā optimizācijā ar mūsdienīgu loģistikas
darbību palīdzību. Būdamas modālie transporta mezgli jūras maģistrāļu
abos galapunktos, tās ir arī neatņemams elements tuvsatiksmes kuģošanas
kā sauszemes transporta alternatīvas attīstībā dažos reģionos, it sevišķi
Vidusjūras reģionā. Komisija lēš, ka šī iniciatīva nodrošinās tuvsatiksmes
kuģošanas apjoma pieaugumu no 4% līdz 8% un radīs ievērojamu skaitu
jaunu darba vietu.

KAS LĀPĪS FINANŠU CAURUMUS?
Ostu pakalpojumu izmaksas un kvalitāte ir svarīgs Eiropas uzņēmējdarbības vides faktors. Ostu izmaksas var veidot ievērojamu daļu no loģistikas ķēdes kopējām izmaksām. Kravu apstrāde, ostu nodevas un maksa par navigācijas pakalpojumiem
UZZIŅAI
ostās var veidot 40−60% no kopējām loģistikas Kopš 2010. gada septembra
izmaksām pārvadājumos no durvīm līdz durvīm, Francijas un Spānijas valdības
ja uzņēmums kravu pārvadāšanai izmanto tuvsa- ir ieguldījušas 15 miljonus eiro
tiksmes kuģošanu.
Nantes – Gijonas maģistrālē, piePiemēram, kuģošanas kompānijas „LD Lines” devām vēl saņemot četru miljonu
šefs Kristops Santoni atzīst, ka ostu maksas ir eiro finansējumu no ES „Marco
smags slogs tuvsatiksmes kuģošanai. Kompānijai Polo” programmas. Bizness šajā
piederošie ro-ro prāmji trīs reizes nedēļā veic īsā jūras maģistrālē, maigi sakot, ir
pleca pārvadājumus vienā no tā sauktajām jūras neizdevīgs, jo gadā rada sešu milmaģistrālēm – starp Nantes ostu Francijā un Gi- jonu eiro lielus zaudējumus.
jonas ostu Spānijā. Santoni uzskata, ka tagad šie
pārvadājumi iebraukuši strupceļā. „Ostas maksas, loču, pietauvošanās, stividoru un citi pakalpojumi veido trīsdesmit procentus no izmaksām, un to mēs
nevaram pavilkt. Ja ostas ir ieinteresētas piesaistīt tuvsatiksmes kuģošanas
līnijas, tām ir jāmaina politika un tuvsatiksmes kuģošanai jāpiemēro īpašas
ostu pakalpojumu atlaides,” uzsver „LD Lines” šefs.
Santoni kungs turpina cerēt uz glābšanu: „Ar abu valstu valdībām mēs
turpinām meklēt risinājumus un veidot biznesa plānu, kas ļautu saglabāt šo
pakalpojumu, neizmantojot valsts naudu vai vismaz samazinot tās apjomu.”
Pēdējo četru gadu pieredze rāda, ka Nantes – Gijonas līnijas noslodze
ir visai liela, un arī klienti šo pakalpojumu ir labi novērtējuši, bet ar vienu
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nosacījumu – prāmja pakalpojumi tiek izmantoti tikai tad, ja tie ir lētāki par
sauszemes pārvadājumiem.
Te nu pilnībā izgaismojas lielākā jūras maģistrāļu pakalpojumu problēma
un pašsaprotams ir jautājums: vai kravu pārvadājumu konkurences cīņā šāda
videi draudzīga kravu pārvadājumu sistēma ir dzīvotspējīga un finansiāli iespējama? Un kas lāpīs saplīsušo ES politisko uzstādījumu deķi?

KOPĀ AR PASAULES KONTEINERPĀRVADĀJUMU
TIRGUS JAUDU AUG ARĪ PROBLĒMAS
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Konteineru pārvadājumu milži „Maersk”, MSC un CMA CGM ziņo, ka
2014. gadā bija līdz šim lielākais flotes jaudas pieaugums. „Maersk” pārvadājumu apjoms palielinājās par 12%, MSC par 7%, bet CMA CGM par 9%. Visi
pasaules TOP 20 konteinerkravu pārvadātāji 2014. gadu pabeidza ar kravu
apjoma pieaugumu, izņemot kompāniju „Hapag-Lloyd / CSAV”, kuras apjoms
samazinājās par 2%.
2015. gadā jau esošajiem deviņiem „Maersk” Triple-E gigantiem pievienosies atlikušie septiņi pasūtītie kuģi. MSC pašu īpašumā esošie un fraktētie 497
kuģi 2014. gadā pārvadāja 168 000 TEU jeb par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.
Uzņēmums gatavojas paplašināt savu floti ar 30 jauniem kuģiem, 2015. gadā sasniedzot 357 000 TEU. Franču kuģošanas kompānijas CMA CGM flotes
pārvadājumu apjoms pieauga par 9%, sasniedzot 139 000 TEU. Pārvadātājs
paredzējis 2015. gadā paplašināt floti ar 25 kuģiem. Ceturtajā vietā pasaulē
flotes kapacitātes ziņā atrodas kuģošanas kompānija „Hapag-Lloyd / CSAV”,
bet „Evergreen” ierindojas piektajā vietā.
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Kuģošanas nozares līderi aicina uz sadarbību un konsolidāciju, kas stāv
pāri privātajām un valsts interesēm, lai risinātu tās problēmas, kas vistiešākā
veidā gulstas uz viņu pleciem. Tie ir jautājumi par vides aizsardzību un tās
ilgtspējīgu attīstību, tas ir jautājums par profesionālu jūrnieku nepietiekamu
skaitu flotē, tātad kvalificēta darbaspēka deficītu, tās ir tā saucamajos šaurajos
kuģošanas ceļos un karstajos punktos risināmās problēmas, kas saistītas ar
pirātu uzbrukumiem un terorisma draudiem.
2013. gadā konteinervedēju flotē pasaulē bija 5043 kuģi, un ir tendence
flotei arvien palielināties, kā rezultātā veidojas reāls jaudas pārpalikums, kas
pārsātinājis tirgu un ietekmē rentabilitāti nozarē.
Pasaules flote palielinās par 2,3% gadā, ievērojami apsteidzot jūrniecības
speciālistu sagatavošanu un radot darbaspēka trūkumu. Par vienu no problēmas risinājumiem speciālisti uzskata jauno tehnoloģiju attīstīšanu, kas varētu
palielināt produktivitāti un samazināt pieprasījumu pēc darbaspēka.
Vairākas kuģniecības kompānijas, piemēram, „Hapag-Lloyd”, OOCL,
„Maersk”, MSC un citas, jau tagad apvieno spēkus, bet analītiķi meklē atbildi
uz jautājumu, vai tas ir labi un vai tas nekropļo tirgu. Skaidrs ir viens: konteinerpārvadājumu sektorā ir saspringta situācija, un spēku apvienošana ir viens
no veidiem, kā atjaunot kravas pārvadājumu likmes un samazināt izmaksas.
97% no pārvadājumu apjoma starp Āziju un Eiropu ir četru milžu izveidotās
alianses rokās, tāpēc var teikt, ka tās ir pārņēmušas šo tirgu un izspiež mazāka
mēroga konkurentus. Tirgus pētnieki brīdina, ka tā nebūt nav labākā situācija,
jo lielo kompāniju arvien lielākie kuģi sagādā problēmas ostām, kurām ir nepieciešams vairāk celtņu un darbinieku, lai tiktu galā ar iespaidīgo konteineru
apjomu, kas jāapkalpo iespējami īsākā laikā.

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS
Jūrniecības politikas un pārvaldes speciāliste Kalifornijas universitātes profesore Donna Nincica: „Ostām
izmaksu efektivitāte nav no lielajiem kuģiem, jo tie neļauj
ostām efektīvi izmantot resursus. Sakarā ar jaunajām tendencēm, kad kravas tiek pārvadātas ar arvien lielākiem
kuģiem, ostu vidū būs gan ieguvēji, gan zaudētāji. Zaudētāji cietīs no tā, ka nespēs gūt atdevi no ieguldījumiem
infrastruktūrā. Ostām nopietni pieaugs slodze, kas var radīt sastrēgumus un
negatīvi ietekmēt vidi. ASV ostas jau reāli ir saskārušās ar sastrēgumiem.”■
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PIRMAJĀ VIETĀ JĀBŪT KUĢOŠANAS
DROŠĪBAI UN VIDES AIZSARDZĪBAI
2013. gada septembrī Briselē notika kārtējās debates par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredzēts
izveidot tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu
pārredzamības sistēmu. Par regulas projektu referēja ES Reģionu
komitejas priekšsēdētājs Knuts Flekensteins, kurš ar nožēlu atzina, ka likumdošanas akta projekts nav izstrādāts. Arī divi iepriekšējie mēģinājumi regulēt ES ostas 2003. un 2006. gadā neizdevās,
jo EK nespēja pārliecināt EP deputātus, ka šāda regula varētu
veicināt Eiropas ostu konkurētspēju un labu pārvaldību. Deputāti
bija pārliecināti, ka jaunais likumdošanas akts finanšu plūsmu
padarīs vēl daudz nepārskatāmāku.
Eiropas Jūras ostu organizācijas
(ESPO) ģenerālsekretārs Patriks Verhoevens: „Jau sākotnēji priekšlikums
bija vājš, tā bija tikai tāda kā tukša
čaula, par to liecina kaut vai fakts, ka
likumprojektam bija iesniegti vairāk
nekā pieci simti ieteikumu un labojumu. Pašlaik vienīgais loģiskais risinājums ir ņemt pārtraukumu debatēs
par regulas priekšlikumiem, bet tas
nekādā gadījumā nenozīmē pārtraukt un atstāt novārtā darbu pie
Patriks Verhoevens.
Eiropas ostu tālākās attīstības jautājumiem, kā arī sekot līdzi tām ostu pakalpojumu jomām, kur pašlaik piekļuve
tirgum un labai pārskatāmībai ir problemātiska.”

LATVIJAS VIEDOKLIS
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Satiksmes ministrija sagatavoja nacionālo pozīciju Priekšlikumam Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu.
EP deklarē, ka regulas mērķis būs veicināt Transeiropas transporta tīkla
(TEN-T tīkls) efektīvu, savstarpēji saistītu un ilgtspējīgu darbību, tāpēc tā paredz precizēt un atvieglot piekļuvi ostas pakalpojumu tirgum, novērst ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, ko veic izraudzīti pakalpojumu sniedzēji, uzlabot
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ostu iekšējās koordinācijas mehānismus, nodrošināt caurspīdīgu finansiālo
attiecību pārredzamību starp publiskām iestādēm, ostu pārvaldēm un ostas
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nodrošināt autonomi noteiktas un caurspīdīgas ostas infrastruktūras maksas.
Tomēr Latvija nevar atbalstīt regulas projektu, jo pretēji Komisijas pamatojumā norādītajam, ka regula likvidēs papildu administratīvo slogu tām ostām,
kuras jau darbojas labi, un radīs apstākļus pārējām ostām, lai tās atrisinātu
savas strukturālās problēmas, uzskata, ka noteikto mērķu sasniegšanai ostu
sektoram tiks uzlikts būtisks administratīvais un finanšu slogs.
Latvijas ostas, kuru priekšrocība tranzīta sektorā vienmēr ir bijuši droši un
kvalitatīvi pakalpojumi, var zaudēt līdzšinējās pozīcijas, jo ostu pārvaldes ne
vienmēr varēs garantēt kuģošanas drošību, pakalpojumu kvalitāti un nepārtrauktu pieejamību. Zaudējot iespēju nacionālā līmenī ietekmēt Latvijas ostu
darbības pamatjautājumus, Latvija varētu zaudēt savu līdzšinējo ietekmi tranzīta kravu pārvadājumu konkurencē ar kaimiņvalstu ostām, tādējādi negatīvi
ietekmējot visas saistītās tautsaimniecības jomas. Piedāvātais regulējums
nenodrošinās Latvijas ostu pakalpojumu konkurētspējas palielināšanos un
cenu samazināšanos, tas palielinās publiskās izmaksas, sarežģīs piekļūšanu
pakalpojumu tirgum, kur pakalpojumu sniedzēju skaits vēsturiski ir bijis
neliels, ko nosaka ostās sniegto pakalpojumu specifika un ostu ģeogrāfiskā
atrašanās vieta. Latvija uzskata, ka, ņemot vērā iepriekšējās divas reizes, kad
Eiropas Savienības līmenī tika noraidīts ostu regulējums, Eiropas Komisijai bija
jānāk klajā ar vadlīnijām, nevis saistošu tiesību aktu.
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2013. gada 26. septembrī Briselē notikušajā
Eiropas Savienības Reģionu komitejas (RK) Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas sanāksmē
Latvijas delegācijas RK pārstāvis Ventspils domes
priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras
jautājumos Jānis Vītoliņš asi kritizēja Eiropas Komisijas regulas priekšlikumu.
J. Vītoliņš: „Esmu pārliecināts, ka tik stingrs
regulējums patlaban ir pāragrs, jo jāņem vērā gan ostu dažādība pārkrauto kravu apjomā,
gan atšķirības kravu segmentos un tirgos. Tā,
piemēram, Ventspils brīvosta gadā pārkrauj 30
miljonus tonnu dažādu kravu, taču tas nav nekas salīdzinājumā ar Roterdamas ostu, kur tiek
pārkrauti vairāk nekā 300 miljoni tonnu kravu
gadā. Jau tagad katrā valstī pastāv nacionālais
Jānis Vītoliņš.
regulējums, kas vērsts uz ostu konkurētspējas
paaugstināšanu. Ir reālas bažas, ka šāds jauns regulējums negatīvi ietekmēs
Baltijas ostu konkurētspēju ne tikai tāpēc, ka mūsu ostas ir vidējas vai mazas,
bet arī tāpēc, ka mums jākonkurē ar kaimiņvalsts ostām, kura nav Eiropas
Savienības dalībvalsts.”
EP argumentam nepiekrīt arī Itālijas delegācijas pārstāvis Reģionu komitejā Alesandro Kozimi, kurš gatavoja RK viedokli par regulas projektu. Viņš
kategoriski iebilda pret regulas projektu, taču atzina, ka pēc sarunām ar
Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta pārstāvjiem ir secinājis, ka nākamais solis varētu būt
UZZIŅAI
ES ostās tieši vai pastarpināti tiek priekšlikums regulas vietā pieņemt direktīvu, kas
nodarbināti trīs miljoni cilvēku un atšķirībā no regulas nav tieši piemērojama un
līdz 2030. gadam paredzēts preču atstāj dalībvalstu ziņā, kādus līdzekļus izvēlēties
direktīvā minētā rezultāta sasniegšanai.
apriti palielināt par 50%.
ES dalībvalstu viedokļi atšķiras. Nīderlandes
delegācijas pārstāvis Ralfs de Vrīss, piemēram, pauda viedokli, ka Nīderlande
pilnībā atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu ieviest regulu, jo tas radīs
vienlīdzīgu „spēles laukumu” visiem, kas patlaban pietrūkst.

GRŪTAIS MANTOJUMS
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Jaunievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti mantojumā ir saņēmuši strīdīgus priekšlikumus Eiropas Parlamenta un Padomes regulai.
ESPO uzsver, ka, atgriežoties pie ES ostu likumdošanas regulēšanas, jāņem
vērā ES ostu daudzveidība, to ģeogrāfiskā atrašanās vieta, dažādu veidu saimnieciskā darbība, atšķirīgie ostu darbību reglamentējošie režīmi un atšķirīgās
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sistēmas ostu politikas piemērošanai
UZZIŅAI
katrā valstī. ESPO atgādina, ka saska- A. Starptautiskās ostas, kuru ikgadējais satiksmes
ņā ar lēmumu Nr. 661/2010/ES par ES apjoms nav mazāks par 1,5 miljoniem tonnu krapamatnostādnēm Eiropas transpor- vas vai 200 000 pasažieru un kuras, ja vien tas nav
ta tīkla attīstībai (12.2. punkts) „ostu neiespējami, ir savienotas ar Eiropas transporta
pakete” attiecas uz jūras ostām, kas tīkla sauszemes elementiem un tādējādi ieņem
atbilst A, B vai C kategorijai, un izsaka svarīgu vietu starptautiskajā jūras transportā.
šaubas par to, vai Eiropas Komisijai ir B. ES ostas, kuru ikgadējā apgrozība ir vismaz
holistiska pieeja ostu politikai, ņemot 0,5 miljoni tonnu kravas vai no 100 000 līdz
199 999 pasažieriem un kuras, ja vien tas nav nevērā, ka „ostu paketē” nav norādes
iespējami, ir savienotas ar Eiropas transporta tīkla
ne uz stratēģiju „Eiropa 2020”, ne uz
sauszemes elementiem un aprīkotas ar vajadzīga„Zilās izaugsmes iniciatīvu”, nav no- jām pārkraušanas iekārtām īsiem pārvadājumiem
rādes uz ostām ļoti svarīgo noteiku- pa jūru.
mu par flotes degvielas sēra satura C. Reģionālās ostas, kas atrodas uz salām, nošķirierobežojumu pārskatīšanu, kā arī tos vai attālos reģionos, savstarpēji savieno šādus
nav sinhronizācijas ar ostu nozarei reģionus pa jūru un/vai savieno tos ar Savienības
piemērojamo valsts atbalsta pamat- centrālajiem reģioniem.
nostādņu pārskatīšanu.
Ar šo regulu nosaka skaidru sistēmu piekļuvei ostu pakalpojumu tirgum un
kopīgus noteikumus par finanšu pārredzamību un maksājumiem, ko piemēro
pārvaldes iestādes vai ostas pakalpojumu sniedzēji.
Regulu piemēro šādu kategoriju ostas pakalpojumiem, kas tiek sniegti
ostas iekšienē vai ūdens pievedceļā uz ostu un no tās: degvielas uzņemšana,
kravu apstrāde, bagarēšana, pietauvošana, pasažieriem sniegtie pakalpojumi, ostas atkritumu uzņemšanas iekārtas, loču pakalpojumi un velkoņu
pakalpojumi.
ESPO un daudzu dalībvalstu valdības stingri norāda, ka loču pakalpojumi,
velkoņu un pietauvošanas pakalpojumi ostās ir stingri reglamentēti, to mērķis
ir saglabāt kuģošanas drošību un aizsargāt vidi, tāpēc šiem pakalpojumiem
nevar piemērot tirgus pieeju.
Savukārt bagarēšanas pakalpojumu iekļaušana regulā uzskatāma par ostu
īpašumtiesību aizskārumu, jo tad ostas būtībā vairs nedrīkstētu pašas apkopt
savus ūdensceļus un ostas baseinus. Turklāt bagarēšanas darbi ostas teritorijā
ir pielīdzināmi kuģu piestātņu un slūžu apkopes darbiem, bet ne citiem ostas
pakalpojumiem, kuri tieši saistīti ar konkrētu kuģu ienākšanu ostā un par kuriem aprēķina noteiktu maksu par katru kuģi. ■
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„UZ SAVU DARBU BRISELĒ SKATOS
KĀ UZ BIZNESA PROJEKTU”
„Dzīvojot un strādājot kādā noteiktā laikā un vietā, pašam šķiet,
ka nekas īpaši nenotiek un nemainās, bet patiesībā tā nav. No
2000. gada, kad ienācu Jūras administrācijas sistēmā, dzīve, domāšana un attieksme pret daudzām lietām tomēr ir krietni mainījusies. Eiropas Savienība, līdzīgi kā tas tagad ir ar Latvijas prezidentūru, bija kaut kur tur. Bija uzdevumi un mērķis, bet nebija
īstas sajēgas, ko tas viss nozīmē. Par Jūras administrāciju runājot,
diezin vai toreiz daudzi izprata, kas tās direktīvas tādas ir, ko tās
dod, un arī man pašam pirmajā laikā par starptautisko direktīvu
saistību ar Latviju bija visai miglains un izplūdis priekšstats,” saka
ANSIS ZELTIŅŠ, kurš jau pusgadu Satiksmes ministrijas uzdevumā
strādā Briselē, lai sagatavotu augsni Latvijas prezidentūrai 2015.
gada pirmajā pusgadā.
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– Tagad, strādājot Briselē, tu vari izvērtēt un salīdzināt savas zināšanas un iespējas toreiz un tagad. Piedalīties prezidentūras darbā ir
liels izaicinājums, bet arī administrācijas vadīšana tolaik nebija mazāks
izaicinājums.
– Tolaik process bija ļoti saspringts, un arī valsts administratīvā sadaļa
piedzīvoja visdažādākās izmaiņas, kas pakļāva Jūras administrāciju dažādām
reorganizācijām. Esam piedzīvojuši gan padomniekus, gan pilnvarniekus, tad
kapitāla daļu turētājus, izejot cauri vēsturiskajām un politiskajām peripetijām
ar ločiem, ostu kapteiņiem, nodevām un maksām, bet visā šajā stāstā
UZZIŅAI
Prezidentvalsts organizē un vada ES Padomes, pats būtiskākais tomēr ir tas, ka visās
COREPER (Pastāvīgo pārstāvju jeb ES dalībvalstu pārmaiņās Jūras administrācija nav
vēstnieku komiteja) un darba grupu sanāksmes. pazaudējusi savu virsuzdevumu –
Prezidentvalsts uzdevums ir būt godīgam un neit- nodrošināt valsts kontroles un uzraurālam sarunu starpniekam. Tāpat tās uzdevums ir dzības funkciju un ka esam spējuši
veikt koordinācijas funkcijas ES Padomē, pārstāvēt noturēt administrācijas profesionālo
ES Padomi Eiropas Parlamentā, sadarboties ar ci- līniju, izveidojot spēcīgu kolektīvu. Arī
tām dalībvalstīm un ES Padomes Ģenerālsekreta- ceļš uz Eiropu bija satraucošs, bet kas
riātu, kā arī Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu tas reāli ir, mēs sapratām, kad bijām
un Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentvalsts jau Eiropā iekšā. Nebija skaidrības, kā
reprezentē ES Padomi attiecībās ar Eiropas Komi- rodas direktīvas, un varu atklāti teikt,
siju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES.
ka tikai tagad, kad pusgadu esmu
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nostrādājis Briselē, man
dažas lietas ir kļuvušas
skaidras, jo tikai esot
iekšā visos procesos var
izprast lietu sakarību.
Toreiz direktīvas šķita
tikai teksti, ar kuriem
jātiek galā, un kā nu sapratām, tā ieviesām un
pārņēmām. Vēlāk nācās
secināt, ka no kādas citas valsts tehniski neko
nevar pārņemt. Bet tas
nu gan ir skaidrs, ka jūrniecība ir bijusi nozare,
kurā aizvadītajos gaAnsis Zeltiņš.
dos viss ļoti dinamiski
mainījies.
– Par Latvijas prezidentūru daudz runā,
tas ir grūti, bet prestiži. Kā Latvija to paveiks, vai tiks galā? Kā
tev šķiet?
– Es saviem kolēģiem
Briselē un Latvijā saku,
ka tas viss norisināsies
tik ātri, ka nepagūsim
īsti ieskrieties, kad būs
Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē
klāt finišs. Bet tās nav
pārstāvniecības ēka Briselē.
olimpiskās spēles, tā ir
Eiropas Savienības izveidota sistēma, ka katra no dalībvalstīm rindas kārtībā
vada Padomi un organizē ikdienas darbu. Patiesībā visu nosaka Ģenerālsekretariāts, kura prezidentūra nekad nebeidzas, jo tieši tas pārzina visus procesus,
un tas, kas ir aktuāls, pamatā ir atkarīgs no tām likumdošanas iniciatīvām, kas
jau apspriestas Eiropas Padomē vai jau nonākušas Eiropas Komisijā.
– Kas tad ir veiksmīga vai neveiksmīga prezidentūra, ja pēc būtības
no katras atsevišķas valsts tās prezidentūras laikā gandrīz nekas nav
atkarīgs? Ja nu vienīgi darba organizācija.
– Bet tieši no šīs darba organizācijas ir atkarīgs tas, vai konkrētais likums
noteiktos termiņos tiks vai netiks pieņemts, jo labi iesākto procesu var arī
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sabojāt. To var izdarīt
gan apzināti, gan sliktas darbības rezultātā.
Ir noteikta procedūra,
bet ir arī cilvēka faktors, kas daudz ko izšķir.
Latvijas prezidentūras
panākumus vērtēs pēc
sanāksmju un diskusiju
kvalitātes.
– Eiropas darba
kārtībā ir Ostu regula,
bet Latvijā šī regula
nav īpaši gaidīta. Vai
pusgada laikā Latvija kaut ko var ietekmēt regulas sakarā?
– Skaidrs, ka, no Latvijas viedokļa raugoties, mums šo likumu nevajag un
mēs īpašu iniciatīvu neizrādīsim. Patiesībā Ostu regula Padomes līmenī jau
ir izdiskutēta un nodota Eiropas Parlamentam, tātad bumbiņa ir Parlamenta
pusē. Pagaidām nevar prognozēt, kad un kādos termiņos Parlaments šo likumprojektu izskatīs. Tas, iespējams, varētu notikt 2015. gada martā vai aprīlī,
un tad ir jautājums, vai mēs steigsimies regulas projektu virzīt tālāk un vai
vispār to pagūsim. Latvijas prezidentūras laikā svarīgi jūrniecības jautājumi
netiks skatīti, uz galda ir tikai Ostu regulas projekts. Transporta jautājumu
jomā, ar kuriem man iznāk darboties, centrālais
būs dzelzceļš, kur ir sagatavota ļoti nopietna
UZZIŅAI
Saskaņā ar iestāžu sniegtajiem dzelzceļa pakotne, kas sastāv no politiskā pīlāra
datiem Latvijas prezidentūras un tehniskā pīlāra. Vēl darba kārtībā būs aviācija
nodrošināšanā būs tieši iesaistīti un digitalizācijas jautājumi.
– Katru svarīgu jautājumu un likumprojekaptuveni 1000 valsts pārvaldē
nodarbināto, pildot darba grupu tu droši vien pavada lobiju armija, par kuru
vadītāju, to vietnieku un eks- mēdz runāt kā par parlamentāriešu ēnām.
– Tiešām, Briselē lobiji ļoti kuplā skaitā pārpertu funkcijas. Lai nodrošinātu
efektīvu darbu un laikus sagata- stāv katrs savu nozari un aktīvi cīnās par savas
votos prezidentūras pienākumu nozares interesēm. Ja runājam par jūrniecību,
pildīšanai, daļa no Latvijas prezi- tur ir divi giganti: Eiropas Ostu asociācija un Eirodentūras nodrošināšanā iesaistī- pas Kuģu īpašnieku asociācija, arī Starptautiskā
tajiem ekspertiem jau 2013. gadā jūrnieku arodbiedrība, un katra cīnās par savām
sāka darbu Latvijas Republikas interesēm. Skaidrs arī tas, ka uz prezidentūras
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES un laiku attiecīgās valsts pārstāvji lobijiem kļūst indažādās starptautiskajās organi- teresanti. Vispirms tas ir slavas mirklis, jo pēkšņi
zācijās.
visi sāk sveicināties, tad tu jau sāc par šo situāciju
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uzjautrināties, bet pēc tam tas viss sāk reāli traucēt un tu saproti, ka diplomātiski jāatkratās, lai vispār varētu normāli strādāt. Lobiji vienmēr sit pa konkrētām lietām un konkrētām interesēm, lobiji vienmēr sēž kaklā.
– Kas jūrniecībā pašlaik tiek lobēts?
– Kuģu īpašniekiem aktuālas ir tā sauktās sēra emisijas Baltijas jūrā, kas stājas spēkā 2015. gadā. Lai gan tas ir post factum, jo šis jautājums Eiropas līmenī
jau ir izlemts, joprojām aktuāls ir viss, kas saistīts ar emisiju monitoringu. Vides nozares speciālisti skata jautājumu, kā izmeši no kuģiem tiks monitorēti.
Komisija ir pārliecināta, ka kuģu datu apstrādes procesā nebūs informācijas
noplūdes, savukārt kuģu īpašnieki iebilst, ka no viņiem tiek pieprasīta komerciāli sensitīva informācija, jo savas komerclietas katrs patur slepenībā. Ir
sociālie jautājumi, kas saistīti ar jūrnieku darbu, un to tālākai virzīšanai seko
gan arodbiedrības, gan darba devēji.
– Vai ierēdnim Brisele ir ambīciju piepildījums?
– Uz savu darbu Briselē skatos kā uz biznesa
projektu, bet, teiksim, ministrijas darbiniekam tas
UZZIŅAI
noteikti ir liels kāpiens augšup. Tas ir izaugsmes, Latvijas prezidentūras laikā nāperspektīvu un atalgojuma jautājums. Latvijas kamā gada pirmajos sešos mēneprezidentūrai ir sagatavoti ļoti labi speciālisti, šos norisināsies 200 pasākumu,
kuri jau strādā un prezidentūras laikā strādās, no kuriem lielākā daļa būs Rīgā.
lai visu nodrošinātu visaugstākajā līmenī. Bet Latvijas prezidentūras Eiropas
esmu pārliecināts, ka neviens nezina, kā šo labi Savienības Padomē 80 pasākusagatavoto speciālistu potenciālu izmantot pēc mus varētu līdzfinansēt Eiropas
2015. gada 30. jūnija. Viss tiek koncentrēts tikai Komisija.
uz šo pusgadu, nedomājot, kas notiks pēc tam, jo
dzīve taču neapstājas. Pašlaik ir tā, ka tie, kas nokļūst Briselē, sevi vairāk redz
Briseles struktūrās, nevis darbā Briselē Latvijas ierēdniecības kontekstā. Un tā,
manuprāt, ir liela problēma.
– Vai tu pats sevi redzi Briseles ierēdniecības vidū?
– Briselē es nepalikšu! Tagad man ir tāda sajūta, jo ilgtermiņā es sevi tur
neredzu. Lai Briselē varētu strādāt ilgtermiņā, tam ir jāpatīk. Viens gan ir
skaidrs, ka Eiropa atlasa labākos speciālistus no labākajiem, maksājot tiem ļoti
pieklājīgas algas un nodrošinot sociālās garantijas. Tas viss ir ļoti labi, bet man
šī sistēma sit pa smadzenēm. Es atgriezīšos Latvijā, no darba Jūras administrācijā jau neesmu aizgājis. Mana ģimene ir Latvijā. ■
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OSTU PADOMĒ APSPRIEŽ OSTU KONKURĒTSPĒJAS
UN PĀRVALDĪBAS UZLABOŠANU
Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome (LOTLP) augusta sēdē sprieda
par Latvijas ostu konkurētspējas stiprināšanu un pārvaldības uzlabošanu.
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Viktors Valainis klātesošos
iepazīstināja ar Latvijas ostu konkurētspējas stiprināšanai un pārvaldības uzlabošanai izveidotās darba grupas secinājumiem, kā arī veicamajiem pasākumiem, ņemot vērā Pasaules Bankas pētījuma „Latvijas ostu sektora analīze –
konkurētspēja un pārvaldība” gala
ziņojumā iekļautos priekšlikumus.
Darba grupa uzmanību koncentrēja uz ostu informācijas atklātību,
rezultatīvo rādītāju noteikšanu un
paplašināšanu, ostu attīstības ilgtspēju un citiem aspektiem.
Lai sekmētu Latvijas ostu konkurētspēju un stabilas investīcijas to attīstībā, darba grupa iesaka veicināt
investīcijas ostu akvatoriju un kuģu
SM parlamentārais sekretārs Viktors Valainis.
ceļu padziļināšanā un uzturēšanā, tādējādi nodrošinot iespēju apkalpot lielāka izmēra kuģus. Tāpat nepieciešams
likvidēt šaurās vietas ostās, kā arī attīstīt dzelzceļa infrastruktūru un pievedceļus. Savukārt, lai veicinātu informācijas atklātību, darba grupa atbalsta
informācijas par ostu rezultatīvajiem rādītājiem publicēšanu interneta mājas
lapās, tomēr ostu valdēm stingri jāizvērtē informācijas apjoms un detalizācija,
ņemot vērā konkurences aspektus. ■

UZMANĪBAS CENTRĀ
JOPROJĀM ES OSTU REGULA
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LOTLP uzmanības centrā joprojām ir Eiropas Komisijas (EK) piedāvātais
ostu regulas variants, kas paredz ostu regulējumam noteikt vienotu ES normatīvo ietvaru, ar kura palīdzību tiek veidota tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma. Latvija neatbalsta šo regulu,
jo tā paredz virkni ierobežojumu ostu pārvaldēm, nepamatotas pilnvaras EK
iejaukties ostu darbībā un dažādas nelietderīgas administratīvas barjeras un
birokrātiju.
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris
Maldups: „Mūsdienās, ja vēlas attīstīties tādas konkurences apstākļos, kāda ir
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Baltijas reģionā, ostām galvenais priekšnosacījums ir būt maksimāli neatkarīgām un elastīgām, spēt katram konkrētam klientam ātri piedāvāt vispiemērotākos un konkurētspējīgākos nosacījumus. Tomēr regula ES līmenī tiek virzīta
tālāk, tāpēc Latvija turpinās piedalīties visās apspriedēs un argumentēs savus
priekšlikumus.”■

JAUNU TIRGU APGŪŠANAI
BŪS PIEEJAMI ČETRI MILJONI EIRO
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajam ERAF
projektam „Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas” piešķirts papildu finansējums četru miljonu eiro apmērā,
lai organizētu atbalsta pasākumu kopumu Latvijas komersantiem jaunu
eksporta tirgu apgūšanai. Atbalstu
galvenokārt saņems nozares, kas visvairāk cietušas no Krievijas noteiktā
embargo. Tā ietvaros LIAA slēgs sadarbības līgumus ar lielākajām Latvijas nozaru asociācijām tirgus pētījumu, tirdzniecības aģentu, pagaidu
pārstāvniecību ārvalstīs izveidei u.c.
pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu eksporta tirgu paplašināšanu.
LIAA direktors Andris Ozols: „Jaunu noieta tirgu atrašana ir gana grūts
LIAA direktors Andris Ozols.
uzdevums, jo uzņēmumu piedāvātā
produkcija ir ļoti dažāda, līdz ar to atšķiras arī uzņēmēju intereses, tāpēc šobrīd
kā prioritāri tirgi tiek minēts plašs valstu klāsts. LIAA ir izstrādājusi priekšlikumus eksporta atbalsta pakalpojumu kopumam 2014.–2015. gadam, apkopojusi
nozaru asociāciju priekšlikumus par nepieciešamajām aktivitātēm jaunu ārējo
tirgu apgūšanai un pašreizējā eksporta apjoma noturēšanai esošajos tirgos.”■

BŪS ATVIEGLOJUMI
TRANZĪTA UN LOĢISTIKAS JOMĀ
Septembra beigās Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīja informatīvo ziņojumu un vairākus MK noteikumu projektus, kas paredz atvieglojumus tranzīta
un loģistikas jomā strādājošajiem uzņēmējiem.
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Lai mazinātu Krievijas ekonomisko
sankciju sekas tranzīta un loģistikas
jomā, Satiksmes ministrija ir izstrādājusi virkni priekšlikumu, kas varētu atvieglot darbību šajās nozarēs
strādājošajiem uzņēmējiem. Izvērtējot priekšlikumus, Finanšu ministrija
atzina, ka daļa no tiem ir atbalstāma, tomēr nepieciešamas turpmākas
diskusijas ar nozares ekspertiem par to ietekmi, kā arī vērsa uzmanību uz to,
ka daļai iesniegto priekšlikumu nav tiešas saistības ar Krievijas noteiktajām
sankcijām un to sekām.
Grozījumi noteikumos par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu,
atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu paredz atvieglot preču muitošanu, atļaujot vienkāršoto deklarēšanu izmantot arī tiem preču veidiem, kuriem bija noteikti ierobežojumi.
Noteikumu projekts par muitas procedūras – tranzīta – piemērošanas kārtību
paredz, ka komersantiem, kas saņems pilnvarotā TIR nosūtītāja atļauju, būs
iespējams operatīvāk noformēt TIR procedūras piemērošanu, efektīvāk izmantot komersantam pieejamos darbaspēka un finansiālos resursus, kā arī
samazināt administratīvo slogu. ■

SESTAIS KOHĒZIJAS POLITIKAS FORUMS BRISELĒ
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8. un 9. septembrī Briselē notika Sestais kohēzijas politikas forums, kurā
Latviju pārstāvēja Ministru prezidente Laimdota Straujuma, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ES fondu jautājumos Armands Eberhards un ES
fondu stratēģijas departamenta direktors Edgars Šadris. Forumā notika diskusijas par ekonomikas pārvaldību,
izaugsmes veicināšanu, darba vietu
radīšanu un citiem kohēzijas politikas
izaicinājumiem nākotnē.
FM valsts sekretāra vietnieks ES
fondu jautājumos Armands Eberhards:
„2004. gadā, iestājoties Eiropas Savienībā, IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā bija tikai 47% no ES vidējā, bet
2013. gadā šis rādītājs sasniedza 67%
atzīmi. Tas nozīmē, ka, neskatoties
uz piedzīvoto krīzi, Latvija pēdējo
desmit gadu laikā ir tuvinājusies ES
Laimdota Straujuma.
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vidējam dzīves līmenim
par 20%. Tas ir ļoti būtisks sasniegums, kurā
svarīga loma bija tieši
ES fondu līdzfinansējumam. Turpmākā finansējuma gudra un
ilgtspējīga ieguldīšana
ir mūsu mērķis un šī foruma pamatjautājums.”
Kohēzijas politika ir
devusi lielu ieguldīju- Uzstājas EK komisārs no 2010. līdz 2014. gadam Johanness Hāns.
mu Latvijas attīstībā. Ar
kopējo budžetu 352 miljardi eiro 2014.–2020. gada investīciju periodā kohēzijas politikai būs svarīga loma ilgtspējīgas, noturīgas izaugsmes nodrošināšanā visā Eiropā. Kohēzijas politika ir viena no tām retajām ES politikām, kam ir
potenciāls ļoti tiešā veidā sasniegt katru ES iedzīvotāju, īstenojot konkrētus
projektus. ■

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDEI LATVIJĀ
JĀBŪT STARP 20 PIEVILCĪGĀKAJĀM PASAULĒ
„Uzņēmējdarbības vides pievilcība ir Latvijas ekonomikas konkurētspējas
pamats: jo vairāk mēs atvieglosim uzņēmējdarbību, jo vairāk mums būs gan
pašmāju, gan ārvalstu komersantu, kas Latvijā radīs jaunus uzņēmumus
un līdz ar to arī darba vietas. Ņemot vērā jau šogad veiktos pasākumus
uzņēmējdarbības uzsākšanā, nodokļu jomā, investoru aizsardzības jomā,
uzņēmējdarbības izbeigšanā un līgumsaistību izpildē, kā arī īstenojot plānā
iekļautos pasākumus, var prognozēt, ka Latvijas uzņēmējdarbības vides novērtējums „Doing Business” vērtējumā tuvākajos gados tiks iekļauts pirmajā
divdesmitniekā starp 189 pasaules valstīm,” norāda ekonomikas ministrs
Vjačeslavs Dombrovskis.
Jaunajā uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā iekļauti 50
pasākumi, no kuriem 31 ir jauns, īstenojams jau tuvākajos 15 mēnešos, lai
uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi, sekmētu jaunas ārvalstu un vietējās
investīcijas Latvijas ekonomikā, kā arī dotu iespēju paaugstināt Latvijas biznesa vides starptautisko novērtējumu, t.sk. Pasaules Bankas ikgadējā „Doing
Business” pētījumā. ■
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LATVIJA VĒLAS STIPRINĀT SADARBĪBU
AR VĀCIJU TRANSPORTA UN LOĢISTIKAS JOMĀ
Latvija vēlas padziļināti iepazīties ar Vācijas pieredzi, veidojot augsti konkurētspējīgu multimodālu transporta un loģistikas infrastruktūru, kā arī valsts
un privātā sektora ciešas mijiedarbības ietvaros nodrošinot pastāvīgu inovācijas un kompetenču attīstības procesu. Par to 22. jūlijā Satiksmes ministrijā,
tiekoties ar Vācijas federālo satiksmes un digitālās infrastruktūras ministru
Aleksandru Dobrintu, paziņoja satiksmes ministrs Anrijs Matīss.
Tāpat Latvija aicina Vāciju paplašināt abu valstu tiešos transporta savienojumus un sadarboties Ķīnas – Eiropas sauszemes pārvadājumu koridora
izveidē, veidojot šā koridora atzaru uz Latviju kā platformu Skandināvijas
tirgus apgādei.
A. Matīss: „Jau kopš Hanzas savienības ziedu laikiem Latviju un Vāciju
ir vienojušas stipras transporta saites. Vācija ir Latvijas nozīmīgākais
partneris ro-ro un konteineru jūras
pārvadājumu jomā, un šo segmentu attīstība ir viena no Latvijas satiksmes nozares prioritātēm. Tāpat
aktīvi sekojam Vācijas vadošo uzņēmumu panākumiem, attīstot Ķīnas –
Eiropas sauszemes koridoru jeb
Jauno zīda ceļu. Mēs aicinām Vācijas
partnerus izvērtēt iespēju veidot šā
koridora atzaru uz Latviju kā loģistikas platformu Ziemeļvalstu tirgus
apkalpošanai.”
A. Matīss un A. Dobrints.
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Satiksmes ministrs uzsvēra, ka Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis tai nodrošina iespēju kalpot par loģistikas un distribūcijas centru, no kura iespējams 24 stundu laikā nodrošināt piegādes Baltijā un 48 stundu laikā – visā
Skandināvijā.
A. Matīss īpaši izcēla Latvijas labo sadarbību ar Vācijas uzņēmumu „DB
Schenker” kā vienu no vadošajiem loģistikas spēlētājiem Latvijā. Ar šo kompāniju notiek cieša sadarbība saistībā ar Ķīnas
un Centrālāzijas tirgu
apgūšanu. Tāpat Latvijā
aktīvi darbojas „DHL”,
kas ir nozīmīgs spēlētājs arī Eirāzijas mēroga
piegāžu ķēžu pārvadīšanā. A. Dobrints uzsvēra Vācijas ieinteresētību
dalīties savu loģistikas
uzņēmumu pieredzē
multimodālu loģistikas
Vācijas delegācija.
pakalpojumu attīstībā.
Puses uzsvēra abu valstu attīstītos jūras savienojumus. Latvija, sekojot Trāvemindes ostas paraugam, strādā pie līdzīgu intermodālu termināļu izveides
savās ostās, lai nodrošinātu plūstošus intermodālus piegāžu ķēžu risinājumus,
savienojot jūras un sauszemes pārvadājumu veidus. Svarīgs Latvijas partneris
šajā procesā ir viens no pasaules lielākajiem prāmju operatoriem „Stena Line”,
kas nodrošina regulāru satiksmi starp Ventspili, Liepāju un Trāvemindi.
Ministrs norādīja, ka viena no Latvijas prioritātēm ir „Rail Baltica II” projekts, kas nodrošinās Latvijas integrāciju Eiropas dzelzceļa infrastruktūrā.
A. Dobrints atzina, ka šis projekts ir ļoti svarīgs arī Vācijai. Tāpat A. Matīss
informēja kolēģi, ka Eiropas Savienības TEN-T tīkla Baltijas – Ziemeļjūras koridorā ietvertajām Latvijas ostām ir iespēja pretendēt uz „Motorways of the
Sea” programmas līdzfinansējumu, veidojot un attīstot jūras savienojumus ar
Ziemeļvācijas un Zviedrijas ostām.
Puses atzīmēja veiksmīgo sadarbību aviācijā. Ļoti labi attīstās sadarbība
starp Latvijas nacionālo lidsabiedrību „airBaltic” un Vācijas otro lielāko aviokompāniju „Air Berlin” (codeshare sadarbība), nodrošinot tiešos lidojumus
starp Baltijas reģionu un piecām Vācijas lielākajām lidostām, kā arī ērtus savienojumus abu kompāniju lidojumu tīklos.
NATO nemilitāro kravu apkalpošanas kontekstā pēdējos gados Latvijā
strauji attīstījusies kravas aviācija, tāpēc šobrīd aktīvi tiek meklēti jauni sadarbības partneri šā tirgus segmenta tālākai attīstīšanai. Šajā jomā Latvija ir īpaši

gg.indd 79

LJG 2014

79

3/9/15 9:32:05 PM

Politika
ieinteresēta sadarboties ar Vācijas uzņēmumu „DHL”, kā arī iepazīties ar „DHL
Hub Leipzig” sekmīgo pieredzi aviācijas loģistikas infrastruktūras attīstībā.
Tāpat puses pārrunāja aktuālo Eiropas Savienības transporta tematiku,
īpaši ar 4. dzelzceļa paketi saistītos jautājumus, kā arī apmainījās ar pieredzi
Eiropas ceļu nodevas jeb t.s. eirovinjetes ieviešanā. Puses bija vienisprātis, ka
ceļu lietotājiem jāuzņemas lielāka loma ceļu infrastruktūras līdzfinansēšanā,
lai nodrošinātu tās ilgtspēju un attīstību.
A. Matīss informēja kolēģi par Latvijas gatavošanos prezidentūrai ES
Padomē nākamā gada pirmajā pusē un izteica uzaicinājumu A. Dobrintam
kopā ar Vācijas loģistikas nozares pārstāvjiem piedalīties nākamā gada aprīļa
beigās Latvijas prezidentūras ietvaros plānotajā Eiropas un Āzijas transporta
ministru un nozares līderu konferencē, kas būs veltīta Eirāzijas multimodālo
transporta koridoru attīstībai.
Abu valstu transporta ministru sarunā piedalījās Vācijas Federālās satiksmes un digitālās infrastruktūras ministrijas parlamentārā sekretāre Doroteja
Bēra, CDU/CSU Bundestāga frakcijas spīkers satiksmes un digitālās infrastruktūras jautājumos Ulrihs Lange, Latvijas Republikas vēstniece Vācijā Elita Kuzma, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš
un Satiksmes ministrijas pārstāvji. ■

PREZENTĒ OSTU KONKURĒTSPĒJAS
STIPRINĀŠANAS DARBA GRUPAS REZULTĀTUS
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16. jūlijā Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, darba grupas
Latvijas ostu konkurētspējas stiprināšanai un pārvaldības uzlabošanai vadītājs Viktors Valainis prezentēja darba grupas priekšlikumus ostu darbības
veicināšanai.
Darba grupa analizēja Pasaules Bankas veikto Latvijas ostu izvērtējumu
un rekomendācijas attiecībā uz ostu konkurētspējas stiprināšanu, kā arī to
pārvaldības veicināšanu. Tāpat darba grupa izvērtēja Korupcijas novēršanas
un apkarošanas biroja, Konkurences padomes un Saeimas Publisko izdevumu
un revīzijas komisijas priekšlikumus, kā arī KPMG un Latvijas Ostu asociācijas
veiktos pētījumus.
Darba grupa uzmanību koncentrēja uz ostu informācijas atklātību, rezultatīvo rādītāju noteikšanu un paplašināšanu, ostu attīstības ilgtspēju un citiem
aspektiem. Lai nodrošinātu iespēju apkalpot lielāka izmēra kuģus un tādējādi
celtu Latvijas ostu konkurētspēju, darba grupa iesaka veicināt investīcijas
ostu akvatoriju un kuģu ceļu padziļināšanā un uzturēšanā. Tāpat nepieciešams novērst „šaurās vietas” ostās, attīstīt to dzelzceļa infrastruktūru un pievedceļus. Savukārt, lai veicinātu informācijas atklātību, darba grupa atbalsta
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V. Valainis, A. Maldups un A. Matīss.

informācijas par ostu rezultatīvajiem rādītājiem publicēšanu to mājas lapās,
tomēr ostu valdēm stingri jāvērtē informācijas apjoms un detalizācija, ņemot
vērā konkurences aspektus.
Viktors Valainis: „Latvijas ostu konkurētspējas stiprināšanai būtiski ir
uzlabot Latvijas tranzīta koridorā iesaistīto investīciju plānu koordinēšanu,
tāpat jāatceļ iepriekš noteiktā ostu maksa valsts budžetā 10% apmērā, kā arī
jāpanāk valsts līdzdalība dzelzceļa infrastruktūras finansēšanā. Nepieciešams
mainīt ostu darba vērtēšanas metodiku, analizējot ne tikai kravu apgrozījuma
rādītājus, bet arī, piemēram, vērtējot ostu pārvaldnieku darbu, pārvalžu, ostas
kopējo darbību, termināļu un rūpniecisko uzņēmumu rādītājus. Ostām vajadzētu atklāti sniegt
UZZIŅAI
informāciju, kā arī pastiprināt iekšējo auditu, Darba grupa tika izveidota 2014.
bet ministrijām nopietni izvērtēt savu pārstāvju gada 31. janvārī, lai izvērtētu Pakompetenci darbam ostu valdēs.”
saules Bankas pētījumā ietvertās
Ostām, slēdzot līgumus ar nomniekiem, ie- rekomendācijas un citas iespējas
teikts iekļaut rezultatīvos rādītājus, turklāt tie uzlabot Latvijas ostu konkurētspēju un pārvaldību. Tajā darbojas
esot jāiekļauj jau iepriekš noslēgtajos līgumos.
Runājot par Rīgas ostas velkoņu pakalpojumu visu Saeimas frakciju, Satiksmes
sfēru, tika norādīts, ka šajā jomā problēmu nav, ministrijas, Latvijas Ostu asocijo velkoņu pakalpojumu nosacījumi noteikti tikai ācijas, Latvijas Tranzīta biznesa
ārējos normatīvajos aktos. Līdz ar to osta var arī asociācijas, Loģistikas asociācijas,
VAS „Latvijas dzelzceļš” un Lielo
pati sniegt šos pakalpojumus.
Jau pirms priekšlikumu prezentēšanas satik- pilsētu asociācijas pārstāvji.
smes ministrs Anrijs Matīss norādīja, ka darba
grupa nav izstrādājusi priekšlikumus, lai vērstos pret kādu, jo atslēgvārds esot,
kā efektīvāk izmantot to, kas Latvijai ir, – ostas. Vienlaikus Matīss arī atzina, ka
pārsvarā darba grupa ir domājusi par Latvijas konkurētspējas palielināšanu.■
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NEKĀDA REVOLŪCIJA LATVIJAS OSTĀS NENOTIKS
„Nekāda revolūcija Latvijas ostās
nenotiks, jo radikālos priekšlikumus,
kas traucētu ostu darbu, Satiksmes
ministrijas darba grupa ostu konkurētspējas uzlabošanai ir noraidījusi,”
biznesa portālam „Nozare.lv” norādīja Ventspils brīvostas pārvaldnieks
Imants Sarmulis.
I. Sarmulis: „Darba grupa ir izvērtējusi daudz un dažādas rekomendācijas. Priekšlikumi, kuri paredz atbalstīt, uzlabot ostu darbu, ir apsveicami, pret to neviens nekad nav bijis.
Noraidīt priekšlikumus, pret kuriem
ostas pamatoti iebilda, darba grupas
ietvaros nebijis grūti, jo vairākumam
bijis tāds pats viedoklis, kādu prezenVentspils brīvostas pārvaldnieks
tēja Satiksmes ministrija.
Imants Sarmulis.
Darbam visvairāk būtu traucējis
priekšlikums pārveidot ostas par akciju sabiedrībām, jo tad osta pati mēģinātu pelnīt, nerūpējoties par ostas nomniekiem. Tāpat atdalīt speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi no ostas pārvaldes nav pieņemami, jo tas dubultotu
birokrātiju un nāktos aizmirst sinerģiju jeb mijiedarbību.
Lai arī priekšlikumi paredz atteikties no ostu 10% maksām valsts budžetā, pašvaldībām ostas turpinās maksāt. Un tam ir pamatots iemesls, jo osta
taču atrodas pašvaldības teritorijā, pašvaldības ceļi, kas ved uz ostu, ir arī
ostas pievedceļi, tāpēc osta ir atbildīga par situāciju, kas veidojas, kad kravas
transports, vedot kravas uz ostu, sabojā ceļus. Ostas maksājumi pašvaldības
budžetā ir paredzēti konkrētam mērķim – lai nodrošinātu ostas darbību”. ■
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ZIVSAIMNIECĪBĀ JAUNI AKCENTI –
RAŽOTĀJU GRUPAS UN LABVĒLĪGA
ATTIEKSME PRET PIEKRASTI
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš jauno ES fondu plānošanas periodu
(2014–2020) raksturo kā loģisku iepriekšējā finansēšanas perioda
(2007–2013) turpinājumu, tātad arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds turpinās Eiropas Zivsaimniecības fonda aizsākto.
Protams, kontrolskaitļi nav gluži tādi
paši. Parādās jaunas lietas, ko finansēs
jaunais fonds – tirgus intervence jeb zivju
uzglabāšana, kaut gan intervences pasākumi ir paredzēti tikai līdz 2018. gadam.
Tas motivēs un mobilizēs zvejniekus arī
pašiem aktīvāk meklēt pircējus no tirgus izņemtajām zivīm un kooperēties
savā starpā, veidojot ražotāju grupas, kas
Latvijā ir populāras un reāli darbojas jau
turpat 10 gadus. ES ir izvēlējusies ražotāju grupas kā modeli, kurš nākotnē būtu
vairāk atbalstāms, lai veicinātu zvejnieku konkurētspēju.

Normunds Riekstiņš.

ES UZMANĪBA PIEKRASTES ZVEJNIEKIEM
N. Riekstiņš atzīmē, ka jaunajā programmēšanas periodā ES īpašu uzmanību veltīs piekrastes zvejniekiem. Viņiem atbalsta intensitāte paredzēta 80%
apjomā, jo ES uzskata, ka atbalsts vairāk ir vajadzīgs tieši mazajiem uzņēmējiem, kuriem ir grūti segt lielos izdevumus, saņemt kredītus utt.
Jaunā fonda izpratnē lielajiem zivju apstrādes uzņēmumiem (pamatā
konservu ražošanai) būs liegta iespēja saņemt ES finansējumu investīciju
projektiem. Tai pašā laikā mazie zivju kulinārijas, kūpināšanas un apstrādes
uzņēmumi varēs pretendēt uz ievērojamu ES atbalstu. Tā ir ES pieeja kopumā – atbalstīt tieši mazos, nevis lielos ražotājus. Arī piejūrā var un vajag rast
nodarbes paralēli zvejniecībai, dažādojot ražošanu, ieguldot infrastruktūras
uzlabošanā, tūrisma un atpūtas industrijā. Iekšzemes teritorijās atbalsts vietējo iniciatīvu īstenošanai turpmāk tiks sniegts no lauku fondiem, bet zivsaimniecībai nozīmīgajā piejūrā – arī no Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.
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Sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju pasākumi – tā mēs varētu
nosaukt šo atbalsta veidu, tiek sniegti vietējo rīcības grupu stratēģiju īstenošanai. Skaidrs, ka mums Latvijā nav jānostata lielie zvejnieki, kuri bāzējas
tādās savās citadelēs kā Liepāja, Ventspils, Rīga, pret mazajiem zvejniekiem,
kas ir mūsu piekrastes neatņemama sastāvdaļa. Mazās zvejas ienākumu līmenis ir zems, un reti kurš var izdzīvot tikai ar piekrastes zvejniecību, tāpēc
šeit ir nepieciešama lielāka uzņēmējdarbības aktivitāšu daudzveidība. Tomēr
piekrastes zvejnieki ir mūsu piejūras dabiskā dzīvesveida fons, un nekas cits
daudzviet gar jūras krastu mums vairs nav palicis – pa retai laivai, kura pieder
vai nu komerczvejniekiem, vai pašpatēriņa zvejniekiem. Šīs kultūrvēsturiskās
tradīcijas būtu svarīgi saglabāt, tomēr šeit ir nepieciešama lielāka uzņēmējdarbības aktivitāšu dažādība.

MENCAS AIZRAUJ LĪDZI KUĢUS
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Kuģu masveida sagriešanas laiks jau ir pagātne. Flotes sabalansēšanas
pasākuma atbalsts gan vēl ir pieejams, tomēr jaunajā periodā tam ir stingrāki
noteikumi: par ko, kāpēc un cik lielā apjomā tiks saņemta kompensācija?
N. Riekstiņš atzīmē, ka Latvijā sagriešana turpmāk vēl skars tikai mencu tīklu
zvejas kuģus. Un loģisks tad ir jautājums, kur pazudušas mencas? Prātā nāk
populārā atbilde – par to vēl zinātnieki strīdas! Mencām ļoti būtiski ir hidroloģiskie apstākļi – īpaši ūdens sāļums, kurš pēdējos gados Baltijas jūrā ir
nepietiekams. Salīdzinājumā ar mencām reņģes Rīgas jūras līcī jau pieradušas
dzīvot gandrīz saldūdenī! Savukārt mencām sāļš ūdens ir ļoti būtisks, tādēļ
tās ir attālinājušās no mūsu krastiem. Tās pēdējos gados pat vairs neseko
līdzi savai barībai – reņģu un brētliņu bariem Baltijas jūrā. Tāpēc mencas slikti
barojas, ir sīkas, taču, kā zināms, no 1. janvāra stājušies spēkā noteikumi, kuri
aizliedz zivju izmešanu jūrā. Tagad arī mazās mencas nedrīkst mest „pār bortu”, taču līdz 35 cm garas zivis nevar arī lietot pārtikā. Viss loms ir jāved krastā,
un zvejniekiem atkal jālauza galva, ko ar visu, kas ir uz klāja, iesākt. Zinātnieki
ir arī atklājuši mencās parazītus, kuri tām neļauj nobaroties, taču pētījumi par
problēmas iemesliem vēl turpinās. Strādājot ar dabiskajiem resursiem, riski
saistībā ar krājumu un līdz ar to ieņēmumu kritumiem ir un būs arī turpmāk,
atzīst N. Riekstiņš.
Biedrība „Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa” Liepājā, pateicoties ES
līdzfinansējumam, savulaik atvēra mencu filetēšanas cehu. Zūdot šai izejvielai, tika iegādāta reņģu filetēšanas līnija, tādējādi dažādojot produkciju un
mazinot biznesa riskus.
Kopumā Baltijas jūras zvejas apjomi tomēr ir stabili, atzīst N.Riekstiņš. Ja
tie arī mainās 10–15% robežās, vienas zivis var aizstāt ar citām, un mūsu zvejnieki ir iemācījušies pielāgoties šādām pārmaiņām. Tāpat viņi spējuši savām
nozvejotajām zivīm pievienot arī jaunu vērtību – tā ir zivju filetēšana, aknu
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un liemeņu ieguve, saldēšana, zivju kulinārija, un to daudzos gadījumos veic
zvejnieki paši, nevis zivju apstrādes nozare. Vēl arvien zvejniekiem ir lielas saldēto zivju realizācijas iespējas, lai arī tradicionālais tirgus Ukrainā un Krievijā
ir politiski (kara stāvoklis!) un finansiāli (rubļa devalvācija!) iedragāts. Arī mūsu
pašu zivju konservu ražotājiem ir ļoti svarīgas saldētas zivis, it īpaši vasarā, kad
reņģes un brētliņas svaigā veidā nav pietiekami kvalitatīvas.

KO ZVEJNIEKI SAGAIDA NO ES?
Tradicionālo zvejnieku vēlmi – jaunu kuģu būvi – ES neatbalstīs arī jaunajā
plānošanas periodā. Investīcijas iespējamas kuģošanas drošībā, sanitāro un
sadzīves apstākļu uzlabošanā. Diezin vai kuģu īpašniekus tas īpaši iepriecinās,
jo tas nav tas, kas viņiem visvairāk vajadzīgs. Pamatā naudu varēs rast darba
apstākļu uzlabošanai uz kuģiem, un N. Riekstiņš konstatē, ka tie ir ļoti limitēti
pasākumi. Zvejnieki ironizē, ka divus „satelītus” viņi uz viena kuģa taču neliks!
Atskatoties uz laiku, pirms Latvija bija iestājusies ES, ir notikušas būtiskas
pārmaiņas arī mūsu zvejas flotē. Protams, salīdzinājumā ar to laiku kuģu
vidējais vecums ir samazinājies, taču jāatzīst, ka mēs tāpat strādājam ar ļoti
vecu floti. Nav dota iespēja sagriezt trīs vecus kuģus un to vietā ar ES atbalstu
iegādāties jaunuzbūvētu kuģi. Mūsu zvejnieki par saviem līdzekļiem ir varējuši pirkt tikai lietotus kuģus. Vienīgais labums, ka ES deva mums iespēju iegūt
naudu par metāllūžņos sagrieztajiem kuģiem, jo pārdot šo floti tirgū cik necik
izdevīgi noteikti būtu problēma, atzīst N. Riekstiņš.
Zivsaimniecības nozarei stagnēt neļauj arī mūsu konkurenti – atrodoties
plecu pie pleca ar citu ES valstu ražotājiem, mums ir jābūt solīti priekša pārējiem. Tas īpaši izdodas konservu ražotājiem, kuri ik pa laikam pārsteidz ar
dažādām inovācijām produkcijas veidos un iepakojumā. Eiropas fondu izlietojums šajā jomā ir racionāls un pārredzams, secina N. Riekstiņš. Protams, pastāvošie ierobežojumi dažkārt mūs Latvijā sadusmo, tomēr zvejnieku veiktie
ieguldījumi ostās, veiksmīgā ražotāju grupu darbība sniedz gandarījumu.
Diemžēl Austrumu tirgi ir tik nestabili, ka liek visu laiku meklēt produkcijas noietu Rietumos, un tur mūs neviens ar atplestām rokām negaida. Mēs
pārsteidzam ar caurspīdīgu konservu kārbiņas vāciņu, stikla taru, un tas ir ļoti
rūpīga, precīza darba rezultāts! Jāatceras arī tas, ka konservu ražošana mazina
sociālo spriedzi piejūrā, rada darbavietas, dod ienākumus vietējām pašvaldībām. Piekrastes zvejnieki taču veido mūsu krasta identitāti: zivju smarža,
laivas, tīkli, dūmu namiņi – tās ir Latvijas vērtības! Ceru, ka zveja un tūrisms vēl
ilgi noturēs šo krasta savdabību, jo mums pasaulē ir jārāda tas, ar ko mēs esam
bagāti. Nekāda lielražošana neaizstās nacionālo savdabību. Arī Berlīnes „Zaļajā nedēļā” popularitātes virsotnē bija „Rīgas šprotes”, ja tie būtu tikai vienkārši
zivju konservi, ticiet uz vārda, tiem reti kāds pievērstu tādu uzmanību. ■
G. Šīmanis
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ZVEJNIEKI NAV UN NEBŪS
OTRĀS ŠĶIRAS ĻAUDIS
Jūlija otrajā sestdienā Latvijas piejūras pilsētās un zvejnieku ciemos tradicionāli svin svētkus – tas ir cildinājums skarbajiem jūras
vīriem, kuri no mazotnes iemīlējuši ūdeņu plašumus, vējus, kas
cērt sejā, un kaiju klaigas, kas pavada zvejus mājup ar bagātīgu
lomu. Tieši 9. jūlijā biedrība „Nacionālās zvejniecības ražotāju
organizācija” atzīmēja savu 10 gadu jubileju, tādēļ pārdomās par
zivsaimniecības nozari lūdzu dalīties tās valdes priekšsēdētāju,
Latvijas Zivsaimnieku asociācijas prezidentu INĀRIJU VOITU.

PIEVIENOTO VĒRTĪBU
RADA PAŠI ZVEJNIEKI
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Latvijai, iestājoties Eiropas Savienībā, pavērās plašas iespējas apgūt Eiropas struktūrfondu
līdzekļus. Uzņēmīgi ļaudis kooperējās, dibināja
biedrības un radīja jaunas darba vietas mūsu
piejūrā.
Inārijs Voits kā pozitīvu piemēru min Skultes ostu, kur „Nacionālās zvejniecības ražotāju
Inārijs Voits.
organizācijai” (NZRO) izveidojusies produktīva
sadarbība ar ostas pārvaldnieku Igoru Akulovu. Arī jaunajā programmēšanas
periodā NZRO tur attīstīs ražošanu, izveidojot desmit jaunas darba vietas. Tas
var notikt, pateicoties atbalsta intensitātei, kas ražotāju grupām ir 75% apmērā. Arī ostu pārvaldēm noteikta augsta intensitāte – 90%, kas vieš cerības uz
jauniem kvalitatīviem izaicinājumiem piekrastē. Noteikums – ostu pārvalžu
projektiem (vismaz vienam!) ir jābūt saskaņotiem ar ražotāju organizācijām.
NZRO 10 pastāvēšanas gados ir apgādājusi zvejniekus ar termoizolējošiem
konteineriem zivju uzglabāšanai, refrižeratorfurgoniem to transportēšanai,
dīzeļiekrāvējiem ostās, zivju šķirošanas un ledus ražošanas iekārtām, kopā
ar ostu pārvaldēm uzcēlusi saldētavas, ledus ražotnes un zivju šķirošanas un
atvēsināšanas cehus. Tas viss ir veicinājis zvejnieku patstāvību un mazinājis
eventuālos riskus zvejniecības un zivju pārstrādes nozarē, kā arī šo produktu
tirgū jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos.
I. Voits: „Uz NZRO dibināšanas sapulci 2004. gadā ieradās 35 zvejniecības firmu
pārstāvji. Biedrību radīja uzņēmīgi zvejniecības speciālisti, taču 10 gadu pārbaudījumu visi nav izturējuši. Šobrīd NZRO ir 13 juridiskie biedri, kuri aptver visu Latvijas
jūras piekrasti no Zvejniekciema līdz Liepājai, – kā zvejnieki, tā zivju pastrādātāji.”
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Natālija Lilienfelde, SIA „Hanters” direktore: „Šī ideja te, Liepājā, celt zivju saldētavu nāca no mūsu biedrības vadītāja Inārija Voita. Viņš nepārprotami vēlējās
atvieglot zvejnieku darbu – zivis uzglabāt, šķirot un saldēt laikā, kad ir pārprodukcija, lai vēlāk, mainoties tirgus konjuktūrai, zvejnieki par savu lomu varētu
saņemt iespējami labāku tirgus cenu. Man ir arī domas par nākotni: ja ES līdzekļi
un struktūrfondi atļaus, tepat blakus saldētavai uzcelt zivju apstrādes cehu, kurā gatavotu brētliņas garšvielu sālījumā. Mums taču tā garšo ķilavmaizītes!”
I. Voits atzīst, ka tieši tādas firmas kā SIA „Hanters” ir pierādījušas, ka
zvejnieki paši var plūkt sava darba augļus. Bez starpniekiem, kuri mēnešiem
nemaksāja par zivīm, bez liekas demagoģijas, ka zvejnieks jau var pagaidīt!
Tagad zivju cehi, kuru saimnieki ir paši zvejnieki, jau uzcelti Kuivižos, Skultē,
Rojā, Ventspili un Liepājā. Par piegādāto zivju produkciju arī konservu ražotājiem tiek prasīta adekvāta samaksa. „Beidzot zvejnieks ir kļuvis par stāvokļa
noteicēju, par saimnieku!” ir gandarīts I. Voits.

LIELOSTĀS ZVEJNIEKI NAV CIEŅĀ
„Mazajām ostām nav tādu ambīciju kā lielajām, kurās apgrozās miljoni,” saka I. Voits. „Lielajās ostās vēl arvien zvejniekam grib ierādīt viņa „īsto vietu”, jo
tas taču nav tranzītbiznesa darbonis. Mazo ostu pārvaldnieki jūt vietējo pulsu,
te no svara ir katra jauna darba vieta, katra racionāli izmantojama piestātne.
NZRO laba sadarbība ir arī ar Rojas ostas pārvaldnieku Jāni Megni, jo minētajā
ostā bāzējas daudz zvejas kuģu.
Liepājas ostai ir ļoti senas zvejniecības tradīcijas. NZRO gatavo līgumu ar
Liepājas SEZ pārvaldi par 72. piestātnes izmantošanu zvejas kuģiem. Ir jāizskauž uzskats, ka zvejas kuģi ostā traucē!
Ventspils ostā šobrīd bāzējas lielākie Baltijas jūras zvejas kuģi, kuri pieder
NZRO biedram – SIA „BraDava” un SIA „5 B”, ko vada Aleksandrs Blohins.
Neviļus nāk prātā salīdzinājums ar Īriju un turienes pašvaldību attieksmi
pret zvejniekiem. Tā ir kā diena pret nakti, ja domājam par Latviju. Kādēļ
tas tā, es nezinu! Slaigo ostā Īrijā zvejnieki krāva zivis tieši zem pieczvaigžņu
viesnīcas logiem. Ne visiem pilsētiņas viesiem patika zivju aromāts, un pašvaldība uzbūvēja zvejas kuģiem piestātnes patālāk no centra, lai zivju smārds
netraucētu dažu labu kaprīzāku atpūtnieku. Nevis padzina, bet pārvietoja!
(Turklāt ieguldot ievērojamus līdzekļus!) Vai uz šādu soli varam kādreiz cerēt
no pilsētu saimnieku puses arī Latvijā?”

KAS NOTIEK RĪGAS LĪCĪ?
„Statistika ir nepielūdzama. Tā vēsta, ka 1971. gadā, kad Latvijā bija 17
zvejnieku kopsaimniecības, Rīgas līcī nozvejoja 48 770 tonnu zivju, savukārt
2012. gadā nozveja bija tikai 20 826 tonnas. Tai pašā laikā neatkarīgajā Latvijā
zvejniecības firmu skaits, kuru kuģi zvejo aiz piekrastes joslas, ir sarucis no
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Daiņa Breikša
zīmējums.

132 uz 32, kamēr piekrastes zvejnieku uzņēmumu skaits nemitīgi aug – šobrīd jau ir vairāk nekā 150 dažāda statusa uzņēmējsabiedrību. Ko tad zvejo
šie piekrastes zvejnieki? Licencēšanas komisijā, kurā piedalos arī es, nepārtraukti jālasa iesniegumi, kuros norādīta ienākumu neesamība. Un visi vēlas
šīs komerclicences! Piekrastes zvejniecības sistēma pierāda, ka tā ir absurda.
NZRO mēģināja panākt reņģu zvejas aizliegumu nārsta laikā. Rezultātā zveju
aiz piekrastes joslas nārsta laikā aizliedza, bet piekrastē, kur reņģes nārsto,
nekādus aizliegumus neieviesa. Kā to izskaidrot?” ir neizpratnē NZRO valdes
priekšsēdētājs.

ES ATBALSTS BŪS ARĪ TURPMĀK
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Jaunajā programmēšanas periodā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums rada cerības attīstībai – ir paredzēti vairāk nekā 40 miljoni eiro
investīcijām zivsaimniecībā un ostās.
Galvenajā programmā vēl ir paredzēts sagriezt piecus kuģus metāllūžņos,
galvenokārt tīklu zvejas kuģus, jo mencu krājumi ir ļoti samazinājušies. Mencu
izmēru samazināja no 38 uz 35 cm, bet tīklu acu izmērs nav samazināts, līdz ar
to šai zvejai nav perspektīvu. Uz tīklu zvejas kuģiem darbs ir ļoti smags, tāpēc
praktiski nav iespējams nokomplektēt apkalpes.
Sarunas nobeigumā I. Voits atzīst, ka Latvija lepojas ar saviem zivju produkcijas izstrādājumiem, daudzi konservi un zivju kulinārijas veidi gūst augstu
novērtējumu starptautiskajās izstādēs, taču nedrīkstam aizmirst, ka šo panākumu pamatu pamats ir izejvielu kvalitāte, kuru nodrošina mūsu zvejnieku
rūpīgais un neatlaidīgais darbs. ■
Uzklausīja G. Šīmanis
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Jūras administrācija

LATVIJAS JŪRAS
ADMINISTRĀCIJAS 20 GADI
Savulaik, 1990. gadā, tas darbs, kas tagad tiek darīts Jūras administrācijā, aizsākās Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamentā. Līdz tam Latvijā, tāpat kā visā Padomju Savienībā, bija
centralizētas pārvaldes sistēma, kas radikāli atšķīrās no tās pārvaldes, kas tika radīta vēlākajos gados un darbojas tagad. Tolaik
jūrniecības entuziasti sāka pētīt, kā jūrniecības nozare tiek administrēta citās valstīs, pieredzes apmaiņā brauca uz Poliju, Vāciju,
Dāniju un Zviedriju un analizēja, kura no sistēmām vislabāk der
Latvijai. Par labāko atzina Zviedrijas Jūras administrācijas darbības modeli – ir ministrija, kas nosaka politisko virzību, un Jūras
administrācija, kas darbojas praktiski.
1993. gada jūlijā Jūrnieku kongresam G. Šteinerts rakstīja: „Starptautisko
konvenciju un līgumu, kā arī nacionālās likumdošanas prasību ievērošanas
kontrole kuģošanas drošības, cilvēku dzīvības glābšanas uz jūras, jūras vides
aizsardzības jautājumos ir valsts funkcija. Tagad šīs funkcijas veic vairāki jūrniecības dienesti, lai gan pamatstruktūras šeit ir ostu kapteiņu dienesti, kas
kopā ar Latvijas Jūrnieku reģistru pakļauti Latvijas ostu galvenā kapteiņa dienestam. Lai veidotu racionālu administratīvo sistēmu valsts kontroles funkciju
veikšanai jūrniecībā un izslēgtu dublēšanu, vajadzētu pēc Skandināvijas valstu parauga uz Galvenā kapteiņa dienesta bāzes veidot vienotu Latvijas jūras
administrāciju, kurā būtu apvienoti ostu kapteiņu dienesti, Kuģu reģistrs,
Jūrnieku reģistrs, Jūras avāriju un glābšanas dienests, kā arī Hidrogrāfijas
dienests.”
Pēc Jūras lietu ministrijas likvidēšanas 1993. gada augustā viens no galvenajiem uzdevumiem bija radīt Latvijas Jūras administrācijas sistēmu. Bruno
Zeiliņš atzina, ka tās izveidošanā nesavtīgu palīdzību sniedza Zviedrija.
B. Zeiliņš: „Lielu darbu paveicām vēl pirms Jūras administrācijas izveidošanas.
Domāju, ka, veidojot tādu struktūru kā Jūras administrācija, nevajadzēja neko
izdomāt no jauna. Ir civilizētu valstu pieredze, no tās varēja paņemt labāko.”

LAIKS PIRMS ADMINISTRĀCIJAS
LJG 2014
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Atceroties Atmodas laiku, Latvijas Jūras administrācijas pamatlicējs un pirmais direktors Bruno Zeiliņš savulaik atzina, ka Latvijas karogs jūrniecībā, vispirms jau apziņas līmenī, tika pacelts tieši Zivsaimniecības ministrijā. Šeit arī veidojās nacionālā jūrniecības pārvaldes sistēma ar zvejas ostu kapteiņdienestiem
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Jūras administrācija
pirmajās rindās. Tirdzniecības ostā tolaik valdīja pavisam cits noskaņojums: tur procesus
vadīja tie, kas nevarēja
samierināties ar padomju lielvalsts sabrukumu un arvien vēl skatījās Krievijas virzienā.
Kad izveidoja Jūras lietu
ministriju, tā, apvienojot kapteiņdienestus,
izveidoja Ostu galvenā
kapteiņa dienestu, kas
pēc būtības bija pirmais
valsts uzraudzības funkBruno Zeiliņš un Gunārs Šteinerts.
ciju veicējs. Jaunās sistēmas veidotāji par šādu uzdrīkstēšanos izpelnījās kritiku gan no ostu pārvalžu,
gan pašvaldību puses, jo pašvaldības vēlējās kapteiņdienestu, tātad kontroles
funkcijas, paturēt savā pārziņā.
Bet tad, cik ātri izveidoja Jūras lietu ministriju, tikpat ātri to atkal aizklapēja
ciet. Par šādu lēmumu bija visdažādākās versijas: oficiālā vēstīja, ka notiek
valsts pārvaldes optimizācija, neoficiālā – bija kāda direktīva, rīkojums vai lēmums, kas virzījis procesus jūrniecībā un ievirzījis tos kādam vajadzīgā gultnē.
Arī vēlākā attieksme pret jūrniecības politiku apliecināja, ka netiek pieņemti
valstij izdevīgi lēmumi, bet kaut kas kādam par labu tiek izkārtots. Iespējams,
bija arī spiediens no ārpuses. Profesionāla analīze nav veikta, bet jūrniecības
ļaudis uzskata, ka lielā politika piespieda neitralizēt Latvijas milzīgo kuģu floti,
lai Latvija nekļūtu par tirdzniecības kuģu flotes dižvalsti. Sakārtojot „Latvijas
kuģniecības” darbu valsts līmenī, vispirms jau nodokļu sistēmu, Latvijai šajā
biznesā īsti konkurentu nebūtu, tāpēc floti vajadzēja iznīcināt, cik vien var.
Jūras lietu ministrija, kuras pārziņā atradās „Latvijas kuģniecība”, tam pretojās,
un arī jūras lietu ministrs Andrejs Dandzbergs stingri stāvēja Latvijas interešu pozīcijās, tāpēc Jūras lietu ministrijas institūcija bija neērta un kļuva par
traucēkli. Bruno Zeiliņš kādā intervijā atzina, ka nav atbildes, kāpēc Latvijas
kuģus savulaik vajadzēja padzīt no mājām. „Tā taču bija mūsu bagātība, kas
varēja dot bagātu ražu valstij!” ar rūgtumu teica Zeiliņš. Šķiet, ka uz šo jautājumu pašlaik vēl nav gatavi atbildēt tie, kuri tajās dienās veidoja un izkārtoja
Latvijas politiskās un saimnieciskās lietas, piemēram, pirmais atjaunotās Latvijas valsts prezidents Guntis Ulmanis. Kā liecina arhīva materiāli, jūrniecības
sabiedrība un speciālisti, nevēlēdamies padoties un pieņemt Jūras lietu
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ministrijas likvidēšanu,
palīdzību meklēja pie
Valsts prezidenta Gunta
Ulmaņa. Prezidents B.
Zeiliņu kā Jūrniecības
savienības priekšsēdētāja vietnieku pieņēma. (LJS priekšsēdētāja
un jūras lietu ministra
vietnieka G. Šteinerta
veselības stāvoklis vēl
neļāva viņam aktīvi darJūras lietu ministrs Andrejs Dandzbergs
boties. 1993. gada 29.
kopā ar ārzemju konsultantiem.
jūnijā plkst. 8.36 no rīta
kāds nenoskaidrots vīrietis ar Izraēlā ražotu tuvcīņas ieroci bija raidījis uz viņu
vairākus šāvienus, trīs lodes bija Šteinerta dzīvībai bīstamas, bet, paldies Dievam, ne nāvējošas. Par šo notikumu G. Šteinerts joprojām saka: no comments.)
Bet pēc audiences Zeiliņš paziņoja: „Viņš mani pārliecināja. Būs labi, kā ir. Es no
tālākās cīņas izstājos.” Kad vēlāk kādā intervijā B. Zeiliņam uzdeva jautājumu,
ko tādu prezidents pateica, kas bija tik pārliecinošs vai spēcīgs arguments,
lai cīnītājs noliktu ieroci, Zeiliņš īstu atbildi palika parādā, vien noteica, ka tā
īsti vairs neatceroties. Ar jūrniecības sabiedrības priekšstāvjiem nebija gatavs
runāt arī tā laika Ministru prezidents Valdis Birkavs, atstājot viņus aiz sava
kabineta durvīm. Vēlāk viņš tomēr atzina: „Man bija skumji redzēt, kā tika noņemta Jūras lietu ministrijas plāksne. Bet par to, ka jūrniecības nozare netiks
aizmirsta, turpmāk ikviens pats varēs pārliecināties.”

KUĢOŠANAS DROŠĪBA IR PAMATU PAMATS
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Tomēr salīdzinoši īsā laikā Jūras lietu ministrija paguva izdarīt ļoti daudz.
Par to liecina fakts, ka tikai pēc 2000. gada sāka mainīt tos normatīvos dokumentus, ko savulaik izstrādāja šīs ministrijas darbinieki. Gunārs Šteinerts bija
viens no nedaudzajiem, kas lika pamatus jūrniecības likumdošanai. „Varbūt
tas ir skaļi teikts, bet tolaik tika izveidota jūrniecības likumdošanas bāze. Ja
runājam par pašiem principiem, nekad jau nav tikai balts un melns, ir arī kaut
kas pa vidu. Daudzās valstīs jūrlietas ir nodalītas atsevišķā nozarē, citās – vismaz ietvertas nosaukumā, piemēram, transporta un jūrlietu ministrija. Tagad
vairāk tiek runāts nevis par jūrlietām, bet gan par tranzītu. Satiksmes ministrijas Jūrniecības departaments nenoliedzami ir vajadzīga struktūra, un tā
uzdevums būtu veidot politiku valsts interesēs!” uzskatīja Gunārs Šteinerts.
Kad 1997. gada vasarā Gunārs Šteinerts kļuva par Latvijas Jūras administrācijas direktora vietnieku kuģošanas drošības jautājumos, viņš tikko bija
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atgriezies no vairāk nekā triju gadu darba Londonā, kur pārstāvēja
Latviju Starptautiskajā
Jūrniecības organizācijā
(IMO). Iegūtā darba pieredze ļāva labāk izprast
norises starptautiskajos
kuģošanas jautājumos,
sekot aktualitātēm jūrniecības likumdošanā
un ieviest tās Latvijā.
Gunārs Šteinerts toreiz
teica: „IMO galvenokārt
1993. gadā likvidēja Jūras lietu ministriju un ar jūrlietām
izstrādā tehniskus un saistītos jautājumus pārņēma Satiksmes ministrija, kur ministra
juridiskus normatīvus,
amatā stājās Andris Gūtmanis, kurš iegājis vēsturē ar savu
kas ir obligāti visām daleģendāro teicienu: „Latvijā ir dažādi ceļi. Dzelzceļš. Zemes
lībvalstīm. Tēlaini runāceļi. Gaisa ceļi. Bet tie svarīgākie, protams, ir jūras ceļi!”
jot, šie dokumenti jūrniekam ir kā Bībele, un mums bija tas gods šo Bībeli gan vietām uzrakstīt no
jauna, gan pilnveidot, ja tā vairs neatbilda mūsdienu prasībām. Tagad mūsu
uzdevums ir to iedibināt dzīvē.”
„Kad deviņdesmito sākumā pirmo reizi devos uz IMO Londonā, es kā jauns
puika skrēju pa Temzas malu un skatījos, kur tad ir tas IMO. Ieraudzīju karogus,
un man iekšā viss sagriezās otrādi. Pagāja tikai daži gadi, un darbs tur kļuva
par manu ikdienu, bet tolaik IMO šķita kaut kas satraucošs.”
Lai gan 1991. gada 17. septembrī Latviju uzņēma Apvienoto Nāciju Organizācijā, kas pavēra ceļu arī uz pilntiesīgu dalību IMO, gada nogalē Latvija IMO
darbā piedalījās tikai ar novērotājas tiesībām. Pēc atgriešanās no Londonas,
kas deviņdesmito sākumā pats par sevi jau bija notikums, Gunārs Šteinerts
stāstīja: „IMO asambleja man personīgi bija nozīmīgs un saviļņojošs notikums.
Pie galvenās ēkas plīvoja visu dalībvalstu karogi, arī Austrijas karogs, kas tik
līdzīgs Latvijas karogam... Aizpildījis nepieciešamās veidlapas, devos uz galveno konferenču zāli, lai uzmeklētu savu vietu. Priecīgi pārsteigts ieraudzīju
uzrakstu „Latvija” kopējā rindā ar citiem asamblejas novērotājiem. Galvenais
secinājums bija tāds, ka Latvijai pēc iespējas ātrāk jākļūst par IMO dalībvalsti,
un tāpēc dokumentu paketi šā uzdevuma veikšanai uzskatīju par vērtīgāko
mantu savā ceļasomā, atgriežoties mājās. Un vēl viena atziņa – Latvijas Republikas pārstāvniecības izveidošana Londonā, pasaules finanšu un jūrniecības centrā, ir viens no neatliekamākajiem uzdevumiem mūsu valsts ārējo
sakaru attīstības ceļā.”
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TĀLREDZĪBA UN
UZDROŠINĀŠANĀS
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Deviņdesmitajos gados
Latvijai viss bija jādara pirmo
reizi un viss bija jaunatklājums – gan valsts līmenī, gan
katram cilvēkam personīgi.
Daudziem vajadzēja pieņemt
personiski šķietami neizdevīgus lēmumus, un tāds bija
jāpieņem arī kapteinim Gunāram Šteinertam, kurš atstāja
labi apmaksātu un zināmu
1990. gada jūlijs. Satiksmes ministrijas Jūrniecības
darbu jūrā, lai mestos nezidepartamenta direktors Gunārs Šteinerts kopā
nāmā krasta darba skarbajos
ar Inu Šenkēvicu. Tā jūrniecības lietas Latvijā arī
viļņos. Uz jautājumu, kas viiesākās: divi krēsli, divi galdi, divas kafijas krūzes,
ņam lika to darīt, Šteinerts atdivas štata vietas un divi darbinieki.
bild pavisam īsi: „Ja ne es, tad
kurš, ja ne tagad, tad kad?”
Un piebilst, ka bijis sabiedriski
aktīvs Atmodas laikā, arī tad,
kad tika dibināta Jūrniecības
savienība. „Kāpēc es kļuvu
par ierēdni un vairs nebraucu
jūrā, kur darbs bija labi apmaksāts? Jā, tolaik arī mana
sieva uzdeva šo pašu jautājumu. Viennozīmīgi nevaru
uz to atbildēt, bet laikam jau
tāpēc, ka tāda bija nacionālā
stāja. Daudzi gudri, cienījaI. Sarmulis 1994. gadā: „Departamenta galvenais
mi un autoritatīvi cilvēki šīm
uzdevums ir normatīvās bāzes sakārtošana.”
idejām staigāja riņķī apkārt,
tomēr neriskēja iesaistīties procesos, jo bija apdomīgi, varbūt arī kādreiz jau
dabūjuši pa spārniem. Manī, iespējams, bija vairāk pārgalvības.
G. Šteinerts: „Būtībā Jūras administrācijas pamatu pamats ir kuģošanas
drošības jautājumu sekmīga risināšana, un tieši šim darbam ir pakļauta gan
kuģu reģistrēšana, gan jūrnieku kompetences pārbaude. Gandarījums par padarīto ir tad, kad redzi, ka tavi ideāli arī citiem nav vienaldzīgi. Ir gandarījums
par to, ka jūrniecībā ienāk jauni, labi izglītoti cilvēki. Tas liecina, ka process
neapstājas un viss notiek.”
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SVARĪGĀKAIS – LIKUMDOŠANA
1993. gada septembrī par Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamenta
direktoru kļuva Imants Sarmulis. „Mums ļoti svarīgi bija nostiprināt Latvijas
neatkarību starptautiskajās attiecībās. Latvijai kā neatkarīgai jūras valstij vajadzēja pievienoties tām starptautiskajām konvencijām, kas veido starptautiskās kuģošanas tiesisko pamatu. Bet tagad departamenta galvenais uzdevums
ir normatīvās bāzes izstrādāšana. Jūras kodekss un Ostu likums – lūk, stūrakmeņi, kas jāliek jūrniecības pārvaldes pamatos,” teica Sarmulis.
I. Sarmulis: „Ļoti svarīga ir Jūras administrācija veidošana, jo departamentā
strādā tikai desmit cilvēku. Jāuzsver, ka administrācija ir autonoma un no
valdības neprasīs budžeta līdzekļus. Tās rīcībā nonāks bāku nodeva un loču
nodeva, līdzīgi kā tas ir Zviedrijā. Principā Jūras administrācija domāta kā
bezpeļņas organizācija. Ja censtos gūt peļņu, tad droši vien jau visai drīz tiktu
palielinātas nodevas. Šīs organizācijas galvenais uzdevums ir uzturēt kārtībā
bākas un rūpēties par kuģošanas drošību.”

LAI TOP LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA!
Latvijas Jūras administrācija dibināta 1994. gadā, kad 1. februārī izdota pavēle par jaunās iestādes izveidošanu. Taču reāli darbu administrācija uzsāka
tikai rudenī. Septembrī masu medijus iepazīstināja ar Latvijas Jūras administrācijas struktūru un darbības principiem.
1994. gada decembrī Latvijas Jūrniecības savienības gada kopsapulcē JA
direktors Bruno Zeiliņš teica: „Aizvadītie gadi bija pārpilni ar dažādām reorganizācijām, pārveidēm un pārstrukturēšanām, un tas ir atstājis iespaidu uz
saimniecisko un ekonomisko stāvokli jūrniecības un zvejniecības nozarē. Pēc
ilgas ķīvēšanās valdībā un pašvaldībās beidzot ir radies Likums par ostām un
Jūras kodekss. Pamatojoties uz šiem likumiem, ir noteikta valsts pārvaldes
kontrole jūrniecībā – ir pilnībā izveidota un nokomplektēta Jūras administrācija. Un šai ziņā mēs esam pirmie Baltijas valstīs!”
Jūras administrācijas uzdevums bija visus atsevišķos dienestus – ostu
kapteiņdienestu, loču un kuģu satiksmes dienestu, Jūrnieku reģistru, Kuģu
reģistru, Hidrogrāfijas dienestu un Meklēšanas un glābšanas dienestu apvienot vienotā jūras administrācijas sistēmā, un tas notika satiksmes ministra
A. Gūtmaņa laikā.
B. Zeiliņš savulaik stāstīja, kā notika šo dažādo dienestu apvienošana:
„Diezgan problemātiski Jūras administrācijas struktūrā iekļāvās Hidrogrāfijas
un Glābšanas un meklēšanas dienests. Notika spēcīga berzēšanās, jo viņi
cīnījās par savu autonomiju. Salīdzinot ar reālo darba apjomu, Hidrogrāfijas
dienestā strādāja neaptverami daudz darbinieku, tāpēc viens no pirmajiem
uzdevumiem bija štatu samazināšana. Tas, protams, nevienam nepatika
un to neuzņēma ar sajūsmu. Ko darīt, man vajadzēja pieņemt nepopulārus
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lēmumus. Vēlāk gan viss norimās un iegāja normālās sliedēs. Visi samierinājās,
jo saprata, ka atpakaļceļa nav. Ar Kuģu un Jūrnieku reģistru problēmu nebija,
šie dienesti rāmi ieplūda lielajā upē un turpināja tecējumu.”

KĀ DALĪT PĪRĀGU?
Viskarstākās diskusijas 1994. gada sākumā Jūras administrācijas sakarā notika Latvijas Ostu padomē. Par administrācijas funkcijām Ostu padomē vienojās
diezgan ātri, bet ar naudām tik viegli negāja. Andris Teikmanis, kurš tolaik bija
Rīgas mērs, kā arī toreizējais un tagadējais Ventspils mērs Aivars Lembergs nepiekrita tam, ka bāku un loču nodevas pilnībā nonāk Jūras administrācijas rīcībā. Lai gan premjers Valdis Birkavs centās pārliecināt, ka administrācijai nauda
nepieciešama kuģošanas drošības uzraudzībai, tomēr 10% no loču nodevām
pielēma par labu ostu pārvaldēm. Patiesību sakot, juridiski ostu pārvaldes vēl
nemaz nebija izveidotas, tās izveidoja tikai 1994. gada jūlijā.
Pirmais JA direktors B. Zeiliņš bija pārliecināts, ka finansējuma mehānisms,
kad administrācijas rīcībā palika bāku un loču nodevas, bija ļoti veiksmīgs.
„Pateicoties tam, mēs paguvām daudz ko izdarīt. Rīga iztika ar saviem līdzekļiem un saimniekojot izgāja pa nullēm, mazās ostas un Liepāja varēja justies
apmierinātas, jo tās saņēma finansējumu, par ko savukārt neapmierināta
varēja būt un arī bija Ventspils, jo tieši šīs ostas nodevas pamatos veidoja tām
finansējumu. Un summa nebija nekāda mazā. Ja atmiņa neviļ, tad pārdalīti
tika kādi deviņsimt tūkstoši latu, ko tērēja algām, ostu padziļināšanai, bākām.
Šī nauda deva labu impulsu mazajām ostām,” atzina Zeiliņš. Tā laika satiksmes
ministrs A. Gūtmanis šo naudu sauca par sēklas naudu mazajām ostām.

PIRMĀ, OTRĀ, TREŠĀ…
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1997. gada 1. janvārī JA piedzīvoja savu pirmo reorganizāciju: JA pārveidoja
par valsts bezpeļņas akciju sabiedrību. Valsts kļuva par JA akcionāru, un par
tās darbības uzraugiem iecēla valsts pilnvarniekus – lielo ostu pārvaldniekus.
Situācija bija divdomīga: ostu pārvaldnieki Jūras administrācijas padomē lēma
nopietnas lietas, protams, vispirms prātā paturot savu ostu intereses. G. Šteinerts šajā sakarā teica: „Kā reāli Jūras administrācija var kontrolēt darbu, ja tās
kontrolēšanas mehānisms ir visai vārgs un balstīts uz attiecībām ar ostu pārvaldēm, esot arī finansiāli saistītai ar ostu pārvaldēm? Likums gan nosaka mūsu
tiesības un ostu pienākumus, taču tas formulēts visai nekonkrēti un izvairīgi.”
Nepareizi būtu teikt, ka pieņēma nesaprātīgus lēmumus, bet patiesība,
ka savs krekls katram tuvāks, tomēr ir un paliek patiesība. Kā liecina LJA un
Satiksmes ministrijas dokumenti, jau 1997. gada decembra beigās satiksmes
ministrs Vilis Krištopans ierosinājis izveidot darba grupu valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija” restrukturizācijai, un šāds lēmums bija
pieņemts pēc Ventspils brīvostas valdes sēdes, kurā kā viens no ostas valdes
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locekļiem piedalījās arī
satiksmes ministrs. Administrācijas pārveidi
un gandrīz visu administrācijas funkciju nodošanu ostām ierosināja Ventspils brīvostas
valdes priekšsēdētājs,
Ventspils mērs Aivars
Lembergs. Bija paredzēts likvidēt arī Ostu
attīstības fondu, no kuSatiksmes ministrs Vilis Krištopans un Bruno Zeiliņš. Otrajā
ra naudu saņēma galplānā no labās Artūrs Brokovskis un Eduards Delvers.
venokārt mazās ostas.
Administrācijas direktors Bruno Zeiliņš toreiz uzskatīja, ka no V. Krištopana kā
valdības pārstāvja puses tā ir valsts interesēm nelojāla rīcība. „Nevar vienas
brīvostas valde apsēsties pie galda, izlemt par valsts uzraudzības un kontroles
institūcijas restrukturizāciju, pagriezt visu par simt astoņdesmit grādiem, kārtējo reizi nojaukt to, kas ir iestrādāts, neņemot vērā pašas Jūras administrācijas
viedokli. Tā jau nav vēršanās tikai pret vienu konkrētu iestādi, kas realizē valsts
intereses. Šie plāni vērsti uz valsts kontroles un uzraudzības samazināšanu ostās. Restrukturizējot jeb decentralizējot šo sistēmu, kontroles un uzraudzības
funkcijas sadalot pa ostām, skaidrs, ka katra osta agrāk vai vēlāk nostāsies uz
sava ceļa un šos jautājumus risinās dažādi,” toreiz teica B. Zeiliņš un vēl dažus
gadus spēja turēties pretī devītajam vilnim, kas jau vēlās JA virzienā. Ostu padomes ikmēneša sēdēs ostinieku, jo īpaši ventiņu, neapmierinātība ar esošo
Jūras administrācijas sistēmu lauzās uz ātru. Ventspils tik ilgi, uzstājīgi un pārliecinoši bija neapmierināta, kamēr savu panāca – saimnieciskās funkcijas tika
atdotas ostām, bet valsts pārvaldes funkcijas palika JA pārziņā.

LIKVIDĒ FONDU UN REORGANIZĒ ADMINISTRĀCIJU
1999. gadā satiksmes ministrs Vilis Krištopans nāca klajā ar iniciatīvu veikt
izmaiņas Ostu attīstības fondā un arī grozījumus Likumā par ostām, mainot
ostu un kuģošanas nodevu noteikšanas un saņemšanas kārtību. To atbalstīja
Ostu padome, bet pilnībā izlemt jautājumu par Ostu attīstības fonda nākotni
bija paredzēts pēc Latvijas Jūras administrācijas strukturālās reorganizācijas.
V. Krištopans: „Ostu attīstības fonds, kāds tas ir šobrīd, tiks likvidēts. Lielāko
daļu fondā iemaksā Ventspils osta, un kāpēc gan tai būtu jādotē citu, konkurējošo ostu attīstība? Latvijas mazo ostu attīstībai ir valsts investīciju programma. Fonds ir pārejas laika hibrīds. Nauda lielākoties tērēta neefektīvi un
bezjēdzīgi. Piemēram, Pāvilostas ostas padziļināšanai, kur raka, raka, kamēr
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mols apgāzās, jo neviens jau iepriekš nelēma, kā naudu lietderīgi izmantot,
vienkārši ņēma un raka.”
Ostu attīstības fondu izveidoja 1994. gadā, un tā mērķis bija pārvaldīt ostu
plānveidīgai attīstībai un rekonstrukcijai paredzētos papildu līdzekļus, lai
nodrošinātu Latvijas ostu konkurētspēju, kā arī Latvijas piedalīšanos starptautiskajās jūrniecības organizācijās. Ostu attīstības fondā tika ieskaitīti 3%
no visām ostu nodevām, un par tā izlietojumu lēma Ostu padome. Pēc SM
informācijas, no 1994. līdz 1997. gadam pavisam Ostu attīstības fondā bija
ieskaitīti 4,343 miljoni latu, no tiem 3,72 miljoni latu izlietoti mazo ostu, Rīgas,
Ventspils un Liepājas ostu rekonstrukcijai, ostu kuģu ceļu aprīkošanai, kā arī
mazo ostu biznesa plāniem, bet pārējie līdzekļi izmantoti reklāmai, izglītībai
un citiem mērķiem.
Latvijas Jūras administrācijas mazo ostu inspektors Kornēlijs Rundāns:
„Ostu attīstības fonds devis līdzekļus mazo ostu atspērienam. Tie tērēti kuģu
ceļu padziļināšanai, molu atjaunošanai, piestātņu sakārtošanai, un jau šobrīd
redzams, ka tas sekmējis to attīstību.”
1999. gada decembra beigās satiksmes ministrs izveidoja JA restrukturizācijas komisiju. Uz iebildumu, ka satiksmes ministrs JA un Ostu attīstības fonda
reorganizāciju realizē, lobējot Ventspils ostas intereses, ministrs atbildēja: „Un
ko tad man darīt, karot ar lielāko ostu Baltijas jūrā? Katras valsts ministriem
būtu jālobē savas labākās lietas.”
Restrukturizācijas ietvaros no administrācijas direktora amata pelnītā atpūtā aizgāja Bruno Zeiliņš, un viņa vietā stājās Ansis Zeltiņš.
Ansis Zeltiņš: „Nebija jau tā, ka ienācu tukšā vietā. Pamatos likumdošanas
procesi jau bija izlemti. Smagākais, ar ko nācās saskarties, bija cilvēku ciešā
pārliecība, ka ir lietas, ko nevar mainīt. Daudzos gadījumos vienkāršu jautājumu risināšanā lieki tika tērēta enerģija. Piemēram, kaut vai ar to pašu bāku
pindzelēšanu. Tā taču ir tikai saimnieciska darbība, kas risināma bez īpašām
diskusijām un nav valstiski tik nozīmīgs uzdevums, lai tam veltītu neskaitāmas
stundas. Daudz kas bija nevajadzīgi centralizēts. Tāpēc domāju, ka mana ienākšana administrācijā bija saistīta ar domāšanas un attieksmes maiņu.”

VISS IR PROCESĀ, ARĪ POLITISKAJĀ
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Viss notiek nemitīgā attīstības procesā, no vienkāršotiem paņēmieniem līdz
labi sakārtotai sistēmai. Nāk jauns priekšnieks, nāk jauna kārtība. Taču pēc būtības ko radikāli jaunu izdomāt ir grūti, tāpēc atliek vien procesus likumsakarīgi
turpināt. G. Šteinerts, runājot par paaudžu maiņu, saka: „No kolektīva atjaunošanas viedokļa tas ir veselīgs process. Jautājums tikai, vai vecākus ar ragaviņām
aizved uz mežu, vai arī atļauj tiem nodzīvot atvēlēto laiku. Domāju, ka pārmaiņu laikā daļu tomēr ar ragaviņām aizveda. Bet uzņēmuma reorganizācija jau
vienmēr ir arī juridiski labs paņēmiens, kā veidot jaunu kadru politiku.”
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2009. gada vidū no
darba JA aizgāja Ansis Zeltiņš, un valdes
priekšsēdētāja amatā
iecēla viņa līdzšinējo vietnieku Artūru
B r o k o v s k i - Va i v o d u ,
kurš par savu svarīgāko uzdevumu izvirzīja
labāku sadarbību un informācijas apmaiņu ar
nozares uzņēmumiem,
2000. gads. JA pirmo reizi tiek oficiāli iepazīstināta
jo īpaši ar kuģu īpašniear jauno vadītāju Ansi Zeltiņu, kam stūres ratu
kiem, lai informāciju no
nodod bijušais priekšnieks Bruno Zeiliņš.
IMO un citām starptautiskajām organizācijām
nozares uzņēmumi saņemtu operatīvi.
Jūras administrācijas
darbības principi vairāku restrukturizāciju rezultātā bija skaidri definēti: JA nav ražošanas
uzņēmums, bet ir struktūra ar lielām starptautiskām tiesībām, kuras
darbs pamatojas uz
starptautiskajām konG. Šteinerts, A. Zeltiņš un A. Brokovskis-Vaivods.
vencijām un ir internacionāls. 2000. gadā uzsāktās pārmaiņas bija devušas labu rezultātu arī administrācijas darbinieku profesionālās varēšanas ziņā. Ar laika distanci Zeltiņš
atzina, ka tolaik ikvienam darbiniekam, viņu ieskaitot, bija jāspēj pieņemt
jauno, jāvēlas profesionāli pilnveidoties un cilvēciski augt. Bija izveidots kompakts un labi strādājošs Jūras administrācijas mehānisms. Pat salīdzinot ar
Eiropas attīstītāko valstu līdzīgām struktūrām, kā arī ar Lietuvas vai Igaunijas
jūras administrācijām, Latvijas Jūras administrācijas struktūra bija izveidota
daudz kompaktāka un veiksmīgāk strādājoša, nebija noliedzams, ka JA deleģētās valsts funkcijas tiek pildītas profesionāli. Šķita, ka Jūras administrāciju
nevarētu skart politiskās vētras. Bet skāra.
2009. gadā dienu pirms valsts svētkiem pilnīgi negaidot no darba atbrīvoja Artūru Brokovski-Vaivodu. Šāds Kaspara Gerharda vadītās Satiksmes
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ministrijas lēmums nāca kā pērkona spēriens no skaidrām debesīm, kas
līdzi nesa negaisu, vētru un dubļu peļķes. Tas nekas, ka jūrniecības nozare,
tieši tāpat kā citas tautsaimniecības jomas, prasa pamatīgas zināšanas. Jūrniecība ir tik specifiska nozare, ka nepietiek tikai ar jūrniecības jautājumu
pārzināšanu, ir jāspēj domāt plašāk un strādāt starptautiskā līmenī. Nav
taču nekāds noslēpums, ka Latvijas likumdošana jūrniecības jautājumos
ir pakārtota starptautiskajai likumdošanai, tātad šīs nozares administratīvajiem vadītājiem jābūt kompetentiem starptautiskajā jūrniecības
likumdošanā un profesionāli jāpārstāv valsts starptautiskajās jūrniecības
organizācijās.
Bet Satiksmes ministrijā nevienu tas neinteresēja. Izskatījās, ka tiek kārtotas privātas vai partiju intereses, un privātās ambīcijas un personiskā nepatika
izpaudās labu speciālistu atbrīvošanā no darba.
Kad tika veidota Jūras administrācijas speciālistu komanda, bija stingras
prasības, kas var ieņemt to vai citu amatu, bet nu pēkšņi izrādījās, ka nekas
tāds vairs nav vajadzīgs! Pietiek tikai ar piederību pareizajam politiskajam
spēkam, lai kļūtu par plaša profila speciālistu un būtu kompetents pasta, lidostas, dzelzceļa vai jūrniecības jautājumos. Šāds plaša profila speciālists bija
Nils Freivalds, kurš aizņēma JA valdes priekšsēdētāja vietu.

VIENĀ GADĀ TRĪS PRIEKŠNIEKI
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2010. gads JA bija priekšniekiem pats bagātākais: gada pirmajā pusē savu vadītāja talantu turpināja apliecināt Nils Freivalds, par darbības taktiku
izvēloties krievu ruletes principu: kas būs, tas būs, šaus un tad redzēs, trāpīs
vai netrāpīs. Mainoties politiskajam uzstādījumam Satiksmes ministrijā un
saskaņā ar akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu 2010. gada 3. augustā Nilu
Freivaldu VAS „Latvijas Jūras administrācija” valdes priekšsēdētāja amatā
nomainīja Aigars Krastiņš, kurš no 1997. gada bija vadījis Satiksmes ministrijas
Jūrniecības departamentu un no 2010. gada janvāra strādāja Latvijas Jūras
administrācijā par Jūrniecības standartu un attīstības nodaļas vadītāju. Bija
piepildījusies Aigara Krastiņa kvēlā vēlēšanās, jo, vēl būdams Jūrniecības departamenta direktors, viņš nepārstāja atkārtot: „Jūras administrācija – tas esmu es.” Par laimi Aigars Krastiņš administrācijas vadītāja lomā nepaguva ieiet
pārāk dziļi, bet ar četriem mēnešiem šajā lomā pietika, lai par Jūras administrācijas prioritāti nominētu kuģošanas drošību, atbrīvošanos no nevajadzīgas
birokrātijas un iesāktu JA reorganizācijas plāna izstrādi.
Vissliktāk darbinieki jūtas neizprotamu pārmaiņu laikā, jo neviens vairs
nevar būt pārliecināts, vai viņa profesionālās spējas būs atbilstošas jaunajām
prasībām, precīzāk – jaunā priekšnieka noteiktajiem standartiem. Tieši tā no
2009. gada novembra līdz 2010. gada beigām jutās Latvijas Jūras administrācijas speciālisti.
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MIERS MĀJĀS
„Nenoliegšu, ir savādāk, jo direktora kabinetā līdz šim vienmēr esmu bijis
galda otrā pusē. Bet nav jau arī tā, ka vēl vakar ar kolēģiem biju uz tu, bet no
šodienas uzrunā pieprasu daudzskaitļa formu. Lai gan amats prasa zināmu
subordinācijas ievērošanu, tomēr attiecībām kolēģu starpā jābūt cilvēciskām.
Ja ir kāda risināma problēma, tad to nevajag atlikt, tāpēc mana kabineta durvis vienmēr būs atvērtas,” pēc stāšanās amatā teica JA jaunievēlētais valdes
priekšsēdētājs Jānis Krastiņš. „Mēs ar Ansi esam vienaudži, vienā laikā mācījāmies Latvijas Jūras akadēmijā, vienā laikā atnācām strādāt uz administrāciju,
kopā esam bijuši arī administrācijas valdē, un droši varu teikt, ka šāds vadības
un darbības stils man šķiet simpātisks. Administrācija nav viena cilvēka uzņēmums, tāpēc nav loģiski, ja katrs jauns vadītājs cenšas salauzt iepriekšējo
sistēmu. Administrācijas darbību stipri vien reglamentē Starptautiskās Jūrniecības organizācijas prasības, tāpēc nav lielu iespēju interpretācijām. Nozare
ir ļoti specifiska, un prasības, kas jāievēro, ir stingri reglamentētas. Administrācijas sekmīgs darbs ir atkarīgs no komandas darba, bet komanda šeit tika
veidota no administrācijas dibināšanas dienas. Pa šo laiku ir notikusi paaudžu
maiņa, kas ir loģisks process, un arī kadru maiņa, kas pēc būtības nav nekas
briesmīgs, bet kopumā komanda ir profesionāla, pieredzējusi un gana pozitīvi
noskaņota. Ja mēs visi kopā kaut ko varam darīt, tad mūsu spēkos ir ik dienas
paaugstināt savu kvalifikāciju, celt arvien augstāk profesionālās darbības latiņu, kā arī kopt un uzturēt labu mikrovidi kolektīvā.”

PĒDĒJIE DESMIT
Pēdējo desmit gadu laikā Latvijas Jūras administrācija ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas. Vispirms jau ir mainījušies paši cilvēki, viņi ir daudz mācījušies
un spēj uz risināmajiem jautājumiem un atsevišķām problēmām paskatīties
globāli, pārkāpjot šaurās resora robežas. Mūsdienās viss tik ātri mainās, ka ir
jāprot izsekot visam jaunajam, citādi var iestrēgt vakardienā, izkrist no aprites
un kļūt konkurēt nespējīgi. Jūras administrācijas darbinieki ir iemācījušies
lēmumu pieņemšanā būt elastīgi. Vēsturē palicis laiks, kad viens uzskatīja, ka
viņam taisnība, otrs, ka viņam, un, nespējot vienoties, viens otru sūtīja mācīties. Ja sistēma ir labi attīstīta, tā kļūst dzīvotspējīga, un Jūras administrācijas
sistēma ir pierādījusi dzīvotspēju.
Katrs no cilvēkiem, kas strādājis Jūras administrācijā, ir tai kaut ko devis un
kaut ko atstājis. Administrācija jau nav dators, kopētājs vai galds, administrācija ir cilvēki, un cilvēki ir tie, uz kā viss balstās. ■
Anita Freiberga
LJG 2014
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IR PIENĀCIS KONSTRUKTĪVA
DARBA LAIKS
Jūrlietu departaments ir Satiksmes ministrijas patstāvīga struktūrvienība, kuras mērķis ir savas kompetences ietvaros īstenot
sekmīgu valsts politiku jūrniecības nozarē, ievērojot Latvijai saistošo starptautisko konvenciju un Eiropas Savienības normatīvo
aktu prasības un standartus kuģošanas drošības, piesārņojuma
novēršanas no kuģiem un jūras satiksmes efektivitātes nodrošināšanas jomā. Departaments koordinē jūrniecības normatīvo
aktu izstrādi, lai atbilstoši starptautisko normatīvo aktu prasībām
nodrošinātu kuģošanas drošību Latvijas teritoriālajos ūdeņos,
aizsardzību un jūras piesārņojuma novēršanu, ciktāl tie pieejami
starptautiskajai kuģošanai. Departamenta sastāvā ir departamenta direktors un trīs vecākie referenti.
LAIMA RITUMA departamentu vada kopš 2009. gada, bet pirms
tam bija arī darbs jūrā, jo viņa ar izcilību pabeidza Latvijas Jūras
akadēmiju, iegūstot kuģa vadītāja kvalifikāciju.
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„Tad, kad es mācījos akadēmijā, studijas bija ļoti garas, veseli seši gadi, kas
tiešām ir ļoti ilgs laiks. Tagad mācību process ir krietni īsāks, un tas ir pareizi, jo
cilvēkam laiks dots, cik nu tas ir, tāpēc arī studējot gribas iespējami ātri nonākt
pie rezultāta, kas ļautu virzīties tālāk. Mēs taču visi vēlamies iespējami ātrāk
redzēt pirmos sava darbs augļus,” saka Laima Rituma.
Par to, ka Jūras akadēmija ir bijusi pareizā izvēle, Laima ir pilnīgi pārliecināta un ne mirkli nenožēlo, ka viņas darbs šodien vairs nav saistīts ar jūru, bet ar
jūrlietām gan. „Laikam jau tikai likumsakarīgi, ka nonācu Satiksmes ministrijā,
jo esmu izbaudījusi jūru, tāpēc varu teikt, ka man vairāk piemērots darbs krastā. Bet tie, kuri absolvējuši Jūras akadēmiju un ar kuriem kopā nākas strādāt, ir
konstruktīvi cilvēki, ar kuriem ir patīkami sadarboties,” tā Laima Rituma.
– Pieļauju, ka ikdienas darbā arī ar Latvijas Jūras administrācijas
speciālistiem ir ļoti svarīgi veidot profesionālas un konstruktīvas darba
attiecības.
– Jāteic, ka mums ar Jūras administrāciju ir izdevies konstruktīvi sadarboties
gan vadības, gan ekspertu un juriskonsultu līmenī. Patiesībā tas ir bijis darbs
pie šķietami ikdienišķu jautājumu risināšanas, kas ir devis pozitīvu rezultātu.
Kopā esam veidojuši gan normatīvo aktu grozījumus, gan arī strādājuši pie tik
nozīmīga darba kā Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam
izstrāde tajā sadaļā, kas attiecas uz jūrniecību. Kopīgi esam izvirzījuši mērķi,
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uz kuru jūrniecības nozarei jāvirzās.
Kuģošanas drošība, jūras vides aizsardzība un profesionāla jūrniecības
izglītība ir tie svarīgākie akcenti, kas
pamatnostādnēs skar jūrniecību.
Nopietns kopdarbs ir bijis pie Konvencijas par darbu jūrniecībā: gan
konvencijas ratifikācijas process, gan
konvencijas ieviešana nacionālajos
normatīvajos aktos, gan arī uzraudzība, kas ir sarežģīts un ļoti atbildīgs
darbs.
– Reizēm jau vieglāk ir parakstīt
dokumentu, nekā vēlāk ievērot visu tur rakstīto.
– Par to, ka uzraudzība ir devusi
rezultātu un ir bijusi atbilstoša starptautiski noteiktajiem standartiem,
Laima Rituma.
liecina tas, ka Latvija ir iekļauta Parīzes saprašanās memoranda baltajā sarakstā. Viens ir iekļūt šajā sarakstā, bet
daudz svarīgāk un grūtāk ir šo statusu saglabāt. Un mums to ir izdevies saglabāt, pat par spīti tam, kāda ir starptautiski pieņemtā aprēķināšanas metodika.
Ļoti svarīga ir karoga valsts uzraudzība, tāpēc visiem vajadzētu apzināties, ka
likumi ir domāti, lai tos ievērotu, un tas nozīmē, ka ikvienam kuģu īpašniekam
ir jāsaprot, ka arī no viņa un tieši no viņa ir atkarīgs mūsu valsts statuss. Visas
prasības ir ieviestas ar vienu mērķi – lai kuģot un strādāt jūrā būtu droši.
– Starptautiskās jūrniecības institūcijas īpaši aktualizē jūrniecības
izglītības jautājumus.
– Arī mūsu pamatnostādnēs bez iekļūšanas un palikšanas baltajā sarakstā ir
aktualizēti jūrniecības izglītības jautājumi. Jūrnieku reģistrs kopā ar jūrniecības
mācību iestādēm ir uzsācis jaunas jūrniecības izglītības koncepcijas izstrādi.
Cerams, ka kopīgiem spēkiem viņiem izdosies nonākt pie visiem pieņemamas
un progresīvas izglītības koncepcijas, kas ļaus Latvijas jūrniekiem sekmīgi konkurēt darba tirgū. Tas, cik ātri šo koncepciju varēs ieviest, lielā mērā būs atkarīgs arī no Izglītības un zinātnes ministrijas, kas kopā ar Satiksmes ministriju ir
iesaistīta jaunās koncepcijas veidošanā. Transporta attīstības pamatnostādnēs
2018. gads ir minēts kā jūrniecības izglītības reformu izpildes termiņš.
– Otra lieta, kam starptautiski pievērsta uzmanība, ir jūrnieku pārkvalifikācijas jautājums.
– IMO stratēģija virzīta uz to, lai darba tirgū ienāk vairāk jūras virsnieku, lai
skaitliskā attiecība starp ierindas jūrniekiem un jūras virsniekiem sliektos par
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labu jūras virsniekiem. Mēs nevaram ignorēt starptautiskās prasības, tāpēc
arī Latvijas pamatnostādnēs ir ietverts šis jautājums. Ja Latvijai izdotos darba
tirgum sagatavot vai pārkvalificēt iespējami vairāk jūrnieku, par to varētu
tikai priecāties, jo nedrīkst aizmirst, ka Latvijas jūrnieki atrodas starptautiskās konkurences apstākļos un ierindas jūrnieki nav vislabāk atalgotie, kā arī
konkurence šajā nodarbinātības sektorā ir daudz lielāka. Ja valsts izglītības
sistēma cilvēkam dod iespēju un arī viņam pašam ir vēlēšanās papildināt
savas zināšanas, uzlabot darba apstākļus un izpeļņu, tad mēs varam cerēt uz
labiem rezultātiem.
– Jūrlietu departaments kopā ar Jūras administrāciju piedalās arī
starptautiska līmeņa pasākumos.
– Ņemot vērā, ka Jūrlietu departamentā mēs esam tikai četras, galveno
darbu starptautiskajās organizācijās un galvenās ekspertīzes, protams, veic
Jūras administrācijas speciālisti, bet arī departaments savu iespēju robežās
piedalās, piemēram, IMO Jūras vides komitejas un Kuģošanas drošības komitejas sanāksmēs. Piedaloties vairākiem dalībniekiem, ir iespēja strādāt vairākās darba grupās, kas notiek paralēli plenārsesijai. Tieši tas ir ļoti svarīgi, jo ļauj
sekot līdzi procesiem, kā top starptautiskie regulējumi.
– Kādi būs Jūrlietu departamenta izaicinājumi, kad Latvija no 2015.
gada 1. janvāra uz pusgadu kļūs par Eiropas Savienības prezidējošo
valsti?
– Mūsu izaicinājumi ir līdzīgi visas valsts pārvaldes sistēmas izaicinājumiem – tā ir mūsu zināšanu un spēju pārbaude. Sagatavošanās posmā mēs
uzzinām daudzas jaunas lietas, bet no mums prasa arī daudz lielāku atdevi.
Pagaidām mēs neredzam daudz konkrētu projektu, kas būtu mūsu nozarei
virzāmi. Ir diezgan daudz jautājumu, par kuriem atbildīga ir Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija vai Labklājības ministrija, bet Satiksmes
ministrija ir kā līdzatbildīgā institūcija, kas nozīmē, ka mēs strādājam ar dokumentiem un izsakām savu viedokli, kā arī nepieciešamības gadījumā iespēju
robežās aicinām koriģēt kāda jautājuma nostādni. Cieša sadarbība ir arī ar
Briseles kolēģiem, piemēram, Ansi Zeltiņu.
– Izvērtējot Jūras administrācijas darbību divdesmit gados, kāds,
jūsuprāt, ir administrācijas veikums?
– Ir ratificētas praktiski visas jūrniecībai svarīgās starptautiskās konvencijas, un tas parāda, ka paveikts ir tiešām daudz. Protams, skatoties ar šodienas
izpratni, daudzas lietas varēja veidot arī savādāk, bet laikam jau pa priekšu
nevar aizskriet. Jūras administrācija ir tiesīga iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei, Jūrlietu departaments savukārt koordinē visus procesus,
un mēs no savas puses cenšamies visu paveikt profesionāli, tāpēc atliek vien
cerēt, ka iesāktā labā sadarbības prakse turpināsies. ■
Uzklausīja Anita Freiberga
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JŪRAS ADMINISTRĀCIJA NOPIETNU
IZAICINĀJUMU PRIEKŠĀ
Latvijas Jūras administrācija savu 20. dzimšanas dienu svin
Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā. Tas ir laiks, kad
katram gribas apstāties darba steigā un mierīgi padomāt par aizvadīto laiku un to, kas sagaida turpmāk. JA valdes priekšsēdētājs
JĀNIS KRASTIŅŠ aicina administrācijas ļaudis šo brīdi izmantot,
mazliet atvilkt elpu, atcerēties pateikt labus vārdus ne tikai saviem tuvākajiem, ģimenei, bet arī kolēģiem, jo ikdienā tas reizēm
piemirstas.
„Personīgi es gribu lielu paldies
pateikt visam Jūras administrācijas
kolektīvam par ieguldīto darbu. Tādā uzņēmumā kā mūsējais cilvēki ir
svarīgākais pamatresurss. Protams,
darbam nepieciešams arī attiecīgs
aprīkojums, bet, ja nebūs, kas ar to
strādā, turklāt, kas īpaši svarīgi, strādā
saskaņoti, tad nekādi rezultāti nebūs
iespējami. Es novēlu mūsu cilvēkiem
uz lietām vienmēr skatīties pozitīvi
un vienmēr būt vērstiem uz attīstību!” saka valdes priekšsēdētājs.
Sāksies jauns gads, un atkal nāksies
atgriezties jau ierastajā straujajā darba ritmā. Visu Latvijas Jūras adminisJānis Krastiņš.
trācijas kolektīvu gan tuvākā, gan arī
mazliet tālākā nākotnē sagaida lieli izaicinājumi, ir pārliecināts Jānis Krastiņš.
Viens no tuvākajiem izaicinājumiem būs Latvijas prezidentūra ES Padomē.
Tā radīs lielu papildu slodzi visiem, kas tajā būs iesaistīti. Vienlaikus tā būs laba
skola – pieredze, ko citādi nevar iegūt, un jebkura pieredze ir vērtīga, kaut gan
tā nenāk viegli. J. Krastiņš uzsver, ka prezidentūras laikā cer uz labu sadarbību
gan ar Satiksmes ministriju, gan nozares institūcijām, ar kurām arī līdz šim
sadarbība lielākoties bijusi veiksmīga.
„Jārēķinās ar to, ka pēc prezidentūras kā pēc jebkura nopietna darba var
iestāties atslābums, taču mūsu uzdevums būs sasniegto līmeni noturēt.
Prezidentūras laiks noteikti parādīs dažādas problēmas, kam būs jāpievērš
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pastiprināta uzmanība. Vienlaikus ir skaidrs, ka mēs esam tik lieli, cik esam,
tādēļ jāiemācās noteikt prioritātes un koncentrēties uz būtisko.”
Darba apjoms Jūras administrācijā pēdējā laikā ir pieaudzis un turpinās
pieaugt saistībā ar dažādām starptautiskajām konvencijām, kuras nesen
stājušās spēkā. Pirmkārt jāmin MLC konvencija un viss, kas saistīts ar jūrnieku
darbu. Daudzi jautājumi nav atrunāti normatīvajos aktos gan nacionālajā, gan
arī starptautiskā līmenī, daudzi normatīvie akti vēl ir tapšanas stadijā. „Mūsu
lielākais izaicinājums ir veidot tādu vidi, kas būtu labvēlīga jūrniekiem, bet lai
neciestu arī kuģu īpašnieki. Citiem vārdiem sakot, lai ieguvēji būtu gan darba
ņēmēji, gan devēji,” skaidro JA valdes priekšsēdētājs.
Ļoti svarīgs uzdevums ir elektronisko pakalpojumu ieviešana, tas nenoliedzami ir liels potenciāls uzņēmuma attīstībai. J. Krastiņš atzīst, ka jārēķinās ar
zināmu pretestību, kādu parasti rada procesi, kas prasa pārmaiņas gan cilvēku
darbībā, gan domāšanā. Tas ir nenovēršami, taču, kad cilvēki ir pielāgojušies
jaunajiem apstākļiem, tad visbiežāk jau pēc neilga laika šķiet dīvaini, ka vēl
nesen bija iespējams strādāt citādi. „Tas, protams, ir process, kam nepieciešami gan materiālie resursi, gan vēl jo vairāk intelektuālais potenciāls. Mūsu
mērķis ir panākt, lai apmierināti justos klienti, nevis tikai ieviest e-pakalpojumus pašas ieviešanas dēļ. Daudz kas būs atkarīgs arī no tā, kā šie procesi
attīstīsies visā pasaulē, jo skaidrs, ka mēs neesam un nevaram būt izolēti no
tās,” skaidro J. Krastiņš.
Runājot par izaicinājumiem, kas sagaida katru no JA struktūrvienībām,
valdes priekšsēdētājs uzsver, ka Hidrogrāfijas dienestu (HD) gaida nopietni
uzdevumi saistībā ar HELCOM mērījumiem un ES projektu par mērījumu
intensifikāciju un datu apmaiņas sistēmas uzlabošanu, kurā HD gatavojas
iesaistīties, kā arī datu bāzes attīstīšanu – kontekstā arī ar e-pakalpojumiem.
„Līdz šim mūsu datu bāzes galvenā prioritāte bija kuģi un kuģošanas drošība,
bet tagad pieaug to datu apjoms, kas nav saistīti ar navigāciju. Runa ir gan par
jūras telpiskās plānošanas direktīvu, gan citiem jautājumiem. Jo vairāk pēta,
jo kļūst skaidrāks, ka pašlaik daudzviet tiek izmantoti neadekvāti dati,” saka
J. Krastiņš.
Jūrnieku reģistra (JR) speciālistiem viena no galvenajām aktualitātēm ir
jūrniecības izglītības koncepcija. „JR ir veikti dažādi pētījumi, kas pierāda, ka
mums ir pamats bažām par nozares nākotni. Viedokļi par jūrniecības izglītību
un tās problēmām ir dažādi, nereti diametrāli pretēji, un tas, protams, visu
vēl vairāk sarežģī. Jāatzīst gan, ka mūsu valstī izglītības sistēma vispār ir nesaprotama: kā gan var būt tā, ka gandrīz visās augstākās izglītības iestādēs
tiek finansētas vienādas programmas, lai sagatavotu speciālistus, pēc kuriem
nav pieprasījuma?! Tajā pašā laikā uzmanība netiek veltīta programmām, kas
gatavo nevis bezdarbniekus, bet tautsaimniecībai vajadzīgus speciālistus.
Jūrniecības nozare ir tikai viens no piemēriem, pēc jūrniekiem ar augstāko
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izglītību pieprasījums ir ļoti liels, turklāt jūrnieki ir tie, kas valsts budžetā ieplūdina ārvalstīs nopelnīto naudu vairāku simtu miljonu apmērā ik gadu!” uzsver
J. Krastiņš.
Arī JR nopietni jāstrādā pie e-pakalpojumu ieviešanas, turklāt atrodot zelta
vidusceļu – lai klientiem pakalpojumi būtu ērti, vienkārši saņemami un reizē
atbilstu visiem starptautiskajiem normatīviem.
Viens no Kuģošanas drošības departamenta (KDD) izaicinājumiem ir nezaudēt vietu Parīzes saprašanās memoranda baltajā sarakstā. KDD un Kuģu
reģistram (KR) sadarbojoties jāturpina darbs, lai palielinātu kuģu skaitu zem
Latvijas karoga. „Tas, protams, prasa ievērojamus resursus. No otras puses,
mums jāsaglabā pašlaik nostabilizējusies situācija, kad iespējama cieša sadarbība ar ikvienu no mūsu karoga kuģu īpašniekiem, lai tie no mums vienmēr
varētu saņemt visu nepieciešamo palīdzību un atbalstu. KR jāturpina strādāt
pie e-vides attīstīšanas, uzlabošanas un vienkāršošanas. Savukārt KDD jāturpina celt ekspertu līmeni dažādās jomās – MLC konvencijas, ISPS un citās.
Mūsu mērķis ir veidoties par ekspertu centru – lai mūs tā uztvertu gan Latvijas
mērogā, gan reģionā un arī vēl tālāk. Patiesībā mēs tagad neesam sliktākajās
pozīcijās, tiekam sadzirdēti un novērtēti, taču noteikti varam vēl vairāk un
labāk,” ir pārliecināts valdes priekšsēdētājs.
Runājot par visa uzņēmuma perspektīvām, J. Krastiņš uzsver, ka kopīgi
jāstrādā, lai palielinātu ieņēmumus, kas dos iespēju attīstībai. Nepieciešama
arī jaunu darbinieku piesaistīšana, lai zināšanas tiktu nodotas „dabiskā ceļā”,
neveidojoties pārrāvumiem starp paaudzēm. Turklāt arī jaunie speciālisti var
kaut ko jaunu iemācīt ilggadējiem darbiniekiem. Vairākās struktūrās pašlaik
ir pienācis nenovēršamais paaudžu maiņas laiks, taču ir pamats būt pārliecinātiem, ka Jūras administrācijas kolektīvs paliks tikpat spēcīgs, saliedēts,
draudzīgs un dzīvespriecīgs kā līdz šim. ■
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PERSONĀLA INSPEKTORS –
VIDUTĀJS STARP DARBA
DEVĒJU UN ŅĒMĒJU
„Strādāju par personāla daļas vadītāju kādā būvfirmā, kad man
pajautāja, vai nezinu kādu, kas varētu strādāt par personāla inspektoru Jūras administrācijā, tur meklējot darbinieku. Metu kaunu pie malas un vaicāju, vai es nederētu. Tagad pat grūti pateikt,
bet laikam jau zemapziņā jutu, ka īsti labi uzņēmumam neiet, kaut
gan neviens no darbiniekiem vēl neko nezināja. Taču tad izrādījās,
ka es biju pēdējā, kas gan algu, gan atlaišanas naudu vēl saņēma bez problēmām. Tā nonācu administrācijā – man lūdza kādu
ieteikt, un es ieteicu sevi!” atceras ILGA KOČINA, Latvijas Jūras
administrācijas personāla inspektore.
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Jūras administrācijā Ilga strādā kopš 2008. gada. Ar savu priekšgājēju,
personāla inspektori Gitu Innusu viņa satikusies tikai uz īsu brīdi, un Gita
pajautājusi, vai Ilga kādreiz ir strādājusi jūrniecības nozarē. „Es tajā brīdī nesapratu, kāpēc tāds jautājums un cik tad īpašs var būt darbs šajā nozarē. Tagad
saprotu – tomēr ir īpašs. Joprojām atceros savus pirmos iespaidus. Nu, kaut
vai plānošana – visi tādi solīdi, stalti, daži formās, runā konkrēti, pārliecināti
par sevi. Jā, pavisam citādi cilvēki,” atzīst Ilga.
Runājot par darbu, Ilga uzsver: viens no viņas netiešajiem, bet ļoti svarīgajiem pienākumiem ir cilvēku iedrošināt. „Jauns cilvēks sāk strādāt, viņam bieži
vien ir neērti kaut ko jautāt tiešajam priekšniekam, parādīt savu nezināšanu.
Es saku: ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet man jebkurā laikā! To gan es stāstu
vairāk par personāla inspektora darbu vispār, Jūras administrācijas vadība
ir ļoti demokrātiska, var aiziet un visu izrunāt. Taču reizēm arī uz to cilvēks
jāiedrošina, reizēm tomēr man pašai vispirms jāparunā ar vadību. Laikam jau
personāla inspektors vairāk ir kā darba devēja pārstāvis, taču es jūtos kā vidutāja starp darba devēju un darba ņēmējiem,” spriež Ilga.
Ja administrācijā ir cilvēki, kuri nereti žēlojas, ka nepazīst visus kolēģus,
īpaši jaunos un tos, kuri strādā citās telpās, piemēram, Jūrnieku reģistrā, kas
neatrodas vienā ēkā ar pārējām administrācijas struktūrām, tad Ilga saka, ka
viņa gan visus pazīstot, viņai nereti jautājot: kas tas tāds, kas tikko bija atnācis?
Ilga parasti ir pirmā, kuru jaunais darbinieks satiek, un pēdējā, no kuras atvadās, no darba administrācijā aizejot. „Man tomēr ir ļoti svarīgi, lai cilvēks, kurš
aiziet no administrācijas, neaiziet ar rūgtumu sirdī. Ir darbinieki, kuri neiztur
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Biroja administratore Sigita Lazdāne (no kreisās) un Ilga Kočina.

pārbaudes laiku. Tad es cenšos ar katru aprunāties, palīdzēt saprast, kuras tad
izrādījušās viņa vājās vietas, ieteikt, ko vajadzētu ņemt vērā, uzsākot darbu citur. Patiesībā jau es savā ziņā veidoju to darba devēja tēlu – cilvēks aizies strādāt citur, bet aiznesīs līdzi savus iespaidus par administrāciju. Bieži vien darbinieki nāk pie manis prasīt padomu it kā sīkumos, taču konkrētajā brīdī viņiem
tas ir svarīgi: par atvaļinājumiem, par slimības lapām, tēvi nereti interesējas
par iespēju ņemt bērna kopšanas atvaļinājumu. Nav jau tik vienkārši cilvēkam
visās likumdošanas normās orientēties. Es varu dot padomu, kaut ko ieteikt,
bet lēmums jau katram pašam jāpieņem,” skaidro personāla inspektore.
„Ja cilvēkiem pieliek algu, tad es esmu tā, kas to paziņo, visi priecājas, es
arī tās pozitīvās emocijas saņemu. Bet, ja jāuzsaka darbs, tad arī tas ir mans
pienākums, un tas ir ļoti smagi,” atzīst Ilga.
Ilga ir tā, kura ļoti labi jūt noskaņojumu kolektīvā – gan sarunās ar darbiniekiem, gan arī apkopojot strādājošo ikgadējās novērtēšanas un anonīmo
aptauju par darbinieku apmierinātību rezultātus. „Pēc šiem rezultātiem uzreiz
var pateikt, ka cilvēki Jūras administrācijā jūtas droši. Patiesībā tas, kas rakstīts
novērtēšanas aptaujās, kuru autori zināmi, neatšķiras no anonīmās aptaujas
anketām. Darbinieki ir gatavi runāt atklāti, neslēpjoties, nebaidoties no represijām. Arī vadītāji tiek vērtēti neslēpjoties. Gadās jau, ka kāds saka: tā jau dažs
labs vadītājs var sarakstīt un samest par sevi kastītē tikai pozitīvas atsauksmes,
tas nav objektīvi! Bet tā taču nav spēle par pirmo, otro vai trešo vietu, aptauja
ir tāpēc, lai tu pats zinātu, ko par tevi domā, lai saprastu, kas varbūt jāpamaina.
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JA kolektīvs pēc teritorijas sakopšanas talkas.

Anketās cilvēki nereti runā par to, ka svarīga ir materiālā stimulēšana, bet ne
mazāk svarīgi ir zināt un saprast, kādi ir uzņēmuma mērķi, kas jādara, lai tos
sasniegtu. Mums klibo informācijas apmaiņa par to, kas notiek uzņēmumā.
Struktūrvienību vadītāji tiekas plānošanā, tur svarīgas lietas tiek izrunātas, bet
ne vienmēr tas nonāk līdz struktūrvienībās strādājošajiem. Taču es redzu, ka
pie šā jautājuma nopietni tiek strādāts,” saka inspektore.
Vērtējot Jūras administrācijas kolektīvu, Ilga saka: ļoti izglītots! „Iznāk papētīt kolēģu izglītību, pieredzi, dzīves gājumu, un jāatzīst – rodas respekts!
Cilvēki ir punktuāli – kas jādara, tas jādara. Es mācījos kursos par darba aizsardzību, pasniedzēja bija no Valsts darba inspekcijas, viņa uzreiz teica: „Ā, jūs
esat no Jūras administrācijas, nu jā, tur jau visi ir zinoši un kompetenti, tur viss
sakārtots.” Līdzīgas situācijas ir gadījušās vairākkārt, un tad es, protams, jūtos
lepna, ka pārstāvu tādu uzņēmumu! Ne jau visi zina, kas ir Jūras administrācija, mūsu darbs tomēr ir specifisks, bet tie, kuri zina, kuriem iznācis ar mūsu
uzņēmumu saskarties, parasti atsaucas ļoti pozitīvi. Tas ir patīkami. No otras
puses, tas uzliek arī papildu atbildību – tiekoties ar citu uzņēmumu, arī ar citu
nozaru pārstāvjiem, tu vairs neesi vienkārši Ilga, tu reprezentē savu uzņēmumu. Ir svarīgi to apzināties,” uzsver Ilga Kočina. ■
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JŪRNIEKU REĢISTRĀ DARBS
VĒRSTS UZ MĒRĶI UN REZULTĀTU
„Tas, ka esmu kļuvis par jūrnieku, daļēji ir ģimenes tradīciju turpināšana.
Mans vectēvs bija kapteinis uz zvejas kuģiem, tēvs kuģu mehāniķis, sākotnēji
man nebija viegli pieņemt lēmumu – kļūt par stūrmani vai tomēr mehāniķi. Ilgi
svārstījos, bija tā piecdesmit pret piecdesmit, vairākas reizes pat mainīju izvēli
par labu vienai vai otrai profesijai. Beigās tomēr izlēmu mācīties par mehāniķi,
iestājos Rīgas jūrskolā, pēc tam mācījos Latvijas Jūras akadēmijas koledžā un
tad arī akadēmijā. Sākot mācīties jūrskolā, pirmais iespaids bija par fizikas un
matemātikas ļoti intensīvo apguvi. Daudzi kursa biedri tika atskaitīti, daudzi
aizgāja paši, no vairāk nekā 40 jūrskolā uzņemtajiem kuģu mehāniķiem akadēmiju absolvēja tikai seši. Mēs bijām cerējuši, ka jūrskolā mums uzreiz mācīs
speciālos priekšmetus, mācīs, kas tad īsti ir kuģis un jūrnieka profesija. Jāatzīst,
ka arī mācoties akadēmijā joprojām bija iespaids, ka fizikas un matemātikas
ir stipri par daudz. Kāpēc tas vajadzīgs, sapratu tikai tad, kad sāku strādāt un
teorētiskās zināšanas sāku izmantot praksē, kā arī mācoties Rīgas Tehniskajā
universitātē,” tā savu ceļu uz jūru atceras Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra Konvencionālās uzraudzības daļas vadītājs Kalvis Innuss.
Kalvis atceras arī dažus kuriozus no savu jūrnieka gaitu pirmsākumiem. Pirmajā jūras praksē viņš devies 17 gadu vecumā kopā ar sava vecuma kadetu – topošo kuģu vadītāju. „Prakses vadītājs mums pateica, ka kuģis atrodas Pēterburgā, un iedeva ostas kontaktinformāciju, un tā nu mēs devāmies uz pilnīgi svešu
un mums nepazīstamu zemi, ar krievu valodu mums kā bija, tā bija. Pirms došanās ceļā bija uztraukums gan par to, kā izdosies nokļūt līdz galamērķim, gan
arī par paredzēto sešus mēnešus garo jūras praksi. Pēterburgā mani pārsteidza
krievu cilvēku milzīgā atsaucība un laipnība, pateicoties tai nonācām galā bez
liekiem sarežģījumiem. Prakses sākums man pagāja jūras slimības gaidīšanas
režīmā. Vecākie kolēģi arī deva padomus, kā tai gatavoties, taču galu galā jūras
slimību tā kārtīgi arī nepiedzīvoju. Pirmā ārzemju osta mums bija kādā Londonas priekšpilsētā, ar kapteini bija vienošanās, ka kadetus laidīs krastā. Mēs
paprasījām kapteiņa vecākajam palīgam atļauju un devāmies ceļā, taču mums
nebija ne mazākās nojausmas, kāda ir sistēma ostās. Nokāpjot no kuģa, mēs
vienkārši gājām kaut kur gar žoga malu, apkārt ostas iekārtām, pa pļavu, ārā no
ostas. Kad tāpat atgriezāmies, mūs jau pie trapa sagaidīja pārskaities stūrmanis
un tūlīt aizsūtīja pie kapteiņa. Izrādās, šī osta atrodas blakus militārajai rūpnīcai,
un nevienam ārvalstu jūrniekam vispār nebija atļauts nokāpt krastā. Kapteinis
vaicāja, kā mēs tikām ārā no ostas, mēs teicām, ka vienkārši gājām, kamēr
izgājām, bet viņš mums neticēja. Visvairāk kapteinis uztraucās, vai tik neesam
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kādam pateikuši, no kura kuģa esam, bet mums neviens neko nebija prasījis, jo
mēs jau nevienu vispār nebijām satikuši,” stāsta Kalvis.
Pabeidzot akadēmiju, Kalvis, tāpat kā daudzi jaunie latviešu jūras virsnieki,
darba gaitas sāka kompānijā „Teekay Shipping”. „Tajā laikā mums visiem lielākais bubulis bija armija, tāpēc bija jādomā, kur vēl varētu mācīties. Es iestājos
maģistrantūrā Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas
fakultātē. Tad tikai tā īsti varēju novērtēt savas akadēmijā apgūtās zināšanas,
jo, kaut gan mācījos dienas nodaļā, mācības viegli varēju savienot ar darbu uz
kuģa, universitātē ierodoties gandrīz tikai uz sesijām. Jūrā nostrādāju salīdzinoši
neilgi, un tad man radās iespēja pastrādāt Rīgas domes Vides departamentā,
saistībā ar rūpnieciskā piesārņojuma jautājumiem. Pēc darba jūrā jutos šokēts
par to, cik darbs krastā ir birokrātisks un vienmuļš. Darbība galīgi nebija vērsta
uz rezultātu, tikai uz procesu – paša procesa pēc. Pretimnākšana cilvēkiem bija
minimāla, uz iesniegumiem pārsvarā tika atbildēts formāli atrakstoties, nemeklējot risinājumus un cēloņus problēmām. Jau pēc gada sapratu, ka tas nu galīgi
nav man domāts, un gatavojos doties atpakaļ jūrā. Izejot veselības pārbaudi jūrnieku poliklīnikā, es žurnālā „Jūras Vēstis” izlasīju sludinājumu, ka Jūrnieku reģistrs meklē darbinieku Konvencionālās uzraudzības daļā. Aizsūtīju savu CV un
pieteikuma vēstuli, un tiku uzaicināts uz darba interviju. Tā ilga trīs stundas. Jau
tajā pašā dienā mani nosūtīja uz datora testu, kam es galīgi nebiju gatavs, tomēr
darbu dabūju un sāku strādāt par vecāko inspektoru,” atceras daļas vadītājs.
Salīdzinot ar darbu pašvaldībā, Kalvi ļoti pozitīvi pārsteidzis darba stils
Jūras administrācijā – tas vairs nebija darbs, kas vērsts uz procesu, bet gan
uz mērķi un rezultātu. „Otra lieta, kas mani pārsteidza, bija Jūrnieku reģistra
vadītāja kapteiņa Spridzāna stingrais tvēriens – disciplīna, darba organizācija,
striktā pienākumu sadale. Domē kolēģi kļuva nemierīgi un rosīgi jau vismaz
stundu pirms darba beigām, te darba diena beidzas, bet neviens vēl mājās
neiet, visi strādā,” saka Kalvis.
Konvencionālās uzraudzības daļas ikdienas darbs pirmkārt saistīts ar jūrniecības izglītības iestāžu, tai skaitā jūrnieku kursu, uzraudzību, lai mācību
programmas atbilstu visiem starptautiskajiem standartiem un prasībām,
kas ir obligāts priekšnosacījums Latvijas jūrnieku kvalifikācijas dokumentu
atzīšanai starptautiskā mērogā. Bez tam tiek uzraudzīta arī jūrnieku darbā
iekārtošanas kompāniju darbība, tiek atzīti jūrnieku ārsti, kuri novērtē jūrnieku veselības stāvokli. „Jūrnieku reģistrā ir izveidojusies lieliska komanda, te
strādā cilvēki, uz kuriem var pilnībā paļauties, un tas ir ļoti svarīgi, lai varētu
kaut ko sasniegt,” atzīst Kalvis. Strādājot Jūras administrācijā, ikdienā gan esot
jūtams, ka Jūrnieku reģistra speciālistiem pietrūkst saskarsmes ar pārējo administrācijas kolektīvu. „Mēs te dzīvojam paši savu dzīvi, taču gribētos vairāk
kopīgu pasākumu. Savulaik administrācija regulāri rīkoja sporta spēles, tas
bija ļoti būtiski tieši kolektīva saliedēšanai.”■
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KUĢOŠANAS DROŠĪBAS
DEPARTAMENTĀ
BANGOŠANĀS NORIMUSI
„Domājot par laiku, ko esmu nostrādājis Kuģošanas drošības departamentā, nāk prātā teiciens: jūra šalc, viļņo, bango un tad atkal
šalc. Citiem vārdiem sakot, cilvēki strādā, viss notiek, un tad nāk
vētra, visu sagriež ar kājām gaisā, bet, kad vētra norimusi, atkal
iestājas mierīgs darba ritms. Kuģošanas drošības departamentā
tāds bangošanās laiks bija 2009. un 2010. gadā, kad Jūras administrācijā notika vadības maiņa un KDD reorganizācija,” saka
RAITIS MŪRNIEKS, Kuģošanas drošības departamenta direktors,
kurš darbu Jūras administrācijā sāka kā kuģošanas drošības inspektors 2007. gadā.
Vislielāko paldies R. Mūrnieks vēlas pateikt Gunāram Šteinertam, pirmajam
KDD direktoram, kas saviem pēctečiem šajā amatā atstājis labu mantojumu.
G. Šteinerts strādāja laikā, kad visa Latvijas kuģošanas drošības likumdošana bija jāsaskaņo ar ES
prasībām, un tas neapšaubāmi bija nopietns
izaicinājums.
„Nākamais lielais izaicinājums bija laiks, kad
viena otrai sekoja traģēdijas ar Latvijas zvejas
kuģiem. Bija skaidrs, ka
šajā jomā likumdošanā
nepieciešami uzlabojumi, lai tādas traģēdijas
vairs neatkārtotos. Līdzīga situācija bija arī
ar tā sauktajiem atpūtas
kuģiem, bet par laimi
nopietns darbs pie uzlabojumiem šajā jomā
tika sākts, nesagaidot
traģiskus negadījumus.
Raitis Mūrnieks.
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traģiskus negadījumus.
Ja runājam par kuģošanas drošību vispār, tad
jāatceras, ka šogad aprit simt gadu, kopš spēkā stājās SOLAS konvencija. Tas, protams,
ir pasaulē nopietnākais
instruments kuģošanas
drošības garantēšanai.
Taču kuģu skaits pasaulē šajos 100 gados
ir palielinājies vairāk
Renalds Pučekas (no kreisās) un Andrejs Tīrmanis.
nekā trīs reizes. Tomēr
vēl daudz ātrāk salīdzinājumā ar kuģu skaita
pieaugumu at tīstās
tehnoloģijas. Mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā. Pašlaik jau situācija ir tāda, ka jūrnieks
vairs netiek līdzi tehnoloģiju straujajai attīstībai. Nokļūstot uz jauna
kuģa, viņam ļoti daudz
kas jāapgūst gandrīz
pilnīgi no jauna. Tas ir
Igors Lapšins (no kreisās).
izaicinājums ikvienam
jūrniekam. Tikmēr kuģošanas drošības speciālistiem nepieciešams visu laiku
analizēt, turēt ausis vaļā, lai visu laiku būt pussoli priekšā iespējamai nelaimei,” uzsver R. Mūrnieks.
Kuģošanas drošības departamenta stiprākā kārts nenoliedzami ir eksperti,
vismaz tā tam vajadzētu būt, atzīst R. Mūrnieks. „Problēma ir tā, ka par ekspertu nepiedzimst, ir vajadzīgs laiks, lai ekspertus izaudzinātu. Kad kļuvu par
KDD direktoru, mums departamentā bija divi eksperti – Ģertrūde Aniņa un
Jānis Zlidnis. Pateicoties krīzei, mēs tikām pie veselas virknes ekspertu, kuri
kļuva lieki Satiksmes ministrijai un pārnāca strādāt pie mums. Skaidrs, ka nosaukums vien nevienu par ekspertu nepadara. Ir jāattīstās, jāmācās, un tieši
ar profesionālu ekspertu pilnveidošanu mēs pēdējos gados nodarbojamies.
Piedalāmies dažādās ar jūrniecību saistītās sanāksmēs gan Latvijā, gan ārpus
Latvijas, kur iegūstam neatsveramu pieredzi.
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Pēdējā laikā jūrniecībā sevišķi aktualizējušies ar vides drošību saistītie
jautājumi, tā saucamā „zaļā kuģošana” – sēra saturs degvielā, LNG kā kuģa
degviela, Baltijas jūras īpašais statuss, un tur mūsu ekspertiem paveras ļoti
plašs darba lauks,” skaidro departamenta direktors.
Nopietns izaicinājums departamentam bija jaunais inspekciju režīms, kas
stājās spēkā 2011. gadā (joprojām tiek dēvēts par jauno režīmu). Inspekcijā
bija jāievieš procedūras, kas paredz, ka kuģu inspekcijas nepieciešamības
gadījumā ir jāveic arī brīvdienās. „Arī kuģošanas drošības inspektoriem visu
laiku jābūt gataviem mācīties. Laikam jau tā ir, ka cilvēki laika gaitā atslābinās,
un tad ir derīgi viņus no jauna sapurināt.
Jūrniecībā ne uz brīdi nevar atslābināties, jo šī transporta nozare attīstās ļoti strauji, tā regulāri pakļauta jaunu drošības standartu ieviešanai. 2010. gadā
Latvijā notika Starptautiskās jūrniecības organizācijas (IMO) audits, kura gaitā
vērtēja, vai visi kuģošanas drošības garantēšanas instrumenti tiek pareizi
izmantoti. Arī vesela virkne Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) auditu ir
bijuši, tie liek visu laiku būt līmenī, liek domāt līdzi, kas svarīgs mums, kas visas
Eiropas kuģošanas drošībai un aizsardzībai,” saka R. Mūrnieks.
Ilgu laiku Jūras administrācijas speciālisti nopietni strādāja, lai Latvija iekļūtu Parīzes saprašanās memoranda baltajā sarakstā, no 2012. gada mēs esam
šajā sarakstā, bet tagad katru gadu jācīnās par to, lai tajā noturētos. R. Mūrnieks uzsver, ka kopš 2010. gada KDD regulāri tiekas ar kuģu īpašniekiem.
Attieksme no īpašnieku puses ir atšķirīga, taču, kā atzīst KDD direktors, šīs tikšanās vismaz mudina īpašniekus padomāt par kuģošanas drošības jautājumu
saistību ar viņu biznesu.
Šogad aprit 10 gadu, kopš ieviests Starptautiskais kuģu un ostu aizsardzības kodekss. Lai ieviestu Kodeksa prasības, sākotnēji tika izveidota atsevišķa
Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija. Tagad tās uzdevums ir uzraudzīt, kā
aizsardzības prasības tiek ievērotas.
„Tas darbības modelis, ko tagad departamentā esam izveidojuši, pašlaik
ir optimāls. Var sacīt, ka bangošanās ir rimusi un jūra atkal šalc. Gribu teikt
lielu paldies visiem departamenta darbiniekiem, jo viens jau nav cīnītājs.
Liels paldies Jūras administrācijas juristiem, ar viņiem mums ir ļoti veiksmīga
sadarbība. Un ļoti laba sadarbība ir ar Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamentu,” saka direktors
Viņš gan piebilst: nevajag iedomāties, ka viss ir pilnīgi ideāli. „Viss jau
atkarīgs no tā, cik dziļi esam gatavi rakt. Pašlaik nosedzam tikai jūrniecības
pamatlietas. Skaidrs, ka mēs neesam nekādi dižie spēlētāji uz jūras lielvalstu
fona. Tomēr mūs sadzird, un tas ir svarīgi,” uzskata R. Mūrnieks. ■
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KUĢU REĢISTRĀCIJA IR
UZTICĪBAS BIZNESS
Latvijas Kuģu reģistrs ar Ministru padomes lēmumu Nr. 238 izveidots 1991. gada 13. septembrī. 1992. gada 2. decembrī to iekļāva
Jūras lietu ministrijas sistēmā kā valsts dienestu. Ar MK 1994. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 75 Kuģu reģistrs kļūst par jaunizveidotās
Latvijas Jūras administrācijas struktūrvienību.
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Kuģu reģistra pamatfunkcija ir kuģu un atpūtas kuģu, kā arī ar tiem saistīto
tiesību reģistrācija un kuģošanas līdzekļu reģistra publiskas ticamības uzturēšana. Jāatzīmē, ka tieši atpūtas kuģu reģistrēšana pēdējo divu gadu laikā
ieņem arvien lielāku īpatsvaru Kuģu reģistra darbībā.
Taču pēdējos gados Kuģu reģistra speciālisti aizvien vairāk iesaistās pasākumos, kuru mērķis ir informēt ārvalstu kuģu īpašniekus par Latvijas karoga
priekšrocībām un palielināt zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaitu.
Lai piesaistītu kuģus Latvijas Kuģu reģistram, 2013. gadā Jūras kodeksā tika
izdarīti grozījumi, kas nosaka, ka reģistrēt savus kuģus zem Latvijas karoga ir
tiesības jebkuras valsts kuģu īpašnieku kompānijai. „Tas gan nozīmē, ka šādas
tiesības ir juridiski, ierobežojumi pastāv tehniskā ziņā – kuģiem jāatbilst Latvijas un Eiropas prasībām. Nav tā, ka Latvija savā reģistrā uzņem jebkuru kuģi,
svarīgs ir gan kuģa vecums, gan tehniskais stāvoklis, reģistrētie pārkāpumi un
citi kritēriji. Latvija tomēr ir Parīzes saprašanās memoranda baltajā sarakstā,
un mēs gribam tur palikt arī turpmāk,” uzsver Kuģu reģistra inspektors Ģirts
Aleksandrovs.
Lai kuģu īpašnieki operatīvi un bez sarežģījumiem varētu saņemt jebkuru
viņus interesējošu informāciju par kuģu reģistrēšanu zem Latvijas karoga un
Latvijas karoga priekšrocībām, ir izveidota platforma latvianshipregistry.eu.
Izmantojot šo mājas lapu, ir iespējams arī sazināties ar Kuģu reģistra speciālistiem. „Pasaules prakse rāda, ka ikviens, kam ir interese par kuģu reģistrēšanu, saziņu sāk ar kuģu reģistru, nevis, piemēram, jūrnieku reģistru, kādu no
inspekcijām vai kādu citu struktūru. Tāpēc mēs esam izveidojuši sava veida
vienas pieturas aģentūru – mūsu klientiem pietiek sazināties ar mums, un
mēs gādājam, lai viņi saņemtu visu nepieciešamo informāciju „no vienām rokām”, atsevišķi nevēršoties dažādās Latvijas Jūras administrācijas struktūrās,”
skaidro Ģ. Aleksandrovs.
2013. gada septembrī Latvijas Jūras administrācijas speciālisti Zviedrijā, Gēteborgā, piedalījās pasākumā „Donso Shipping Meet 2013”, kur tikās visas lielākās Zviedrijas kuģu kompānijas un pakalpojumu sniedzēji. Latvijas pārstāvji
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Raimonds Vingris (no labās), Svetlana Šalaja un Ģirts Aleksandrovs.

iepazīstināja ar Latvijas karoga priekšrocībām un prezentēja jaunizveidoto
platformu latvianshipregistry.eu. Nākamais šāds pasākums tiks organizēts
2015. gadā, un, iespējams, Kuģu reģistra pārstāvji piedalīsies arī tajā.
Interesi par Latvijas Kuģu reģistru izrāda kuģošanas sabiedrības gan no
ES valstīm – Vācijas, Holandes, Itālijas, gan trešajām valstīm. Tomēr kuģošanas biznesā lēmumi netiek pieņemti sasteigti, tas parasti ir ilgstošs process.
„Jāsaprot, ka tas ir uzticības bizness, kurā nav vietas īstermiņa izdevīguma
meklēšanai. Mūsu plusi ir baltā saraksta karogs, nodokļu režīma priekšrocības, pozitīvas izmaiņas likumdošanā. Mīnuss ir atsevišķu ārvalstu banku
neuzticēšanās Latvijai, kas ir nesenās finanšu krīzes sekas. Liela daļa kuģu
īpašnieku nevar mainīt karogu, jo bankas tam nepiekrīt, taču, pacietīgi strādājot pie Latvijas karoga tēla popularizēšanas, kā arī pastāvīgi apliecinot, ka
esam uzticams partneris, mēs ceram mainīt šo nepamatoto neuzticību pret
Latvijas valsti un iespējamo kuģošanu zem tās karoga,” atzīst Kuģu reģistra
inspektors.
Pašlaik noris aktīva komunikācija ar vairākām Vācijas kuģu kompānijām.
Kompānija „Fehn Ship Management” martā bija uzaicinājusi JA pārstāvjus uz
tikšanos, kurā piedalījās arī citi kuģu īpašnieki. Vairākas Vācijas kompānijas
aktīvi sazinās ar Kuģu reģistra speciālistiem un izvērtē piedāvātas iespējas.
Novembrī zem Latvijas karoga reģistrēts Vācijas firmas „Reederei Elbrecht
GmbH&Co. KG” sauskravas kuģis „Tomke”.
„Mēs meklējam dažādas iespējas kuģu kompāniju piesaistīšanai. Pašlaik
tiek izvērtēts jautājums par reģistrācijas atlaižu piešķiršanu firmām, kuras zem
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Latvijas karoga reģistrētu vairākus kuģus,” saka
Kuģu reģistra vadītājs
Raimonds Vingris.
Kuģu reģistra darbinieki lielas cerības saista
ar Latvijas prezidentūru
Eiropas Savienībā, kuras
laikā pavērsies papildu
iespējas informēt par
kuģošanu zem Latvijas
karoga, ieguvumiem un
priekšrocībām, kas saistīti ar kuģu reģistrāciju
Latvijā.

TURPINA PIEAUGT ZEM LATVIJAS KAROGA
REĢISTRĒTO KUĢU SKAITS
2014. gadā turpinās 2013. gadā aizsākusies tendence – pakāpenisks kuģu
skaita pieaugums Latvijas Kuģu reģistrā. No 2014. gada 1. janvāra līdz 2015.
gada 1. janvārim reģistrēto kuģu skaits palielinājies no 352 līdz 372.
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Kuģu skaits gan palielinājies, galvenokārt pateicoties palīgflotes vienību
skaita pieaugumam no 171 līdz 185.
Kuģu ar bruto tilpību virs 500 skaits pieaudzis par sešiem – no 46 līdz 52.
Šajā kategorijā aizvadītajā gadā no reģistra izslēgti divi un reģistrēti seši
zvejas kuģi, kā arī izslēgti divi un reģistrēti četri sauskravas kuģi. No jauna
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reģistrētie sauskravas kuģi ir 1992. gadā Vācijā būvētais „Rix Cristal”, 1996. gadā Krievijā būvētais „Rix Flevo”, 1991. gadā Vācijā būvētais „Rix Star” un 2000.
gadā Nīderlandē būvētais „Tomke”.
Reģistrēto SOLAS konvencijas kuģu skaits pieaudzis līdz 20 (iepriekš 19),
pasažieru kuģu skaits – līdz 23 (21), kravas kuģu skaits – līdz 21 (20).
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Ļoti strauji aizvadītajā gadā pieaudzis Kuģu reģistrā reģistrēto atpūtas
kuģu skaits – no jauna reģistrētas 43 buru jahtas, no reģistra izslēgtas trīs, no
jauna reģistrētas 14 motorjahtas, izslēgtas divas. Līdz ar to reģistrēto jahtu
skaits pieaudzis par 52 un sasniedzis 566. Jāpiebilst, ka laika posmā no 2008.
līdz 2013. gadam jahtu skaits reģistrā pieauga tikai par 55 – gandrīz tikpat cik
2014. gadā. ■
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HIDROGRĀFIJAS DIENESTS GATAVS
PALIELINĀT DARBĪBAS JAUDU
Latvijas Hidrogrāfijas dienests (HD) dibināts 1992. gadā. Hidrogrāfu ikdienas darbs ir kuģu ceļu un ostu dziļuma mērīšana,
jūras karšu izgatavošana, navigācijas līdzekļu (bāku, boju un citu
kuģiem domātu zīmju) kontrole un uzraudzība, kā arī kuģošanas
drošības informācijas apkopošana un izplatīšana.
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, pie kā strādā JA hidrogrāfi,
ir Baltijas jūras galveno kuģu ceļu uzmērīšana saskaņā ar Baltijas
jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) lēmumu. Hidrogrāfi
šos mērījumus veic, izmantojot pašu projektēto hidrogrāfijas kuģi
„Kristiāns Dāls”, kas darbu sāka 2001. gadā.
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Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta vadītājs Aigars Gailis:
„Patiesībā var teikt, ka 1992. gadā bija jāsāk no nulles, jo nebija nekādu līdzekļu hidrogrāfisko mērījumu veikšanai. Pirmie pašu konstruētie peldlīdzekļi bija
tādas peldošas būdiņas, ko daudzi kolēģi vēl atceras. Tās izskatījās dīvaini,
taču kalpoja teicami līdz pat 2008. gadam, kad hidrogrāfisko mērījumu veikšanai vietās, kur nevarēja piekļūt kuģis „Kristiāns Dāls”, tika iegādāts kuteris
„Blesser”.
Hidrogrāfijas dienests lielas pārmaiņas piedzīvoja 2000. gadā, kad notika
Jūras administrācijas reorganizācija. Hidrogrāfijas dienesta darbinieki palika
tikai Jūras administrācijā un lielajās ostās. 2004. gadā tika ieviesta navigācijas līdzekļu monitoringa sistēma, tā palīdzēja atklāt nepilnības navigācijas
līdzekļu darbībā, piemēram, atklājām, ka Kolkas un Irbes bākām ziemā ar
saules bateriju enerģiju nepietiek. 2006. gadā tika pieņemti Ministru kabineta
noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem un to apsaimniekošanu,” atceras A. Gailis.
Hidrogrāfijas dienesta Kartogrāfijas daļas speciālisti pamatoti var lepoties
ar to, ka jau kopš 2012. gada ir ieviesta karšu drukāšana pēc pieprasījuma, līdz
ar to vairs nav nepieciešamas noliktavas, neveidojas gatavo karšu uzkrājumi,
sāk izzust tāda lieta kā papīra navigācijas karšu korektūras, jo vieglāk ir nopirkt
jaunu karti, cenu starpība korektūrai un jaunai kartei vairs nav liela. Elektroniskās kartes šodien ir līdzvērtīgas papīra kartēm. Visi Latvijas teritoriālie ūdeņi
ir pilnībā pārklāti gan ar papīra, gan elektroniskajām kartēm, turklāt Latvijas
Hidrogrāfijas dienests bija viens no pirmajiem pasaulē, kas nodrošināju savu
ūdeņu pilnīgu pārklājumu ar elektroniskajām kartēm.
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Hidrogrāfijas dienesta speciālisti tiekas ar ostu navigācijas līdzekļu uzturēšanas darbiniekiem.

Pēdējos gados vairāki Hidrogrāfijas dienesta speciālisti – gan kartogrāfi,
gan hidrogrāfi – ir mācījušies un saņēmuši sertifikātus, kas apliecina, ka viņi
kvalificēti var strādāt jebkurā pasaules valstī. Dienestā pašlaik ir divi starptautiskās „B” kategorijas hidrogrāfi un divi „B” kategorijas kartogrāfi, un šādu
speciālistu sagatavošanas praksi plānots turpināt.
Šogad Hidrogrāfijas dienests iegādājās jaunu kuteri, kam tika dots vārds
„Sonārs”. Kuteris ir pilnībā aprīkots hidrogrāfisko mērījumu veikšanai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo, 2008. gadā iegādāto kuteri, jaunais ir lielāks, ar
augstāku jūras spēju, uz tā nodrošināti daudz labāki darba apstākļi. Taču A.
Gailis neslēpj, ka tiek domāts arī par jauna hidrogrāfijas kuģa iegādi. „Kristiāns
Dāls” godam kalpo jau 13 gadus, taču dienestam būtu nepieciešama lielāka
mērījumu jauda. Mūsu kaimiņiem igauņiem ir trīs hidrogrāfijas kuģi, nemaz
nerunājot par somiem un zviedriem. Protams, jauns kuģis nav lēts prieks,
taču ir cerības, ka lielāko daļu nepieciešamā finansējuma varētu segt no ES
fondiem.
„Pašlaik gatavojamies iesaistīties Zviedrijas Jūras administrācijas koordinētā projektā par intensificētu dziļumu mērījumu veikšanu jūrā (HELCOM plāni)
un modernas hidrogrāfijas informācijas sistēmas ieviešanu līdz 2020. gadam.
Mēs nevaram atļauties stāvēt uz vietas, visu laiku ir jāmeklē iespējas attīstīties,” uzsver A. Gailis.
Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienests aktīvi iesaistās Starptautiskās Hidrogrāfijas organizācijas (IHO) un Starptautiskās bāku asociācijas
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(IALA) darbā. Dienests starptautiskā līmenī ir atzinīgi novērtēts. 2012. gadā
IHO 18. konferences vadība tika uzticēta Latvijas Jūras administrācijas valdes
priekšsēdētājam, bijušajam ilggadējam Hidrogrāfijas dienesta vadītājam
Jānim Krastiņam. Pēc konferences Latvijas Ārlietu ministrija un Satiksmes
ministrija saņēma IHO prezidenta vēstuli ar pateicību par J. Krastiņa darbu
konferences vadītāja amatā.

BALTIJAS JŪRAS VALSTU HIDROGRĀFU KONFERENCE
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No 10. līdz 12. jūnijam Rīgā notika Starptautiskās Hidrogrāfijas organizācijas (IHO) Baltijas jūras valstu Hidrogrāfijas komisijas (BSHC) 19. konference, kurā piedalījās pārstāvji no Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Polijas, Vācijas, Igaunijas,
Krievijas un Latvijas. Konferencē piedalījās arī IHO direktors Mustafa Iptes.
M. Iptes ziņoja konferences dalībniekiem par IHO aktualitātēm, īpašu uzmanību pievēršot kapacitātes palielināšanas jautājumiem. Pašlaik IHO ir 82
dalībvalstis, un IHO direktors pajokoja, ka ļoti svarīgi palielināt šo skaitu līdz
apaļam simtam. „Vairāk dalībvalstu – augstāks prestižs un lielāks budžets!”
sacīja M. Iptes. IHO direktors informēja par IHO ārpuskārtas konferenci, kas
notiks šā gada oktobrī Monako. Parasti IHO konferences notiek ik pēc pieciem
gadiem, taču pēdējā laikā konstatēts, ka tas laiks ir pārāk ilgs un nereti tiek
kavēta svarīgu jautājumu operatīva risināšana.
Konferencē tika runāts par hidrogrāfijas datu bāzu optimizāciju, lai nodrošinātu jau uzkrāto un arī turpmāk iegūto hidrogrāfijas datu uzglabāšanu,
pārbaudi un apstrādi, kā arī eksportēšanu atbilstoši dažādiem pieprasījumiem. Konferences dalībnieki tika informēti par izaicinājumiem, kas var
rasties nākotnē saistībā ar jaunā hidrogrāfijas informācijas standarta S-100
ieviešanu (S-101(ENC); S-102(BAG);...;S411(ledus informācija);...). Atšķiras
dažādu valstu izpratne par šo jautājumu, nopietni tiek strādāts pie tā, lai
jauno standartu ieviešana neradītu sarežģījumus kuģotājiem un jūras karšu
izgatavotājiem. Visticamāk, jaunais standarts varētu tikt ieviests praksē ne
agrāk par 2018. gadu.
Vairākas dalībvalstis informēja, ka pārtrauc papīra karšu izgatavošanu,
izņemot konkrētās valsts ūdeņu kartes, jo pieprasījums pēc papīra kartēm
strauji sarūk. Konferences laikā tika runāts par jūras dziļumu mērīšanu no
gaisa, izmantojot ar lāzerskeneri aprīkotus lidaparātus (LIDAR). Daudzviet
pasaulē šādi mērījumi jau tiek veikti, taču joprojām nav skaidrs, vai tie būs
iespējami Baltijas jūrā, ņemot vērā šīs jūras apgrūtināto caurredzamību
arī šiem lāzeriem. Saistībā ar standartu S-100 tika skatīts arī jautājums par
e-navigāciju un tās pētījumiem un praktiskiem ieviešanas izmēģinājumiem
dažādos EU projektos. Tika ziņots, ka e-navigācijas jautājumi tiks skatīti arī
šogad rudenī notiekošajā ekstraordinārajā Starptautiskajā hidrogrāfijas konferencē (5EIHC).
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BSHC konferences
laikā katra dalībvalsts
sniedz pārskatu par
paveikto kopš iepriekšējās tikšanās reizes, kā
arī ziņo par valstij svarīgākajiem jautājumiem.
Latvijas pārstāvji informēja kolēģus par to, ka
Hidrogrāfijas dienesta
vajadzībām ir iegādāts
un tiek gatavots darbam jauns kuteris, tiek
veikta hidrogrāfijas un
kartogrāfijas datu bāzu
reorganizācija, kuras
mērķis ir optimizēt datu uzglabāšanu datu
bāzēs un datu tālāku
izmantošanu. Latvija
ir pilnībā pārgājusi uz
papīra karšu drukāšanu
J. Krastiņš (no labās) un M. Iptes.
tikai pēc pieprasījuma,
tas ir, klientam pasūtot navigācvijas kartes, tās tiek izdrukātas ar aktuālo
korektūru un tipogrāfijas kvalitātē un ir droši izmantojamas uzreiz kuģošanai. Tālāk gan kartes jāuztur aktuālas pašiem, izmantojot Latvijas Jūras administrācijas izdotos ikmēneša „Paziņojumus jūrniekiem”. Bez tam Latvijas
Jūras administrācija pamatoti lepojas ar to, ka visas Hidrogrāfijas dienestā izdotās navigācijas publikācijas, izņemot kartes, ir pieejamas internetā
(www.lja.lv/index.php?action=736) un ir bez maksas.
Konferencē tika izvērtēta darbība dažādos projektos, arī Latvija piedalās
vairākos ES projektos, kuru mērķis ir kuģu ceļu sakārtošana, kuģošanas drošības un jūras ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana.

IALA-AISM KONFERENCE
No 26. līdz 31. maijam Spānijas pilsētā Lakorunjā (A Coruna) notika Starptautiskās Jūras navigācijas līdzekļu un bāku pārvalžu asociācijas (IALA-AISM)
asamblejas 18. konference, kurā piedalījās ap 600 delegātu no aptuveni 50
asociācijas dalībvalstīm un navigācijas līdzekļu industrijas pārstāvji.
Latviju konferencē pārstāvēja Latvijas Jūras administrācijas (JA) valdes
priekšsēdētājs Jānis Krastiņš un JA Hidrogrāfijas dienesta vadītājs Aigars Gailis.
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Asociācijas asamblejas
konferences tiek rīkotas reizi
četros gados, tajās gan izvērtē četru gadu laikā paveikto,
gan izskatīta aktuālos nozares jautājumus. Asamblejas
konferenču starplaikos darbs
notiek vairākās komitejās,
darbu koordinē un apstiprina IALA-AISM padome. Padomi ievēl asambleja.
Aigars Gailis un Jānis Krastiņš.
2014. gads īpaši nozīmīgs
ir Lielbritānijai, jo šīs valsts navigācijas līdzekļu apsaimniekošanas dienests
(Trinity House) atzīmē 500 gadu jubileju. Ņemot vērā šo nozīmīgo gadskārtu,
IALA-AISM konferencē uzstājās Lielbritānijas karaliskā princese Anna.
Asamblejas sesijā tika apspriests jautājums par organizācijas statusa maiņu
uz starptautiskas starpvalstu organizācijas statusu. Pašlaik IALA ir nevalstiska
organizācija, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Francijas likumdošanu.
„Notika balsošana, un vairākums atbalstīja statusa maiņu. Mēs gan tam nepiekritām, jo uzskatām, ka organizācija strādā labi savā pašreizējā statusā, un
statusa maiņa, visticamāk, tās darbu un operativitāti neuzlabos, toties palielināsies izmaksas, līdz ar to dalības maksas, kas mums nav pieņemami,” skaidro
J. Krastiņš. Tomēr asambleja pieņēma rezolūciju, kas ļauj padomei strādāt
starptautiska statusa iegūšanas virzienā. „Taču tas būs ilglaicīgs process,”
piebilst J. Krastiņš.
Konferences laikā tika apstiprināta organizācijas darbības stratēģija 12 gadiem, kā arī darba plāns nākamajiem četriem gadiem. „Viens no svarīgākajiem
veicamajiem pasākumiem tuvāko gadu laikā būs dažādu līdz šim sagatavoto
rekomendāciju revīzija, jo gadu gaitā rekomendācijas par kādām konkrētām
tēmām izrādās sagatavotas vairākkārt, tās vai nu dublējas, ir nepilnīgas vai
pat pretrunīgas. Tiks veikta rekomendāciju konsolidācija un nepieciešamības
gadījumā atjaunošana,” uzsver A. Gailis.
Konferences laikā tika prezentēts izdevums „Naviguide 2014”, ko pirms
katras IALA-AISM asamblejas konferences apstiprina padome.
Lakorunja kā konferences norises vieta nebija izvēlēta nejauši – tieši
šajā pilsētā atrodas pasaules vecākā bāka, to apmeklēja arī konferences
dalībnieki.
Konferences laikā notika arī nozares industrijas rīkotā izstāde, kurā tika prezentēti jaunumi bāku un boju aprīkojumā, monitoringā un uzturēšanā. ■
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KARTOGRĀFI VĒRTĒ PĀRMAIŅAS
JŪRĀ UN KRASTĀ
„Pēc izglītības esmu ģeogrāfe, pirms nonācu Jūras administrācijā, strādāju privātfirmā būvniecības nozarē. Kad atgriezos no
dekrēta atvaļinājuma pēc pirmā bērna piedzimšanas, man bija
pārdomu laiks, gribējās darbu, kas vairāk atbilstu manai izglītībai. Tad padzirdēju, ka ir tāda Jūras administrācija, kurā ir arī Mērniecības daļa. Aizsūtīju uz Jūras administrāciju savu CV, jo vairāki
no bijušajiem kursabiedriem jau strādāja tieši šajā nozarē. Tikos
ar toreizējo administrācijas valdes priekšsēdētāju Ansi Zeltiņu,
aprunājāmies, un tad viņš jautāja, vai nevēlētos strādāt par kartogrāfi – Hidrogrāfijas dienests tieši meklēja kartogrāfus. Tajā pašā
dienā tikos ar Hidrogrāfijas dienesta vadītāju, arī ar Kartogrāfijas
daļas vadītāju, ar nākamajiem kolēģiem. Tā nācu uz mērniecību,
bet nonācu kartogrāfijā! Un labi, ka tā!” saka Hidrogrāfijas dienesta Kartogrāfijas daļas vecākā kartogrāfe LINDA PURIŅA.
Linda kategoriski apstrīd pieņēmumu, ka kartogrāfa darbs varētu šķist
vienmuļš. „Var jau būt, ka no malas kādam tā izskatās, vieni vienīgi cipari,
taču patiesībā tas ir darbs, kurā nekad neiestājas rutīna. Mēs visu laiku vērtējam, kas ir mainījies, vērtējam hidrogrāfu mērījumus un citu informāciju. Pat
braucot ar ģimeni kaut kur pie jūras, visu laiku turpinām vērtēt, kā krasta līnija
mainījusies, kur kāds jauns tornis vai cits orientieris parādījies vai nomainījies,
jo mums ne vienmēr laikus tiek sniegta informācija par izmaiņām krastā.
Krasta vizuālā izskata čekošana jau kļuvusi par tādu profesionālo kretīnismu.
Bet mums ir svarīgi, kas aktuāls, mēs izlemjam, kura informācija kartēs jāatjauno, jāmaina vai jāizziņo. Turklāt visu laiku attīstās programmas, nāk jaunas,
mainās standarti, darbs ne brīdi nekļūst garlaicīgs vai vienmuļš. Ostās – tur
jau vispār darbība ne mirkli neapsīkst, viss, kas attiecas uz kartēm, mainās
nepārtraukti. Sadarbojamies ar kaimiņiem igauņiem, lietuviešiem, zviedriem,
ar kuriem saiet mūsu ūdeņu robežas, pētām, kāpēc kaut kas atšķiras un nesakrīt,” par savu darbu stāta Linda.
Viņa labprāt atceras, ka kartogrāfi arī devušies jūrā kopā ar hidrogrāfiem,
braukuši ar hidrogrāfu kuģi „Kristiāns Dāls”. „Bija ļoti svētīgi redzēt, kā hidrogrāfi strādā, kā tiek veikti mērījumi un kā nonāk pie tiem rezultātiem, kurus
saņemam un ar ko tālāk strādājam mēs,” atzīst kartogrāfe.
Kartogrāfi sagatavo gan papīra, gan elektroniskās kartes. Pamatprincipi
jau tādi paši, taču atšķiras prasības, noformējums. „Protams, pieprasījums pēc
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papīra kartēm maz pamazām samazinās, tomēr tās
ir vajadzīgas joprojām,
īpaši jau jahtotājiem, arī
uz mazajiem atpūtas kuģiem. Lielajiem kuģiem,
protams, ir elektroniskās
kartes. Taču man šķiet,
ka neviena valsts pasaulē
vēl nav pilnībā atteikusies
no papīra kartēm,” spriež
Linda.
Viņa novērtē, cik patīkami strādāt, ja pieejams
viss nepieciešamais profesionālais aprīkojums,
ko Jūras administrācijā
strādājošie nereti uztver
kā pašsaprotamu. „Ir jau
tā, ka par iestādes vadību
katrs savu reizi pakurn,
Linda Puriņa.
taču patiesībā administrācijas vadība par cilvēkiem tiešām rūpējas. Nu, kaut vai mācības – atrod
līdzekļus mācībām, kursiem, kas tiešām nav lēts pasākums, saglabā darba
vietu, ja kursi ir mēnešiem gari. Turklāt netiek aizmirstas arī ģimenes, bērniem
ir dāvanas uz Ziemassvētkiem, sievietes vienmēr tiek apsveiktas Mātes dienā.
Es varu salīdzināt attieksmi, jo esmu strādājusi arī privātā firmā un zinu, ka ne
visur ir tā kā Jūras administrācijā. Arī tad, kad gāju dekrēta atvaļinājumā ar
otro bērniņu, attieksme bija ļoti cilvēcīga – nekādu „bet kas tagad tavā vietā
strādās?”. Nemaz jau nerunājot par to, ka darba vieta ir stabila, darbiniekiem
nav jādomā par to, vai algas izmaksās noteiktā datumā, vai kaut kad.”
Runājot par saviem kolēģiem administrācijā, Linda saka īsi: kolektīvs it foršs!
Protams, darba jautājumos gadās, ka viedokļi nesakrīt, gadās sastrīdēties,
taču tas viss ir normāli darba procesā un nesabojā attiecības kolēģu starpā.
„Gribētos gan, lai mēs visi paši būtu aktīvāki. Ir jau viegli kritizēt vadību – nekas nenotiek, nekādi pasākumi! Bet, kad tiek kaut kas organizēts, piemēram,
Ziemassvētku balle, tad atsaucība nemaz nav tik liela, kā varētu cerēt.”
Bet ir viena lieta, ko Linda kolēģos vērtē visaugstāk: „Te visiem ir vienkārši
kolosāla humora izjūta! Gan mums pašiem savā starpā, gan aizejot pie hidrogrāfiem, gan satiekoties ar pārējiem kolēģiem. Cilvēki Jūras administrācijā
patiesībā ir ļoti pozitīvi!”■
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BALTIJAS VALSTU JA SPECIĀLISTI
APSPRIEŽ NOZARES AKTUALITĀTES
No 3. līdz 5. septembrim Engures novadā notika ikgadējā Baltijas
valstu jūras administrāciju tikšanās. Tās galvenais mērķis ir dalīties pieredzē par gada laikā paveikto, pārrunāt kopīgās problēmas
un meklēt risinājumus, kā arī saskaņot viedokļus dažādos aktuālos
starptautiska mēroga jūrniecības nozares jautājumos. Šāds ikgadējs pasākums tiek organizēts kopš 1997. gada kādā no Baltijas
valstīm, un šogad kolēģus uzņēma Latvijas Jūras administrācija.
Sanāksmes gaitā administrāciju vadītāji informēja kolēģus par nozares
aktualitātēm savā uzņēmumā un valstī. Lietuvas pārstāvji dalījās pieredzē
par uzdevumiem un darbiem, kas saistīti ar prezidentūru Eiropas Savienības
Padomē, piebilstot, ka Lietuvas prezidentūras laiks tomēr iekritis salīdzinoši
mierīgā periodā. Aizvadītajā gadā Lietuvas Jūras administrācijā notika EMSA
inspekcijas, un lietuvieši pateicās latviešiem un igauņiem, kuri EMSA inspektorus bija uzņēmuši pirms tam un snieguši Lietuvas kolēģiem nepieciešamo
informāciju, lai sagatavotos pārbaudei.
Pa šo gadu nedaudz mainījusies Lietuvas Jūras administrācijas struktūra,
mazākās struktūrvienības līdzekļu taupīšanas nolūkā apvienotas. Lietuva joprojām ir Parīzes saprašanās memoranda baltajā sarakstā, taču, kā informēja
Lietuvas Jūras administrācijas vadība, visticamāk, nākamgad nāksies no šī saraksta izkrist, jo šogad notikušas vairākas Lietuvas kuģu aizturēšanas ārvalstu
ostās. Lietuvas kuģu reģistrā pamazām sarūk tirdzniecības kuģu skaits, taču
nedaudz pieaugusi zvejas flote. Lietuvieši pieminēja, ka iedibinājuši jaunu tradīciju – Starptautiskajā bāku dienā atvērt kādu no bākām apskatei, un cilvēku
interese par šādu iespēju bijusi liela.
Igaunijas Jūras administrācijas pārstāvji ziņoja, ka Igaunijas kuģu reģistrā
tikpat kā vairs nav tirdzniecības kuģu. „Mūsu politiķi ne visai grib ar šo jautājumu nodarboties, taču mēs joprojām mēģinām to bīdīt. Tagad vismaz mums
ļauj par to runāt, agrāk vispār nevēlējās to aiztikt,” sacīja Igaunijas Jūras administrācijas direktors Andrus Maide. Toties pieaug pasažieru kuģu skaits, arī
kompānija „Viking Line” savu jaunāko prāmi reģistrējusi zem Igaunijas karoga.
Palielinās arī pārvadāto pasažieru skaits – pagājušajā gadā bija deviņi miljoni,
šogad varētu būt vēl vairāk. Tallinā uzbūvēta jauna kruīza kuģu piestātne.
Igaunijā lielas pāmaiņas notikušas jūrniecības izglītībā – igauņiem vairs
nav savas jūras akadēmijas, tā koledžas statusā pievienota Tallinas Tehnoloģiju institūtam. Igaunijas Jūras administrācija joprojām nodarbojas ar starp
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Igaunijas Jūras administrācijas direktors Andrus Maide (no kreisās),
Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš un
Lietuvas Jūras administrācijas direktors Robertīns Taraševičs.
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Igaunijas salām kursējošo prāmju būvniecību, vairākiem prāmjiem korpusus
būvē Rīgā, pēc tam aprīko Sāremas kuģu būvētavā. Igaunijā tiek atzīmētas
vairākas jūras dienas – Eiropas Jūras diena maijā, Tallinas Jūras diena jūlijā un
Kuresāres Jūras diena augustā, un visos šajos pasākumos piedalās arī Igaunijas Jūras administrācija.
Latvijas Jūras administrācijas speciālisti informēja par problēmām, kādas
radušās pēc MLC konvencijas stāšanās spēkā. Tā kā Lietuva šo konvenciju
ratificēja vēlāk, tur tā stājās spēkā pavisam nesen, bet Igaunija vēl nav to ratificējusi. Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš norādīja, ka pēc konvencijas stāšanās spēkā strauji pieaug no jūrniekiem saņemto
sūdzību skaits, lai ar tām tiktu galā, būs nepieciešami papildu resursi.
Lai palielinātu kuģu skaitu Latvijas Kuģu reģistrā, tiek nopietni strādāts
ar vairāku valstu, tai skaitā Vācijas un Zviedrijas, kuģu īpašniekiem, taču tas
ir ilglaicīgs process. Latvija joprojām ir Parīzes memoranda baltajā sarakstā,
šogad līdz septembrim Latvijas kuģi nebija aizturēti. Hidrogrāfijas dienests
ir nedaudz mainījis darbības principus, veicot HELCOM mērījumus, līdz ar to
izdevies panākt mērījumu apjoma pieaugumu. Darbam tiek gatavots nesen
iegādātais jaunais hidrogrāfijas mērījumu kuteris. Latvija nopietni gatavojas
prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, divi speciālisti kopš šā gada sākuma strādā Briselē, lai jau laikus būtu procesā. Daudzi administrācijas speciālisti
beiguši speciālas nozares ekspertu apmācības programmas.
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Pēc apmainīšanās ar
informāciju par svarīgākajām aktualitātēm
konkrēti jautājumi tika
skatīti darba grupās,
ko veido administrāciju
speciālisti, kas ikdienā
nodarbojas ar attiecīgajiem jautājumiem –
kuģošanas drošību,
jūrnieku sagatavošanu
un sertifikāciju, kuģu
un ostu aizsardzību un
hidrogrāfijas darbiem.
Kuģošanas drošības
un vides aizsardzības
darba grupa īpašu uzmanību pievērsa karoga valsts un ostas valsts
kontroles aktualitātēm,
tai skaitā koncentrētajai
ostas valsts kontroles
inspekciju kampaņai,
kas Parīzes saprašanās
memoranda dalībvalstīs
notiek no 1. septembra
līdz 30. novembrim. RuTiekas Baltijas valstu jūras administrācijas.
nājot par problēmām,
kas saistītas ar MLC konvencijas ieviešanu, tika secināts, ka nevienā no Baltijas
valstīm neviens kuģis nav aizturēts šīs konvencijas prasību pārkāpumu dēļ.
Darba grupā tika spriests par tā saukto sēra direktīvu, ar to saistītie grozījumi visās trijās valstīs stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī, līdz tam jāpagūst
saskaņot nacionālo tiesību aktu prasības ar starptautiskās direktīvas nosacījumiem. Aktuāla ir arī konvencija par balasta ūdeņiem, un sanāksmes dalībnieki
pauda bažas, ka ostas nav gatavas balasta ūdeņu pieņemšanai. Ostās ir nepieciešamas balasta ūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Visās trijās valstīs aktuāls ir jautājums par atpūtas kuģu reģistrāciju un tehniskajām pārbaudēm, taču reģistrācijas kārtība katrā valstī ir atšķirīga. Latvijā
motorlaivas, kuru garums nepārsniedz 12 metrus, reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcija, nevis Jūras administrācija. Savukārt tehnisko pārbaužu principi
Baltijas valstīs ir līdzīgi.

gg.indd 129

LJG 2014

129

3/9/15 9:32:19 PM

Jūras administrācija
Jūrnieku sagatavošanas un sertifikācijas darba grupa apmainījās ar informāciju par prasībām komerciāli izmantojamo atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanā, kā arī par problēmām jūras cenza noteikšanā jūrniekiem, kas strādā uz
dažādiem kuģiem. Darba grupā tika runāts par izaicinājumiem, ieviešot STCW
konvencijas Manilas grozījumus. Visu valstu pārstāvji atzina, ka pats ieviešanas process ir veiksmīgi pabeigts, tomēr šī procesa laikā atklājušās daudzas
neskaidrības.
Īpaši tika pārrunāts jautājums par elektroniskajām jūrnieku datu bāzēm.
Igaunijas speciālisti iepazīstināja kolēģus ar darbu, kas paveikts, gatavojoties
elektroniskās datu bāzes ieviešanai un tiešsaistes pieslēguma izmantošanai.
Runājot par jūrniecības izglītības problēmām, tika atzīmēts, ka studiju programmas būtu jāpieskaņo nozares prasībām, tas arī palīdzētu labāk risināt
augstskolu beidzēju nodarbinātības problēmas. Tāpat nepieciešams optimizēt studentu uzņemšanas kritērijus.
Hidrogrāfijas dienestu pārstāvji sprieda par iesaistīšanos jūras telpiskajā
plānošanā. Katrā no valstīm par šo jautājumu atbild citas ministrijas. Igaunijas
un Lietuvas administrāciju uzdevums jūras telpiskās plānošanas procesā ir
tikai nodrošināt hidrogrāfijas informāciju atbildīgajām ministrijām, kamēr
Latvijas Jūras administrācija būs atbildīga par pieejamo datu vizualizāciju un
sniegšanu citām organizācijām pēc pieprasījuma. Igaunijā jau ir likums par
jūras telpisko plānošanu.
Aktuāls ir jautājums par Baltijas jūras karšu harmonizēšanu. Hidrogrāfu
darba grupa vienojās, ka nepieciešams slēgt divpusējus līgumus starp valstu
kartogrāfijas dienestiem, lai optimizētu karšu izstrādei nepieciešamo datu
apmaiņu un ietaupītu laiku. Sarunu gaitā Latvijas pārstāvji īpaši uzsvēra,
cik svarīgi ir tuvākajā laikā pievērst papildu uzmanību tam, lai Baltijas jūrā
kuģu ceļus nesāktu aizšķērsot vēju parki un citas būves, kā tas jau ir noticis
Ziemeļjūrā.
Nākamgad Baltijas valstu jūras administrāciju tikšanās plānota Lietuvā. ■
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PARĪZES MEMORANDA KOMITEJAS SANĀKSME
No 19. līdz 23. maijam Viļņā notika Parīzes saprašanās memoranda par
ostas valsts kontroli (PMoU) komitejas sanāksme. Komiteja ir PMoU augstākā
institūcija, tās sanāksmēs tiek lemti Memoranda darbībai svarīgi politiski,
stratēģiski un tehniski jautājumi. Latviju sanāksmē pārstāvēja Latvijas Jūras
administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas vadītājs Artūrs Ošs un kuģu
inspekciju koordinētājs Ģirts Sarja.
Viens no svarīgākajiem izskatītajiem jautājumiem bija par ostas valsts kontroles inspekciju režīmu, kas stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī. Sanāksmē tika
lemts par tehniskiem uzlabojumiem, kādus nepieciešams sagatavot inspekciju sistēmas optimizēšanai.
2013. gadā tika realizēta pārbaudes programma pasažieru kuģiem, lai
izvērtētu to gatavību ārkārtas situācijām. Lēmums par šādu pārbaužu programmas nepieciešamību tika pieņemts pēc pasažieru kuģa „Costa Concordia”
avārijas 2012. gadā. Pārbaužu laikā konstatēts, ka pamatā situācija atbilst
SOLAS konvencijas prasībām gan aprīkojuma, gan darbību ziņā, taču īpaša
uzmanība jāpievērš mācību trauksmēm, kas imitē pasažieru evakuāciju no
kuģa gadījumos, ja kuģis grimst vai ir izcēlies bīstams ugunsgrēks.
2014. gada rudenī no septembra līdz novembrim PMoU un Tokijas memoranda valstīs notiks gadskārtējā koncentrētā ostas valsts kontroles inspekciju
kampaņa. Šogad kampaņas laikā pastiprināti tiks izvērtēta kuģa apkalpes
darba un atpūtas laika nodrošināšana atbilstoši STCW konvencijas prasībām.
Pagājušajā gadā koncentrētās kampaņas laikā pastiprināti tika kontrolēta
kuģu galveno dzinēju, palīgdzinēju, ģeneratoru un ar to saistīto signalizācijas
iekārtu darbība un uzturēšana, īpašu uzmanību pievēršot apkalpes profesionalitātei un kompetencei, ekspluatējot kuģu dzinējus un aprīkojumu, kā arī
drošībai un spējai rīkoties ārkārtas situācijās. PMoU komiteja atzina, ka kampaņas rezultāti bijuši visumā pozitīvi.
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Sanāksmē dalībvalstis tika informētas arī par izmaiņām PMoU baltajā, melnajā un pelēkajā sarakstā. No pelēkā uz balto sarakstu pārcēlušās Kazahstāna,
Saūda Arābija un Šveice, taču ir arī valstis, kuras „izkritušas” no baltā saraksta.
Jaunie saraksti tiks publicēti līdz 1. jūlijam. ■

PASTIPRINĀTI KONTROLĒ JŪRNIEKU
DARBA UN ATPŪTAS LAIKA UZSKAITI
No 1. septembra līdz 30. novembrim Parīzes saprašanās memoranda par
ostas valsts kontroli (PMoU) dalībvalstīs, arī Latvijā, notika koncentrēta ostas valsts kontroles inspekciju kampaņa, kuras laikā inspektori pastiprināti
kontrolēja, vai uz kuģiem tiek ievērotas un pareizi uzskatītas jūrnieku darba
un atpūtas stundas. Lai garantētu kuģošanas drošību, jūrnieku darba un
nepieciešamās atpūtas laiku reglamentē STCW konvencija un tās grozījumi,
ieskaitot Manilas grozījumus.
Koncentrētās kampaņas laikā pastiprināti tiek pārbaudīti arī Latvijas karoga kuģi citu valstu ostās. Lai sagatavotos pārbaudēm, šogad, tāpat kā katru
gadu, pirms kampaņas tika veikts nopietns darbs ar Latvijas kuģu īpašniekiem
un apkalpēm. Koncentrētās kampaņas PMoU dalībvalstīs notiek katru rudeni,
ik reizi pievēršot uzmanību kādai no aktuālākajām kuģošanas drošības problēmām. Visās dalībvalstīs pārbaudes notiek atbilstoši vienādiem standartiem
un vienādām, iepriekš saskaņotām prasībām. Vienlaikus līdzīga koncentrētā
kampaņa notiek arī Tokijas memoranda valstīs. Beidzoties kampaņai kā Parīzes, tā Tokijas memoranda valstīs, tiks apkopota statistika par biežākajiem
pārkāpumiem. Tiek prognozēts, ka pavisam gan Parīzes, gan Tokijas memoranda valstīs kampaņas laikā tiks veiktas aptuveni 10 000 kuģu pārbaudes.
Eiropas jūras valstis 1982. gadā apvienojās Parīzes saprašanās memorandā
par ostas valsts kontroli, lai nodrošinātu vienotu pieeju ostas valsts kontroles
jautājumiem attiecībā uz kuģošanas drošību, aizsardzību un vides piesārņojumu. Latvija ir PMoU dalībvalsts kopš 2005. gada.

AUDITORI ATZINĪGI VĒRTĒ
JA DARBĪBU UN SASNIEGTO PROGRESU
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standartam. Sertifikāta darbības termiņš ir trīs gadi, un šajā laikā sertificējošā institūcija veic uzraudzības vizītes, lai kontrolētu procesus uzraugāmajā
iestādē.
Šogad auditori vērtēja procesus Kuģošanas drošības departamenta Kuģošanas drošības inspekcijā un Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā, kā arī
Kuģu reģistrā un Hidrogrāfijas dienesta Kartogrāfijas daļā. Tāpat auditēta tika
personālvadība uzņēmumā un kvalitātes vadības sistēmas obligātie elementi – kvalitātes politika, mērķi, sasniegtais progress.
Audita gaitā uzņēmums nesaņēma auditoru piezīmes. Sevišķi atzinīgi tika
novērtēts progress visās auditētajās jomās – uzņēmuma darbība ir vērsta uz
attīstību. Auditori atzīmēja, ka pagājušajā gadā apstiprinātā JA stratēģija nav
tikai formāli izveidots dokuments, bet instruments, kas tiek izmantots uzņēmuma mērķtiecīgai attīstībai.
Gada laikā kopš iepriekšējā audita JA ir ieviestas un tiek izmantotas jaunas
datu bāzes, kas gan atvieglo un optimizē darbu, gan novērš kļūdu rašanās iespējas. Kuģu reģistram ir izveidota jauna mājas lapa, kas ļauj kuģu īpašniekiem
saņemt visu nepieciešamo informāciju un komunicēt ar reģistra speciālistiem
vēl pirms lēmuma pieņemšanas par kuģu reģistrēšanu zem Latvijas karoga.
Auditoru īpašu atzinību izpelnījās personālvadības sistēma: Latvijā esot tikai
daži uzņēmumi, kas savu darbinieku vērtēšanai un izaugsmes nodrošināšanai
izmanto kompetenču modeļus. Auditori uzsvēra, ka JA izceļas gan ar darbinieku kompetenci un profesionalitāti, gan pozitīvu mikroklimatu uzņēmumā. ■

MOLDOVAS PĀRSTĀVJI IEPAZĪSTAS
AR LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJAS PIEREDZI
14. un 15. oktobrī Latvijas Jūras administrācijā viesojās Moldovas Transporta ministrijas delegācija – ministrijas Jūras transporta nodaļas vadītājs Igors
Zaharia un atbildīgais par ES direktīvu ieviešanu Andrejs Čornijs, kā arī ES
Augsta līmeņa politikas konsultāciju misijas padomnieks Moldovas Transporta ministrijā Andulis Židkovs.
Moldovas delegāciju interesē JA izveide, struktūra, funkcijas un darbība,
jo arī Moldovā ir jāizveido struktūra, kas pildīs Jūras administrācijas funkcijas.
I. Zaharia uzsvēra, ka Moldovai nav tiešas pieejas jūrai, tomēr to var dēvēt par
jūras valsti, jo zem Moldovas karoga tiek reģistrēti dažādu valstu kuģi. Moldovā līdz šim nav veikta jūrnieku uzskaite un reģistrācija, tādēļ nav zināms,
cik valstī jūrnieku. A. Židkovs piebilda, ka, tā kā Moldova ir ceļā uz Eiropas Savienību, nopietna problēma ir Moldovas flotes atrašanās Parīzes saprašanās
memoranda melnajā sarakstā. Latvija jau vairākus gadus ir baltajā sarakstā,
tādēļ ciemiņus no Moldovas interesē, kā to iespējams panākt.
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Tikšanās laikā JA valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš Moldovas Transporta
ministrijas pārstāvjiem skaidroja, ka JA nav aģentūra, kā tas ir daudzās valstīs,
bet gan valsts akciju sabiedrība, kas nesaņem līdzekļus no budžeta. 75% JA
ieņēmumu veido navigācijas iemaksas, pārējo – samaksa par JA sniegtajiem
pakalpojumiem. Viesus interesēja JA darbinieku atalgojuma sistēma un
kvalifikācija.
Vairāki jautājumi bija saistīti ar starptautisko konvenciju ieviešanu – kā tās
tiek iestrādātas nacionālajā likumdošanā, vai un kā tiek veikti tulkojumi.
Uz konkrētiem jautājumiem par ostas valsts kontroli un karoga valsts kontroli, kā arī par jūrnieku sertificēšanu un reģistrāciju Moldovas pārstāvjiem
atbildēja Kuģošanas drošības inspekcijas un Jūrnieku reģistra speciālisti. ■

RĪGĀ TIEKAS KUĢOŠANAS DROŠĪBAS
INFORMĀCIJAS NACIONĀLIE KOORDINATORI
14. un 15. maijā Rīgā notika Baltijas jūras kuģošanas drošības informācijas
nacionālo koordinatoru un citu iesaistīto institūciju sanāksme, ko rīkoja Latvijas Jūras administrācija.
Pavisam pasaulē ir 21 kuģošanas drošības informācijas rajons (NAVAREA),
Baltijas jūras valstis veido 1. rajona (NAVAREA I) Baltijas jūras apakšrajonu (Baltic Sea Sub-area), un starptautiskās kuģošanas drošības informācijas koordinēšanu veic BALTICO (Zviedrija). BALTICO nacionālo koordinatoru sanāksmes
notiek reizi divos gados kādā no dalībvalstīm, šogad bija pienākusi Latvijas
kārta uzņemt kolēģus. Šoreiz nepiedalījās Krievijas un Lietuvas pārstāvji.
Kuģošanas drošības informācija tiek izplatīta trīs veidos: kā paziņojumi
jūrniekiem, kas galvenokārt tiek izmantoti jūras navigācijas karšu un citu
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navigācijas publikāciju koriģēšanai; kā ziņojumi NAVTEX sistēmā, tai skaitā
informācija par militārajām mācībām, izmaiņām navigācijas līdzekļu (piemēram, bāku) darbībā, mīnām, meteoroloģiskās prognozes un brīdinājumi par
izbirušām vai pazaudētām kravām, bīstamiem nekartētiem vrakiem u.c., kā
arī GMDSS tīklā pārraidītie navigācijas brīdinājumi, ko izziņo krasta apsardzes
dienests.
Sanāksmes laikā kuģošanas drošības informācijas koordinatori dalījās
pieredzē, sniedza pārskatu par divus gadu laikā paveikto, iepazinās ar jaunumiem kaimiņvalstīs un arī citviet pasaulē. Šogad pirmo gadu sanāksmē piedalījās arī Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas meteoroloģisko dienestu
pārstāvji, kas sniedza informāciju par meteoroloģisko prognožu Baltijas jūrai
gatavošanas specifiku. ■

JŪRAS ADMINISTRĀCIJA UN CSDD 
PAR LAIVU REĢISTRĀCIJU, KARTĒM UN DROŠĪBU
Latvijas Jūras administrācija un Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ar
kopīgu stendu piedalījās izstādē „Atpūta un sports”, kur interesenti varēja saņemt informāciju par jahtu un laivu reģistrāciju, tehniskajām pārbaudēm un
vadītāju sertifikāciju, kā arī par iespēju iegādāties kuģošanai nepieciešamās
kartes. Ņemot vērā notikumus, kas liecina par daudzu laivotāju bezatbildīgu
rīcību uz ūdens, īpaša vērība tika pievērsta kuģošanas drošības jautājumiem.
CSDD un JA kopīgajā stendā bija uzaicināti piedalīties Jūras spēku Krasta
apsardzes dienesta speciālisti, kuri mācīja izstādes apmeklētājus apieties ar
drošības un glābšanas līdzekļiem, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta mediķis, kurš palīdzēja atsvaidzināt praktiskās zināšanas pirmās
palīdzības sniegšanā cietušajiem. Pavisam izstādē piedalījās 188 firmas no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Somijas. Triju dienu laikā ekspozīciju
apskatīja 19 866 interesenti. ■

IKGADĒJĀ JŪRAS LAIVU PĀRBAUDE
Maijā aktīvi norisinājās ikgadējās jūras zvejas laivu pārbaudes, ko visā
piekrastē veica Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas
(KDI) inspektori. Pārbaužu laikā īpaša uzmanību pievērsa tam, vai laivām ir
nepieciešamais glābšanas aprīkojums – glābšanas vestes un glābšanas riņķi,
kā arī iekārtas, ar ko iespējams padot trauksmes signālu.
Parasti gan glābšanas aprīkojums tiek glabāts nevis laivās, bet saimniecības
ēkās vai citās aizslēdzamās vietās. Vai, braucot jūrā, glābšanas vestes un riņķi
atrodas laivās, vai arī „aizmirstas” krastā, to inspektori reāli izkontrolēt nevar.
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Visi zvejnieki gan apgalvo, ka drošībai pievēršot
lielu uzmanību, jo „neesot jau pašnāvnieki”.
Plastmasas laivām
tiek pārbaudīts, vai kārtībā ir „peldkastes”, kas
notur virs ūdens laivu
pat tad, ja tā ir apgāzusies. Savukārt, ja laiva ir
aprīkota ar dzinēju, tai
nepieciešams ugunsdzēšanas aparāts. Tāpat
tiek pārbaudīts, kādā
kārtībā ir dzinēji un vai
darbojas sūkņi. Sakari
lielākoties problēmas
nerada, jo piekrastes
zvejnieki parasti neizkuģo ārpus mobilo telefonu uztveršanas zonas,
un mobilie telefoni ir
visiem.
Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā
reģistrētas 629 jūras laivas. Taču paši zvejnieki
norāda, ka aizvien vairāk laivu tiek reģistrēts
CSDD reģistrā – tur saskaņā ar noteikumiem
laivas pārbauda tikai
reģistrējot, nevis ik gadus. Ja zvejas laiva tiek
izmantota komercdarbībai, tad tai jābūt reģistrētai Kuģu reģistrā, taču tie īpašnieki, kuru laivas ir CSDD reģistrā, tāpat
zvejojot ne tikai savām vajadzībām, bet nelegāli arī tirgum, uzsver zvejnieki. ■
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ĒNU DIENA LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJĀ
2014. gadā jau ceturto reizi Latvijas Jūras
administrācija piedalījās Ēnu dienā. JA viesojās piecas ēnas, 8.–12.
klašu skolēni no Rīgas,
Olaines, Engures un
Aizkraukles. Četri no viņiem ir pārliecināti, ka
savu turpmāko dzīvi vēlas saistīt ar jūrniecības
nozari, pēc vidusskolas
beigšanas turpinot mācības Latvijas Jūras akadēmijā. Ēnu dienas laikā
jaunieši ne tikai iepazinās ar JA darbību, bet,
lai gūtu plašāku ieskatu
par jūrniecības nozari,
devās arī uz Rīgas brīvostu, kur apmeklēja
ledlauzi „Varma” un ostas Kuģu satiksmes vadības centru.
„Liels paldies, ka uzņēmāt mani šā gada
Ēnu dienā Latvijas Jūras
JA Kuģošanas drošības departamenta
administrācijā, sniedzāt
direktors Raitis Mūrnieks kopā ar ēnām.
plašu ieskatu jūsu un
ostas darbā, bija ļoti interesanti!” uzreiz pēc Ēnu dienas e-pastā rakstīja viens
no JA ēnām – Daniels Ķemers no Olaines.
Pēc 2013. gada Ēnu dienas Jūras administrācijā vairāki vidusskolas beidzēji
ir iestājušies Latvijas Jūras akadēmijā, kā arī divas pērnā gada ēnas, kuras
ēnoja JA sabiedrisko attiecību speciālistus, – Latvijas Universitātes Sociālo
zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļā. ■
LJG 2014
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BĒRNI NO AUDŽUĢIMENĒM APMEKLĒ
HIDROGRĀFIJAS KUĢI „KRISTIĀNS DĀLS”
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11. jūlijā, tieši pirms Jūras svētkiem, bērni no Latvijas Audžuģimeņu
biedrības devās uz Liepāju, lai apmeklētu Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta kuģi
„Kristiāns Dāls”. Tur hidrogrāfi savus ciemiņus
iepazīstināja ar kuģi, savu darbu, kā arī devās
kopīgā izbraukumā.
Šādas hidrogrāfu un
audžubērnu tikšanās
uz „Kristiāna Dāla” jau
kļuvušas tradicionālas,
tās notiek kopš 2006.
gada, taču parasti pasākums tiek organizēts 21.
jūnijā – Starptautiskajā
hidrogrāfijas dienā. Tomēr šogad hidrogrāfu
aizņemtības dēļ svētku
svinēšana kopā ar audžubērniem tika pārcelta uz nedaudz vēlāku
laiku.
Hidrogrāfu ikdienas
darbs ir jūras karšu izgatavošana, kuģu ceļu un
ostu dziļuma mērīšana,
navigācijas līdzekļu (bāku, boju un citu kuģiem domātu zīmju) kontrole. JA
hidrogrāfi pašlaik veic darbus, kas nepieciešami Liepājas ostas padziļināšanai,
kā arī HELCOM mērījumus. HELCOM projekts ir kopīgs visām Baltijas jūras valstīm, tā mērķis – uzlabot kuģošanas drošību un vides aizsardzību.
Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja Ilze Golvere uzsvēra, ka JA hidrogrāfu iedibinātā tradīcija ir ļoti nozīmīga bērniem, kuri palikuši bez vecāku
gādības, jo tā ir iespēja uzzināt daudz ko jaunu, redzēt un piedzīvot lietas, ko
daudzi viņu vienaudži nav redzējuši un piedzīvojuši, līdz ar to aug audžubērnu pašapziņa, kas ir ļoti svarīgi, lai jaunieši, kam dzīve nodarījusi pāri, integrētos sabiedrībā. ■
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VALSTS PĀRVALDES ATVĒRTO DURVJU DIENA
10. oktobrī Latvijā norisinājās Valsts pārvaldes atvērto durvju diena, kurā
iesaistījās arī JA, piedaloties Satiksmes ministrijas un kapitālsabiedrību kopējā
prezentācijas pasākumā.
Satiksmes ministrijā skolēniem tika prezentēta ministrijas struktūra un
darbības principi, savukārt nozares kapitālsabiedrības ne tikai atraktīvā veidā
informēja par sevi, bet arī aicināja skolēnus risināt uzdevumus, pildīt testus un
piedalīties konkursos. Tā kā pasākumam bija pieteicies salīdzinoši liels interesentu skaits, aktivitātes tika organizētas vairākās plūsmās.
Latvijas Jūras administrācijas un AS „Tallink Latvija” kopējā stendā skolēni
varēja saņemt informāciju par iespējām apgūt jūrnieka profesiju, iemācīties
siet jūrnieku mezglus, kā arī, pareizi atbildot uz vairākiem jautājumiem, piedalīties loterijā, kurā uzvarētāji ieguva „Tallink” dāvāto kruīza ceļojumu uz
Stokholmu četrām personām. ■

DARBU SĀK JAUNAIS
HIDROGRĀFISKO MĒRĪJUMU KUTERIS „SONĀRS”
Apgādāts ar nepieciešamo aprīkojumu, darbu ir uzsācis jaunais hidrogrāfisko mērījumu kuteris, kam hidrogrāfi devuši vārdu „Sonārs”. Zviedrijā
būvēto „Arronet 23.5” tipa kuteri Latvijas Jūras administrācija iegādājās, lai
nomainītu līdz šim ekspluatēto „Blesser 510” tipa kuteri.
„Sonārs” atbilst visaugstākajiem Eiropas kvalitātes un darba drošības standartiem, tas var strādāt kā ostu akvatorijās, upēs un ezeros, tā arī ostu ārējos
reidos un piekrastes
zonās saskaņā ar starpt autisko mērījumu
programmu HELCOM.
Kuteris piemērots arī
komerciālo pasūtījumu
izpildei.
„Sonārs” aprīkots
ar hidrogrāfisko mērījumu firmas „Reson”
daudzstaru eholotes
„Hydro - Bat ” komplektu. Kutera kajītē ir
ērtas darba vietas diviem hidrogrāfiem un
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stūrmanim. Dīzeļdegvielas krāsniņa nodrošina komfortablus darba apstākļus arī aukstā laikā.
Kutera korpuss izgatavots no 5 mm bieza jūras alumīnija, kas paredz ilggadēju ekspluatāciju, kā arī iespēju veikt darbus vēlos rudeņos un ziemā jauna
ledus (vižņu) veidošanās periodā. Kuterim ir „Jamaha 150” dzinējs. ■

LAI SAUDZĒTU VIDI, JA IEGĀDĀJAS ELEKTROMOBILI
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstītā projekta par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu ietvaros JA ir iegādājusies jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili „Nissan Leaf”.

Lai popularizētu šādu videi draudzīgu transporta līdzekli, JA ir uzsākusi
informatīvo kampaņu, kuras laikā administrācijas darbinieki, sadarbības
partneri un citi interesenti tiek iepazīstināti ar elektromobiļa lietošanas
priekšrocībām un īpatnībām, kā arī ietekmi uz apkārtējo vidi. Kampaņas laikā
ir iespējams veikt arī testa braucienus. Paralēli informatīvajai kampaņai Jūras
administrācijas speciālisti elektromobili izmanto darba vajadzībām. ■
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EIROPAS JŪRAS DROŠĪBAS AĢENTŪRA
AUDITĒ KUĢU KUSTĪBAS UZRAUDZĪBU LATVIJĀ
Novembra nogalē Latvijā notika Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA)
audits, kura laikā tika vērtēts, kā Latvijā ir ieviesta un tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/17/EK, ar kuru groza direktīvu
2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu.
Vizītes laikā auditori apmeklēja Latvijas Jūras administrāciju, Jūras spēku
Krasta apsardzes dienestu un Rīgas brīvostu. EMSA vizītes pamatmērķis bija
pārliecināties, kāda ir nacionālā likumdošana attiecībā uz patvēruma vietu
nodrošināšanu kuģiem, kam nepieciešama palīdzība Latvijas ūdeņos. Tāpat
auditori interesējās par direktīvas ieviešanas juridisko pusi, kā arī par to, vai
zvejas kuģi ir aprīkoti ar automātiskās identifikācijas sistēmu (AIS) un kā notiek
kuģu bīstamo kravu uzraudzība Latvijas ostās.
Krasta apsardzes dienestā EMSA auditori izvērtēja kuģu uzraudzības un
informācijas sistēmu „SafeSeaNet”. Šī sistēma veidota, lai Eiropas valstis pilnībā spētu kontrolēt kuģu satiksmi savos ūdeņos, tādējādi kontrolējot gan kuģošanas drošību, gan vides un ostu aizsardzību. Auditori ar Krasta apsardzes
dienesta pārstāvjiem arī izskatīja jautājumus, kas saistīti ar patvēruma vietu
nodrošināšanu kuģiem, kam nepieciešama palīdzības Latvijas ūdeņos.
Iepriekšējo reizi minētās direktīvas prasību izpildi EMSA auditori Latvijā
pārbaudīja 2011. gadā.
Audita nobeiguma sanāksmē būtiski aizrādījumi par iepriekšminētās
direktīvas ieviešanu un īstenošanu Latvijā netika izteikti un kopumā spēkā
esošā kuģu kustības uzraudzības sistēma novērtēta pozitīvi, kā atbilstoša
starptautiskajām prasībām. Audita oficiālais ziņojums gaidāms tuvāko mēnešu laikā. ■
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KALENDĀRS – KATRU GADU
CITĀDS, BET VIENMĒR GAIDĪTS
Sienas kalendāri, ko Jūras administrācija sāka izdot 1997. gadā,
jau kļuvuši par stabilu tradīciju. Saimnieciskās nodaļas vadītāja
palīdze Baiba Strautmane, kura jau tradicionāli uzņēmusies atbildību par kalendāru veidošanu, atzīst, ka tie, protams, ik gadus
tiek veidoti par jūrniecības tēmu, bet allaž tā, lai tiem būtu mākslinieciski radoša individualitāte un lai tie atšķirtos no citu uzņēmumu izdotajiem kalendāriem.

Baiba Strautmane.

B. Strautmane: „Mums ir bijuši
kalendāri gan ar fotogrāfijām, gan
mākslinieku individuāli, tieši kalendāram veidotiem darbiem, kuros
iekļauta informācija par Latvijas piekrastes bākām, kuģubūves vēsturi,
buriniekiem, jūras laivām un ļaudīm,
kuriem jūra ir tuva. Vairāku kalendāru tapšanā esam veiksmīgi strādājuši kopā ar grafikas mākslinieci Elitu
Viliamu.
Jūnijā norisinājās Latvijas Jūras
administrācijas darbinieku bērnu
zīmējumu konkurss „Pie jūras dzīve
mana”. Konkursa mērķis bija veicināt
bērnu interesi par Latviju kā jūras
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valsti un rosināt apgūt kādu no jūrniecības profesijām, kā arī atlasīt interesantākos darbus Jūras administrācijas 2015. gada sienas kalendāra veidošanā.
Konkursam darbus iesniedza mazie mākslinieki vecumā no diviem līdz 14
gadiem, zīmējumi bija izpildīti dažādās tehnikās, satura ziņā ļaujot brīvu vaļu
fantāzijai.
Sākotnēji visi saņemtie darbi tika izkārtoti izstādē, nenorādot to autorus,
un visi darbinieki varēja piedalīties vērtēšanā, atzīmējot vairākus iepatikušos
darbiņus. Apkopojot vērtējumu, tika noteikti 14 visvairāk balsis ieguvušie
zīmējumi, kuri tad arī varētu tikt izmantoti gan kalendāra, gan, iespējams, arī
Ziemassvētku apsveikumu kartiņu noformēšanā. Tikai pēc tam, kad vērtēšana
bija pabeigta, tika atklāti zīmējumu autoru vārdi. Balvas par piedalīšanos konkursā saņēma visi mazie mākslinieki.
Nu 2015. gada kalendārs jau priecē ar jauno talantu zīmējumiem.
B. Strautmane: „Jāatzīst, tas bija interesants un radošs process gan bērniem, gan viņu vecākiem, gan māksliniekiem, kuri strādāja pie kalendāra
sagatavošanas tipogrāfijai, tāpēc esmu pārliecināta, ka kalendārs ir ļoti labi
izdevies un visu gadu sniegs prieku mums pašiem, mūsu sadarbības partneriem un draugiem.”■
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DARBINIEKI VĒRTĒ MOTIVĒJOŠOS
FAKTORUS UZŅĒMUMĀ
Latvijas Jūras administrācijā kopš 2009. gada notiek darbinieku
anonīma aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot, kā cilvēki vērtē savu
uzņēmumu un cik apmierināti tajā jūtas. Viens no aptaujas jautājumiem ir par darbam motivējošiem faktoriem. Jāpiebilst, ka no 2012.
gada aptauja tiek rīkota reizi divos gados, līdz tam – katru gadu.
Jautājums par motivāciju darbam sastāv no divām daļām: kādi ir motivējošie faktori darbinieku skatījumā un šo faktoru reālais novērtējums
uzņēmumā.
No 2010. līdz 2014. gadam pirmo vietu motivējošo faktoru skalā stabili
ieņem darba samaksa, otro vietu – darba vietas stabilitāte. 2009. gadā, kas, kā
atceramies, bija pirmais ekonomiskās krīzes gads, darba vietas stabilitāte ieņēma pirmo vietu, bet darba samaksa tikai otro. Novērtējot reālo situāciju uzņēmumā, darba vietas stabilitāte ir ieņēmusi pirmo vietu gandrīz katru gadu,
izņemot 2010. – tas bija gads, kad Jūras administrācijā saimniekoja tā sauktā
„politiskā” vadība, kas minētā gada laikā vairākkārt nomainījās. Vērtējot darba
samaksas reālo situāciju, tā dažādos gados ierindota skalā no 4. līdz 6. vietai,
arī 2014. gadā tā ir 6. vietā.
Tāds faktors kā darba apstākļi un instrumenti gandrīz katru gadu ir ieņēmis
3. vietu gan kā darbiniekus motivējošs, gan arī kā reālās situācijas atspoguļojums. Par svarīgu faktoru atzīta arī medicīniskā apdrošināšana – motivācijas
skalā tā dažādos gados ieņēmusi no 3. līdz 6. vietai, bet kā reāls faktors uzņēmumā ik gadus ierindojusies 2. vai 3. vietā.
Darbinieku savstarpējās attiecības uzņēmumā kā motivējošs faktors katru
gadu bijušas vai nu 4., vai 4./5. vietā, tikai 2014. gadā noslīdējušas uz 6. vietu.
Izvērtējot situāciju uzņēmumā, šis faktors stabili turas 4. vai 5. vietā.
Šogad pirmo gadu tiek vērtēts kritērijs „tehniskais nodrošinājums, aprīkojums”. Darbinieku motivējošo faktoru skalā tas ierindojies tikai 7. vietā, toties
no reālajiem „labumiem” uzņēmumā atzīts par otro, tūlīt aiz darba vietas
stabilitātes.
Vērtēti, bet zemākās vietās ierindojušies arī citi darbu motivējošie faktori –
kvalifikācijas celšana, studiju maksas apmaksa, karjeras iespējas, pabalsti un
dāvanas un citi faktori. ■
LJG 2014
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TRĪSSIMT DEVIŅI ALBERTA DĀLDERI
Izlasīju, ka Rīgas rāte 1789. gadā piešķīrusi 309 Alberta dālderus,
lai Latvijas teritorijā atvērtu navigācijas skolu, un, pateicoties
tam, 2014. gadā mēs varējām atzīmēt Latvijas jūrniecības izglītības 225 gadu jubileju un lepoties ar tik senām jūrniecības izglītības tradīcijām.
Vēsturnieki apgalvo, ka nav palicis daudz liecību par navigācijas skolu,
vien zināms, ka tā dibināta, atsaucoties uz Katrīnas II 1783. gada 27. septembrī
izdoto ukazu par navigācijas skolu ierīkošanu. Vēl zināms, ka navigācijas skolā
par valsts līdzekļiem uzturēti un mācīti aptuveni 12 zēni, kurus skolā uzņēma
12 līdz 14 gadu vecumā un skoloja līdz pilngadībai, kad tie varēja sākt darbu
uz kuģiem. Nav zināms, kāpēc, bet 1820. gadā navigācijas skolā mācījās vien
četri puiši, tāpēc skolu slēdza. Varbūt valsts nedeva naudu? Bet tas tikai tāds
minējums, meklējot līdzības ar šīsdienas situāciju, kad naudas trūkums jūrniecības izglītībai aizšķērso ceļu daudziem labiem nodomiem.
Uz kuģiem trūka jungu, matrožu, stūrmaņu un kapteiņu. Pasaules flotes
buriniekiem bija vajadzīgi jauni un izglītoti speciālisti, piedevām ar labām
darba iemaņām, bet kur tādus ņemt? Latvijas teritorijā ar jūrskološanu neveicās, veco navigācijas skolu, lai gan mēģināja, tomēr restartēt neizdevās, un
arī jaunas skolas neradās. Droši vien nebija naudas un idejas nesēja. Lai kaut
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kā lāpītos, pāris zēnu ik
gadus sūtīja uz Pēterburgas jūrskolu, bet ko
dod divi izglītoti jūrnieki gadā?
Tad nāca 1839. gads,
ko uzskata par gadu, no
kura Latvijas teritorijā
aizsākās nepārtraukta
jūrniecības izglītības
apguve. Ja vecāki bija
spējīgi maksāt, viņu dēli
Jūras administrācijas direktors Bruno Zeiliņš
varēja apgūt jūrniekiem
kopā ar LJA rektoru Jāni Bērziņu.
vajadzīgās gudrības vācu vai krievu valodā.
Divpadsmit rubļi gadā,
un jaunais censonis varēja sēsties, piemēram,
Rīgas jūrskolas solā. Jūrskolniekiem jau bija arī
dažas privilēģijas. 1853.
gadā cars Nikolajs I Rīgas jūrskolniekus atbrīvoja no galvas naudas,
tātad no nodokļiem, un
Ilona Berce, Lelde Kukuka, Evija Rancāne bija pirmās
piešķīra privilēģiju nemeitenes, kas 1994. gada 1. septembrī uzsāka studijas LJA.
dienēt armijā, kas tolaik
bija pieci līdz septiņi gadi.
Un tad nāca lielais vēsturiskais sprādziens – 1864. gads. Situācija bija nobriedusi un arī idejas nesējs bija gatavs upurēties idejas vārdā. Bija pienācis
Krišjāņa Valdemāra un jauna tipa jūrskolu laiks, arī Latvijā. Krievijā atvēra 41
jūrskolu, no tām 10 Latvijā, un tās bija bez skolas maksas, kur latviešu zēni
varēja mācīties dzimtajā valodā.
Piecdesmit gadus vēlāk – 1914. gadā – Latvijas valdemāra jūrskolās mācījās
570 audzēkņu, no kuriem 414 bija latvieši. Latvijas jūrskolās mācījās 32% no
audzēkņu kopējā skaita Krievijas jūrskolās.
Kad domājam par Krišjāni Valdemāru, šķiet, re, cik labi viņam viss veicās,
bet patiesībā cik daudz grūtību šim cilvēkam bija jāpārvar, cik cīņu jāizcīna un
arī cik pazemojumu jāpiedzīvo. Labai idejai un pamatīgām iestrādnēm allaž
kāds ir vēlējies piekantēties. Tā arī Valdemāra milzīgā darba augļus jūrskolu
sakarā vēlējas plūkt citi.
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1997. gads. LJA studenti kopā ar LJA tā laika prorektori Ģertrūdi Aniņu
piedalās K. Valdemāra piemiņas pasākumā Valdemārpilī.

Saglabājušies K. Valdemāra desmit vēstuļu oriģināli, kas rakstīti no 1877. gada janvāra līdz oktobrim. Vēstules adresētas Krievijas ķeizariskās tirdzniecības
kuģniecības veicināšanas biedrības goda loceklim, Krievijas impērijas Finanšu
ministrijas Tirdzniecības un manufaktūras departamenta direktoram Nikolajam Andrejevičam Jermakovam (Ермаков; 1823–1897). Vēstulēs ir galvenokārt
aprakstīta Krievijas ķeizariskās tirdzniecības kuģniecības veicināšanas biedrības darbība, jūrskolu izveidošanas, darbības un finansējuma problēmas,
skaidrota to loma impērijas jūrniecības attīstībā. N. Jermakova vārds ir vairākkārt minēts izdevuma „Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste”
1. sējumā „Krišjāņa Valdemāra vēstules” ietvertajā K. Valdemāra sarakstē ar
Ainažu jūrskolas vadītāju Kristiānu Dālu. Vēstules liecina, ka N. Jermakovam
bijusi liela ietekme jūrskolu finansējuma noteikšanā un tādējādi viņš varējis
būtiski ietekmēt to attīstību.
Lūk, viena no vēstulēm, kas lieliski parāda, kā Valdemāram bija jāaizstāv
gan viņa paša idejas, gan viņa paša reāli paveiktais.
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1877. gada 27. septembrī
Jūsu Ekselence Nikolaj Andrejevič.
Gudrais Zālamans turpat vai pirms 3000 gadu atrada pašu pārliecinošāko veidu, lai noskaidrotu, kura no divām pretendentēm ir bērna īstā māte; to uzzinājis,
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Egona Līva piemiņas pasākums LJA deviņdesmito gadu sākumā.

Zālamans neatdeva bērnu neīstai mātei, zinādams, ka maz zīdaiņu paliktu dzīvi,
ja būtu atdoti audzināšanā svešiem ļaudīm. Pats to pat nenojauzdams, senais
gudrinieks principā atrisināja arī jautājumu par mūsu jūrskolu attīstību. Piemēram, Jums nav zināma šo skolu īstā māte, kas par šīm skolām cieš un pārdzīvo,
bet pie Jums vēršas vairākas mātes, sakot: „es, es visu izdarīju”. Tad mēģiniet šīm
daiļrunīgajām mātēm pieprasīt kādu personisku upuri, pilnīgu pašaizliedzību,
pacietību, atsacīšanos no visa, līdz galējai robežai, kad iestājas bads, lai tikai
varētu pabarot zīdaini, un tad redzēsit – paliks tikai viena vienīgā un īstā māte.
Jūs neticēsit, cik daudz pašaizliedzības un pacietības man vajadzēja. Paskaidrojis piekrastes priekšniekiem un pārējiem iedzīvotājiem jūrskolu lietu, – katram
desmitām reižu, man bija jāpārliecinās, ka Finanšu ministrija jūrskolu apstiprinās
tikai tad, ja ministrijā neuzzinās, ka esmu vietējos mudinājis dibināt šādu skolu.
Tā es biju spiests rīkoties gadiem ilgi. Pat tagad, dīvainas apstākļu sakritības dēļ,
netiek un netiek apstiprinātas vajadzīgās skolas, bet nevajadzīgu, gluži vai lieku
skolu apstiprināšana nekādas grūtības nesagādā. Par to sīki izklāstīts mana pagājušā gada ziņojuma par dienvidu skolām 20. lappusē.
Vēl kāda cita neērtība ir tā, ka pat visuzticamākie šai lietai cilvēki, piemēram,
Kurzemes gubernators Beklemiševs, Sanktpēterburgas guberņas zemstu pārvaldes priekšsēdētājs barons Korfs un citi vienmēr uzskatīja, ka viņu uzdevums ir „izlabot” un „uzlabot” projektus, kurus es, nabaga kolēģijas asesors, esmu sastādījis,
jo atbilstoši mūsu uzskatiem man nevar būt tik daudz valstiskas saprašanas kā
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Latvijas jūrniecības izglītības koncepcija ir bijusi jūrniecības sabiedrības uzmanības
centrā kopš Atmodas laika. 1996. gadā tika apspriesta jau astotā vai pat devītā izglītības
koncepcija, apspriešanā piedalījās arī „Latvijas kuģniecības” prezidents Pēteris Avotiņš.

augstākos amatos esošiem. Nesaņemot ne mazāko atbalstu no citiem, ar sāpošu
sirdi man bija jāpiekrīt visiem lielās idejas sagrozījumiem, laipni un pieklājīgi
norādot uz šo sagrozījumu absolūto kaitējumu. Un tā, kritizējot 1867. gada 27.
jūlija likumu par jūrskolām laikrakstā „Московские ведомости” 34. un 1868.
gada brošūrā „Статистико-критический обзор вопросов, касающихся
торгового флота России” 137.–155. lpp. un 170.–180. lpp., es centos norādīt
uz trūkumiem tik maigā formā, ka neuzmanīgs lasītājs pat nesapratīs, cik ļoti
šie trūkumi kaitē lietai. Taču spēcīgāk un kategoriskāk izteikties nedrīkstēja, lai
nenodarītu pāri. Pāri nodarīts bija tikai lietai, kura nevienu neinteresēja. Tagad
pēc Biedrības nodibināšanas, kuras darbībai līdzekļu vākšana atņem pusi mana
laika, nopietna darbošanās lietas labā man personiski ir gaužām neizdevīga.
Palikdams Jūsu Ekselences vispadevīgais kalps
K. Valdemārs

LAIKI MAINĪJĀS, PRASĪBAS LĪDZ AR TIEM
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Lai gan K. Valdemārs jau bija miris (1891), viņa jūrniecības izglītības ideja
Latvijā turpināja dzīvot. Tomēr laiki mainījās, un tvaikoņu ēra ieviesa korekcijas arī jūrniecības izglītībā. Bija pavisam citas prasības, un jau 19. un 20.
gadsimta mijā esošā izglītības sistēma vairs neapmierināja kuģu īpašniekus.
Tie cēla trauksmi –mācību programmas un pasniegšanas metodes neatbilst
prasībām!
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LJA pirmajā izlaidumā 1994. gadā piedalījās LR Valsts prezidents Guntis Ulmanis.

1899. gadā „Baltijas Vēstnesis” raksta:
18.02. Nākošā nedēļā padpalkavnieks Nikolajs Petrovičs Asteļovs revidēšot
Rīgas, Mangaļu, Ainažu un Ārensburgas jūrskolas.
20.02. No Pēterburgas ziņo: Baltijas ostu kuģu īpašnieki iesniegšot Finanču ministrijai lūgumu, lai dibina speciālu augstāko jūrniecības un kuģu būves skolu.
01.04. Visās Krievijas jūrskolās ieviesīšot ārpus speciāliem priekšmetiem arī visvairāk vajadzīgus vispārīgas izglītības un tirdzniecības mācību priekšmetus.
10.04. Liepājas jūrskolas priekšnieks Dāls paaugstināts par kolēģiju
padomnieku.
06.09. Mangaļu jūrskolas priekšnieks Breikšs un Ainažu jūrskolas priekšnieks
Raudseps paaugstināti par štatsrātiem.
17.06. No Pēterburgas. Jūras ministrija nodomājot ostas pilsētās dibināt
sevišķas pārbaudītāju komisijas, kur pārbaudīt personas, kuras iestājas dienestā uz kuģiem un tvaikoņiem par matrožiem vai par zemāko pienākumu
izpildītājiem.
Ilze Bernsone par tā laika izglītības sistēmu raksta: „Lai mācību iestāžu
absolventi varētu strādāt arī uz tvaikoņiem, 1902. gadā jūrskolu sistēmu reorganizēja – nākamajiem skolēniem prasīja lielākas priekšzināšanas, pārveidoja
mācību programmas un paplašināja apgūstamo zināšanu apjomu. Mācības
notika krievu valodā, par tām bija jāmaksā, audzēkņiem skolas formas bija
obligātas.”

gg.indd 151

LJG 2014

151

3/9/15 9:32:28 PM

Izglītība
UN ATKAL LAIKI MAINĪJĀS
Pirmais pasaules karš nežēlīgi mainīja ierasto dzīves ritmu. No 1915. līdz
1918. gadam Latvijas teritorijā nedarbojās neviena jūrskola. Kad 1918. gadā nodibināja jauno Latvijas valsti,
tā jau bija paguvusi zaudēt aptuveni
90% no tirdzniecības flotes. Naudas
un audzēkņu trūkuma dēļ 1919. gadā
nācās aizvērt Ainažu jūrskolu, tā nu
iznāk, ka 2014. gadā, svinot Ainažu
jūrskolas 150 dzimšanas dienu, pieminējām arī tās likvidēšanas 95. gadu.
Kad šķita, ka jaunās Latvijas valsts
jūrniecība ir nostājusies uz kājām
No 2004. līdz 2010. gadam LJA rektors
un arī jūrniecības izglītības sistēma
bija profesors Jānis Brūnavs.
strādā kā labs pulkstenis, gaisā jau
virmoja ļaunas priekšnojautas. 1939. gadā K. Valdemāra jūrskolā pieteicās
236 audzēkņi, un neviens vēl nezināja, ka tā paša gada 11. oktobrī PSRS jau
parakstīta instrukcija par pretpadomju elementu deportāciju no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas un priekšā bija četrdesmitais gads. Un neviens nezināja
arī to, ka 1941. gadā padomju varas iestādes nogalinās K. Valdemāra jūrskolas
direktoru E. Kalniņu, skolotājus K. Freidenfeldu un E. Rinku.
1944. gads aizvēra Latvijas jūrniecības laika grāmatu, lai to atkal atvērtu
atjaunotās Latvijas laikā.

PIRMĀ UN VIENĪGĀ
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Protams, arī padomju gados Latvijas teritorijā darbojās jūrskolas un sagatavoja jūrniekus, un par tām varat izlasīt Ilzes Bernsones rakstā.
1984. gada 15. aprīlī Egons Līvs rakstīja: „Mana pārliecība paliek: latviešiem
jācenšas pēc jūrniecības izglītības. Ne tikai tādēļ, ka šodien tāljūras darbiem
vajadzīgas gan prasmīgas rokas, gan gudras galvas, bet jāredz pasaule – jāsalīdzina, jāmācās plašāk domāt.”
Latvijas neatkarība vēl nebija atjaunota, bet ideja par nacionālu jūrniecības
izglītību jau bija piedzimusi, un bija arī cilvēks, kurš šo ideju bija gatavs pacelt
kā sarkanbaltsarkano karogu. 1989. gada 16. martā Jūrniecības vēstures kopas darba grupa pieņēma „Koncepciju par jūrniecības kadru sagatavošanu
un jūrniecības sistēmas reorganizēšanu”, paredzot ieviest jaunu jūrniecības
izglītības daudzpakāpienu sistēmu, kur apmācība notiktu latviešu valodā
un kas pilnībā apmierinātu republikas vajadzības. Jau tā paša gada 31. oktobrī notika pirmo Latvijas Jūras akadēmijas studentu imatrikulācijai veltīta
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K. Valdemāra lasījumi LJA deviņdesmito gadu sākumā.

svinīga sanāksme, kuru diemžēl pats karognesējs – rakstnieks Egons Līvs vairs
nepiedzīvoja.
1991. gada 12. aprīlī LR izglītības ministrija izdeva noteikumus Nr. 124, kas
noteica kārtību, kādā realizējama trīspakāpju jūrniecības izglītības koncepcija, kura nodrošināja kuģu speciālistu sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu
visās izglītības pakāpēs.
Daudzi no tiem Jūrniecības savienības biedriem, kuri nu jau tālajā 1989. gadā piedalījās jūrniecības izglītības koncepcijas izstrādes darba grupā, Latvijas
jūras akadēmijas dibināšanā un izveidē, arī tagad interesējas, seko un līdzdzīvo visam, kas notiek ne tikai Latvijas Jūras akadēmijā, bet jūrniecības izglītībā
kopumā.
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JA Jūrnieku reģistrā J. Bērziņu un G. Gladkovu par jauno jūrniecības
izglītības koncepciju izjautā žurnāliste Anita Freiberga.
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„Mūsuprāt, jūrniecības izglītības jautājums ir jāskata ministriju līmenī, jo topošais jūras virsnieks atrodas starp Izglītības un Satiksmes ministriju funkcionāru
nekoordinētas izglītības sistēmas dzirnām. Izglītības ministrijai ir savas prasības
attiecībā uz vispārējo izglītību, kas sasniedz augstākās mācību iestādes līmeni.
Es domāju, ka neviens nešaubās par to, ka jūrniecības izglītība ir vajadzīga, bet
jautājums rodas par līmeņiem, prasībām un mācību programmām. Mūsuprāt,
ļoti svarīgi jūrniecības izglītības iestādēs Rīgā un Liepājā sniegt izglītību pēc vienotām programmām un ciešā sadarbībā. Šobrīd diemžēl tādas sadarbības nav.
Mēs ceram, ka arī šodienas kopsapulce tuvinās jūrniecības speciālistus, izglītības
darbiniekus.”
Ja domājat, ka šos vārdus Latvijas Jūrniecības savienības valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters gatavojas teikt LJS kārtējā kopsapulcē, jūs maldāties.
Jā, tos viņš teica LJS kopsapulcē, bet tikai pirms desmit gadiem. Patiesībā,
runājot par izglītības sistēmu un tās reformu nepieciešamību, viņš droši var
izmantot nemirstīgās vērtības, vēl arī pieminot jūrniecības izglītības iestāžu
lāstu – finansiāli materiālo nodrošinājumu, pasniedzēju jautājumu, mācību
prakses, un šo uzskatījumu vēl varētu turpināt. Šajā ziņā nekas nav mainījies,
vēl tikai klāt nākusi vajadzība pēc jaunas izglītības koncepcijas. Un, protams,
arī gaisā virmojošais jautājums – būt vai nebūt LJA, jo 2014. gadā paklīda
runas par akadēmijas pievienošanu Tehniskajai universitātei. Mūsu topošie
jūrnieki vēlas saņemt Latvijas Jūras akadēmijas izsniegtu diplomu. Un arī
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2003. gadā LJA 10. izlaiduma svinīgajā pasākumā kopā pulcējās absolventi,
pasniedzēji un viesi, lai akadēmijai vēlētu panākumus. Viņu vidū arī
LJA absolventi Ansis Zeltiņš (pa kreisi) un Pāvels Rebenoks.

jūrniecības sabiedrība vēlas, lai tieši tā notiktu. Pēc sarunas ar izglītības un
zinātnes ministri Mārīti Seili varu teikt, ka šis jautājums pagaidām nav ministrijas darba kārtībā. Pagaidām.
„No mums pašiem būs atkarīgs tas, cik ilgi Latvija sevi varēs saukt par jūras
valsti un cik starptautiskajā darba tirgū būs pieprasīts Latvijā sagatavotais
jūrniecības speciālists,” tā pirms desmit gadiem savu uzstāšanos beidza
A. Vjaters.
Pagaidām viss liecina, ka Latvijas sagatavotais jūrniecības speciālists ir pieprasīts starptautiskajā darba tirgū, un mēs visi par to varam priecāties. Tieši
tāpat kā priecājamies par labajiem vārdiem, ko LJA absolventi, kuri jau godam
valkā kapteiņa formu, saka savai augstskolai: „Man Latvijas Jūras akadēmija ir
iedevusi labu izglītību!” Bet tas jau nenozīmē, ka Latvijas jūrniecības izglītības
sistēmā viss ir kārtībā. Ir nepieciešama diskusija par jūrniecības izglītības tālāko attīstību, bet tā pilnvērtīgi varēs notikt tikai tad, ja katrs, kas šajā procesā ir
iesaistīts un virza izglītības lietas, mēģinās rast atbildi uz jautājumu: „Kāds tad
ir īsts virzītājs?” Uz šo jautājumu atbildi sniedz raksts par jaunlatviešiem, kas
publicēts 1864. gadā „Pēterburgas Avīzēs”: „Viņi saprata sava laika garu. Viņi
mācēja uzupurēties.”
Pirms 150 gadiem bija vīri, tādi kā Valdemārs un Dāls, kuri to prata. Viņi
nenodeva savus ideālus. Kā šodien to īstenot, es īsti nezinu. ■
Anita Freiberga
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DUNDAGAS (ĢIPKAS, MAZIRBES)
JŪRSKOLA – VECĀKĀ KURZEMĒ
1869. gada 17. oktobrī Krievijas valdības izglītības ministrs apstiprināja Dundagas pagasta Ģipkas jūrskolas nolikumu. Šim
dokumentam bija vēsturiska nozīme lībiešu zvejniekciemos. Vietējiem iedzīvotājiem radās iespēja iegūt profesonālu jūrniecības
izglītību savā dzimtajā valodā un braukt tālās jūrās.
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19. gadsimta otrajā pusē strauji attīstījās Krievijas ekonomika, it sevišķi
lauksaimnieciskā ražošana. Latvijas ostu ārējās tirdzniecības apgrozījums palielinājās 3,8 reizes. Lai pārvadātu pieaugošo tirdzniecības kravu apjomu, bija
nepieciešama attīstīta jūras transporta flote. Burinieku būve Latvijas teritorijā
radīja pieprasījumu pēc izglītotiem jūrnieku kadriem. Rīgas biržas komitejas
jūrskola Rīgā un privātā jūrskola Liepājā vairs nespēja sagatavot nepieciešamo skaitu diplomētu jūrnieku.
Jauna tipa jūrskolu izveidošanas iniciators Krievijā bija Krišjānis Valdemārs. Viņa izstrādātā tirdzniecības flotes kadru sagatavošanas programma
un pirmās jūrskolas sekmīgā darbība Ainažos bija pamats tam, ka 1867. gada
27. jūnijā Krievijas dome izdeva un imperators apstiprināja jaunu likumu par
jūrskolām, kas ļāva pilsētām, pagastiem un sabiedrībām atvērt „jūrmalā” jūrskolas. Tās varēja apmeklēt jebkurš, kas prata lasīt, rakstīt un kam bija darba
pieredze uz jūras. Mācības jūrskolās Finanšu ministrijas izstrādātajā apjomā
bija bez maksas un notika audzēkņu dzimtajā valodā. Mācības notika ziemas
mēnešos, kad bija pārtraukta navigācija. Nebija noteikts, cik gados jūrskola
jābeidz. Apmeklējot vismaz vienu mācību gadu, audzēkņiem bija tiesības lūgt
pārbaudīt iegūtās zināšanas.
Jūrskolas iedalīja trīs kategorijās. Pirmās kategorijas jūrskolas sagatavoja tuvbraucējus stūrmaņus, otrās kategorijas – tālbraucējus stūrmaņus
(reizē ar tuvbraucēja kapteiņa tiesībām), trešās kategorijas – tālbraucējus
kapteiņus.
Pēc jūrskolas beigšanas audzēkņi saņēma atestātu un pēc likumā noteiktās
prakses jūrā, saņēmuši pozitīvas atsauksmes no kuģa īpašnieka un kapteiņa,
drīkstēja kārtot eksāmenu valsts komisijā, lai iegūtu stūrmaņa vai kapteiņa
diplomu. Šādas komisijas bija Rīgā, Liepājā, Ventspilī un Pērnavā. Tās iecēla
Baltijas ģenerālgubernators, un sastāvs bija stingri noteikts. Priekšsēdētājs
bija kara flotes virsnieks, par locekļiem iecēla vietējās ģimnāzijas matemātikas skolotāju, jūrskolas skolotāju, divus tirgotāju un divus kuģu īpašnieku
pārstāvjus, divus tālbraucējus kapteiņus.
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Mazirbes jūrskolas skolotāji un audzēkņi, 19. gs. beigas.

Uz likuma pamata Krievijā atvēra 41 jūrskolu, no tām desmit Latvijā. Tās bija Ainažu, Dundagas (Ģipkas, Mazirbes), Engures, Jūrkalnes (Feliksbergas), Jēkabpils, Liepājas, Lubezeres (Rojas), Mangaļu, Užavas un Ventspils jūrskolas.
1869. gadā dibinātā Dundagas jūrskola bija pirmā Kurzemes piekrastē. Pēc
1867. gada likuma tā bija pirmās (zemākās) kategorijas. Tā kā jūrskola atradās
Dundagas pagasta un muižas teritorijā, to apzīmēja pēc šīs apdzīvotās vietas.
Tās vajadzībām Ģipkā vietējās pagastskolas ēkai uzcēla otro stāvu, kur izvietojās klases. Audzēkņi dzīvoja pie apkārtējiem iedzīvotājiem. Mācību iestāde
bija labi apmeklēta: 1872. gadā tajā mācījās 39 audzēkņi, 1880. gadā – 50.
Tuvbraucēja stūrmaņa eksāmenu parasti kārtoja Ventspils jūrskolā, kuru nodibināja divus gadus vēlāk. 1880. gadā Dundagas jūrskola ieguva otro kategoriju. 1892. gadā to apmeklēja 33 audzēkņi.
1894. gada 5. novembrī ar Krievijas valdības lēmumu jūrskolu pārcēla uz
Mazirbi. Iemesls bija Ģipkas nelielais attālums no Lubezeres pagasta Rojas,
kurā darbojās tādas pašas kategorijas jūrskola. Starp tām bija 12 verstis (12,8
km). Pirmajā mācību gadā Mazirbē mācījās 49 audzēkņi, no kuriem tuvbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva desmit.
1894. gadā par jūrskolas priekšnieku iecēla Ernestu Rēvaldu (1849–1920) no
Dundagas pagasta. Viņš jūrskolotāja tiesības ieguva Rīgā. E. Rēvalds vispirms
strādāja Ģipkas jūrskolā, tad par skolotāju Vīdales pagastskolā.
1896. gadā par jūrskolotāju sāka strādāt Kārlis Klaubergs (1871–1908) no
Dundagas pagasta Ģipkas. Tajā gadā viņš beidza Ventspils jūrskolu ar tālbraucēja kapteiņa diplomu. 1908. gadā K. Klaubergs bija Dundagas jūrmalas
zvejnieku biedrības organizators. 1908. gada 16. augustā 37 gadu vecumā
viņš mira Mazirbē.
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Mazirbes jūrskolas skolotājs Kārlis Eihlers ar ģimeni, ap 1910. gadu.
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Par skolotājiem Dundagas jūrskolā strādāja Jāzeps Ašaks un Kārlis Eihlers.
Neilgu laiku 1901. gadā tajā skolotājs bija J. Šultmans.
Lībieši no vietējiem zvejniekciemiem izmantoja iespēju iegūt jūrniecības
izglītību tuvējā jūrskolā. 1895./1896. mācību gadā tajā mācījās 40 audzēkņu,
t. sk. 13 latvieši un 27 lībieši, 1896./1897. gadā – 46 audzēkņi, t. sk. 20 latvieši
un 26 lībieši, 1897./1898. – 39 audzēkņi, t. sk. 18 latvieši un 21 lībietis.
No 1869. līdz 1897. gadam Dundagas jūrskolā pavisam mācījās 1057 audzēkņi, no tiem eksāmenus nokārtoja un attiecīgus diplomus saņēma septiņi
tālbraucēji stūrmaņi un 197 tuvbraucēji stūrmaņi. Dundagas jūrskola bija
populāra. Līdz 1897. gadam audzēkņu skaita ziņā tā atpalika tikai no Ainažu,
Rīgas un Ventspils jūrskolām.
1898. gadā jūrskolā bija 39 audzēkņi. Kabotāžas stūrmaņa eksāmenu
Ventspils jūrskolā nolika dundadznieki Krišs Karlsons, Ans Freidentāls, Fricis
Freimanis, Augusts Riekstiņš, Pēteris Egliņš, Kārlis Zariņš, Dmitrijs Geige, Pēteris Baļķīts, Ivans Kielmeijers, Andrejs Freimanis un Kārlis Tamkalns no Pļaviņu
pagasta.
1899. gadā Dundagas jūrskolu beidza Ernests Landmans un Ernests Jaunvilks no Dundagas pagasta.
1900. gada jūrskolu beidza Teodors Dicmans, Antonijs Riekstiņš, Andrejs
Liedans, Kārlis Stefenbergs, Augusts Indriksons, Jevgeņijs Hausmans, Kārlis
Zanfelds, Teodors Dembergs, Teodors Otners (Otomers), Kārlis Derkēvics,
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Gusts Smilkše (Smilkšens), Didriķis Dambergs no Dundagas pagasta un Kārlis
Frišenfelds no Slokas.
1901. gadā Dundagas pagasta valde par 1900 rubļiem no muižas izpirka
Mazirbes jūrskolai „Bunkas” mājas – divstāvu ķieģeļu ēku. Pirmajā stāvā dzīvoja skolotāji, bet augšējā stāvā atradās klases un dzīvoja jūrskolnieki. Pie ēkas
bija malkas šķūnis, pagrabs, mūra ēka, kur atradās kūts, klēts, noliktavas.
1901. gadā jūrskolu beidza Kārlis Ezerkalns, Jēkabs Šultmans, Klāvs Tīlemans, Fricis Pumpurs, Andrejs Esenbergs, Ans Jagadils, Jānis Otners (Otomers), Ans Kārkliņš, Eduards Upmans, Vilhelms Šultmans no Dundagas pagasta un Fricis Martinsons.
Krievijas tirdzniecības flotes attīstības tendences prasīja pārmaiņas jūrskolu sistēmā. Mācību programmas neatbilda vajadzīgajam līmenim. Kaut
arī turpinājās burinieku būve, strauji palielinājās tvaikoņu skaits. 1902. gada 2. jūlijā Krievijas valdība izdeva
jaunu jūrskolu likumu. Tas paredzēja
triju tipa jūrskolas. Sagatavošanas
jūrskolas gatavoja audzēkņus, lai tie
varētu iestāties tālbraucēju jūrskolu
pirmajā speciālajā klasē. Zemākā tipa
tālbraucēju jūrskolas bija domātas
jūrniekiem praktiķiem ar elementāru
izglītību, tās gatavoja burinieku vadīJūrskolas ēka Mazirbē, 20. gs. sākums.
tājus. Augstākā tipa tālbraucēju jūrskolas gatavoja tvaikoņu vadītājus.
Skolas bija trīsgadīgas. Mācību valoda visās jūrskolās bija krievu. Lietot
latviešu valodu bija aizliegts. Jūrskolu audzēkņiem obligāti bija jānēsā
formas tērpi.
Dundagas jūrskola pēc 1902. gada
jūrskolu likuma kļuva par zemākās
kategorijas jeb sagatavošanas jūrskolu. Tās pirmajā klasē uzņēma jauniešus 13 – 17 gadu vecumā. Iestājoties
viņiem bija jāiesniedz kristamā un
baku zīme, pēdējās skolas liecība. Nākamos divus gadus mācību iestāde
vēl darbojās pēc 1867. gada likuma
noteikumiem.
1902. gadā Dundagas jūrskolu
Mazirbes jūrskolas absolvents tālbraucējs
ar tuvbraucēja stūrmaņa eksāmenu
kapteinis Teodors Dembergs, 1902. gads.
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beidza Kārlis Silabrams, Augustins Kielmeijers, Kārlis Freimans, Alfrēds Grīvāns, Mārtiņš Lepste, Pēteris Ziemels, Ans Stabbe, Teodors Anševics (Ankevics), Didriķis Urga.
Nākamajā, 1903. gadā tuvbraucēja stūrmaņa eksāmenu nolika jūrskolas
beidzēji Brands, Šenkers, Grīnbergs, Blūms, Dambergs, Zēbergs, Jansons un
Šultmans.
1907. gadā no desmit audzēkņiem gala eksāmenu izturēja un tiesības turpināt izglītību tālbraucēju jūrskolās ieguva astoņi: K. Petaks, K. Zariņš, F. Freinbergs no Dundagas, A. Gospovskis, J. Lapiņš no Rīgas, M. Svarāns no Zasas
pagasta un A.Cellarius no Volkovišķiem (Suvalku guberņa).
Jūrskolu, tai skaitā Dundagas, sekmīgā darbība un pieaugošais diplomēto
jūrnieku skaits nodrošināja iespēju attīstīt burinieku būvi Vidzemes un Kurzemes jūrmalā.
19. gadsimta otrajā pusē burinieku būves centrs no ostu pilsētām pārvietojās uz Rīgas jūras līča piekrasti, kur ar to nodarbojās šeit dzīvojošie zvejnieki
un zemnieki. Kuģus būvēja mežiem bagātos apvidos. Sākumā burinieki bija
ļoti vienkārši. Izmantoja kliņķa jeb pārlaides būves veidu, t.i., ārējā apšuvuma
plankas tika liktas viena pār otru. Šis veids saglabājās līdz 19. gadsimta 80.
gadiem, kad to nomainīja gludplankojums. Finanšu ekonomija spieda lietot
vienkāršu takelāžu. Jau no paša sākuma tika būvēti gafelšoneri. Ārzemju ostās
šie burinieki pievērsa uzmanību ar savu īpatnējo uzbūvi: stūri ārpusē līdz galvenajam klājam, ar garākiem steņģiem (mastu turpinājumi, pie kuriem pieliek
mazākas buras) un gafelburām. Anglijā tos sauca par „zemnieku kuģiem”.
Burinieku būvējot, tika izveidots artelis, kurā savus līdzekļus apvienoja vairāki zemnieki un zvejnieki. Nereti tādā veidā pie viena kuģa būves piedalījās
desmit un vairāk personu ar dažāda lieluma iemaksām. Buriniekus būvēja
vairākus gadus. Vispirms iegādājās kokmateriālus. Kuģu būvē izmantoja ozolu
un priedi. Tos ieguva rudenī vairāksolīšanā. Ziemā nākamā kuģa īpašnieki ar
strādniekiem devās mežā, nolaida kokus un aizveda tos uz būves vietu. Tur
tos sazāģēja trīs līdz piecu collu biezos dēļos. Kuģi sāka būvēt vasarā pēc siena
laika, kad varēja lētāk dabūt strādniekus, vai arī nākamajā pavasarī. Vispirms
sameklēja būvmeistaru un sagādāja kuģa būves plānu. Kurzemē burinieku
būvi nereti vadīja igauņi no Sāmsalas, kur kuģu būves tradīcijas bija senākas
nekā Latvijā, vai arī kāds no līdzīpašniekiem.
Vispirms jūras krastā kuģa būves vietā uzcēla grīdu kuģa korpusa formu
dabīga lieluma iezīmēšanai. To veica būvmeistars ar palīgiem pēc modeļa,
kas bija izgatavots iepriekš. Turpat uzcēla smēdi, kalti un galdnieku darbnīcu. Vispirms uzbūvēja kuģa ķīli un brangas, pie kurām piestiprināja plankas.
Sešos līdz astoņos mēnešos kuģa korpuss bija gatavs. Būves laikā visus kuģa
koka un dzelzs piederumus izgatavoja uz vietas. 19. gadsimta 70.–80. gados
parādījās specializējušies kuģu kalēji. 20. gadsimtā tos izkonkurēja pilsētu
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lielās kalēju darbnīcas. Kad korpuss bija gatavs, to nolaida ūdenī. Sākumā „kuģa kāzas” bija samērā grūts process, kas ilga pat mēnešus. Vēlāk to veica divās
trijās dienās. Lai netērētu līdzekļus, rīkoja talku. Kurzemē „kuģa kāzas” parasti
notika vasarā. Zem kuģa novietoja lielus klučus un baļķus, virs tiem ar taukiem
nosmērētas renes. Atsevišķa rene bija kuģa ķīlim. Korpusam aplika tauvas un
izstiepa līdz blokam, kas bija piestiprināts pie atbalsta jūrā, tad atvilka atpakaļ,
iestiprinot grieztuvē. Daļa talkas dalībnieku grieza grieztuvi, daļa nodarbojās
ar kuģa „rāmēšanu”, t.i., primārās kustības piešķiršanu korpusam ar iekārta
smaga baļķa jeb „rāma” palīdzību. Iekustinot kuģi, to lēnām iedzina ūdenī,
ielaida seklākā vietā un gaidīja, kad stiprā vējā celsies ūdens līmenis, tad ar
enkura un ķēdes palīdzību ievilka dziļākā ūdenī. Pēc tam korpusu aizvilka uz
ostu, visbiežāk Rīgu. Te uzlika mastus, takelāžu un iegādājās nepieciešamo
inventāru.
19. gadsimta 80. gados, būvējot burinieku, vienas reģistra tonnas izmaksas
bija 50–55 rubļi. Palielinoties kokmateriālu eksportam no Latvijas, pieauga
kuģu būvei derīgo kokmateriālu cena. 19. gadsimta 90. gados viena reģistra
tonna jau izmaksāja 70–80 rubļu, bet 20. gadsimta sākumā 95–110 rubļu.
Pieauga algota darba samaksa. Atkarībā no kuģa lieluma tā būvē piedalījās
15–30 cilvēku. Mēnesī strādnieks nopelnīja 8–13 rubļus, bet būvmeistars
35–50 rubļus. Daļa strādnieku pēc būves pabeigšanas kļuva par jauno kuģu
matrožiem.
Laikā no 1857. gada līdz Pirmajam pasaules karam Latvijas teritorijā uzbūvēja ap 550 burinieku, kas bija piemēroti tāliem braucieniem (tilpība lielāka
par 100 neto reģistra tonnām). No tiem Kurzemē uzbūvēja 213. Lielākie kuģu
būves centri bija Ainaži, kur uzbūvēja 50 buriniekus, Upesgrīva – 49, Kaltene –
36, Vandzene – 33. Baltijas jūras piekrastē būvēja mazāk kuģu nekā Rīgas jūras
līcī, kas izskaidrojams ar atklātās piekrastes nepiemērotu reljefu.
Lielākā burinieku būves vieta lībiešu zvejniekciemos bija Ģipka. No 1876.
līdz 1902. gadam te uzbūvēja 12 divu un triju mastu gafelšonerus. Pirmais burinieks bija divmastu gafelšoneris „Theodor”. Vairāku kuģu līdzīpašnieki šajā
zvejniekciemā bija tālbraucēji kapteiņi brāļi Fricis, Kārlis un Lapiņš Grīvāni. Pirmie divi beidza Dundagas jūrskolu un ieguva tuvbraucēja stūrmaņa diplomu.
Fricis turpināja mācības un beidza Rīgas jūrskolu, Kārlis – Ventspils jūrskolu.
Turpat jūrniecības izglītību ieguva Lapiņš. Igauņu būvmeistars Rediks Tūms
brāļiem Grīvāniem un citiem līdzīpašniekiem 1886. gadā Zlēku ciemā Ventas
krastā uzbūvēja trīsmastu barkentīnu „Pollux”. Tas bija pirmais latviešu būvētais kuģis, kas šķērsoja Atlantijas okeānu. „Pollux” kapteiņa Kārļa Grīvāna vadībā 1887. gada sākumā sasniedza Gvadelupas salu. Ar to sākās regulāri latviešu
burinieku braucieni pāri Atlantijas okeānam.
19. gs. 90. gados piecus buriniekus uzbūvēja Melnsilā. Četri no tiem bija
trīsmastu gafelšoneri. Triju kuģu – „Aldebaran”, „Ernest Alfred” un „Wilhelm”
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būvmeistars bija igaunis Rediks Tūms. Vairāku kuģu līdzīpašnieki šajā lībiešu zvejniekciemā bija Morici, Otomeri un Landmaņi. Vaidē 1894. un 1899.
gadā uzbūvēja trīs divmastu gafelšonerus. „Elvira”, „Polana” un „Fortuna”
būvmeistari bija igauņi J. Poobus, R. Tūms un F. Rasuks. Saunagā 1900. gadā
Kārlis Baļķēns uzbūvēja divmastu gafelšoneri „Helena”. Pitragā 1899. un 1900.
gadā uzbūvēja divus divmastu gafelšonerus „Kuronia” un „Palmira”. Igauņu
būvmeistars J. Poobus 1896. gadā vadīja divmastu gafelšonera „Antares” būvi
Košragā. Astoņus buriniekus uzbūvēja Mazirbē. 70. gados pirmie divi kuģi
„Fridrich” un „Lina” bija viena masta burinieki, pēc tam šajā lībiešu zvejnieciemā būvēja divmastu gafelšonerus. 90. gadu vidū divus divmastu gafelšonerus
„Jurnieks” un „Silvia” uzbūvēja Sīkragā. 1904. gada vasarā abi kuģi gāja bojā:
pirmais 31. jūlijā strandēja vētrā Vidzemes jūrmalā pie Salacas grīvas, otrais 12.
augustā avarēja pie Kolkas. 1882. gadā pirmo burinieku, divmastu gafelšoneri
„Mercur”, uzbūvēja Lielirbē. Līdz 1901. gadam
te uzbūvēja septiņus
buriniekus. Visi tie bija
ar diviem mastiem, izņemot trīsmastu gafelšoneri „Irbia”. Pa četriem
buriniekiem uzbūvēja
Miķeļbākā un Lūžņā. Tie
visi, izņemot trīsmastu
gafelšoneri „Ekonom”,
bija ar diviem mastiem.
Pēdējos buriniekus
Divmastu gafelšoneris„Kuronia”, būvēts Pitragā, 20. gs. sākums.
lībiešu zvejniekciemos
būvēja 1902. gadā. Kuģu būves apsīkuma cēlonis bija 1900.–1903. gada rūpniecības krīze Krievijā. Tai sekojošā depresija saasināja konkurenci jūras kravu
pārvadājumos. Buriniekus pakāpeniski nomainīja tvaikoņi. Buru kuģu ēra Latvijā noslēdzās ar Pirmo pasaules karu. 1914. gadā Latvijas ostās bija pierakstīti
270 burinieki, bet 1920. gadā vairs tikai 39.
Pēc K. Valdemāra ierosinājuma Dundagas pagastā izveidoja pirmo kuģniecības sabiedrību Latvijā. 1881. gada 9. janvārī šeit nodibināja Dundagas
zemnieku tāljūras kuģu īpašnieku sabiedrību „Kurzeme”. Pie pagasta tiesas
sanāca 24 zemnieki un parakstīja dibināšanas protokolu. Pamatkapitāls bija
6750 rubļu. Dibināšanas gadā tālbraucējs kapteinis Jānis Rērihs, kurš ierosināja dibināt biedrību, Anglijā nopirka burinieku „Alice”. Kuģis pirmajā gadā
deva 30% peļņu. Redzot šo panākumu, 1882. gadā biedrībai pievienojās vēl
41 biedrs ar 14 400 rubļu lielu kapitālu. 1884. gadā tajā bija 67 biedri un
24 980 rubļu kapitāls. 1882. gadā biedrība nopirka trīs buriniekus – „Alfred”,
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„Lawinia” un „Wladimir”. 1885. gada 3. decembrī dārgākais kuģis „Wladimir” (pirkts par 8800 rubļiem) jūrā sadūrās ar itāļu kuģi „Ecio” un nogrima.
1886. gadā biedrība pārējos trīs kuģus pārdeva ūtrupē un izbeidza darbību.
Daudzi jūrnieki, kas mācījās un beidza Dundagas jūrskolu, atstāja pēdas
Latvijas jūrniecības vēsturē.
1873. un 1876. gadā vietējo jūrskolu beidza Vilhelms un Ansis Bernšteini.
Ansis tālbraucēja kapteiņa diplomu ieguva, beidzot Ventspils jūrskolu, Vilhelms 1883. gadā beidza Rīgas jūrskolu un vēlāk vadīja kuģus Kaspijas jūrā.
Mazirbē jūrskolā mācījās Augusts Breinkopfs no Sīkraga. Jūrniecības izglītību viņš pabeidza apgūt PSRS. 1928. gadā A. Breinkopfs bija ledlauža „Krasin”
stūrmanis un piedalījās Umberto Nobiles (Itālija) ekspedīcijas glābšanā Arktikā. Pēc tam viņš vadīja PSRS kuģus. Pēc Otrā pasaules kara 50. gados A. Breinkopfs bija pasniedzējs Rīgas jūrskolā.
1900. gadā Dundagas jūrskolu beidza Teodors Dembergs no Mazirbes.
Tālbraucēja kapteiņa diplomu viņš pēc diviem gadiem ieguva Ventspils jūrskolā. Līdz Pirmajam pasaules karam T. Dembergs bija burinieku kapteinis.
1920. gadā viņš strādāja par Ventspils ostas mīnu loci un veda kuģus cauri
mīnu laukiem Rīgas jūras līcī. 30. gados kapteinis negāja jūrā un bija Užavas
bākas un Miķeļbākas uzraugs. 1941. gada jūnijā viņu kopā ar dzīvesbiedri deportēja uz PSRS.
1901. gadā Dundagas jūrskolu beidza Andrejs Esenbergs. Neilgi pirms
Pirmā pasaules kara sākuma viņš ieņēma kapteiņa vietu uz Krievijas Austrumāzijas tvaikoņu sabiedrības kuģiem. Kara laikā A. Esenbergu iesauca
karadienestā, trīs gadus viņš bija Krievijas kara flotes Baltijas eskadras mīnu
aizsprostotāja kapteinis. Atgriezies Latvijā, viņš līdz 1925. gadam bija Rīgas ostas privātais mīnu locis. Tad dundadznieks atsāka braukt uz kuģiem un vadīja
tvaikoņus „Jacob”, „Tālvaldis”, „Prīma”, „Maiga”, „Helena Faulbaums”.
1901. gadā Dundagas jūrskolu beidza Kārlis Ezerkalns. Jūrniecības izglītību
viņš pabeidza apgūt Ventspils jūrskolā. Pirmā pasaules kara laikā K. Ezerkalns
dienēja latviešu strēlnieku 3. Kurzemes pulkā. No 1928. gada viņš septiņus
gadus bija Ovišu ugunskuģa „Laima” kapteinis. Šī peldošā bāka kuģu orientācijas atvieglošanai bija uzstādīta sēkļu dēļ bīstamajā Irbes jūras šauruma
rietumu daļā. 1935. gadā K. Ezerkalns bija Ventspils bākas uzraugs.
Dundagas jūrskolā mācījās Jānis Faulbaums. Tālbraucēja kapteiņa diplomu
viņš ieguva 1880. gadā Rīgas jūrskolā. Desmit gadus J. Faulbaums brauca par
kapteini uz buriniekiem. 1892. gadā viņu ievēlēja kuģniecības sabiedrības
„Austra” valdē. Pieredzējušais kapteinis bija viens no Rīgas tālbraucēju kapteiņu biedrības dibinātājiem. Viņa dēls Maksis Faulbaums bija viens no lielākajiem kuģu īpašniekiem Latvijas Republikā.
1873. gadā Dundagas jūrskolu beidza Gustavs Kišs. Tālbraucēja kapteiņa diplomu viņš ieguva pēc desmit gadiem Rīgas jūrskolā. No 1884. līdz
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1897. gadam kapteinis vadīja Sibīrijas zelta atradņu īpašnieka A. Sibirjakova
tvaikoņus Baltajā jūrā un no Arhangeļskas un Pečoras uz Rietumeiropu.
1872. gadā Dundagas jūrskolu, iegūstot tuvbraucēja stūrmaņa diplomu,
beidza Didriķis Otmans. Pēc 16 gadiem viņš pabeidza Rīgas jūrskolu, iegūstot
tālbraucēja kapteiņa diplomu. D. Otmans bija pieredzējis burinieku kapteinis.
1877. gadā Dundagas jūrskolu beidza Kārlis Otmans. Jūrniecības izglītību
viņš pabeidza apgūt Ventspils jūrskolā 1883. gadā. Pēc tālbraucēja kapteiņa
diploma iegūšanas viņš brauca par kapteini uz buriniekiem „Irbia”, „Belta”,
„Polarstern”, kuriem vienlaikus bija līdzīpašnieks. 1912. gada oktobrī K. Otmans gāja bojā Baltijas jūrā netālu no Gotlandes kopā ar trīsmastu gafelšoneri
„Polarstern”.
1870. gados Dundagas jūrskolā mācījās Jānis Rērihs. Tālbraucēja kapteiņa
diplomu viņš ieguva 1878. gadā Rīgas jūrskolā. Pēc jūrskolas beigšanas J. Rērihs brauca par kapteini uz buriniekiem „Julia Alide”, „Alice”, „Lucinda”. Vēlāk
viņš turpināja braukt uz tvaikoņiem.
Pirmais pasaules karš pārtrauca Latvijas jūrskolu darbību. Tās visas, izņemot Rīgas jūrskolu, tika evakuētas uz Krieviju. Dundagas sagatavošanas
jūrskolas mācību līdzekļi, kastes ar grāmatām, arhīvs 1915. gadā tika aizvesti
uz Tērbatu, bet 1917. gadā uz Aksaju netālu no Rostovas pie Donas. Jūrskolas
priekšnieks E. Rēvalds pavadīja mācību iestādes mantu. 1920. gada februārī
viņš nomira Aksajā. Pirms tam 1918. gadā Donas kazaku valdība jūrskolu likvidēja. Daļu tās mantu nodeva Rostovas, daļu Aksajas jūrskolai.
20. gadu sākumā Jūrniecības departamenta ziņojumā Valsts kara zaudējumu komisijai bija atzīmēts, ka Dundagas jūrskolas mācību līdzekļu vērtība
1914. gada jūlijā novērtēta par 1000 zelta rubļiem. Kara nodarītie zaudējumi
bija 1400 rubļu.
1921. gadā Mazirbes jūrskolas ēku pārzināja Tirdzniecības un rūpniecības
ministrija. Jūrskolu atjaunot nebija paredzēts. No 1924./1925. mācību gada
ēku izmantoja valsts pamatskola.
1940. gadā to aizņēma PSRS karaspēks. Atjaunojot Latvijas Republiku,
tas bijušo jūrskolas ēku atstāja. Viens no aktuāliem jautājumiem bija ēkas
tālāka izmantošana. Paredzēto tūrisma bāzi šeit neierīkoja. Valsts prezidents
G. Ulmanis 1993. gada augustā ierosināja bijušās Mazirbes jūrskolas ēkas
izmantošanu pēc būtības, ņemot vērā vietējās pašvaldības un iedzīvotāju
intereses. Viens no plāniem bija tajā ierīkot zvejnieku amata skolu, kas tā arī
palika nerealizēts. ■
A. Miklāvs
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RĪGAS JŪRSKOLAS – JUBILĀRES
(Vēstures liecības par Rīgas jūrskolām un to absolventiem)
2014. gadā daudzas mūsu valsts profesionālu jūrnieku sagatavošanas iestādes atzīmēja nozīmīgas jubilejas. Pirms 225 gadiem, 1789. gadā, Rīgā darbu
uzsāka pirmā navigācijas skola. Tai sekoja citas – ar dažādiem nosaukumiem,
atrašanās vietu, darbības noteikumiem un mācību programmām. Izglītība
tika iegūta vācu valodā par maksu. Apvērsums notika 1864. gadā, kad pēc
Krišjāņa Valdemāra iniciatīvas Ainažos nodibināja pirmo demokrātiska tipa
jūrskolu latviešu un igauņu jauniešiem, kurā mācības notika dzimtajā valodā
un bez maksas. 2014. gads – Ainažu jūrskolas 150. gadskārta. Par mūsu valstij
tik nozīmīgo laiku tagad stāsta nu jau pirms 45 gadiem (1969. gadā) atklātā
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle – Ainažu jūrskolas muzejs.
Pirmais pasaules karš iznīcināja Valdemāra skolas un burinieku floti, Otrais – slaveno Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolu (dibināta
1920. gadā Rīgā) un Latvijas brīvvalsts tvaikoņu floti. Pēc neatkarīgās valsts

Rīgas jūrskolas (Kronvalda bulvārī) Kuģu vadītāju nodaļas 1. izlaidums, 1949. gads.
1. rindā piektais no kreisās Ā. Glazovskis, trīspadsmitais – I. Vītols; 2. rindā septītais
no kreisās E. Miska; 3. rindā trešais no kreisās J. Fiņikovs, sestais – L. Kļaviņš.
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Rīgas jūrskolas (Kronvalda bulvārī) Hidrotehniķu nodaļas 1. izlaidums,
1949. gads. 3. rindā septītais no kreisās R. Baško (fotogrāfija ir R. Baško
dāvinājums), 5. rindā trešais no kreisās A. Parfjonovs.
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okupācijas kardinālas pārmaiņas notika arī jūrnieku sagatavošanā. Karš vēl
nebija beidzies, kad 1944. gadā Latvijas galvaspilsētā Kronvalda bulvārī un
Bezdelīgu ielā nodibināja divas skolas ar vienādu nosaukumu – Rīgas jūrskola. Pirms 70 gadiem dibinātās mācību iestādes sagatavoja vidējo un zemāko
kuģu personālu. Ap 30 000 vēstures liecību par kuģiem, ostām un jūrniecības
organizācijām glabā viena no jaunākajām 241 gadu vecā Rīgas vēstures un
kuģniecības muzeja nodaļām – Latvijas kuģniecības vēstures nodaļa (tās
veidošana aizsākās 1936. gadā). Daļa no tām vēsta par salīdzinoši nesenā padomju laika Rīgas jūrskolām, to darbību, kursantiem, pasniedzējiem.
Biežāk minētā, vairāk apzinātā un pētītā ir Rīgas jūrskola Kronvalda bulvārī
(nosaukums krievu valodā: Рижское мореходное училище). PSRS jūrniecības
resoriem pakļautajā slēgta tipa pusmilitārajā mācību iestādē jauni vīrieši (faktiski pusaudži) ar vispārizglītojošās skolās iegūto pamatizglītību (no 1982. gada ar vidējo izglītību) četros, vēlāk trijos gados ieguva kuģu vadītāja (tālbraucēja stūrmaņa), kuģa remonta tehniķa, tehniķa kuģu mehāniķa, hidrotehniķa,
automātisko sistēmu ekspluatācijas un kraušanas darbu mehanizatora specialitāti. Apgūstamie priekšmeti mainījās, daži vairs netika mācīti, citi nāca klāt.
Kursanti nēsāja formas tērpus un dzīvoja kopmītnēs valsts apgādībā. Sākumā
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mācības notika latviešu
un krievu valodā, bet
pēc dažiem gadiem tikai krievu valodā, kas
vietējiem latviešu puikām apgrūtināja nokārtot iestājeksāmenus.
No Padomju Savienības
atbraukušajiem, kuriem
krievu bija dzimtā valoda, izturēt konkursu
bija vieglāk. Ceļu uz
Rīgas jūrskolas (Bezdelīgu ielā) kuģu kurinātāju
jūru daudziem Latvijas
grupas absolventi, 1950. gads.
jauniešiem aizšķērsoja
arī padomju pilsonim
nepieņemamā biogrāfija. Jūras prakse no
1949. līdz 1969. gadam
kursantiem notika uz
1947. gadā Somijā būvētā mācību kuģa barkentīnas „Kapella”, bet no
1970. līdz 1976. gadam
uz 1960. gadā Bulgārijā
ūdenī nolaistā motorRīgas jūrskolas ēka Rīgā, Kronvalda bulvārī, ap 1955. gadu.
kuģa „Alušta”. Pastāvēšanas 47 gados skola klātienes un neklātienes nodaļā sagatavoja gandrīz
2000 speciālistu no dažādām Latvijas vietām, piemēram, Ventspils, Krāslavas,
Lielvārdes, Krustpils, Liepājas, Daugavpils, Tukuma, Limbažiem, Ludzas,
Talsiem, Kuldīgas, Valmieras, Jelgavas, Cēsīm, Preiļiem, protams, arī Rīgas
un citām republikas rajonu pilsētām un apdzīvotām vietām. Dominēja no
tālienes atbraukušie kursanti, to skaitā iebraucēji no Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas (Krievijas sastāvā esošajām Autonomajām
Padomju Sociālistiskajām Republikām – Baškīrijas, Karēlijas, Tatārijas, Udmurtijas), no Padomju Sociālistiskajām Republikām – Baltkrievijas, Igaunijas,
Kazahijas, Kirgīzijas, Turkmēnijas, Lietuvas, Moldāvijas, Ukrainas un citām,
autonomajiem apgabaliem un novadiem. Absolventi gāja jūrā uz dažādu Padomju Savienības jūrniecības iestāžu kuģiem, strādāja PSRS ostās un citos ar
savu profesiju saistītos dienestos. Atjaunojoties neatkarīgai valstij, Kronvalda
bulvāra ēkas pakāpeniski pārgāja Latvijas Jūras akadēmijas (akadēmija šeit
darbojās no 1993. līdz 2006. gadam) un Latvijas Jūras akadēmijas jūrskolas
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Rīgas jūrskolas (Bezdelīgu ielā)
kursants A. Podžuns, 1957. gads.
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Rīgas jūrskolas ēka Rīgā,
Bezdelīgu ielā, ap 1955.–1960. gadu.

rīcībā. Pirmo reizi mūsu zemes vēsturē Latvijā varēja iegūt augstāko izglītību
jūrniecības specialitātēs, bet tolaik, Otrā pasaules kara beigu posmā, līdz tam
vēl bija jāgaida gandrīz puse gadsimta.
1944. gadā mācības vēl nenotika – pakāpeniski uzņēma kursantus, kuri
veica remontu Kronvalda bulvāra ēkās, jūras transporta atjaunošanas darbus,
kā arī konvojēja vācu karagūstekņus uz darbu Rīgas ostā (vienas grupas konvojā bija četri pieci cilvēki, darbus vadīja ostas pārstāvis, bet nākamie kursanti
strādāja kopā ar gūstekņiem).
Regulāras mācības sākās 1945. gada beigās. Intensīvi apgūstot zinības,
lai kļūtu par profesionālu jūrnieku, laiks paskrēja vēja spārniem, un pienāca
1949. gada vasaras nogale, kad atvadas Rīgas jūrskolai teica pirmie absolventi – kuģu vadītāji, mehāniķi un hidrotehniķi, kuri mācības bija sākuši latviešu valodā, bet beidza krieviski. Skolas priekšnieks pulkvedis K. Voronovs
1949. gada 26. augusta pavēlē izteica pateicību vairākiem pasniedzējiem un
darbiniekiem par teicamu audzināšanas un mācību darbu, sagatavojot jaunos
jūras flotes speciālistus, kā arī labākajiem kursantiem par teicamām sekmēm
un labu disciplīnu. Beidzēji no Rīgas devās gan tuvos, gan tālos ceļos – kā
sadales komisija bija lēmusi (arī uz Galējiem Ziemeļiem un Tālajiem Austrumiem). Par toreiz jaunajiem jūrniecības speciālistiem ir īpašs stāsts – gadiem
un gadu desmitiem ritot, daudzi nezaudēja tikšanās prieku, kaut arī viņu
skaits gājis mazumā. Salidojumi notikuši gan Rīgā, gan Mangaļos (Vecdaugavā), gan, protams, Ainažos, kur kādreiz pulcējās Valdemāra skolu beidzēji
(pēdējie jauna tipa jūrskolnieki Antons Prauliņš un Pēteris Liniņš mūžībā
aizgāja 1979. gadā) un K. Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas absolventi. Pirmajiem pievienojās arī vēlāko gadu Rīgas jūrskolas beidzēji. Sirmie
vīri neaizmirsa un, ja veselība ļauj, joprojām neaizmirst ceļu uz Rīgas vēstures
un kuģniecības muzeju, parasti līdzi nesot dāvinājumus kuģinieku nodaļas
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Rīgas jūrskolas (Bezdelīgu ielā) matrožu grupa, 1958. gads. 2. rindā trešais
no kreisās J. Saulītis, 3. rindā piektais no kreisās A. Podžuns.

krājumam un stāstus, kas nav atrodami nevienā arhīva lietā. Pieredzējušie
jūrnieki nekad neliedza padomu, savu redzējumu par jūras transportu, problēmām, arī jūrniecības izglītības norisēm, kuru dalībnieki paši bijuši. Atmiņas
un piemiņas lietas nodaļā ieņēmušas goda vietu. Trijās fotokompozīcijās,
kuras glabā muzeja krātuves, redzami vairāki desmiti pirmo skolas beidzēju.
Rakstā tiks pieminēta tikai daļa, tie, kuri biežāk ieradušies palīgā un vienmēr
ir mīļi gaidīti, piemēram, daži no 1949. gada absolventiem. Ilgstoša sadarbība
un draudzība muzejniekus saista ar slaveno jūrnieku, kurš zināšanas apguva
Rīgas jūrskolā, tālbraucēju kapteini, jūrskolotāju Igoru Vītolu (dzimis 1927. gadā). Rit jau otrais gadu desmits, kopš sadarbojamies ar kuģu vecāko mehāniķi
Ziedoni Salmiņu-Salmu (dzimis 1929. gadā), kura darbs tika augstu novērtēts
gan Igaunijā, gan Latvijā. Nav vairs virs šīs zemes kuģu vadītāja, jūrniecības
izglītības darbinieka Laimoņa Kļaviņa (1927–2013), bet viņa lietas ne tikai
glabājas muzeja fondos, tās ir arī publiski apskatāmas ekspozīcijas zālē. Viens
no pirmā Rīgas jūrskolas hidrotehniķu kursa absolventiem ir Raimonds Baško
(dzimis 1928. gadā). Pateicoties Baško kungam, no Sanktpēterburgas uz Rīgu
atvestas viņa kursa biedra, hidrotehniķa, jūrniecības darbinieka, Krievijas
Transporta akadēmijas akadēmiķa Aleksandra Parfjonova (1930–2004) piemiņas lietas. 1949. gadā skolas solu pret darbu jūrniecībā nomainīja arī kuģu
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vadītāji Ādolfs Glazovskis (1929–1997), Jurijs
Fiņikovs (dzimis 1928. gadā), Edgars Miska
(1927–1989), Elmārs Staļģis (dzimis 1927. gadā); kuģu mehāniķi Jevgēnijs Bricis (dzimis
1928. gadā), Žans Varčenja (dzimis 1929. gadā), Latvijas upju kuģniecības priekšnieks no
1971. līdz 1991. gadam Vladimirs Burhanovs
(1927–2001) un vēl citi.
Līdzās materiāliem par pirmo Rīgas jūrskolas izlaidumu muzeja Latvijas kuģniecības
vēstures nodaļa glabā daudzas jūrnieku dāvinātas liecības par skolas darbību, kursantiem
un pasniedzējiem. Regulāri par jaunieguvumiem esam informējuši „Latvijas jūrniecības
gadagrāmatas” lasītājus. Jubilejas reizē griRīgas jūrskolas (Bezdelīgu
bētos atzīmēt visus materiālus, kas kļuvuielā) absolventi A. Podžuns
ši par Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas
un J. Saulītis uz tvaikoņa
krājuma zelta fondu, protams, arī tos cilvēkus,
„Kotlasa” klāja, 1959. gads.
kuri atbalstījuši vēsturnieku darbu gan morāli,
gan finansiāli. Uzdevums izrādījās ļoti sarežģīts, jo jūrnieku un jūrniecības darbinieku
skaits rakstāms ar trīsciparu skaitli, tāpēc šai
rakstā tiks nosaukti tikai nedaudzi.
Ilgstoša gan pozitīva, gan sarežģīta sadarbība 80. gados un 90. gadu sākumā muzejniekiem bijusi ar Rīgas jūrskolas 1950. gada
absolventu inženieri, kuģu mehāniķi, jūrniecības darbinieku Laimoni Plīrumu (dzimis
1929. gadā). 1951. gadā ar izcilību jūrskolu absolvēja hidrotehniķis, jūrniecības darbinieks,
Latvijas kuģniecības vēstures izpētes atbalstītājs Vilnis Keris (1930–2007) un izcilais kuģu
Rīgas jūrskolas (Kronvalda bulvārī)
kursants Ē. Grāmatnieks, 1962. gads. būves inženieris Jānis Repša (1929–1993), kurš
vadījis vairāk nekā 150 velkoņu, ledlauža tipa
prāmju, tajā skaitā arī pirmā šāda tipa prāmja „Tehumardi”, un kravas motorkuģu būvi Rīgas kuģu remonta rūpnīcā. J. Repšas kundze uzdāvinājusi vērtīgu un lielāko kolekciju par kuģu būvi Latvijā no 1950. līdz 1990. gadam. Nozīmīga ir Rīgas jūrskolas 1953. gada absolventa tālbraucēja kapteiņa, Latvijas
Jūrniecības savienības valdes priekšsēdētāja, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera
Miķeļa Elsberga (1931–2002) kolekcija. Pēc viņa nāves Elsberga kundzes uzdevumā to uz muzeju atnesa tagadējais valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters
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Nodarbības Rīgas
jūrskolā (Bezdelīgu ielā),
ap 1960. gadu.

(dzimis 1941. gadā). Arī
viņš divus gadus (1960–
1961) bija Rīgas jūrskolas kursants, vēlāk kuģu
mehāniķis, jūrniecības
darbinieks, bet viņa
brālis Jāzeps Vjaters
Rīgas jūrskolas (Kronvalda bulvārī) kursantu orķestris, ap
(dzimis 1933. gadā) Rī1964. gadu. Priekšplānā (centrā) skolas priekšnieks R. Akits.
gas jūrskolu absolvēja
1959. gadā. Sarežģītos brāļa, Rīgas jūrskolas 1960. gada absolventa kuģu vadītāja Pētera Krištobāna (1939–2000) darba ceļus Tālajos Austrumos palīdzēja noskaidrot Rīgas advokāts Leons Krištobāns. Pētera vārdā 2001. gadā tika
nosaukts Magadanas ostai pierakstītais lielais zvejas saldētātraleris. Atjaunojoties neatkarīgai valstij, Latvijas Republikas tālbraucēja kapteiņa diplomu
nr. 1 saņēma Rīgas jūrskolas 1962. gada absolvents Uldis Rudzītis (dzimis
1940. gadā). Viņa vadītais motorkuģis „Akadēmiķis Hohlovs” bija pirmais Latvijas jūras kuģniecības kuģis, uz kura pacēla sarkanbaltsarkano karogu. Vēsturiskais diploms tagad radis mājvietu muzejā. Daudzus gadus muzeja kuģniecības vēstures krājumu papildina tālbraucējs kapteinis Ēvalds Grāmatnieks
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(dzimis 1946. gadā),
kurš Rīgas jūrskolu beidza 1965. gadā. Ne vien
ar materiāliem, bet arī
ar skaidrojumiem un
padomiem par gandrīz
jebkuru kuģniecības
jautājumu vēstures muzejam palīdzību nu jau
vairākus gadu desmitus
sniedz Rīgas jūrskolas
1967. gada absolvents,
kopš 2014. gada Triju
Rīgas jūrskolas (Bezdelīgu ielā) kursantu
Zvaigžņu ordeņa kavalieris tālbraukopmītnes iekšskats, 1973. gads.
cējs kapteinis Antons Ikaunieks (dzimis 1947. gadā). Pateicoties viņam,
publicēti vairāki pētījumi par Latvijas
kuģniecības vēsturi. 1976. gadā skolu Kronvalda bulvārī beidza tālbraucējs kapteinis, jūrniecības darbinieks
Gunārs Ross (1937–2000). Viņa dēla
Eduarda lēmums bija pēc tēva nāves daļu kuģinieka kolekcijas dāvināt
muzejam. Talkā atkal nāca Antons
Vjaters, un materiāli tagad tiek rūpīgi glabāti nodaļas krātuvēs. Gan
mehāniķa, gan stūrmaņa diploms,
gan arī jūras tiesību maģistra grāds
ir Rīgas jūrskolas 1970. un 1980. gada
absolventam Imantam Burvim (dzimis 1949. gadā), pirmajam atjaunotās neatkarīgās Latvijas Hidrogrāfijas dienesta priekšniekam. Vairāki
I. Burvja īpašumā esoši priekšmeti
Rīgas jūrskolas (Kronvalda bulvārī)
ar viņa laipnu atļauju pajumti raduši
kursants A. Ikaunieks, 1966. gads.
muzejā, arī Daugavgrīvas bākas gaismas laternas optiskā lēca. 1958. gadā Rīgas jūrskolu ar izcilību absolvēja
Latvijas jūras kuģniecības, vēlāk citu valstu kuģu vecākais mehāniķis Jevgeņijs Jānis Luhaers (dzimis 1938. gadā). Daudzas viņa fotogrāfijas papildina
Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas krājumu. Valsts kuģniecības vēsturei
un muzejam nozīmīgi ir visi Rīgas jūrskolas absolventi, no kuriem daudzi
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Rīgas jūrskolas (Bezdelīgu ielā) absolventi, 1966. gads. 2. rindā centrā skolas priekšnieks R. Nedra.

turpināja mācības, iegūstot augstāku amatu, kļūstot par tālbraucējiem kapteiņiem, kuģu vecākajiem mehāniķiem, kā arī strādājot atbildīgu darbu
krasta dienestos. Latvijas nacionālās jūrniecības atjaunošanas iniciators,
kuģniecības vēstures izpētes atbalstītājs Latvijas kuģniecības prezidents
Pēteris Avotiņš (dzimis 1954. gadā) Rīgas jūrskolu absolvēja 1974. gadā;
jūrnieks, jūrniecības darbinieks, jurists, ekonomists Vladislavs Skrebelis
(dzimis 1955. gadā) – 1977. gadā (ar izcilību); tālbraucējs kapteinis, jūrniecības darbinieks Arnolds Zantmanis (dzimis 1937. gadā) – 1956. gadā; kuģu
vadītājs, jūrniecības darbinieks, jūrniecības vēstures izpētes atbalstītājs Juris
Leimanis (dzimis 1954. gadā) – 1974. gadā; tālbraucējs kapteinis, ilggadējs
Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistra vadītājs Staņislavs Šmulāns
(dzimis 1943. gadā) – 1965. gadā; tālbraucējs kapteinis Konstantīns Gailišs
(1937–2005) – 1959. gadā; tālbraucējs kapteinis, jūrniecības darbinieks Andris
Raņķevics (1949–2013) – 1969. gadā; tālbraucēji kapteiņi, slavenie ostinieki
Juris Krivojs (dzimis 1940. gadā) – 1961. gadā un Imants Sarmulis (dzimis
1950. gadā) – 1971. gadā; tālbraucējs kapteinis, SIA „Lapa” ģenerāldirektors
Aleksandrs Nadežņikovs (dzimis 1961. gadā) – 1980. gadā (ar izcilību); jūrniecības darbinieks Andrejs Umbraško (dzimis 1959. gadā) – 1980. gadā; bijušais
Latvijas Jūras administrācijas Meklēšanas un glābšanas dienesta priekšnieks
Andris Bernāns (dzimis 1946. gadā) – 1968. gadā. Un vēl, un vēl.
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Rīgas jūrskolas (Kronvalda bulvārī) Kuģu vadītāju nodaļas pasniedzēji un absolventi,
1976. gads. Augšējā rindā centrā skolas priekšnieks E. Zemmels, 2. rindā centrā ilggadējais
skolas pasniedzējs un priekšnieks V. Ļesovojs, 3. rindā sestais no kreisās G. Ross.
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Nepamatoti piemirsta ir otra 1944. gadā izveidotā Rīgas jūrskola (nosaukums krievu valodā: Рижская мореходная школа) Bezdelīgu ielā 12, kas
gandrīz pusi gadsimta sagatavoja kuģu kurinātājus, mašīnistus, elektriķus un,
protams, matrožus, vēlāk arī pavārus un ostu strādniekus (dokerus). Skolas absolvēšana ļāva kļūt par profesionālu jūrnieku, kā arī pavēra turpmākas karjeras
iespējas, kam sekoja nākamā izglītības pakāpe. Bieži to ieguva Rīgas jūrskolā
Kronvalda bulvārī, Latvijas jūras kuģniecības kvalifikācijas paaugstināšanas
kursos vai augstākajās mācību iestādēs (Latvijā gan tādu nebija).
Dažādu tautību jūrskolnieki (tāpat kā Kronvalda bulvāra jūrskolu beigušie)
izvēlējās Latviju par savu dzīves vietu turpmākajam mūžam. Rīgas jūrskolas
nosaukums netika iegūts uzreiz, vispirms Pārdaugavas skola saucās Jūrniecības izglītības skola (Школа морского оразования, saīsināti – ШМО). 1945. gadā tā uzņēma vairāk nekā 200 kursantu ar pamatizglītību (četras klases).
Pirmos trīs gadus mācību valoda bija latviešu. Pārmaiņas notika 1948. gadā,
kad uzņēma 300 nākamo jūrnieku no visas Padomju Savienības ar iepriekš
iegūtu septiņu klašu izglītību, tad mācīties vajadzēja divus gadus krievu valodā. 1990. gadā Rīgas jūrskola kļuva par Latvijas kuģniecības Mācību centra
sastāvdaļu, bet 1993. gadā beidza pastāvēt.
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Atšķirībā no Kronvalda bulvāra
jūrskolas muzejā nebija neviena Bezdelīgu ielas jūrskolas absolventa dzīves un darba stāsta. Bet 2014. gada
marta sākumā nodaļā atskanēja tālruņa zvans no Ventspils. Aļģimanta
Podžuna, jūrnieka, kurš gandrīz pusi
gadsimta bija strādājis uz kuģiem,
dzīvesbiedre Dzintra jautāja, vai muzeju neinteresē Bezdelīgu ielas jūrskolas kādreizējā kursanta dokumenti, fotogrāfijas un priekšmeti. Mājās
briestot ģenerālā revīzija, un daļa no
iepriekš sakrātā, iespējams, tikšot pakļauta iznīcībai, jo īpašnieks domājot,
ka tas taču nevienam nav vajadzīgs.
Centos pārliecināt, ka šādu priekšmetu un cilvēku biogrāfiju komplektēšana ir viens no galvenajiem muzeja
uzdevumiem.
Pēc Dzintras kundzes pieteikuma
sapratu, ka tikšanās būs ar nebūt ne
jaunu, turklāt nekomunikablu cilvēku. Vairākos desmitos darba gadu ir
pieredzēti dažādi apmeklētāji, tāpēc
biju gatava jebkādai sarunai. Tikāmies 2014. gada 12. martā. Piedzīvoju patīkamu pārsteigumu – nodaļas
darba telpās ienāca stalts, elegants
kungs, kurš bija arī ļoti patīkams
sarunas biedrs. Otrs pārsteigums:
Dzintras kundze bija izdarījusi lielāko
muzejnieka darba daļu – visi atvestie materiāli bija anotēti, A. Podžuna
biogrāfija un darba gaitas uzrakstītas, atlika vienīgi sastādīt pieņemšanas aktu. Sapratu, ka precizitāte un
pedantiskums rakstītājai vajadzīgs
tiešajā darbā, jo viņa strādā Ventspils
tiesā. Par muzeja īpašumu kļuva Latvijas jūrniecības vēsturei nozīmīgas
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Rīgas jūrskolas absolvents I. Vītols ap
1990. gadu jūrnieku salidojumā Ainažos.

R. Akits Rīgas jūrskolas (Bezdelīgu
ielā) un Rīgas jūrskolas (Kronvalda
bulvārī) priekšnieks, ap 1990. gadu.
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Lielais zvejas saldētājtraleris „Kapteinis Krištobāns” (Капитан
Криштобан), 2001. gads, labajā stūrī P. Krištobāns, 1998. gads.
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fotogrāfijas (gan cilvēku, gan kuģu), dokumenti (apliecības, sertifikāti, kvalifikācijas dokumenti, jūrnieka pases, darba grāmatiņas, jūrnieka braukšanas
grāmatiņa, jūrnieka medicīnas grāmatiņa, goda raksti u.c.), lietiskie priekšmeti (vimpeļi, medaļas, pat pelnu trauks (šis netikums jau labu laiku atmests) un
vasaras platmale), kopā 60 vienību.
Aļģimants nāk no Lietuvas. Lai gan lielākā dzīves daļa nodzīvota Latvijā,
valodā var just dienvidu kaimiņa mīksto piesitienu. Viņš piedzima 1939. gada
20. decembrī Biržu pilsētā un bija vecākais no ģimenē augošajiem pieciem
bērniem. 1956. gadā jaunietis kopā ar tēvu pārbrauca uz Latviju, uz Indru, un
jau nedaudz vēlāk sāka mācības PSRS Jūras flotes ministrijas Latvijas jūras
kuģniecības Rīgas jūrskolā Bezdelīgu ielā. 1958. gadā tika iegūta 1. klases
matroža kvalifikācija. Jau nedēļu pēc skolas beigšanas viņu ieskaitīja tvaikoņa
„Kotlasa” apkalpē. Kuģa kapteinis bija Bruno Kondruss (1921–1998), viens
no izcilākajiem 20. gadsimta latviešu kapteiņiem, par kuru muzejā glabājas
208 materiāli, ko dāvinājusi viņa kundze Malda Brašķe. Otrs šīs desmitgades
tvaikonis Podžunam bija Vācijā 1953. gadā būvētā „Kaluga”. 1970. gada vasarā sekoja jauns izaicinājums, jo bijušais matrozis bija ieguvis kuģa elektriķa
kvalifikāciju. 10 gadus jaunapgūtais darbs tika veikts uz Latvijas jūras kuģniecības motorkuģiem „Ingura”, „Kura”, „Aragvi”, „Larisa Reisnere”, „Konstantīns
Ciolkovskis” u.c. 1980. gadā nokārtots donkermaņa eksāmens, un šajā specialitātē nostrādāti 24 gadi, tai skaitā uz Latvijas jūras kuģniecības motorkuģiem
(tankkuģiem) „Apšeronska”, „Abrene”, „Tukums”, „Žanis Grīva”, „Limbaži”.
1992. gadā Aļģimants Podžuns no Latvijas jūras kuģniecības aizgāja un darbu
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turpināja uz ārvalstīs reģistrētiem tankkuģiem. Jūra Aļģimanta kungam bija darbs,
prieks, arī bēdas. 2001. gada augustā donkermanis atradās Amerikas Savienotajās
Valstīs, Ņujorkā pie Pasaules tirdzniecības
centra „dvīņu torņiem”. Vēl pasaule nenojauta tuvojošos 11. septembra traģēdiju.
Gadu vālāk – 2002. gadā – tankkuģis „Nagatino” atkal pietauvojās Ņujorkā, un gluži
kā pirms gada komanda devās pastaigā pa
pilsētu, tai skaitā uz „dvīņu torņiem”, bet
pilsēta bija pārvērtusies – ne tikai fiziski
postījumi, savādāka bija arī gaisotne.
2005. gada 18. janvāris bija Aļģimanta
Podžuna pēdējā darba diena. Vēja spārniem bija aizsteigušies 47 ar jūru saistīti
gadi. Pilnīga atvadīšanās no jūras notika
65 gadu vecumā. Dzīve kļuva citādāka,
bet, protams, neapstājās. Visu mūžu AļMotorkuģa „Presņa” donkermanis
ģimanta kungam paticis sports, īpaši futA. Podžuns Ķīnā, 2000. gads.
bols. Neatņemamu vietu ieņēma kino. Šī
aizraušanās aizsākās, jau strādājot uz tvaikoņa „Kotlasa”. 1968. gadā saņemts
PSRS Ministru padomes Valsts kinematogrāfijas komitejas dokuments, kas
apliecina šaurfilmu demonstrētāja kvalifikāciju. Optimismu palīdz saglabāt
lielā, draudzīgā ģimene Latvijā un Lietuvā, īpaši meitas, mazbērni un kundze Dzintra. Ventspilī dzīvo arī draugs Jānis Saulītis, ar kuru kopā puds sāls
apēsts – 1958. gadā abi absolvēja jūrskolu. Plašais interešu loks saistīts arī ar
dzīvo dabu, bet nav nekas pretī spaidīt TV pulti un mācīt kaķim labas manieres. Lai gan dzīvē bijušas gan baltas, gan nebaltas dienas, ja vien veselība būtu
labāka, tad, 2014. gada nogalē sasniedzot 75. gadskārtu, nebūtu daudz par ko
sūdzēties. Gads var pievienot jūrnieka labo darbu sarakstam dāvinājumu muzejam. Tagad šīs lietas vairs nav „lieki krāmi”, bet Latvijas kuģniecības vēstures
liecinieki. Jūrnieku un jūrniecības darbinieku kartotēkā kartiņa „Aļģimants
Podžuns” ar plašāku ieskatu matroža, elektriķa un donkermaņa dzīvē ieņems
sev pienākošos vietu.
Abas jūrskolas nav iedomājamas bez pasniedzējiem – gan pieredzējušiem
jūrniekiem, gan teorētiķiem, kuri zināšanas apguvuši ar jūrniecību nesaistītās
mācību iestādēs. Diemžēl materiālu par viņiem ir maz un biogrāfijas nepilnīgas. Vairāk par bijušajiem skolotājiem stāstījuši toreizējie kursanti. Īpaši atzīmējams kuģu vadītājs, jūrniecības izglītības darbinieks Roberts Akits (Āķīts)
(1925–1997), kurš vadījis abas Rīgas jūrskolas. Viņa audzēkņi ar labu vārdu
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Rīgas jūrskolas (Kronvalda bulvārī) absolventi tikšanās reizē Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejā, 2008. gads. No kreisās: hidrotehniķis M. Nemme (2. izlaidums),
hidrotehniķis A. Ansons (3. izlaidums), hidrotehniķis A. Fjodorovs (3. izlaidums),
hidrotehniķis R. Baško (1. izlaidums), kuģu mehāniķis L. Plīrums (2. izlaidums), kuģu
mehāniķis J. Bricis (1. izlaidums), kuģu mehāniķis Z. Salmiņš-Salms (1. izlaidums).

LJG 2014

178

gg.indd 178

pieminējuši un piemin savu skolas priekšnieku: zinošs, mierīgs, saprotošs,
izturēts – šādi vārdi veltīti jūrniekam un jūrnieku audzinātājam. 1950. gadā
viņš absolvēja Tālo Austrumu Augstāko inženieru jūrskolu, 1961. gadā ieguva
tālbraucēja kapteiņa diplomu. No 1953. gada kuģu vadītājs strādāja Rīgas
jūrskolā (Bezdelīgu ielā), bija skolas priekšnieka vietnieks, bet no 1955. līdz
1958. gadam priekšnieks. Sekoja darbs uz Latvijas jūras kuģniecības kuģiem
stūrmaņa un kapteiņa amatā. Tad jūrskolas priekšnieks, bet nu jau Kronvalda
bulvārī (1961–1968). Tālāk atkal kuģi, piemēram, 1970. gadā viņš pieņēma
jauno LJK motorkuģi „Larisa Reisnere”. Skolu vadījuši vēl arī citi, piemēram,
viens no pirmajiem Kronvalda bulvāra jūrskolas priekšniekiem no 1954. līdz
1960. gadam bija kuģu vadītājs Mihails Mudraks (1918–1960), no 1973. līdz
1976. gadam ilggadējs Latvijas jūras kuģniecības kuģu kapteinis Valentīns
Kostiļevs (1935–1993), no 1976. līdz 1979. gadam tālbraucējs kapteinis Eduards
Zemmels (1936–ap 2005), bet no 1979. līdz 1984. gadam vecākais mehāniķis
Arnolds Pasters (dzimis 1926. gadā). 25 gadus Kronvalda bulvāra jūrskolā
strādāja kuģu vecākais mehāniķis Vasilijs Ļesovojs (dzimis 1942. gadā), no
1968. gada bija pasniedzējs, no 1973. gada – kuģu mehānikas nodaļas vadītājs, tad priekšnieka vietnieks, bet no 1984. līdz 1992. gadam priekšnieks.
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Bez R. Akita zināmi vēl vairāki Rīgas jūrskolas (Bezdelīgu ielā) priekšnieki,
piemēram, no 1963. līdz 1974. gadam tas bija kuģu vadītājs Roberts Nedra
(dzimis 1927. gadā), no 1975. līdz 1980. gadam PSRS jūras kara flotes virsnieks
Nikolajs Dmitrijevs (dzimis 1922. gadā). Pēdējais priekšnieks no 1988. līdz
1990. gadam bija Rīgas jūrskolas (Kronvaldu bulvārī) 1967. un 1978. gada absolvents kuģu vadītājs Nikolajs Ničiporčiks (dzimis 1949. gadā).
Divas jūrskolas, kas vairs nedarbojas, nesagatavo darbiniekus Latvijas
kuģniecības organizācijām, ostām pierakstītajiem kuģiem, kādreiz bija ļoti
nozīmīgas jūras republikai, tās iedzīvotājiem un arī iebraucējiem. Kādreizējie
Rīgas jūrskolu kursanti, vēlāk profesionāli jūrnieki un jūrniecības darbinieki, ir
augsti novērtēti kuģinieku aprindās, daudzi apbalvoti ar ordeņiem, medaļām,
goda rakstiem, nosaukti par labākajiem profesijā.
Sveicam visus bijušos skolu skolniekus, abu skolu absolventus un pasniedzējus, cilvēkus, kuri godīgi strādājuši un augstu turējuši jūras valsts godu! ■
Ilze Bernsone
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vadītāja
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AUGSTSKOLA SĀKAS AR STUDIJĀM,
UN STUDENTS TAJĀ IR GALVENAIS
„Pirms 25 gadiem Latvijas Jūras akadēmija
aizsākās Ernesta Birznieka-Upīša ielā 28
gandrīz no nulles, bet par mūsu augstskolas dibināšanas datumu ir izvēlēts 1989.
gada 1. oktobris, kad pirmie Latvijas Jūras akadēmijas studenti iegāja auditorijās.
Jebkura augstskola sākas ar studijām, un
students tajā ir galvenais.” Tā Latvijas Jūras
akadēmijas (LJA) 25 gadu jubilejas izdevuma ievadvārdā raksta LJA rektors Jānis
Bērziņš.
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Jūrniecības vēstures kopa, kuras sastāvā bija Latvijas jūras kuģniecības (vēlākās „Latvijas kuģniecības”), zvejniecības un Latviešu biedrības pārstāvji, izstrādāja un 1989. gada 16. martā pieņēma koncepciju par jūrniecības kadru sagatavošanu un jūrniecības izglītības sistēmas reorganizēšanu. Pirmie par Latvijas
jūrniecības un jūrniecības izglītības atdzimšanu sprieda sirmie jūrnieki, slavenās
Krišjāņa Valdemāra jūrskolas absolventi, kuri kopā pulcējās Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejā un aizsāka jūrnieku kopā sanākšanas tradīciju Ainažos.
Par Latvijas Jūras akadēmijas dibināšanas nepieciešamību tika rakstītas vēstules LKP CK (Latvijas komunistiskās partijas centrālajai komitejai) un tā laika
LPSR Ministru padomei, Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijai, Valsts plāna
komitejai. Atmodas gaisotnē jūrniecības entuziastu grupa apelēja pie augstu
amatpersonu sirdsapziņas un godaprāta, bet, kad jau likās, ka jauno vēsmu
ietekmē izglītības jūras ledus sāk iekustēties, Maskavas funkcionāri uzlika savu
lielo ķetnu uz progresīvajiem procesiem – PSRS Jūras flotes ministrija kategoriski iebilda pret jebkuru augstākās jūrskolas atvēršanas iniciatīvu Latvijā.
Un tomēr 1989. gada 31. oktobra pēcpusdienā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notika 50 topošo jūrnieku, kuri savu izvēlēto profesiju varēs apgūt
latviešu valodā, un 39 krievu valodas apmācības grupas studentu imatrikulācija. Pēc vairāk nekā 40 gadu pārtraukuma Latvijā darbu atkal uzsāka augstākā jūrniecības mācību iestāde, kas iesākumā vēl bija Kaļiņingradas institūta
Rīgas filiāle.
Sirsnīgus pateicības vārdus toreiz un arī tagad, pēc 25 gadiem, teica rakstniekam Egonam Līvam, kurš bija jūrniecības izglītības atdzimšanas idejas
pirmais iniciators.
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„Kapteiņu kungi! Stipriniet latviešu
jūrnieku tradīcijas!” Ar šiem vārdiem, ar
kuriem savulaik pirmajā mācību dienā
topošos jūrniekus uzrunāja K. Valdemāra jūrskolas direktors, Jūras akadēmijas
studentus toreiz sveica K. Valdemāra
jūrskolas absolvents kapteinis Aleksandrs Kārkliņš.
1994. gadā LJA pirmajā izlaidumā
Valsts prezidents Guntis Ulmanis absolventiem novēlēja: „Es gribu jums vēlēt
vienmēr augstu godāt Latvijas likumus,
vienmēr atcerēties, ka pasaulē vissvētākā lieta ir Latvijas karogs, vienmēr atcerēties, ka pasaulē vissvētākā mūzika
ir himna, ko šodien dziedājām. Es griLJA pirmā izlaiduma dienā 1994. gada
bētu vēlēt, lai Latvijas jūrnieki vienmēr
18. jūnijā Rīgas Domā prāvests Jānis
augstu tur un ievēro jūras tikumus un
Liepiņš iesvētīja tekstilmākslinieces
likumus.”
Ārijas Vītoliņas darināto LJA karogu.
1989. gada rudenī pēc triju paaudžu
pārtraukuma atkal tika sasiets latviešu jūrniecības vēstures pavediens. Ģertrūde Aniņa 1989. gada augustā savā dienasgrāmatā raksta: „7. augusts ir mana svētku diena, jo tieši šodien sākas dokumentu pieņemšana. Un zēni nāk un
nāk. Lūkojos viņu sejās, acīs – vai jūs apjaušat šī mirkļa nozīmīgumu, vai esat
lielā jūrnieku aicinājuma varā vai vienkārši gribat izmēģināt laimi?”

VAI APJAUŠAT ŠĪ MIRKĻA NOZĪMĪGUMU?
Šādu jautājumu ik gadus uzdod LJA beidzējiem, jo tieši viņi būs tie, kas
nesīs Latvijas vārdu pasaules jūrās un okeānos un vairos Latvijas jūrnieku labo
slavu. No pāri par divpadsmit tūkstošiem Latvijas aktīvo jūrnieku vairāk nekā
1500 ir LJA absolventi, kuri savu profesiju apguvuši nu jau pasaulē atzītajā
jūrniecības augstskolā – Latvijas Jūras akadēmijā.
LJA pamatoti lepojas ar saviem absolventiem, kuri savu darba dzīvi ir saistījuši ar jūru vai profesionālo karjeru veido krastā. Daudzi LJA absolvējušie kuģu
vadītāji jau kļuvuši par kapteiņiem, bet Ainārs Vimba ir iegājis ne tikai LJA, bet
arī Latvijas vēsturē kā pirmais pirmā LJA izlaiduma absolvents, kurš septiņus
gadus pēc augstskolas beigšanas kļuva par kapteini. Tieši Ainārs Vimba visiem tiem, kuri nāca pēc viņa, apliecināja, ka Latvijas Jūras akadēmijā izglītību
ieguvušie var kļūt par atzītiem speciālistiem, par kapteiņiem un vecākajiem
mehāniķiem. Un tas liecina tikai par to, ka mūsu jūrnieki apzinās ne tikai izlaiduma mirkļa nozīmīgumu, bet arī savu milzīgo atbildību, strādājot jūrā.
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Jūrniecības vēstures kopas vadītājs Arvis Pope pasniedz grāmatas jaunajiem jūrniekiem.

IZGLĪTĪBAS DARBS
KĀ MISIJA
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Atmodas laikā cīnīties par Latvijas
jūrniecības un jūrniecības izglītības
atdzimšanu bija patriotiski, to uztvēra kā misiju – kas cits, ja ne mēs, kad
vēl, ja ne tagad! Cilvēki nežēloja savu
laiku, zināšanas un pat veselību cēlā
mērķa sasniegšanai. Kad pirmie uzdevumi bija paveikti, to vietā nāca
arvien jauni, un tas kādreiz attiecās
un arī tagad attiecas uz jūrniecības
izglītību un jūrniecības izglītības mācību iestādēm.
LJA rektors Jānis Bērziņš: „Latvijas
Jūras akadēmija sagatavo augstākā
J. Bērziņš pirmo reizi rektora
līmeņa vadītājus, kuriem atrast darbu
amatā 1993. gada 5. maijā.
nav problēma un arī algas tiešām ir
labas. Jūrnieku reģistrs liecina, ka Latvijā ir vairāk nekā 12 tūkstoši jūrnieku, un
no viņu ienākumiem ik gadus Latvijas ekonomikā nonāk aptuveni 350 miljoni
dolāru. Tas pārliecinoši parāda jūrniecības būtisko nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, vēl jo vairāk tāpēc, ka šī nauda tiek ievesta no citām valstīm, jo mūsu
jūrnieki pārsvarā strādā ārvalstu jūrniecības kompānijās. Esmu pārliecināts,
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1989. gads. Vēl tikai topošās LJA studenti pulcējās uz pirmo
imatrikulāciju Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā.

LJG 2014

LJA studenti 1992. gadā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā saņem studentu apliecības.
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1994. gads. Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis pasniedz diplomus LJA labākajiem
absolventiem – Kristapam Veidemanim, Andrim Šuliņam un Aleksandram Sergejevam.
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Ainārs Vimba – pirmais LJA
absolvents tālbraucējs kapteinis.

Jānis Bērziņš kopā ar Latvijas jūrniecības
izglītības pamatlicēju K. Dālu Ainažu jūrskolā.
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Jūrniecības izglītības mācību procesa uzlabošanas jautājums
allaž bijis aktuāls. Arī jau 1995. gadā.

ka valstij ir jāiegulda daudz lielākas investīcijas
UZZIŅAI
jūras virsnieku sagatavošanā, jo atdeve ir acīm Latvijas Jūras akadēmijā ik gadu
redzama.”
ir 271 valsts apmaksāta budžeta
Akadēmijas mācību programmas veidotas sa- vieta, no tām 60 pirmajā kursā
skaņā ar LJA kvalitātes politiku un akadēmijas uzņemtajiem. Pirmskrīzes laikā
galveno mērķi: sniegt studējošiem mūsdienīgu valsts finansējums budžeta vietai
augstāko profesionālo jūrniecības izglītību un bija gandrīz 3000 latu (4300 eiakadēmisko sagatavotību, kā arī attīstīt lietišķos ro) gadā, sākoties ekonomiskajai
pētījumus, lai uzturētu Latvijas Republikas jūrnie- krīzei, to samazināja līdz 1200
cības nozares intelektuālo potenciālu un iegūtu latiem (1650 eiro), bet šogad ir
stabilu vietu un atpazīstamību starptautiskajā gandrīz 2000 eiro. Maksas vieta ir
darba tirgū. Programmu īstenošanas un attīstīša- 2700 eiro gadā.
nas plāns atbilst LJA vispārējiem kvalitātes mērķiem, kas saskaņā ar LJA kvalitātes politiku noteikti ilgākam laika posmam.
Pagājuši 25 gadi, LJA kļuvusi atpazīstama starptautiskajā darba tirgū. Nav
apstrīdams Latvijas jūrniecības izglītībā 25 gados sasniegtais, nav apstrīdama
arī Latvijas Jūras akadēmijas izaugsme, bet joprojām ir jautājumi, kas palikuši
neatbildēti, un problēmas, kas vēl nav atrisinātas. Par tām ir jārunā pat svētku
reizē, un varbūt svētku reizē visvairāk. Pārkāpjot ceturtdaļgadsimta slieksni,
droši vien visi, pat tie, kas nevēlas jel kādas pārmaiņas, tomēr saprot, ka pārmaiņām jānāk. Jo izglītības darbs – tā tomēr ir misija.
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KO NOVĒLAM JŪRAS AKADĒMIJAI
UN LATVIJAS JŪRNIECĪBAS IZGLĪTĪBAI?
IZAUDZINĀT ARĪ SAVU KRIŠJĀNI VALDEMĀRU
LJS valdes priekšsēdētājs Antons Vajters: „Ar Krišjāņa Valdemāra vārdu
saistīts Latvijas jūrniecības uzplaukums, kas aizsākās pirms 150 gadiem, kad
pasaules jūrās parādījās drosmīgi jūrnieki ar Ainažu jūrskolas diplomiem. Ar
Latvijas Jūras akadēmiju pirms 25 gadiem aizsākās gan jūrniecības attīstība
jaunā kvalitātē, gan kopumā nācijas pašapziņas veidošanās. Un nu brīvas Latvijas izglītoti pilsoņi izbraukuši visas jūras, izgājuši pasaulē, iestājušies Eiropas
Savienībā, piepulcējušies eirozonai. Ceru, ka Latvijas Jūras akadēmijai izdosies
izaudzināt arī savu Krišjāni Valdemāru, kuram varētu uzticēties, uz kuru varētu
paļauties, ka Latvijai atkal būs daudz savu kuģu, uz kuriem lepni plīvos Latvijas karogs, un būs izglītoti jūrnieki, kas vadīs šos kuģus. Lai mums izdodas.”
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LJA svinīgajā pasākumā par godu akadēmijas 25 gadu jubilejai LJA pasniedzēja Ģertrūde
Aniņa kopā ar LTFJA prezidentu Igoru Pavlovu, LKĪA prezidentu Antonu Ikaunieku,
kā arī JA valdes priekšsēdētāju Jāni Krastiņu, JA Kuģošanas drošības departamenta
direktoru Raiti Mūrnieku, SM Jūrniecības departamenta direktori Laimu Ritumu
un JA Jūrnieku reģistra speciālistu Robertu Gailīti, kuri ir arī LJA absolventi.
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UZVEST JŪRNIECĪBAS IZGLĪTĪBU GAISMAS KALNĀ
Pa gaismas ceļu ejot,
Var gaismas kalnā kāpt;
Pa staram aiznest citiem,
Kam gaismas slāpst
(T. Tropa)
JA Kuģošanas drošības departamenta direktors Raitis Mūrnieks: „Jūras akadēmijas gaismas ceļš aizsākās pirms 25 gadiem, un tas vēl ir tikai gaismas kalna pašā sākumā. Jūrniecības pamats ir izglītoti jūrnieki, un „izglītoti jūrnieki” ir
temats, par kuru runā jau daudz gadu, bet tikai pirms pāris gadiem šo problēmu sāka globāli risināt: IMO ar „Go to sea!” kampaņu, tepat Latvijā piesaistot
jauniešu uzmanību jūrnieka profesijai ar konkursa „Enkurs” palīdzību.
Kas tad ir izglītots jūrnieks? Jebkurā biznesā, bet jo īpaši jūrniecības nozarē
ir nepārtraukti sevi jāpilnveido, jāmācās un jāiet līdzi laikam. Kuģošana šodien
un pirms 20 gadiem ir divas dažādas lietas. To labi pierāda arī pirms 15 gadiem
pieņemtā STCW konvencija, kas tagad piedzīvo lielas izmaiņas.
Jūrnieks – tā nav tikai piesātināta, aizraujoša profesija, kas mūs aizvedīs
ģeogrāfiski gandrīz jebkurā pasaules vietā, tā ir arī liela iespēja sevi pierādīt,
strādājot gan uz kuģiem, gan krastā.
Jūrniekiem nereti jautā, kāpēc viņi izvēlējās jūru. Tas ir līdzīgi kā jautāt
skolotājai vai galdniekam, kā viņi nonākuši pie tādas izvēles. Atbildes var būt
dažādas un bieži vien bez īpaša izskaidrojuma. Viena no atbildēm par karjeras
izvēli parasti ir: „Mans tētis vai mamma to darīja, un vectēvs arī!” Bet kas patiesībā cilvēkam liek izvēlēties jūrnieka profesiju? Vēlme tikt prom no mājām?
Apceļot pasauli? Nauda? Dažiem no mums tā bijusi tīrā nejaušība, citiem –
sapnis jau kopš bērnības.
Un tomēr, kāpēc cilvēki izvēlas jūru? Viņi
izvēlas jūru, jo tā dod
godīgu karjeras iespēju, dod maizi un sviestu
uz galda. Katrā ostā var
nebūt pa sievai (vīram),
kompānija var prasīt aizpildīt sešus dažādus žurnālus ar vienu un to pašu informāciju, vecākais
mehāniķis var būt vecs
īgņa, kas nevar iedzert,
Jānis Bērziņš, Antons Vjaters, Jānis Krastiņš,
bet, uh!, kas par dzīvi!
Igors Pavlovs un Antons Ikaunieks.
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Novēlu savai Alma Mater turpināt iesākto, uzvest jūrniecības gaismas kalnā
iespējami vairāk studentu, lai mēs, absolventi, ar lepnumu varētu teikt, ka
esam absolvējuši Latvijas Jūras akadēmiju – labāko Akadēmiju Pasaulē.”

NEST LATVIJAS VĀRDU PASAULĒ
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas
vadītāja Ilze Bernsone: „Latvija – jūras valsts, jūrniecības valsts, jūrnieku valsts!
Jau 225 gadus mūsu zemē sagatavo profesionālus kuģotājus. Pirms gadsimta
ceturtdaļas pirmo reizi Latvijas vēsturē durvis vēra akadēmija, kuras absolventi
iegūst augstāko kuģinieku – jūras virsnieku kvalifikāciju. Lai šis vēsturei tik īsais
posms Latvijas Jūras akadēmijai ir ievads, kam sekos ne mazāk veiksmīgs, bet
varbūt vēl sekmīgāks turpinājums. Novēlam LJA personālam (no rektora līdz
tehniskajiem dienestiem) gūt morālu un materiālu gandarījumu par savu veikumu, bet studentiem kļūt par zinošiem kuģu vadītājiem, mehāniķiem, jūrniecības iestāžu darbiniekiem, nekad neaizmirst
mācību iestādi, kura
jums deva vīzu turpmākai dzīvei un iespēju nest
LATVIJAS vārdu pasaulē.
Mēs, muzeja darbinieki,
centīsimies akadēmijas,
tās pasniedzēju, studentu un absolventu gaitas
rūpīgi dokumentēt, glabāt muzeja krātuvēs un,
protams, izstādīt ekspozīcijās apmeklētāju
Apsveikuma vārdus saka Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeja ļaudis – Ilze Bernsone, Andris Cekuls un Aigars Miklāvs. apskatei.”

AUGT KVALITĀTĒ
Ģertrūde Aniņa: „Akadēmijai vēlu augt, augt, augt (kvalitātē), vēlu jaunu,
labi izglītotu mācību spēku ienākšanu, zināt gribošus studentus, nebaidīties
pieņemt jaunus izaicinājumus. Veiksmi svētīgajā pedagoga darbā visai akadēmijas saimei.”

SKAIDRI REDZĒT MĒRĶI
LJG 2014
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JA Jūrnieku reģistra vārdā Jāzeps Spridzāns: „Jūrnieku reģistrs Latvijas
jūrniecības izglītības iestādēm novēl vienmēr skaidri redzēt mērķus, uz kuriem tiekties, kā arī apņēmību strādāt šo mērķu sasniegšanai. Attīstīt auglīgu
savstarpēju sadarbību starp Latvijas jūrniecības izglītības iestādēm, dalīties
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pieredzē un resursos, izmantot vienai otras labās
prakses piemērus. Katrai
izglītības iestādei ir savas
stiprās un ne pārāk labi
sakārtotās puses. Latvijā
pastāv visi priekšnosacījumi veiksmīgai jūrniecības izglītības attīstībai
kopumā, tāpēc atliek
tikai saskatīt šīs iespējas
un, kopīgi strādājot, tās
īstenot praksē.”

LJA bijušie absolventi kopā ar pasniedzējiem
LJA studentu salidojumā.

LAI STUDENTI
NEJŪTAS
VĪLUŠIES
Latvijas Jūras administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sarma
Kočāne: „Latvijas Jūras
administrācija brīvprātīgi uzņēmusies strādāt ar
skolēniem un ieinteresēt
viņus apgūt jūras virsnieka specialitāti. Mans
Sveicēju vidū bija gandrīz visu Latvijas augstskolu rektori.
lūgums un vēlējums jūrniecības izglītības vadītājiem un darbiniekiem: lai jaunie studenti, kuri, mūsu
saaģitēti, nonāk pie jums, nejūtas vīlušies, lai mācās ar aizrautību un interesi.
Palīdziet viņiem atrast labas prakses vietas, iemāciet lepoties ar Latvijas jūrnieka vārdu, lai mēs visi varam lepoties ar saviem jaunajiem jūrniekiem!”

BŪSIM GATAVI SADARBOTIES
Latvijas Burāšanas mācību asociācijas valdes loceklis tāljūras jahtu kapteinis Uģis Kalmanis: „Jūrniecības izglītība vienmēr ir bijusi cieši saistīta ar apmācību burāšanā gan uz mācību buriniekiem, gan jahtām. Visos kontinentos un
visās pasaules jūrās Latvijas Burāšanas mācību asociācija veic šo apmācību
uz jahtas „Spaniel” un ir veiksmīgi realizējusi arī sadarbību ar vairāku valstu
mācību buriniekiem. Novēlu Latvijas Jūras akadēmijai turpināt jauno jūras
speciālistu izglītošanu, un mēs vienmēr būsim gatavi sadarboties, lai palīdzētu burāšanas apmācībā.”■
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LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS
ZĪMOLS IR JĀSAGLABĀ
Latvijas Jūras akadēmijā sācies 25. jubilejas gads, un to ievadīja ļoti
priecīgs notikums – Latvijas Jūras akadēmijas 20. izlaidums, kas 11.
janvārī Latviešu b iedrības namā pulcēja absolventus, pasniedzējus, vecākus un jūrniecības nozares vadošos darbiniekus. Jubilejas
gadā diplomus saņēma 150 absolventu: 63 kuģu vadītāji, 50 ostu un
kuģošanas vadītāji, 24 kuģu mehāniķi un 13 kuģu elektriķi.

LJA rektors Jānis Bērziņš.
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Latvijas Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš:
„Latvijas Jūras akadēmija sagatavo augstākā līmeņa speciālistus, kuri pilntiesīgi var ieņemt labus amatus un veidot sekmīgu jūras karjeru, kļūstot par kapteiņiem un vecākajiem mehāniķiem.
Mūsu absolventiem nav problēmu atrast darbu,
un arī pats darbs jūrā ir ievērojami mainījies, jo
jūrnieki prombūtnē no mājām vairs neatrodas
pusgadu un vairāk. Tagad darba grafiks pamatā
ir divi mēneši jūrā, divi krastā. Akadēmija strādā
studentiem, ja tā var teikt, mēs viņus apkalpojam, un mūsu uzdevums ir četrarpus gadu laikā
no puišeļiem un skuķēniem izveidot kvalificētus
speciālistus un jūras virsniekus, kuri uzņemas
atbildību par savu darbu, cilvēkiem, apkārtējo vidi un visu citu, kas
saistīts ar darbu jūrā ļoti
No kreisās: LJA rektors
Jānis Bērziņš, programmas
„Jūras transports – kuģa
mehānika“ direktors Juris
Cimanskis, programmas
„Jūras transports – kuģa
elektroautomātika“
direktors Guntis Lauža
un programmas „Jūras
transports – kuģa vadīšana“
direktors Andrejs Zvaigzne.
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LJA 25. izlaidums.

sarežģītos apstākļos. Viņiem ir jāspēj ātri pieņemt pareizos lēmumus, tāpēc
jau studiju laikā visi, kuri nevar vai negrib nopietni strādāt, tiek atskaitīti. Es
vienmēr esmu uzsvēris, ka akadēmijā nav problēmu ar atskaitīšanu. To zina ikviens students, un to viņi arī šodien, savā izlaidumā, pus pa jokam atcerējās.
Bet šodien man ir gandarījums par visiem, kuri pārvarējuši daudzus šķēršļus, reizēm arī paši sevi, un saņēmuši akadēmijas diplomu, par ko pateicīgi ir
arī viņu vecāki. Akadēmijas diploms un akadēmijā iegūtās zināšanas jaunos
speciālistus nodrošina ar labi atalgotu darbu, un šiem jūras virsniekiem bezdarbs nedraud. Varu droši teikt, ka akadēmijas absolventi veidos mūsu valsts
vidusšķiru, un materiālajā ziņā viņi labi nodrošinās savas ģimenes.
Man tiešām ir gandarījums, jo šis taču ir divdesmitais izlaidums. Kopumā
aizvadītajos gados Latvijas Jūras akadēmiju ir pabeiguši aptuveni viens tūkstotis pieci simti speciālistu.
Jūrniecībai vienmēr ir bijušas svarīgas tradīcijas, un arī mēs esam vieni no
tradīciju kopējiem, lai gan jāteic, ka laika gaitā dažas tradīcijas izzūd un to vietā atkal nāk citas. Šeit, Latviešu biedrības namā, aizsākās K. Valdemāra gaitas,
tātad te bija sākums arī Latvijas jūrniecības attīstībai. Mūsu akadēmijas pirmais izlaidums notika tieši šeit, un to, ka mēs te pulcējamies uz savu divdesmito izlaidumu, arī varētu uzskatīt par Latvijas jūrniecības tradīciju turpināšanu.
Varu būt gandarīts, ka tādu jūrniecības darbinieku un patriotu kā Egons Līvs,
Hugo Legzdiņš un citu veco jūrnieku sapņi par jūrniecības izglītību Latvijā
īstenojas dzīvē. Pirms divdesmit pieciem gadiem viņu domu spēks, stingrā
nostāja, neatlaidība un rīcība palīdzēja dibināt Latvijas Jūras akadēmiju, un es
ticu, ka viņu labās domas palīdz arī šodien.
Bet akadēmijas panākumi jau nav tikai mans nopelns. Studenti daudz pateicības vārdu veltīja saviem pasniedzējiem un pamatoja, kāpēc īpašu pateicību izpelnījās viens vai otrs pasniedzējs. Studentiem jau ir taisnība, augstskolas
gars ir pasniedzēji, bet viņu gandarījums ir mūsu absolventi.”
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ABSOLVENTI

Kuģa vadīšanas nodaļas absolventi.

LKĪA viceprezidents kapteinis Antons Ikaunieks
pasniedza pulksteni Žannai Pimenovai. Viņu sveic
arī LKKA izpildsekretārs kapteinis Artis Ozols.
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Kuģa mehānikas nodaļas labākajam absolventam
Vadimam Medjuto pulksteni pasniedz Antons Ikaunieks.

Ar izcilību Jūras
transporta – kuģa vadīšanas nodaļu absolvēja Žanna Pimenova,
Jūras transporta – kuģa mehānikas nodaļu
Vadims Medjuto, Jūras
transporta – kuģa elektroautomātikas nodaļu
Ilmārs Kucins un Ostu
un kuģošanas vadības
nodaļu Marija Kapusta.
L abāk ajiem savā
specialitātē, turpinot
K. Valdemāra jūrskolas
laikā aizsākto tradīciju,
tika dāvināti ne zelta,
kā tolaik, bet ļoti vērtīgi
piemiņas pulksteņi. Tos
izcilniekiem pasniedza
jūrniecības nozares sabiedrisko organizāciju
pārstāvji.
No visiem absolventiem īpaši tika izcelta
Žanna Pimenova, kura
ekselenti izstrādāja un
aizstāvēja savu diplomdarbu. Rūdīti jūrniecības nozares speciālisti
atzina, ka nav varējuši
pat iedomāties, ka jaunā speciāliste tā spēs viņus pārsteigt ar jaunam
atziņām.
Žanna Pimenova: „Es
nezinu gandrīz nevienu
citu profesiju, kur cilvēks var apvienot darbu
un ceļošanu. Tas laikam
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bija pirmais, kas noteica
manu profesijas izvēli.
Senāk kuģu vadīšana
bija daudz sarežģītāka, tagad, pateicoties
modernajām tehnoloģijām un elektronikai,
tā kļuvusi pieejama arī
vājā dzimuma pārstāvēm, kuras savu dzīvi
un darbu vēlas saistīt ar
jūru. Esot mācību praksē, šķērsoju Atlantijas
okeānu. Vēl nekad un
nekur nebiju redzējusi
tik zilu ūdens plašumu.
Interesanta bija arī iziešana krastā, saskarsme
ar dažādu nacionalitāšu
cilvēkiem, citām mentalitātēm un dzīves ritmu.
Viss piedzīvotais man
ļāva saprast, ka pasaule
ir daudz lielāka un plašāka, nekā mēs to izjūtam, esot šeit, krastā.”
Runājot par savu nākamo darbu, visi aptaujātie absolventi viennozīmīgi atzina, ka darbs,
visvairāk jau, protams,
tiem, kam tas saistīts ar
jūru, prasīs milzīgu atbildību. „Jūra – tā ir liela atbildība, precizitāte
un profesionalitāte!” To
savā apsveikuma runā
uzsvēra gan Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis
Krastiņš, gan Latvijas
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Ostu un kuģošanas vadības nodaļas absolventi Mariju Kapustu
sveic Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Guntis Drunka.

Absolventus sveic Latvijas Jūras administrācijas
valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš.
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Kuģu īpašnieku asociācijas viceprezidents kapteinis Antons Ikaunieks,
gan Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs kapteinis Artis
Ozols, gan Latvijas Kruinga kompāniju asociācijas prezidents kapteinis
Aleksandrs Nadežņikovs un Latvijas
Jūrniecības savienības valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters.

ŠODIEN IR,
BET KĀ BŪS RĪT?
Arī tas jau kļuvis par tradīciju, ka
Latvijas Jūras akadēmijai pietrūkst
gan valsts atbalsta, gan valsts amatpersonu izpratnes par jūrniecības izglītības specifiku un vajadzībām. LJA
ir 271 valsts budžeta vieta, no kurām
60 vietas tiek atvēlētas pirmajam kursam. Pirms krīzes viena budžeta vieta
no valsts saņēma 3000 latu, krīzes
laikā finansējums tika samazināts līdz
1200 latiem, bet šajā mācību gadā tas
ir 1400 latu, kas, pēc rektora domām,
ir ļoti maz, jo viena maksas vieta akadēmijā ir 1900 latu.
2013. gada rudenī aktuāls kļuva
arī Latvijas Jūras akadēmijas pastāvēšanas jautājums. Rīgas Tehniskā
Kapteinis Aleksandrs Nadežņikovs.
universitāte (RTU), risinot savas problēmas studentu skaita un finansējuma jautājumā, visai uzstājīgi paziņoja, ka
ir gatava pārņemt Latvijas Jūras akadēmiju. Toreizējais izglītības un zinātnes
ministrs Vjačeslavs Dombrovskis atbalstīja šo RTU iniciatīvu un aicināja
Latvijas Jūras akadēmiju sākt sarunas ar RTU par abu augstskolu iespējamu
apvienošanos.
Šķiet, ka šis uzstādījums ir pazudis kopā ar bijušo ministru.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja, kopš
2014. gada janvāra līdz 5. novembrim Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete: „Jūrniecības izglītība Latvijai ir īpaši svarīga, jo mēs esam jūras valsts, un
lielā mērā no tā, kā mācēsim izmantot savas dabas dotās priekšrocības, būs
atkarīgs, vai mūsu valsts panāks tik ļoti ilgoto izaugsmi.
Kapteinis Artis Ozols.
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Latvijas Jūras akadēmija ir labs piemērs, kā
var atdzimt no pelniem,
kā var apvienot tradīcijas, modernās tehnoloģijas, kā var darboties
gan savai nozarei, gan
visai valstij. Tieši tādēļ
šis divdesmitais izlaidums ir simbolisks, tas
arī ir tāds kā pārdomu
posms par to, kā būtu
organizējama jūrniecības izglītība Latvijā.
Ina Druviete kopā ar LJA rektoru Jāni Bērziņu.
Jūras akadēmija ir pierādījusi savu dzīvotspēju, darboties gribu, un Jūras akadēmijas zīmols noteikti
ir jāsaglabā.”■

LJA SAŅEM ARNES OZOLA
MANTOJUMU
1921. gada 16. oktobrī Rīgā dzimušais Arne Ozols aizbrauca no Latvijas
1944. gada oktobrī kopā ar tēvu Arturu, māti Alisi un jaunāko māsu Baibu.
Viņi devās ceļā zvejas laivā no Ventspils uz Gotlandi. Arnes tēvs Arturs Ozols
piederēja paaudzei, kas dibināja Latvijas Republiku pēc Pirmā pasaules kara. Viņš Rīgā studēja jūras inženierzinības un no 1926. līdz 1939. gadam bija
Jūrniecības departamenta direktors. Arne Rīgā bija sācis studēt mašīnbūvi,
Zviedrijā iestājās Stokholmas universitātē, pēc kuras absolvēšanas līdz aiziešanai pensijā strādāja Gēteborgas kuģu būvētavā „Eriksbergs Varv”. 80. gados
Arne ciemojās Latvijā un atklāja pasauli, kuru viņš, jāatzīst, nedz pazina, nedz
izprata, bet, pateicoties savam tēvam, bija iemīlējis. Viņš Latvijas Jūras akadēmijai ir novēlējis 50 000 eiro lielu ziedojumu, ko LJA saņēma, pateicoties viņa
māsai Baibai, un kas tiks izmantots studiju procesa un akadēmijas infrastruktūras pilnīgošanai. ■
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PĒTĪJUMS „JŪRNIEKU
SAGATAVOŠANAS SISTĒMAS
IEKŠĒJAIS VĒRTĒJUMS”
Pirms vairāk nekā 10 gadiem, 2003. gadā, tika izstrādāta Latvijas
jūrniecības izglītības koncepcija. Tagad ir pienācis laiks to atjaunot, lai tā atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām jūrniecībā un
nodrošinātu kuģu virsnieku efektīvu sagatavošanu Latvijā.

UZZIŅAI
Aptauja notika elektroniskā
veidā, anketas aizpildīja un uz
jautājumiem atbildēja jūrniecības mācību iestāžu audzēkņi
un pasniedzēji, un tā bija pirmā
reize, kad JR aptaujā piedalījās
gan audzēkņi, gan mācībspēki.
Iegūtā informācija ļauj salīdzināt
dažādas izglītības iestādes un
mācību procesus tajās. Kopumā
aptaujā piedalījās 40 pasniedzēju, 149 studējošie un 44 jūrskolu
programmu absolventi.

Jūrnieku reģistrs regulāri uzrauga profesionālo jūrniecības programmu īstenošanu un to
atbilstību STCW konvencijas prasībām. Tas ļāvis
uzkrāt pieredzi un veidojis viedokli par esošo
situāciju izglītības iestādēs, tomēr, lai veiksmīgāk izstrādātu jaunu jūrniecības izglītības koncepciju, veikts vēl viens pētījums, kurā apzināts
audzēkņu un pasniedzēju viedoklis par esošo
jūrniecības izglītības programmu īstenošanu,
un tas papildināja 2013. gada beigās veikto pētījumu par Latvijas jūrnieku konkurētspēju un
sagatavotību darba tirgum no darba devēju viedokļa. Šoreiz žurnālā par svarīgākajiem pētījuma
aspektiem.

KĀPĒC JAUNIEŠI IZVĒLAS JŪRNIEKA PROFESIJU
UN JŪRNIECĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI?
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Personas izvēlas iegūt jūrniecības izglītību galvenokārt tāpēc, ka piesaista
jūrniecības profesija un iegūtā izglītība piedāvā labas nodarbinātības iespējas.
Papildus tam mehāniķu programmu izvēlas personas, kurām interesē tehniskas
lietas, bet kuģu vadītāju programmu arī prestiža dēļ. Aptaujas rezultāti skaidri
parāda, ka katrai izglītības iestādei izveidojusies sava mērķauditorija. Piemēram, Latvijas Jūras akadēmiju izvēlas vidusskolas absolventi, un viņu izvēlē liela
nozīme ir iestādes atpazīstamībai, zīmolam un tēlam sabiedrībā. LJA saikne ar
akadēmijas jūrskolā īstenotajām programmām ir vāja, liela daļa šo programmu
beidzēju izvēlas mācības turpināt Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) vai Novikontas Jūras koledžā (NJK). Cita aina paveras Liepājas Jūrniecības koledžā, kur
studentu piesaistē liela nozīme ir reģionālajam faktoram un jūrniecības tradīcijām Kurzemes reģionā. Jāatzīmē arī jūrskolas programmu pēctecība, jo lielākā
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Pie pētījuma „Jūrnieku sagatavošanas sistēmas iekšējais vērtējums” strādāja Roberts Gailītis
(no kreisās), Kalvis Innuss, Jāzeps Spridzāns un fotogrāfijā klāt neesošais Jānis Pastars.

daļa LJK jūrskolas programmu absolventu aptaujā norādīja, ka domā par studiju turpināšanu koledžas programmās. Nepilna laika programmu īstenošana LJK
arī ir būtiska studējošo piesaistē, piemēram, 2014. gadā ceturtā daļa studējošo
tika uzņemti nepilna laika programmās. Novikontas Jūras koledža aizņem citu
jūrniecības izglītības nišu – tā dod iespēju flotē jau strādājošajiem ierindas
jūrniekiem, kuriem ir profesionālā jūrniecības vidusskolas izglītība, iegūt jūras
virsnieka kvalifikāciju. NJK piedāvā apgūt studiju programmas tikai neklātienē,
paralēli strādājot uz kuģiem jūrā. Piedāvātā apmācības forma un inovatīvā pieeja ir noteicošie faktori, kas piesaista gan ierindas jūrniekus, gan LJA jūrskolas
programmas absolventus, kuri vēlas turpināt jūrniecības izglītību un nodrošināt
labākas darba iespējas, nepārtraucot darbu flotē.
Jūrskolās audzēkņi iestājas ar deviņu klašu izglītību. Jāpiemin, ka jūrskolas
programmas izvēlē būtiska loma ir ģimenes tradīcijām – vairāk nekā trešā daļa respondentu abās jūrskolās norādīja tieši uz šo motivāciju. Vēl tiek minēta
interese par jūrniecības profesiju vai nevēlēšanās mācīties vispārizglītojošajā
vidusskolā. Jūrskolu absolventu komentāri liecina, ka viņi nav apmierināti ar
iegūtās kvalifikācijas perspektīvām darba tirgū!
Veidojot jauno izglītības koncepciju, pirmkārt, vajadzētu padomāt par jūrskolas diplomu, ko saņem absolvents, jo pašlaik ar iegūto kvalifikāciju viņš reāli
strādāt nevar. Vajadzētu vismaz nodrošināt zināmas atlaides tālākajam mācību
procesam. Piemēram, akadēmijā izveidot atsevišķu mācību programmu, pēc
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kuras mācītos studenti ar jau jūrskolā iegūto kvalifikāciju konkrētajā specialitātē, nevis kā tas ir pašlaik, kad studijas notiek kopā ar vispārizglītojošo skolu beidzējiem, kuriem nav ne mazākās nojausmas, kas ir jūra un kā izskatās galvenais
dzinējs (LJA jūrskolas programmas absolventa komentārs).

MĀCĪBU VIDES UN TEHNISKĀ
NODROŠINĀJUMA VĒRTĒJUMS
Respondenti ir apmierināti ar NJK nodrošināto mācību vidi, bet no LJA
un LJK respondentiem tikai trešdaļa atzīst, ka mācību vide ir motivējoša un
sakārtota. Aptuveni piektā daļa no LJA un LJK studējošajiem uzskata, ka
mācību vide nemotivē mācīties, bet nedaudz mazāk par trešdaļu norādīja, ka
mācību vide nav mūsdienīga un sakārtota. Daļai no LJA un LJK studējošajiem
mācību vide nešķiet svarīga, galvenais, lai būtu iespēja apgūt jūrniecības
izglītību. Savukārt tehniskais nodrošinājums NJK tiek vērtēts kā mūsdienīgs
un pietiekamā daudzumā. Lielai daļai LJA un LJK studējošo, kuri piedalījās
aptaujā, ir viedoklis, ka tehniskais nodrošinājums ir gana mūsdienīgs, bet nav
pietiekamā daudzumā. Jāpiemin, ka abu jūrskolu programmu audzēkņu un
absolventu viedoklis ir ļoti līdzīgs LJA un LJK studējošo viedoklim.
LJA un LJK studējošo ieteikumi studiju procesa uzlabošanai:
■ Nepieciešams sakārtot mācību vidi, auditorijas un mācību telpas, lai tajās būtu patīkami uzturēties. Tas attiecas arī uz mācību korpusa gaiteņiem, kur
nav krēslu un galdu nepieciešamā daudzumā (LJA studējošā komentārs).
■ Nepieciešams vairāk trenažieru (LJK jūrskolas absolventa komentārs).
Tikai neliela daļa respondentu uzskata, ka studijas viņiem neko nedod.
NJK studentu vērtējumā iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes ir noderīgas. Aptuveni trešā daļa no LJA un LJK respondentiem uzskata, ka iegūtais

VĒRTĒJUMS PAR IEGŪTAJĀM ZINĀŠANĀM UN PRASMĒM
Iegūto zināšanu un
prasmju vērtējums
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zināšanu un prasmju līmenis ir apmierinošs. Salīdzinājumā ar LJA programmu
īstenošanu augstāk vērtē LJK studenti – 39% respondentu atzina, ka ieguvuši
noderīgas zināšanas un prasmes, kamēr akadēmijas respondentu vidū ir viedoklis, ka iegūtas tikai zināšanas, bet ne prasmes.
Jūrskolu programmu absolventu vērtējums kopumā ir līdzīgs LJA un LJK
studējošo vērtējumam. Nedaudz atšķiras tikai LJK jūrskolas absolventu vērtējums – tur salīdzinājumā ar koledžā studējošajiem ir vairāk tādu, kas uzskata,
ka ieguvuši tikai zināšanas, ne prasmes.

KOPĒJAIS MĀCĪBU PROCESA VĒRTĒJUMS UN
IETEIKUMI TIEM, KURI VĒLĒTOS MĀCĪTIES
JŪRNIECĪBAS MĀCĪBU IESTĀDĒS
Kopumā respondenti mācību procesu vērtē kā pietiekami kvalitatīvu. Tomēr ir arī studējošie, kuri mācības vērtē kā garlaicīgas un nemotivējošas. LJA
programmās, LJK kuģu vadītāju programmā un NJK mehāniķu programmā
mācību procesu kā kvalitatīvu vērtē 70–80% respondentu. Respondentu
skaits, kuri pārstāv LJK kuģu mehāniķu programmu, ir par mazu, lai izdarītu
viennozīmīgus secinājumus, bet NJK kuģu vadītāju programmās studējošie
viennozīmīgi vērtēja mācību procesu kā kvalitatīvu un interesantu. Jābilst,
ka kuģu vadītāju programmas studenti gan Latvijas Jūras akadēmijā, gan LJK
bija aktīvāki paplašinātu atbilžu sniegšanā.
LJA studējošā komentārs: „Būs kaut kas interesants, būs arī kaut kas garlaicīgs, bet noteikti ir jāgatavojas nopietni mācīties.”
LJK studējošā komentārs: „Ja vēlaties iegūt zināšanas un izglītību jūrniecībā, droši varat izvēlēties LJK, bet varat saskarties ar problēmām, kā jau visās
skolās. Bet kopumā skola ir laba, vairākums skolotāju ir pretimnākoši, tikai
jāgrib mācīties.”

KVALITATĪVA JŪRNIECĪBAS IZGLĪTĪBA LATVIJĀ
Apzinoties, ka pasaulē mēs nevaram konkurēt ar jūrnieku skaitu, mums
jūrniecības izglītības koncepcijas sakarā ir jādomā, kā vairāk fokusēties tieši uz
kvalitatīvajiem kuģu virsnieku sagatavošanas aspektiem. Būtiski ir, lai nākotnē
kvalitāte kļūtu par organisku jūrniecības izglītības programmu īstenošanas
sastāvdaļu pašās izglītības iestādēs.
Pētījuma rezultāti skaidri parāda, kādā virzienā jāstrādā pašām izglītības iestādēm, lai nodrošinātu kvalitatīvu jūrniecības izglītības programmu
īstenošanu:
■ Pasniedzēju sastāvs, kas ir ne tikai kompetents un pieredzes bagāts,
bet arī radošs un spēj motivēt izglītojamos mācīties, izmanto izglītojamajiem
saistošas mācību metodes.
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■ Pasniedzēju sastāvs, kas tiek regulāri izvērtēts, nodrošinot nepieciešamās kvalifikācijas pilnveidošanas iespējas.
LJK studējošā komentārs: „Pasniedzējs X ir neadekvāts, nepārzina savu
materiālu, pasniedz to neatbilstošā līmenī. Nevar vispār neko izskaidrot, lai
būtu saprotams. Materiāls, ko viņš deva, bija gandrīz visu laiku ar kļūdām!
Varu teikt, ka šo gadu mans skolotājs bija „Google”.”
■ Sakārtota un motivējoša mācību vide, kas apmierina izglītojamo un
pasniedzēju vajadzības.
■ Attieksme no vadības puses. Iestādes vadībai jānodrošina studējošajiem informācijas savlaicīga saņemšana, kā arī jānodrošina veiksmīga komunikācija starp studējošajiem un vadību, jo studējošo respondentu komentāri
liecina, ka viņu vajadzības ne vienmēr tiek uzklausītas un ņemtas vērā.
LJA studējošā komentārs: „Par maz publiskas informācijas par mācību norisi un organizatoriskiem jautājumiem. Svarīga informācija netiek paziņota vai
tiek paziņota pēdējā brīdī (piemēram, informācija par to, ka sesija jānokārto
bez pagarinājuma, lai varētu kārtot valsts pārbaudījumu angļu valodā, tika
sniegta pēdējā brīdī.”
■ Sabalansēta studiju programma, kurā nodrošināta praktisko iemaņu
iegūšana. Jāņem vērā, ka praktisko nodarbību nodrošināšanai nepieciešams
atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums, kas atbilst uz kuģiem pieejamajam aprīkojumam.
■ Profesionālo priekšmetu apguvei jābūt sasaistītai ar praksi, studentiem
jābūt sagatavotiem praksei.
LJA studējošā komentārs: „Vairāk uzmanības pievērst tieši praktiskajām nodarbībām, lai attīstītu tieši praktiskās iemaņas. Kuģu mehānikas programmai
trūkst simulatoru utt. Vairāk jūras prakses, vēlams agrāk par trešo studiju gadu.”
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■ Nepieciešama regulāra un atbilstoša studējošo zināšanu novērtēšanas
sistēma, jo, kā liecina eksāmenu komisiju viedoklis, ir jomas, kuras studējošie
nav apguvuši, tomēr ir tikuši pielaisti pie gala un valsts pārbaudījumiem.
■ Sadarbība starp Latvijas jūrniecības izglītības iestādēm, kas vērsta uz
labas prakses popularizēšanu un pārņemšanu.
Autoru komentārs. Kā liecina aptaujas rezultāti, lai arī šobrīd sadarbība
starp izglītības iestādēm nav attīstīta, 98% izglītības iestāžu pasniedzēju
piekrīt, ka sadarbība ir nepieciešama, un tieši pasākumi, kas vērsti uz pasniedzējiem, viņu pieredzes apmaiņu, kvalifikācijas celšanu, ir visperspektīvākā
sadarbības joma. Var teikt, ka sadarbības gandrīz nemaz nav, netiek domāts
par integrētu materiāltehniskā aprīkojuma un pasniedzēju potenciāla izmantošanu, dalīšanos pieredzē.
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Turpmāk tiek plānota jaunas jūrniecības izglītības koncepcijas izstrāde, tiks
veidota darba grupa, iekļaujot visu jūrniecības izglītības iestāžu pārstāvjus, kā
arī darba devēju un NVO pārstāvjus.

IESTĀDES NODROŠINĀTIE DARBA
APSTĀKĻI UN DARBA VIDE
Kopumā respondenti iestādēs nodrošinātos apstākļu vērtē kā apmierinošus. Kā liecina aptauja, respondenti visās iestādēs ir diskrēti attiecībā uz
saņemto atalgojumu, jo tas neatkarīgi no iestādes tika novērtēts visaugstāk.
Turpretī darba apjoms visās iestādēs izpelnījās zemu novērtējumu. NJK respondentu atbildes neļauj noteikt apstākļus, ar kuriem respondenti ir mazāk
apmierināti, bet LJK tie ir vadības kompetence un darba stils, telpu nodrošinājums un infrastruktūra. LJA respondenti vismazāk apmierināti ar kolēģiem
un nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem.
LJK respondenti līdztekus atalgojumam ir vairāk apmierināti ar kolēģiem
un nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, kas ir gluži pretēji LJA respondentu
viedoklim. Savukārt LJA respondenti pretēji LJK respondentiem salīdzinoši
vairāk ir apmierināti ar vadības kompetenci un darba stilu. Citus vērtējumus
grūti izcelt. ■
Latvijas Jūrnieku reģistrs
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PĀRMAIŅĀM JĀNĀK
Nenoliedzami, 2014. gads Latvijā paiet zem jūrniecības izglītības
zīmes. Tik daudz bagātu un nozīmīgu datumu: jūrniecības izglītībai Latvijā 225, Ainažu jūrskolai 150, Latvijas Jūras akadēmijai 25,
Latvijas Jūras akadēmijas pirmajam izlaidumam 20. Ar šiem zīmīgajiem skaitļiem patiesi un pamatoti lepojamies, tomēr jāatzīst,
ka tie visi jau ir skaistas vēstures liecības. Patiesu cieņu, bet mūsu
šodienas uzdevums ir raudzīties nākotnē un risināt problēmas,
kas joprojām neļauj būt apmierinātiem ar jūrniecības izglītības
sistēmu kopumā.
Aizvadītajos gados ir bijis ne mazums diskusiju par jūrniecības izglītības
jautājumiem. Ir izteikts daudz pozitīvu un tikpat daudz negatīvu vērtējumu.
Izlaidumi parasti ir svētki, tad skan studentu pateicības vārdi, bet mācību
procesā, un to atspoguļo arī JR veiktās aptaujas, joprojām ir daudz problēmu
un neatrisinātu jautājumu. Vieni vairāk nekā divdesmit gadus raud par naudas
trūkumu, bet otri pirmos vaino par totālu mīcīšanos pīļu dīķī un nespēju vai
nevēlēšanos savas Alma Mater modernizēšanai piesaistīt, piemēram, Eiropas
fondu naudu. 2009. gadā, kad rektora piecu gadu pilnvaras bija beigušās kapteinim Jānim Brūnavam, viņš, rezumēdams paveikto, teica, ka LJA ir izdarītas
daudzas labas lietas, bet diemžēl ne sevišķi ir veicies ar Eiropas struktūrfondu
apgūšanu. Pagājuši pieci gadi, un situācija neko daudz nav mainījusies. Ja palūkojam, kā šajā ziņā veicas kaimiņiem, jāatzīst, ka Ščecinas Jūras universitāte
veiksmīgi raksta vienu projektu pēc otra, bet Klaipēdas Jūras akadēmija Eiropas naudas piesaistīšanā ir reģiona līdere un, pateicoties ES finansējumam,
kļuvusi par modernāko jūrniecības augstskolu reģionā.

LATVIJĀ TĀDAS PAŠAS PROBLĒMAS KĀ EIROPĀ
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Pasaulē, Eiropā un arī Latvijā par vienu no galvenajām problēmām jūrniecībā kļūst tieši izglītība. Pēc IMO veiktajiem pētījumiem, vairāk nekā 80%
no incidentiem, negadījumiem un avārijām jūrā izraisa cilvēku kļūdas, tāpēc
zinātnieku un jūrniecības profesionāļu secinājumi nerunā par labu jūrnieku
profesionālajai sagatavotībai, kas, citu trūkumu starpā, nav bijusi gatava tehnoloģiskā sprādziena izaicinājumiem. Tā kā avārijas, tai skaitā arī nopietnas,
joprojām notiek, par pašsaprotamu kļuvusi kārtība, ka pēc lielām katastrofām nāk jauni noteikumi un tiek ieviestas konvencijas, kas paredz stingrāku
uzraudzības kārtību. Pēc būtības notiek cīņa ar sekām. Patiesībā izgaismojas
problēma, ka viss ir darīts pilnīgi no otra gala: jūrniecības koncepciju veidotāji,
zinātnieki, kas rada jaunas tehnoloģijas, un kuģu īpašnieki, kas būvē arvien
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lielākus un modernākus kuģus, no redzesloka ir pazaudējuši jūrniecības profesionālo izglītību. Bet visa pamatā taču ir jūrniecības izglītības sistēma.
Secinājums. Pieaugošās vides un drošības prasības, arvien jaunu tehnoloģiju ienākšana flotē, profesionālu virsnieku, kā arī labu ierindas speciālistu
deficīts rada nopietnas problēmas jūrniecībā un jūras kravu pārvadājumos,
apdraudot cilvēku dzīvību, vidi un kravu drošību.

IZGLĪTĪBA ATPALIEK NO MODERNAJĀM
TEHNOLOĢIJĀM
Beidzot ES un IMO ceļ trauksmi:
jūrniecības izglītības programmas
netiek līdzi jaunajām un modernajām jūras tehnoloģijām! Tas izgaismo
divas nopietnas problēmas:
■ jūrniecības izglītības mācību
process neatbilst reālajām vajadzībām,
neļauj pienācīgi ekspluatēt jaunās tehnoloģijas un izraisa negadījumus,
■ pasniedzēju kompetence ir nepietiekama jaunajam pieprasījumam.
Par to, cik nozīmīgs ir izglītības jautājums liecina arī tas, ka par 2015. gada Jūras dienas tēmu IMO pasludināja jūrniecības izglītību un praksi, tātad
2015. gads paies zem jūrniecības izglītības zīmes un cerams, ka tā tas būs arī
Latvijā.
Reālā situācija nostāda fakta priekšā: nepietiek, ka Eiropā un arī Latvijā par
nozīmīgu tautsaimniecības nozari ir deklarēta jūrniecība. Katrai deklarācijai ir
jābūt segtai ar jēgpilnu rīcības stratēģiju.

VAI BŪS, KO IZGLĪTOT?
Spriedzi jūrniecībā pastiprina vēl kāda nopietna problēma – katastrofāls
virsnieku deficīts flotē. Pēc būtības šī ir pati nopietnākā problēma, jo kam gan
vispār būs vajadzīga jūrniecības izglītība, ja neviens nevēlēsies kļūt par jūrnieku? 2008. gadā IMO kopā ar citām starptautiskajām jūrniecības organizācijām
uzsāka kampaņu „Go to sea”, kuras mērķis ir popularizēt jūrniecības izglītību
jauniešu vidū. Jauniešiem ir jābūt pārliecinātiem, ka jūras karjera ir dzīvotspējīga ilgtermiņā. Diemžēl pagaidām kampaņai nav visai labi veicies. Lai
gan Eiropas Savienībā un Latvijā jauniešu vidū bezdarbs ir salīdzinoši augsts,
tomēr jaunie ļaudis neatrod pietiekami spēcīgus argumentus, lai izvēlētos
jūrnieka profesiju, kas garantētu viņiem labi atalgotu darbu. Daudzas Eiropas
valstis ir spiestas meklēt darbaspēku ārpus ES robežām un pieņem darbā
jau daudz apspriestos filipīniešus, kuri pārpludina ne tikai Eiropas, bet visas
pasaules floti. IMO līmenī noris karstas diskusijas par filipīniešu jūrnieku vājo
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sagatavotību un licences anulēšanu
Filipīnu jūrniecības mācību iestādēm,
tomēr licences arvien vēl netiek anulētas, jo spēcīgi darbojas, piemēram,
Norvēģijas – vienas no lielākajām kuģu flotes valstīm – lobiji. Ja vajadzētu
atteikties no filipīniešiem, aptuveni
80% no Norvēģijas kuģiem paliktu
bez personāla.
Eiropa cenšas izsmelt ūdeni no
grimstošas laivas: tiek pieliktas pamatīgas pūles, lai popularizētu jūrnieka profesiju. Lielas cerības lika uz izmaiņām STCW konvencijā, kas stājās
spēkā 2013. gadā, jo domāja: ja jūrniekiem būs deklarētas lielākas sociālās
garantijas un labāki darba apstākļi, jaunieši vairāk varētu savu izvēli izdarīt
par labu jūrniecībai. Diemžēl cerības pagaidām nav piepildījušās, un tam var
būt vairāki iemesli: informācija nav sasniegusi vajadzīgo auditoriju, deklarētās
sociālās garantijas patiesībā nedarbojas, nepietiek cilvēkresursu ES zemās
dzimstības dēļ, ne vienmēr darbu jūrā atalgo labāk nekā darbu krastā.
Arī Latvijas jūrniecības sabiedrība ir noraizējusies par jaunu cilvēku nepietiekamo interesi izvēlēties jūrnieka profesiju. Lai pievērstu jauniešu uzmanību
jūrnieka profesijai, pirms astoņiem gadiem Latvijas Jūras administrācija, Latvijas Jūrniecības savienība, Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība,
Kruinga kompāniju asociācija sāka rīkot konkursu „Enkurs”, kura galvenais
mērķis ir ieinteresēt vidusskolniekus par iespēju apgūt jūras virsnieka profesiju. 2014./2015. mācību gadā Latvijas Jūras akadēmijā un Liepājas Jūrniecības
koledžā iestājās 25 jaunieši no skolām, kas piedalījās „Enkurā 2013”, bet pirmie
enkurieši jau ir beiguši studijas un strādā par stūrmaņiem un kuģu mehāniķiem dažādu valstu kuģniecības
kompānijās. Tas ir viens no labākajiem projektiem, kas devis taustāmus
rezultātus.
JR 2013. gada pētījums „Latvijas
jūrnieku profesionālās sagatavošanas
sistēmas ilgtspējas izvērtējums” rāda,
ka Latvijas jūrnieku profesionālās izglītības sistēma pēdējos gados nav
spējusi nodrošināt ilgtspējīga kuģu
virsnieku resursa uzturēšanai nepieKonkursa „Enkurs” galvenais mērķis
ciešamo absolventu skaitu. Pēdējo
ir ieinteresēt vidusskolniekus
piecu gadu laikā jūrniecības mācību
jūrnieka profesijas apgūšanā.

UZZIŅAI

Par jūrnieku skaitu ES pieņemts spriest pēc BIMCO
pētījuma rezultātiem: no pasaules 1 371 000 jūrnieku 254 119 jeb 18,5% ir ES jūrnieki. No tiem
143 967 ir virsnieki un 110 152 ierindas jūrnieki,
no kuriem 4,7% (3,8% virsnieku un 5,8% ierindas jūrnieku) ir Latvijas jūrnieki. Latvija jūrnieku
skaita ziņā ieņem 6.–8. vietu pasaulē. Latvijā
aktīvo jūrnieku īpatsvars ir visaugstākais ES: uz
100 ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir vismaz viens
jūrnieks (JR pētījuma dati).

LJG 2014

204

gg.indd 204

3/9/15 9:32:49 PM

Izglītība
iestādes ik gadus absolvējuši vidēji 90 kuģu vadītāju un 56 kuģu mehāniķi,
bet, lai uzturētu aktīvo jūrnieku resursu – 5830 kuģu virsnieku, vajadzētu, lai ik
gadus Latvijā diplomus saņemtu 120 kuģu vadītāju, 120 kuģu mehāniķu un 20
elektromehāniķu. Pētījums arī parāda, ka viena
no jūrniecības izglītības problēmām ir absolvenUZZIŅAI
tu praktiskā sagatavotība. Puse no aptaujātajām 2013. gada 1. janvārī Latvijā bija
kruinga kompānijām norāda, ka tā ir vērtējama sertificēti 12 970 jūrnieku, no kukā viduvēja, piedevām konkurētspēju negatīvi riem 10 782 bija sertificēti atbilietekmē arī angļu valodas zināšanu līmenis, moti- stoši STCW konvencijas prasībām.
vācija, disciplīnas pārkāpumi, alkohola lietošana,
kā arī nesamērīgas atalgojuma prasības.

BEZDARBNIEKU KALVE VAI NAUDAS PUMPIS?
„Esmu pārliecināts, ka pietiekami nav sakārtota un pilnveidota LJA izglītības koncepcija. Kā pirmo piemēru var minēt LJA bez juridiskās personas tiesībām (LJA Satversmes 43. punkts) iekļauto Rīgas jūrskolu. Lai gan tā dod visai
nozīmīgu pienesumu LJA kopīgajā budžetā, par produktīvu atdevi nevaram
runāt, jo Rīgas jūrskola joprojām sagatavo speciālistus, kuri nav vajadzīgi ne
Latvijā, ne arī citur pasaulē, un tie ir kuģu vadītāji līdz 500 BT un kuģu mehāniķi līdz 750 kW. Savukārt, ja bijušais jūrskolnieks vēlas iegūt LJA izglītību, viņam
jāstājas akadēmijā uz pilnu kursu un jāmācās 4,25 gadi. Viņa jau iegūtās profesionālās zināšanas netiek ņemtas vērā. Vai te nav saskatāma valsts līdzekļu
nepārdomāta izšķērdēšana?” Tā pirms pieciem gadiem teica toreiz ievēlētais,
bet par LJA rektoru tā arī nekļuvušais profesors Grigorijs Gladkovs.
Kas šajā jautājumā
mainījies pēdējo piecu gadu laikā? Latvijas
Jūras administrācijas
Jūrnieku reģistra 2013.
gadā veiktais pētījums
„Latvijas jūrnieku sagatavošanas sistēmas ilgtspējas izvērtējums” parāda, ka 99% no jūrskolu
programmu beidzējiem
iegūst ierindas jūrnieka kvalifikāciju, faktiski
papildinot piesātināto
LJA Rīgas jūrskolas ansamblis vienmēr priecē
ierindnieku darba tirgu.
Latvijas Jūrniecības savienības kopsapulces
Jūras prakses un prodalībniekus. Patiesībā jūrniecības sabiedrību vairāk
fesionālie priekšmeti
gan priecētu sakārtota izglītības sistēma.
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atņem laiku pārējiem priekšmetiem, un rezultātā jūrskolas diplomands iznāk
tāds ne cepts, ne vārīts. Pētījums rāda, ka paši jūrskolu audzēkņi atzīst – viņi
vāji tiek sagatavoti centralizētajiem eksāmeniem. Lai kā negribētos, tomēr
jāpiekrīt kādam kapteinim, kurš par šo sistēmu teica apmēram tā: „Pēcpusē (te
viņš lietoja skarbāku apzīmējumu) laiks, darbs un materiāls!”
Jūrnieku reģistra speciālisti atzīst, ka nevar atrast izskaidrojumu dīvainajai
situācijai, proti, ka Latvijas Jūras akadēmija savas jūrskolas beidzējus noliek
zem sitiena un nekādā veidā viņiem nepalīdz iestāšanās procesā. Tikai loģiski
būtu, ja jūrskolas beidzējiem, stājoties akadēmijā, būtu piešķirtas zināmas
kvotas. Pēc būtības jūrskolas beidzēju vajadzētu uzskatīt par daudz nopietnāku topošo speciālistu, jo viņš jau ir apguvis izraudzītās specialitātes pamatus
un izgājis pirmo jūras rūdījumu. Viņš jau saprot, ko nozīmē strādāt jūrā, un apzinās, ka to vēlas. Vidusskolnieks, stājoties Jūras akadēmijā, par jūru vēl neko
nezina, un nezina, vai jūra viņam ir pa spēkam. JR vecākais inspektors Roberts
Gailītis atklāj: pētījuma respondenti norādījuši, ka jūras praksi vajadzētu likt
mācību procesa pašā sākumā, lai katrs varētu pārliecināties, vai viņš to spēj.
Jūrnieku reģistra vadītājs Jāzeps Spridzāns, pamatojoties uz jaunāko –
2014. gadā veikto JR pētījumu „Jūrnieku sagatavošanas sistēmas iekšējais
vērtējums”, atzina, ka viņu ir patīkami pārsteigusi jūrskolu audzēkņu attieksme pret izvēlēto specialitāti, tāpēc vēl jo nopietnāks kļūst jautājums – kādas
programmas mēs piedāvāsim vidējās jūrniecības mācību iestādēs? Ja pēc
vidējās jūrskolas pabeigšanas mūsu jaunie speciālisti strādā par matrožiem
un motoristiem, ir jārod atbilde uz jautājumu: vai vispār ir vērts gatavot šādus
speciālistus?
JR Konvenciālās uzraudzības daļas vadītājs Kalvis Innuss, kurš ir viens
no pētījuma autoriem, piebilst, ka Rīgas jūrskola daudzus gadus ir atstāta
novārtā, tā nav bijusi nedz pārraudzīta, nedz vadīta, nedz pilnveidota, nedz
modernizēta, nedz aprīkota.
Rīgas jūrskolas valsts finansējums nonāk Jūras akadēmijas kasē, Liepājas
jūrskolas finansējums – Liepājas Jūrniecības koledžas kasē, un tālāk ar šo naudu tiesības rīkoties ir attiecīgi akadēmijai un koledžai. Pēc būtības jūrskolas
ir tāds kā budžeta naudas pumpis, jo vidējo izglītību taču finansē no valsts
kabatas.
Jūrnieku reģistra vadītājs Jāzeps Spridzāns: „Es biju šokā, kad pirmo reizi
iegāju Rīgas jūrskolā. Ja uzraksts pie durvīm nevēstītu, ka tā ir jūrskola, tad
nevarētu rasties pat nojausma, ka tā ir jūrniecības mācību iestāde. Man tas
bija ceļojums laikā, tā bija atgriešanās apmēram 1977. gadā, bet mūsu pētījumā studenti un pasniedzēji atzīst, ka ļoti svarīgs ir mācību iestādes estētiskais
veidols.”
Arī Latvijas Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš, kura pakļautībā darbojas Rīgas jūrskola, ir pārliecināts, ka pašreizējā jūrskolas (arodvidusskolas)
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apmācības sistēma vairs neatbilst
mūsdienu vajadzībām, tāpēc iesniedzis izskatīšanai savu redzējumu turpmākai jūrniecības izglītības
koncepcijai.
J. Bērziņš: „Jūrskolā pēc pamatskolas četrus gadus apmāca nākamos bezdarbniekus. Mācību programma un iegūstamā kvalifikācija
neatbilst vajadzībām – tik mazu kuģu
Kalvis Innuss.
vairs praktiski nav, tāpēc jaunietis,
kurš četrus gadus mācījies jūrskolā,
darbu atrast nevar, viņam ir jāmācās
tālāk koledžā vai akadēmijā. Un arī
tas ir problemātiski, jo jūrskolā pamatā tiek apgūtas profesionālās zināšanas, pārāk maz uzmanības veltot
vispārizglītojošajam vidusskolas kursam. Diemžēl jaunajam studentam ir
problēmas ar matemātiku un citiem
eksaktajiem mācību priekšmetiem,
Jāzeps Spridzāns.
kas ir pamatu pamats jebkurā, t. sk.
jūrniecības, specialitātē. Es piedāvāju
pilnībā reorganizēt jūrskolas mācību
programmu!”
Ir dzirdēts viedoklis, ka jūrskolas
vispār vajadzētu slēgt, tomēr JR vadītājs J. Spridzāns šādam viedoklim nepiekrīt un ir pārliecināts, ka jūrskolas
nedrīkst likvidēt, un tam pievienojas
arī Kalvis Innuss: „Pētījums parāda, ka
jaunieši jau pēc 9. klases pabeigšanas
Jānis Bērziņš.
interesējas par iespējām apgūt jūrnieka specialitātes, tāpēc mūsu uzdevums ir jūrskolās izveidot tādas mācību
programmas, kas atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un padarītu pievilcīgu jūrskolas tēlu.”
Roberts Gailītis: „Uz jūrskolām mācīties dodas motivēti jaunieši, kuri vēlas
strādāt jūrā. Liela nozīme ir arī ģimenes tradīcijām – daļai no viņiem vecāki
savulaik ir beiguši Rīgas vai Liepājas jūrskolu un mudina tur mācīties arī savus
bērnus. Slēdzot jūrskolas, mēs pazaudētu dzīvo saikni, kas izveidojusies laika
gaitā.”
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J. Spridzāns: „Esmu pārliecināts, ka ievērojami kristos arī studentu vispārējo
zināšanu līmenis, jo pārbaudījumi liecina, ka Jūras akadēmijas absolventi un
Liepājas Jūrniecības koledžas beidzēji, kuri pirms tam ir mācījušies jūrskolā,
savās profesionālajās zināšanās ir daudz spēcīgāki un labāk sagatavoti.”
Pēdējā gada laikā spilgti iezīmējusies vēl kāda tendence: Latvijas Jūras akadēmijas jūrskolas audzēkņi pāriet mācīties uz Liepājas Jūrniecības koledžas
jūrskolu, jo apzinās, ka Rīgai nepietiks spēka, tāpēc saskata lielākas iespējas
mācības turpināt Liepājā. Liepājas Jūrniecības koledžas direktors V. Dreimanis
ir apmierināts, ka pēc jūrskolas absolvēšanas jaunieši labprāt izvēlas turpināt
mācības Liepājas Jūrniecības koledžā. Direktors ir gandarīts, ka pēdējā gada
laikā ievērojami pieaugusi Liepājas Jūrniecības koledžas popularitāte, un to
apliecina arī tas, ka uz Liepāju brauc mācīties no Rīgas.

KO DARĪT LIETAS LABĀ?
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Šis ir jautājums, kas nodarbina
jūrniecības sabiedrību – darba devējus, ierēdņus, pedagogus, jūrniecības sabiedriskās organizācijas un
arī pašus studentus. Skaidrs ir viens –
pārmaiņām noteikti ir jānāk. Pašlaik
visnoteiktāk šo viedokli pauž Jūras
administrācijas Jūrnieku reģistrs, kas,
Roberta Gailīša vārdiem runājot, ir
Roberts Gailītis.
jūrniecības izglītības apsardzes kuģis.
– Ko reāli pasāksiet, lai mainītu esošo situāciju?
J. Spridzāns: – Šodien vairs neder tā jūrniecības izglītības koncepcija, kas
bija izstrādāta 2003. gadā, jo vajadzīgs cits skatījums uz jūrniecības izglītību
Latvijā. Lai uzsāktu reālu darbu, vispirms izveidosim darba grupu, kurā kopā
strādās JR speciālisti, visu jūrniecības izglītības mācību iestāžu pārstāvji,
darba devēji, nevalstiskās organizācijas, un, kad koncepcija pamatos jau būs
izdiskutēta, piesaistīsim Izglītības un Satiksmes ministrijas speciālistus. Koncepcijai jāatspoguļo reālās darba tirgus prasības un mācību iestāžu viedokļi.
Mēs nekādā gadījumā koncepciju nesāksim veidot no nulles, bet izmantosim
labāko pieredzi, lai veidotu modernu un jaunākajām prasībām atbilstošu
mācību procesu.
– Jūsu plāns ir ļoti skaists, bet pasakiet, lūdzu, kā jūs pie viena galda
nosēdināsiet Latvijas Jūras akadēmijas, Liepājas Jūrniecības koledžas
un Novikontas Jūras koledžas vadību? Un vispār, ko vajadzētu darīt,
lai vienreiz pienāktu diena, kad visas šīs Latvijas jūrniecības mācību
iestādes spētu pacelties pāri savām ambīcijām un kopīgi strādātu, lai
sasniegtu labāko rezultātu?
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J. S.: – Paredzu, ka atrast kompromisu nebūs
viegli.
K. I.: – Līdz šim sadarbība jūrniecības mācību iestāžu vidū ir vāja.
Īsti nav skaidrs, ko viņi
viens par otru domā,
un bieži vien tas, ko viņi
domā, neatbilst realitātei un ir maldinošs.
K. Innuss (no kreisās), R.Gailītis un J. Spridzāns.
J. S.: – Bet pētījums
parāda, ka deviņdesmit astoņi procenti no pasniedzējiem vēlas labāku sadarbību mācību iestāžu starpā. Ja studenti un pasniedzēji šo sadarbību vēlas, tad
nav pamata domāt, ka kāds iestāsies pret.
R. Gailītis: – Mūsu pētījums parādīja, ka pasniedzēji labi vērtē sadarbību ar
Jūrnieku reģistru. Uzdevām jautājumu, kādās jomās jūrniecības mācību iestādes vēlētos sadarboties, un no sniegtajām atbildēm secinām, ka visās parādās
viena tendence – būtu nepieciešama labās prakses pārņemšana pasniedzēju
kompetences celšanā un sadarbība pasniedzēju apmaiņas programmās. Pētījums rāda, ka pasniedzēji savu darbu uztver kā misiju, viņiem ir vēlme mācīt
un dalīties savā pieredzē.
J. S.: – Studenti un pasniedzēji spriež līdzīgi
UZZIŅAI
kā mēs Jūrnieku reģistrā. Jaunais speciālists vē- 2011./2012. akadēmiskajā gadā
las būt konkurētspējīgs darba tirgū, pasniedzēji 42 bakalaura studiju programvēlas saviem studentiem sniegt vislabākās zinā- mas „Jūras transports – kuģa
šanas, bet diemžēl teorija nav sasaistīta ar praksi, vadīšana” un II līmeņa studiju
un tā ir problēma. Skaidrs, ka katra mācību iestā- programmas „Kuģu vadīšana”
de atsevišķi nevarēs izveidot visu nepieciešamo absolventi tika aicināti izvērtēt:
tehnisko bāzi, te vajadzīga kooperācija. Mācību studiju programmas saturu, stuiestādēm vajadzētu domāt valstiski. Jāteic, ka diju procesa organizāciju, kā arī
mācībspēku darbu. Izvērtējot
studenti jau tagad domā valstiski.

BET VARBŪT TOMĒR?
Jūrnieku reģistra un visu jaunās koncepcijas izstrādes procesā iesaistīto speciālistu darbs
vainagosies ar labiem panākumiem un Latvijas
jūrnieku labā slava skanēs tālu pasaulē. Protams,
ja valstiskā domāšana pacelsies pāri personiskām
ambīcijām un sīkiem kašķiem. ■
Anita Freiberga
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anketēšanas rezultātā sniegtās
atbildes, var secināt, ka 57,14%
(iepriekš. 66,67%) no aptaujātajiem studiju programmu kopumā
vērtē kā labu, savukārt 42,86%
(iepriekš 31,11%) kā viduvēju,
neviens no respondentiem nav
atzinis, ka studiju programma
vērtējama kā slikta.
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AR MORĀLU PALĪDZĪBU UN LABIEM
VĀRDIEM VIEN NEPIETIEK
Sniegt studējošajiem mūsdienīgu augstāko profesionālo jūrniecības izglītību un akadēmisko sagatavotību, kā arī attīstīt ar
jūrniecību saistīto lietišķo zinātni un darīt visu, lai Latvijas Jūras
akadēmija kļūtu par vienu no prestižākajām jūrniecības augstskolām Eiropā. Šādu mērķi sev izvirzījusi Latvijā pirmā un vienīgā
augstākās jūrniecības izglītības kalve – Latvijas Jūras akadēmija.
Tā ir akreditēta jūrniecības profesionālās izglītības un zinātnes
valsts iestāde, kurā mācības notiek atbilstoši starptautiski atzītām studiju programmām jūrniecības nozarē un kur pašreiz studē
vairāk nekā 750 studentu, no tiem aptuveni trešā daļa nepilna laika studijās. Gadā LJA tiek uzņemti vidēji 150 studentu. Akadēmijas rektors Jānis Bērziņš atzīst, ka LJA izsmēlusi resursus attiecībā
uz studējošo skaita palielināšanu, un tas saistīts ar ierobežotajām
telpām, finansēm un, kas ļoti būtiski, ar nepietiekamajām prakses
vietām. Latvija nevar nodrošināt vairāk prakses vietu, jo esošie
resursi jau izsmelti, pat neskatoties uz to, ka akadēmijai ir tiešie
līgumi ar rēderejām.
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Jānis Bērziņš: – LJA ir akreditētas studiju programmas, kas satur vispārizglītojošo, nozares teorētisko, nozares profesionālo studiju kursu un prakses un
praktiskās apmācības bloku. Vispārizglītojošo priekšmetu programmu saturu
nosaka Latvijas likumdošanas prasības par augstāko izglītību un nozares teorētisko un profesionālo studiju kursu apgūšanu. Nozares teorētisko un profesionālo studiju kursu un prakses saturu nosaka
Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO)
UZZIŅAI
prasības kuģu vadīšanas speciālistu sagatavoLai izpildītu STCW prasības, ar
šanā un sertificēšanā – STCW 78/95 konvencija,
LJA Senāta lēmumu noteikts
kontaktstundu skaits profesio- arī tās grozījumi, kas attiecīgi iestrādāti Latvijas
nālajos priekšmetos: kuģošanas likumdošanas normatīvajos aktos.
Krīzes laikā budžets tika apcirpts, Latvijas Jūdrošībā 75%, radiolokācijā un
ECDIS – 90%, sakaru organizācijā ras akadēmijas finansējumā vēl šodien nekas nav
un GMDSS – 90% kontaktstun- mainījies un pirmskrīzes budžets pie mums nav
du, savukārt vispārizglītojošajos atgriezies. Kā noņēma sešdesmit divus procenpriekšmetos kontakstundu skaits tus, tā mēs joprojām mēģinām iztikt ar samazinedrīkst būt mazāks par 40% no nāto budžetu. Arī 2015. gada budžetu nepalielimācību procesa.
nāja, bet minimālā alga valstī taču pieaug, tāpēc
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GMDSS simulators.

nepatīkamas pārdomas rodas, kad nākas domāt par pasniedzēju atalgojumu,
kas neiztur kritiku. Tieši naudas trūkuma dēļ mēs nevaram arī uzaicināt vieslektorus, kas būtu ļoti nepieciešams, lai uzlabotu mācību kvalitāti. Minimālais
atalgojums, ko vajadzētu maksāt kādam Eiropas lektoram, ir 4000 eiro mēnesī, bet mūsu augstākais atalgojums profesoram ir 1218 eiro pirms nodokļu
nomaksas, un mazākā alga LJA pasniedzējiem ir 524 eiro pirms nodokļu nomaksas. Labi vēl, ka varam piesaistīt lektorus ERASMUS programmas ietvaros,
kā arī pie mums regulāri brauc pasniedzēji no Klaipēdas Jūras akadēmijas un
Roterdamas. Savulaik IMO rekomendācijas ieteica augstskolu pasniedzēju
algas pielīdzināt kuģa kapteiņa trešā palīga algai, kas ir aptuveni 3000 eiro
mēnesī. Lai piesaistītu jaunos speciālistus darbam akadēmijā, mūsu algām
vajadzētu konkurēt ar tām, kas ir uz kuģa, bet pašlaik tas nav reāli. Laba ideja
ir viens, bet tās īstenošana ir pavisam cits jautājums. Budžets mums dod 1900
eiro vienai studenta vietai, bet patiesās izmaksas ir 2850 eiro, maksas studijas
2700 eiro. Iznāk, ka mēs ar maksas pakalpojumiem aizpildām caurumu budžetā un uzturam budžetā studējošos. Domāju, ka pie tāda minimāla finansējuma, kāds ir mums, ārzemnieki brīnītos, kā vispār var nodrošināt mācību
procesu. Man tiešām ir neērti cienījamu pasniedzēju un profesoru priekšā, ka
es nevaru samaksāt viņu līmenim atbilstošu algu. Bet kur tad lai es šo naudu
ņemu? 1998. gadā LJA tika piešķirti pieci miljoni latu budžeta finansējums.
Kad bijām saņēmuši divarpus miljonus un tos ieguldījuši akadēmijas attīstībā,
tālāko finansējumu no valsts vairs nesaņēmām. Palika četri projekti, kas bija
izstrādāti un apmaksāti, bet netika realizēti. Pēdējais, kuru mums izdevās realizēt, piesaistot Eiropas finansējumu, bija akadēmijas bibliotēkas projekts. Tagad ir situācija, ka mums trūkst telpu, bet ēdnīcas korpusā divas trešdaļas stāv
neizmantotas, jo nav naudas remontam. Arī Eiropas finansējumu projektiem
nevaram piesaistīt, jo mums nav nepieciešamā līdzmaksājuma. Starp citu, es
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biju uz tikšanos ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, un viņa man jautāja, kā ministrija var palīdzēt Latvijas Jūras akadēmijai, uz ko es atbildēju – ar
naudu. Nē, to ministrija nevarot, pārējo gan. Kas tad
ir tas pārējais? Paspiest roku? Atvainojiet, ar morālu
palīdzību un labiem vārdiem mums nepietiek.
– Kādas problēmas valsts līmenī vajadzētu
risināt, lai akadēmija varētu normāli strādāt?
Jānis Bērziņš: – Vispirms jau vajadzētu kaut vai
atgriezties pirmskrīzes līmenī, un tas nozīmē, ka
būtu vajadzīgs divas reizes lielāks finansējums. Ir
absurda situācija: šābrīža apstākļos mēs pat negribam nevienu papildu budžeta vietu, jo katra budžeta vieta akadēmijai rada 800 eiro zaudējumus.
Tikai tad, ja pieaug budžeta vietas finansējums,
akadēmija var domāt par to, kā tālāk attīstīties. Vēl
akadēmija ir ļoti ieinteresēta, lai jaunieši vidusskolā
iegūtu iespējami labāku izglītību, īpaši eksaktajos
priekšmetos, jo pašlaik ļoti vājas ir matemātikas
zināšanas. 2014. mācību gada pirmajā pusgadā 30
pirmā un otrā kursa audzēkņi nespēja izturēt mūsu
prasības un tika atskaitīti. No sarunas ar izglītības
un zinātnes ministri sapratu, ka viņa šo situāciju lieliski apzinās un uzskata,
ka normāla vidusskola padarītu normālu arī augstskolu. Neatliekami risināma problēma ir studiju kreditēšana, kad studentam viens no galvotājiem
ir valsts, bet viņam vajadzīgs vēl otrs galvotājs. Jaunietis labprāt mācītos
maksas grupā, bet viņš nevar paņemt studiju kredītu, jo nevar dabūt otru
galvotāju. Šis ir valsts līmenī risināms jautājums, kura tālākā virzīšanā liela
loma noteikti ir Izglītības un zinātnes ministrijai.

JAUNIEŠIEM JĀPALĪDZ SASKATĪT MĒRĶI
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Jūrnieku reģistra pētījums rāda, ka 99% no jūrskolas absolventiem ir
ieguvuši ierindas jūrnieka kvalifikāciju, kas liecina par jūrskolu programmu
neefektivitāti, un tas attiecas arī uz LJA jūrskolu. Publikācijā „Pārmaiņām
jānāk” teikts, ka jūrskolas beidzējiem ir vājākas vispārizglītojošo priekšmetu
zināšanas, un arī akadēmijas rektors atzīst, ka tas diemžēl atbilst patiesībai un
tur akadēmija neko nevar darīt.
LJA jūrskolas direktors Edgars Kovals: – Publikācijā „Pārmaiņām jānāk”
mums nepatīk tā dzeltenā nokrāsa, kas vērsta pret LJA. Es, protams, gribētu,
lai mūsu studentu zināšanas ir spīdošas un lai viņi darba tirgū būtu konkurētspējīgi, bet mums zināmā mērā ir sasietas rokas. Lai arī ko mēs vēlētos pasākt,
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Kuģu inženieru nodaļas direktora p.i. docents Arnis Križus (no kreisās), Jūras transporta
nodaļas direktors Arnis Bankovičs, LJA prorektors Andrejs Zvaigzne, LJA rektors Jānis Bērziņš.

tas viss atduras pret finansējumu. Un finansēUZZIŅAI
juma ir tikai tik, cik valdība to atvēl. Mēs varam LJA ir trīs finansējuma avoti: LJA
prasīt, lūgt un balsot, bet no tā nekas nemainās, budžets, LJA jūrskolas budžets
un tas, ko nopelna pati LJA ar
jo mēs nevaram šos procesus ietekmēt.
– Nenoliedzami, ka nauda ir problēma, maksas pakalpojumiem. Jūrskola
bet šķiet, ka LJA jūrskolā bez šīs vienas ir naudu nepelna.
arī citas problēmas, un tās būtu neatliekami
risināmas. Kaut vai JR pētījumā norādītā satraucošā ziņa, ka jūrskola
sagatavo pēc būtības bezdarbniekus.
E. Kovals: – Es gan negribu piekrist tam, ka mēs sagatavojam bezdarbniekus un ka tie cilvēki, kas pabeiguši jūrskolu, sēž bez darba. Tā nebūt nav,
jo vispirms jau viņiem ir lielisks pamats, lai turpinātu izglītošanos un iegūtu
augstāku kvalifikāciju. Vai arī viņi var iet strādāt citā nozarē, kur pēc tehnisko
zināšanu speciālistiem ir pieprasījums, jo mūsu darba tirgū šādu speciālistu
ir ļoti maz. Tāpēc apgalvojums, ka mēs sagatavojam bezdarbniekus, nav īsti
korekts. Bet es, protams, nevaru nepiekrist, ka situācija ir mainījusies un kvalifikācija, ko iegūst jūrskolas absolventi, ir novecojusi.
– Jūs varat mani palabot un precizēt, bet es vislielāko problēmu saskatu tajā, ka jūrskolas absolventi nav ieguvuši pietiekamu vispārējo
izglītību, kas nostāda viņus nevienlīdzīgā situācijā ar vispārizglītojošo
skolu absolventiem, kuru centralizēto eksāmenu rādītāji ir labāki, tāpēc
iespējas iestāties Latvijas Jūras akadēmijā, vēl jo vairāk budžeta grupā,
ir lielākas.
E. Kovals: – Arī šī līdz galam nebūs taisnība, jo vidējās izglītības dokuments
viņiem ir pilnīgi oficiāls. Jūrskolā audzināmie pavada gadu ilgāk, nekā tie, kas
mācās vispārizglītojošajās vidusskolās, tāpēc es negribētu piekrist, ka viņu
zināšanu līmenis būtu nepietiekams, ierobežots vai nepilnīgs.
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– Kas ar jūrskolas absolventu notiek tad, kad viņš stājas akadēmijā?
Kā viņš izskatās?
J. Bērziņš – Pašvaki. Bet pie uzņemšanas mēs ņemam vērā kvalifikācijas
eksāmena rezultātus un tos pieskaitām klāt. Piemēram, ja viņam kvalifikācijā
ir devītnieks, tad mēs to pieskaitām klāt centralizētā eksāmena rezultātam.
Līdz ar to viņš paceļ savu vidējo atzīmi, un tā ir viņa priekšrocība, salīdzinot ar
tiem, kuri atnāk no parastajām vidusskolām. Iestājoties akadēmijā, jūrskolas
absolventam pirmajā kursā praktiski nav ko darīt, tāpēc ir laiks aizpildīt robus
vispārizglītojošajos priekšmetos un mācīties matemātiku, fiziku un inženiertehniskās zinātnes. Speciālajos priekšmetos iesākumā viņiem ir jāatkārto tas,
ko viņi jau ir mācījušies, bet otrajā kursā viss izlīdzinās. Mās strādājam pēc
STCW vadības līmeņa prasībām.
LJA studiju daļas vadītāja Inese Vaičikauska: – Es vēlējos piebilst, ka mūsu
jūrskolnieki ir uzņemti arī budžeta grupā, un tas liecina, ka daudzas lietas ir atkarīgas no paša studenta. Mēs parasti vainu meklējam izglītības sistēmā, bet
vispirms vajadzētu skatīties uz pašu skolēnu un studentu motivāciju. Ja kāds
cilvēks jau jūrskolā ir motivēts labi mācīties, tad viņš izmanto visu, ko izglītības
sistēma piedāvā. Runājot par profesionālajiem priekšmetiem, jūrskolas absolventi akadēmijā sevi pozicionē kā tādus, kas profesionālajos priekšmetos jau
it kā daudz ko zina, tāpēc cer izbraukt ar vecajām zināšanām: es to jau zinu, ko
tad es tur tik daudz mācīšos. Savukārt vidusskolas absolvents, kurš specialitāti
sāk apgūt no nulles, ļoti cenšas apgūt profesionālos priekšmetus. Rezultātā
iznāk, ka vidusskolu beigušais uzrāda labākus rezultātus ne tikai vispārizglītojošajos, bet arī profesionālajos priekšmetos. Bet apgalvot, ka jūrskolas absolventi ir tik slikti, ka akadēmijā netiek budžeta grupā, arī nevar. Šajā mācību
gadā budžetā mācās kādi desmit jūrskolas absolventi. Tie ir mērķtiecīgi topošie jūrnieki, kas ir motivēti mācīties un konkurēt darba tirgū. Jāteic, ka daudz
kas ir atkarīgs no kontingenta, kas tiek uzņemts jūrskolā.
J. Bērziņš: – Par motivāciju runājot, varu teikt, ka šogad pirmajā sesijā izkrita
Rīgas 1. ģimnāzijas beidzējs, kurš pasniedzējam apgalvoja, ka matemātikā jau
visu zina. Tomēr nenopietnā attieksme pret mācību procesu pārbaudes darbā
studentu atvēsināja un parādīja, ka ikdienā ir nopietni jāstrādā. Tas pats attiecas arī uz jūrskolniekiem. Viņi uzskata, ka ir vareni kaut vai tāpēc, ka jau bijuši
jūrā, un viņiem liekas, ka jau ir īsti jūrnieki, vēl tikai gredzens jāiekar ausī.
Kuģu inženieru nodaļas programmas „Kuģa mehānika” direktoru Juri
Cimanski slimības laikā aizvieto Arnis Križus: – Es pats esmu gājis jūrā. Nevajadzētu apgalvot, ka mūsu studentiem ir zems izglītības līmenis, kaut vai tāpēc
vien, ka reizi piecos gados ikviens jūrnieks nonāk Jūrnieku reģistrā, lai apliecinātu savu kompetenci. Arī Latvijas Jūras akadēmiju absolvējušais jūrnieks reizi
piecos gados iziet šo atestāciju, lai iegūtu kompetences sertifikātu. JR pārbaudes liecina, ka akadēmijas beidzēji sekmīgi iztur kompetences pārbaudi, tāpēc
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nebūtu pamata teikt, ka
viņi ir vāji sagatavoti.
– JR pētījums jau arī
parāda, ka akadēmiskās zināšanas ir labā
līmenī, bet nepietiekama ir praktiskā sagatavotība. Tāpēc es
vēlētos jautāt, kā ir ar
prakses vietām? Piemēram, Kruinga kompāniju asociācijas preARPA RADAR simulators.
zidents Aleksandrs
Nadežņikovs uzskata,
ka nav pietiekamas
sadarbības starp LJA
un Kruinga kompāniju asociāciju prakses
vietu jautājuma risināšanā, jo ir pārāk
maza ieinteresētība
no pašas akadēmijas
puses.
Jūras transporta nodaļas direktors Arnis
Mašīntelpas simulators.
Bankovičs: – Tā nu gan
nav taisnība, es tam nevaru piekrist, jo pats esmu bijis prakses nodaļas vadītājs
un varu apgalvot, ka mēs regulāri uzturam kontaktus ar kruinga kompānijām
un risinām prakses jautājumus. Varu arī apgalvot to, ka kruinga kompānijas
priekšroku dod Latvijas Jūras akadēmijas studentiem, un mums vienmēr ir
izdevies agrāk vai vēlāk visus iekārtot praksē uz kuģiem. Un arī pēc studiju
beigšanas akadēmijas absolventiem nav problēmu ar iekārtošanos darbā, jo
viņiem ir priekšroka, un tikai pēc tam kruinga kompānijas meklē darbaspēku,
piemēram, Krievijā vai Ukrainā.
J. Bērziņš: – Arnis arī izstrādāja programmu, kas pamatīgi atviegloja prakses organizēšanu studentiem, jo viņiem pašiem vairs nav jāstaigā apkārt pa
kruinga kompānijām, lai meklētu sev prakses vietu, to visu dara centralizēti.
A. Bankovičs: – Studentiem tas vairs nav aktuāli, jo ir izveidota tiešsaistes
datu bāze starp Jūras akadēmiju, studentu un darba devēju. Šī sistēma darbojas jau trīs gadus, bet ar kruinga kompānijām mēs regulāri sazvanāmies vai
sarakstāmies e-pastā. Arī sestdienās, svētdienās vai svētku dienās kompānija

gg.indd 215

LJG 2014

215

3/9/15 10:04:47 PM

Izglītība

LJG 2014

216

gg.indd 216

var sazvanīt studentu, un viņš jau nākamajā dienā var ierasties prakses vietā,
tāpēc apgalvot, ka nav komunikācijas, tomēr nevarētu, varbūt neesam tieši
kontaktējušies ar pašu Kruinga kompāniju asociāciju, bet vairāk uzturam saikni ar atsevišķām kompānijām.
– Vai studentu nodrošināšana ar prakses vietām akadēmijai sagādā
problēmas?
A. Bankovičs: – Praksi iziet visi, kurš ātrāk, kurš vēlāk, bet tas ir normāli,
jo mēs nevaram nosūtīt praksē visus uzreiz, tāpēc tas notiek pakāpeniski.
Vislabākā sadarbība, protams, ir ar „Latvijas kuģniecību”, kas ir lielākā prakses
vietu nodrošinātāja mūsu studentiem. Labā ziņa ir tā, ka „Latvijas kuģniecībā”
palielinās kuģu skaits, kas arī mums sniedz lielākas iespējas.
J. Bērziņš: – Zināmas problēmas ir ar meiteņu iekārtošanu praksē, jo „Latvijas kuģniecība” ir praktiski vienīgā, kas praksē ņem arī meitenes.
E. Kovals: – Ne vienmēr paši studenti var aiziet praksē, kad viņiem šī iespēja
tiek atrasta, jo ir dažādi apstākļi, kas kavē to darīt. Ģimenes apstākļi, veselības
problēmas, vēl citas problēmas, bet ir gadījumi, kad students pats novilcina
praksi, jo, iespējams, apzinās, ka nav pietiekami labi mācījies un sagatavojies
praksei. Pirms studentu ņemt praksē, kompānijas ļoti interesējas par viņa
sekmju līmeni. Ar studentu atļauju kompānijas mūsu datu bāzē var apskatīties, kādas ir tā vai cita studenta sekmes. Ja students ir slikti mācījies un
piedevām vēl, ierodoties uz pārrunām, nepieklājīgi izgāžas krēslā, loģiski, par
viņu rodas negatīvs iespaids, un kompānija tādu praksē nepaņem. Tomēr bez
prakses nepaliek neviens students. Protams, arī tas nav noliedzams, ka visi
darba devēji grib tos labākos, bet diemžēl visi nekad nav labākie.
– JR pētījums parāda, ka jūrniekiem pietrūkst motivācijas, piemīt
tāds netikums kā dzeršana, ir nepietiekamas angļu valodas zināšanas.
Vai jūs varat teikt, ka arī jums savā ikdienas darbā nākas saskarties ar
šīm lietām?
J. Bērziņš: – Runājot par angļu valodu, studentiem tā ir nopietni jāmācās.
Kad otrajā kursā kadets aiziet praksē uz kuģa, kur angļu valoda ir darba un
sarunu valoda, tas ļoti noder angļu valodas zināšanu papildināšanai. Runājot
par dzeršanu, ir tā: kad atnāk jauns kurss, kopmītnē vienmēr notiek iedzeršanas. Kas jādara? Daži jāatskaita no kopmītnes, un studentu telefons nostrādā,
visi tūlīt saprot, ka ar šīm lietām nebūs joki, un nomierinās. Daļa pirmkursnieku neiztur akadēmijas prasības un aiziet, līdz ar to alkohola lietotāju kritiskā
masa samazinās.
– Tā nu ir tiesa, ka akadēmijai ir nopietnas mācību iestādes slava,
kur nevar dzīt jokus, bet ir krietni jāmācas. To saka daudzi akadēmijas
absolventi un studenti, ar kuriem nācies runāt. Un tieši tāpēc, ka akadēmijai ir tik augsta reputācija, vēl jo vairāk gribētos no jums dzirdēt, kas
satrauc pašu akadēmijas vadību un pasniedzējus.
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LJA jūrskolas direktors Edgars Kovals (no kreisās), Kvalitātes vadības sistēmas
vadītāja Inga Škapare, Studiju daļas vadītāja Inese Vaičikauska.

Inga Škapare: – Esmu atbildīga par akadēmijas kvalitātes uzraudzību.
Protams, mums problēmu netrūkst, bet mēs ļoti cenšamies sakārtot sistēmu
pēc labākas pārvaldīšanas principiem un nenoliedzami vēlamies būt labākie.
Nevar salīdzināt to materiāli tehnisko nodrošinājumu, kāds bija pirms pieciem
vai desmit gadiem, ar to, kāds ir tagad. Šajā ziņā esam ļoti auguši. Pēdējā gada
laikā iekārtojām jaunu hidraulikas laboratoriju. Starp citu, tāda bija Jūrnieku
reģistra prasība, un mēs to izpildījām. Vēlamies labā līmenī attīstīt metināšanu, vēl daudzas lietas, un to pakāpeniski arī darām. Pats lielākais ieguvums
studentiem ir tā akadēmiskā vide, kurā viņi pavada savus studiju gadus, un
tieši tas ir nepārvērtējams ieguvums. No mūsu akadēmijas iziet jūras virsnieks
ar augstāko izglītību. Es pilnīgi piekrītu visiem, kas uzskata, ka visvairāk ir
nepieciešama jauna jūrniecības izglītības koncepcija, lai valsts līmenī būtu
sakārtota un sinhronizēta jūrniecības izglītības sistēma.
Vēl gribu piebilst, ka akadēmijā arvien spēcīgāka kļūst maģistrantūra. Ar
karu gadu tās latiņa tiek celta arvien augstāk un maģistra darbi kļūst arvien
augstvērtīgāki. Interesanta sadarbība ir veidojusies gan ar Liepājas Vēja parku, gan Kuģu būves rūpnīcu. Tā ir mūsu nozares zinātne un pētniecība. Maģistrantūrai ļoti palīdzēja Eiropas finansējums.
J. Bērziņš: – Mūsu problēmas pēc būtības sākas jau vidējās izglītības sistēmas nepilnībās. Vidusskolās ir ļoti vājas programmas un centralizētie eksāmeni ir tīrā profanācija, tie nekam neder. Mēs paskatījāmies uz to vidusskolas beidzēju zināšanām, kuri uz akadēmiju atnāca vidusskolnieku konkursa „Enkurs”
iedvesmoti. Visiem bija dažas balles zemāk par centralizēto eksāmenu vidējo
atzīmi. Secinājums viens – jaunieši nav pietiekami mācījušies un diemžēl nav
iemācījušies domāt. Jūrnieku arodbiedrības prezidents Igors Pavlovs neticēja,
kad stāstīju, uz cik elementāriem matemātikas jautājumiem nevar atbildēt
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vidusskolu beigušie, bet, kad viņš kādam motoristam pus pa jokam pajautājis,
cik ir seši reiz septiņi, un saņēmis pavisam nopietnu atbildi, ka jaunais cilvēks
to nezina, Pavlovs bijis šokā par šādu realitāti. Kad jautājis, kāpēc jaunais
cilvēks nevēlas mācīties tālāk, lai augtu profesionāli, saņēmis atbildi, ka tālāk
mācīties viņam ir par sarežģītu.
E. Kovals: – Viena lieta ir zemais zināšanu līmenis, bet otra ir disciplīna. Akadēmiju uzskata par ļoti stingru mācību iestādi, un tas ir absolūti nepieciešams,
jo, nonākot uz kuģa, vismazāk var atļauties neievērot noteikumus, prasības un
disciplīnu. Tur cilvēkam visaugstākajā līmenī ir jābūt atbildīgam par jebkuriem
notikumiem, kas var gadīties uz kuģa. Visi nekad nevar būt jūrnieki, tāpēc jau
arī notiek atlase gan pēc zināšanam, gan spējas pildīt prasības, un arī tādējādi,
ka cilvēks pats saprot, ka viņš nevar veikt šo darbu.
I. Škapare: – Tur jau ir tā lielā atbildība jūrskolā uzņemt pusaudzi un sagatavot viņu šim atbildīgajam darbam.
J. Bērziņš: – Varam būt lepni, ka mūsu absolventi sekmīgi veido savu karjeru. Daudzi kļuvuši par kapteiņiem, daudzi strādā labos jūrniecības nozares
krasta dienestos, piemēram, mūsu absolvente Laima Rituma ir Satiksmes
ministrijas Jūrlietu departamenta direktore.
– Jūrniecības nozares analītiķi pasaulē spriež par tādām problēmām,
piemēram, ka jūrniecības izglītības sistēma un ostas netiek līdzi straujajai kuģu būves nozares attīstībai, jo kuģi kļūst arvien advancētāki. Kā
jūs, veidojot savas studiju programmas, prognozējat, kādi speciālisti
darba tirgū būs nepieciešami pēc gadiem pieciem vai desmit, un kā tiekat līdzi ar savu tehnisko nodrošinājumu?
E. Kovals: – Pēc būtības notiek strauja IT tehnoloģiju attīstība un paaugstinās automatizācijas līmenis uz kuģa, bet kuģa dzinējs taču strādā tieši pēc
tādiem pašiem principiem kā senāk. Arhimeda likums jau nav mainīts.
I. Škapare: – Visās studiju programmās cenšamies ieviest jaunāko tehnoloģiju apguvi.
A. Bankovičs: – Vienai augstskolai iegādāties visas jaunākās tehnoloģijas,
kas ir pasaulē, nav reāli. Kuģu vadītāji, protams, strādā uz arvien lielākiem
kuģiem, kuriem ir arvien modernākas vadības sistēmas, kas cenšas atvieglot
cilvēka darbu. Nākotnē būs jāspiež viena podziņa mazāk vai nedaudz savādāk, un to var apgūt prakses laikā.
A. Križus: – Tehnoloģijas atjaunojas ik pēc diviem gadiem, tā nu iznāk, ka
tad, kad mūsu students ir beidzis akadēmiju, viņa iegūtās zināšanas jau ir novecojušas, tāpēc mūsu uzdevums ir dot vislabāko izglītību un iemācīt domāt,
lai speciālists spētu pieņemt profesionālus lēmumus. Visu iemācīt un zināt
nekad nav iespējams. Kad es strādāju uz kuģa, domāju, ka zinu visu, bet, kad
sāku strādāt akadēmijā par pasniedzēju, sapratu, ka zinu nepietiekami, tāpēc
svarīgākais ir saprast, kā rīkoties.
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J. Bērziņš: – Lielākā problēma ir naudas
trūkums, ja būs nauda,
daudzas lietas atrisināsies pašas no sevis. Tikai
viens mēraparāts maksā
tūkstoš eiro.
– Jau vairākas reizes esmu pieminējusi
JR pētījumus un vēlreiz atgriezīšos pie
2014. gada pētījuma,
kurš parāda, ka 98%
jūrniecības mācību
iestāžu pasniedzēju
vēlētos sadarboties,
lai uzlabotu un pilnveidotu mācību procesu. Kā jūs redzat sadarbības iespējas varbūt jaunās jūrniecības
izglītības koncepcijas
ietvaros?
I. Škapare: – Mūsu
Kuģa elektromehāniķu darbnīca.
mācību process notiek
atbilstoši STCW prasībām un Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātām
programmām, tāpēc mēs nemaz nevaram īpaši radoši pieiet šim procesam.
– Bet kāda sadarbība ir iespējama mācību iestāžu vadības līmenī?
J. Bērziņš: – Man pat grūti pateikt, kā mēs varētu sadarboties, jo katrai
mācību iestādei ir sava programma, mums ir viena, Liepājai cita un privātajai
„Novikontas” jūrniecības koledžai pavisam cita, tur apmācība notiek tikai neklātienē, un viņi postulē e-apmācību. „Novikontas” princips ir tāds, ka jūrnieks
strādā jūrā, mācās un darbus sūta uz koledžu, bet es domāju, ka viņi maldās,
uzskatot, ka jūrniekam uz kuģa atliek laika mācībām. Starp citu, „Latvijas kuģniecība” uzsvēra, ka uz kuģa ir jāstrādā un nekāda atpūta tur nav. Ar Liepājas
koledžu mums jau vēsturiski nav izveidojusies sadarbība un ir bijušas sarežģītas attiecības, kad vēl bija iepriekšējais koledžas direktors. Mēs uzskatām,
ka koledžas līmenim ir jābūt tādam, lai varētu mācīties tālāk, bet Liepājas
absolventiem rodas problēmas. Liepājas koledža pati izstrādāja savas mācību programmas, kas neatbilst mūsu prasībām, un tad, kad pie mums atnāk
Liepājas koledžas absolvents, jāsaka, ka tas gan nenotiek visai bieži, tad viņa
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iegūtie kredītpunkti neatbilst mūsu kredītpunktu prasībām, jo liepājniekiem
kredītpunkti tiek pieskaitīti no prakses.
I. Vaičikauska: – Patiesību sakot, Liepājas Jūrniecības koledžā ir ievērojami uzlabojusies situācija. Pēdējos divos gados viņu kredītpunktu sistēma ir
pietuvināta mūsu sistēmai, samazinot prakses un palielinot teorijas kredītpunktus, tāpēc ir sarukušas bakalauru standartu atšķirības, un tiem, kuri vēlas
mācīties akadēmijā, ir jāpiepelna klāt tikai daži kredītpunkti, lai varētu studēt
maģistrantūrā. Situācija, protams, nav ideāla, bet ir ievērojami uzlabojusies. JR
īsteno konvenciālo uzraudzību, un tieši viņi vislabāk pārzina gan mūsu, gan
Liepājas programmas.
J. Bērziņš: – Es gan neuzskatu, ka mums vajadzētu iedziļināties Liepājas
Jūrniecības koledžas studiju plānos, varbūt viņiem pašiem vajadzētu painteresēties, kas tālāk notiek ar viņu audzēkņiem un kas ir vajadzīgs, lai tie
varētu tālāk izglītoties. Ir gadījumi, kad mūsu audzēknis tiek atskaitīts, aiziet
uz Liepāju un tur ir sekmīgs, tā vismaz kādreiz bija, bet varbūt tagad situācija
ir mainījusies.
E. Kovals: – Jūrniecības izglītības mācību programmu harmonizācija ir tas
neatliekamais darbs, kas jāveic valdības līmenī.
Prorektors un programmas „Kuģa vadīšana” direktors Andrejs Zvaigzne: – Arī es domāju, ka sadarbībai vajadzētu notikt, bet, no otras puses, ir
nepieciešama arī veselīga konkurence, kas noteikti ir laba lieta. Uzsveru – tai
jābūt veselīgai konkurencei. Un tomēr mēs varam veidot dažādas koncepcijas un vīzijas, bet nekas nedarbosies, ja nebūs vajadzīgā finansējuma, un
mums tāda nav. Nevaram atļauties sūtīt pasniedzēju uz konferenci, nevaram
atļauties pieaicināt vieslektorus, nevaram atļauties izveidot pētniecības laboratorijas. Mēs pat nevaram organizēt maksas kursus, jo visas telpas aizņemtas
studiju nodrošināšanai, un nav naudas, lai remontētu tās, kuras pašlaik stāv
neizmantotas.
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Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs ik pa laikam veic dažādus
pētījumus, tai skaitā lai izvērtētu Latvijas jūrniecības mācību iestāžu kapacitāti, plusus un mīnusus, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par jūrniecības izglītības
stiprajām un vājajām pusēm, lai izdarītu secinājumus, labotu kļūdas un pieņemtu lēmumus. Īpaši svarīgi tas ir tagad, kad 2003. gadā izstrādātā jūrniecības izglītības koncepcija ir morāli novecojusi un ir jāstrādā pie jaunas. Latvijas
Jūras akadēmijas vadība un mācībspēki ļoti piesardzīgi vērtē JR pētījumus un
ir pārliecināti, ka tie neatspoguļo jūrniecības izglītības sistēmas, tai skaitā LJA,
patieso situāciju.
A. Bankovičs: – Man kā doktorantam JR 2014. gada pētījums nešķiet pilnīgs,
jo nevar piekrist tai metodoloģijai, kas tika lietota, lai saņemtu atbildes uz
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jautājumiem. Nevar izsūtīt jautājumus ar linku
internetā un gaidīt pilnvērtīgas atbildes. Tas
nav pareizākais veids,
kā rīkot nopietnus pētījumus. Piedevām pētījums tika veikts īsi pirms
atvaļinājumu laika, kad
pasniedzējiem jau bija
pavisam citas domas
un noskaņojums, tāJūras transporta nodaļas direktors Arnis
pēc es nezinu, cik no
Bankovičs pie kuģa tiltiņa simulatora.
akadēmijas pasniedzējiem vispār atbildēja uz
jautājumiem.
J. Bērziņš: – JR pētījumā ļoti daudz atsaucas uz studentu aptaujām un uz atsevišķu
studentu teikto. Viens
no pētījuma autoriem
Roberts Gailītis, starp
citu, mūsu absolvents,
atklāj – respondenti
esot norādījuši, ka jūKuģa elektormehāniķu darbnīca.
ras praksi vajadzētu likt
mācību procesa sākumā, lai katrs varētu pārliecināties, vai viņš spēj strādāt
jūrā. Mēs esam jautājuši darba devējiem un iespējamajiem studentu prakses
nodrošinātājiem, vai viņi ņemtu praksē studentus, kuriem nav pilnīgi nekādas
sagatavotības, un atbilde skanēja: nē, mēs tādu nemaz nelaistu uz kuģa! Ar
pirmo praksi vispār ir problēmas, jo tikai otrajā praksē students ir normāls
jaunais speciālists uz kuģa. Tāpēc pētījuma autoriem varētu atbildēt ar jautājumu: kā praktiski varētu notikt prakses organizēšana studiju sākumā? Tas
varētu notikt uz mācību kuģa, bet šādu kuģi uzturēt Jūras akadēmijai nav pa
kabatai, tāpēc ir jautājums, kurš šo kuģi uzturēs? Ja šāds ieteikums ir publicēts
žurnālā, tad uzsvars tiek likts uz to, ka tā vajadzētu darīt. Pētījuma autori ir LJA
absolventi, jūrnieki, kuri lieliski zina mūsu specifiku un labi saprot, ka daudzas
vēlamas lietas nav realizējamas objektīvu iemeslu dēļ.
Ne vienmēr pētījumi ir pietiekami kritiski. Teiksim, viens students kaut ko
pasaka, piemēram, ka mācību korpusa gaiteņos nav pietiekami daudz krēslu,
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un tas atspoguļojas pētījumā. Nu, pieņemsim, ka
kādam tajā brīdī nebija,
kur pēcpusi piemest, un
viņš to ierakstīja aptaujas anketā. Man šķiet, ka
mums gaiteņos viss ir
pietiekamā daudzumā.
Bet pētījuma autori uz
viena studenta teiktā
pamata izdara secinājumus, un tas nekas, ka
Docents Dmitrijs Goreļikovs (pa kreisi) un vieslektors
viens to pateica, bet deArtūrs Zuts pie radiosakaru simulatora.
viņdesmit deviņi nepateica. Liepājas koledžas
students ierakstījis komentāru, ka vajadzētu
vairāk trenažieru, bet iegādāties trenažieri nav
tik vienkārši, kā to pateikt. Iedodiet divsimt
tūkstošus eiro, un jums
būs trenažieris, bet kā
un kur to naudu dabūt?
Ir daži strīdīgi jautājumi, kas nāk no JūrnieKuģa elektormehāniķu darbnīca.
ku reģistra. Piemēram,
pētījuma autori norāda: lai uzturētu aktīvo jūrnieku resursu, ik gadus Latvijā
diplomi būtu jāsaņem 120 kuģu vadītājiem, 120 kuģu mehāniķiem un 20
elektromehāniķiem. Reāli tas nav iespējams, un kāpēc nav, to mēs jau iepriekš
izstāstījām. Jūrnieku reģistrs var izteikt daudzus vēlējumus, bet reālajā dzīvē
daudzas lietas nav realizējamas. Protams, arī mēs vēlētos un vajadzētu sagatavot vairāk jauno speciālistu, bet pagaidām tas nav izdarāms.
Par dažiem pētījuma secinājumiem vēl varētu diskutēt. Protams, visi ir noraizējušies par to, kā tiek sagatavoti jūrnieki starptautiskajam jūrnieku darba
tirgum, bet es gan esmu pārliecināts, ka visu nelaimju cēlonis ir motivācijas
trūkums studentiem. Viņiem nav motivācijas veidot sevi par kārtīgiem speciālistiem un nopietni strādāt, bet tas jau nāk no ģimenes un no skolas, un mums
akadēmijā ir ļoti grūti tur kaut ko mainīt. Patiesībā katram, kurš vēlas strādāt
jūrā, motivācija nebūtu tālu jāmeklē – tas ir labais atalgojums. ■
Uzklausīja Anita Freiberga
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LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA
JAUNO MĀCĪBU GADU SAGAIDA AR
JAUNIEM PLĀNIEM UN IECERĒM
Jaunajā 2014./2015. mācību gadā Liepājas Jūrniecības koledžā
mācības sāka 192 jaunieši. Jūrskolā nokomplektētas trīs grupas,
kurās mehāniķa vai kuģa vadītāja profesiju apgūst 92 jaunieši ar
pamatskolas izglītību, bet 100 jauniešu mācības turpina koledžā,
kur pēc izvēles apgūst gan mehāniķa, gan kuģa vadītāja specialitāti, iegūstot pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Savukārt neklātienes nodaļā uzņemti 99 studējošie.
Vai mūsdienu jauniešus interesē ar jūrniecību saistītas profesijas,
vai pagājušajā mācību gadā koledžai izdevās paveikt plānoto un
kādas ieceres ir šogad – to jautājām Liepājas Jūrniecības koledžas
direktoram VLADIMIRAM DREIMANIM.
– Mēs varam būt apmierināti, ka izdevās nokomplektēt visas trīs grupas audzēkņiem ar pamatskolas izglītību. Tas liecina, ka ar jūru saistītās
specialitātes joprojām ir pieprasītas un jaunieši saprot, ka nākotnē lielākas
iespējas ir cilvēkiem, kuri apguvuši ne tikai vispārizglītojošos priekšmetus,
bet arī kādu profesiju. Tomēr arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, nākas
secināt, ka jauniešu zināšanu līmenis krītas. Tātad varu teikt, ka ar komplektāciju esam apmierināti, bet pamatskolas audzēkņu zināšanu līmenis
varētu būt augstāks.
– Vai var teikt, ka jūrskolu beigušie vēlas turpināt mācības koledžā?
– Jā, jaunieši labprāt pēc jūrskolas absolvēšanas izvēlas turpināt mācības
Liepājas Jūrniecības koledžā. Par to liecina arī uzņemšanas rezultāti. Galvenokārt šeit mācās jaunieši no Kurzemes, taču netrūkst arī no citiem novadiem,
tāpat no Rīgas un Pierīgas reģiona. Ziņas par to, ka koledžā notiek pārmaiņas
uz labo pusi, vairo mācību iestādes popularitāti jauniešu un arī viņu vecāku vidū. Vēl nesen pie manis atnāca kāda studenta mamma, kura atzinīgi novērtēja
uzlabojumus mācību procesa nodrošināšanā un arī apkārtējas vides sakārtošanā. Arī paši audzēkņi atzīst, ka mācīties ar katru dienu kļūst interesantāk.
Domāju, ka šāds vērtējums ir mūsu visu – gan mācībspēku, gan administrācijas – darba rezultāts. Ar gandarījumu varu teikt, ka šeit strādā kvalificēti
mācībspēki, kas nodrošina kvalitatīvu zināšanu apguvi. Varu tikai apbrīnot, ar
kādu atdevi strādā pieredzes bagātie pedagogi, un mums, gados jaunākiem
kolēģiem, no viņiem vēl ir ko mācīties un mācīties. Ar pilnu atbildību varu
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Vladimirs Dreimanis.
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teikt, ka Liepājas Jūrniecības koledža ikvienam kursantam nodrošina maksimālas izaugsmes iespējas savā specialitātē, sniedzot profesionālo izglītību un
tehnisko apmācību.
– Vai jauniešus nebaida kārtība, kādai jāpakļaujas, mācoties
koledžā?
– Šajā mācību gadā īpašu vērību pievērsīsim ne tikai jūrnieku mācību
procesam, bet arī audzināšanas darbam. Sniegt zināšanas un praktisko
apmācību ir tikai puse no darba, jo mūsu jauniešiem, pārstāvot Liepājas
Jūrniecības koledžu un vēlāk – Latvijas jūrniecību, ir jāprot demonstrēt arī
augstu uzvedības kultūru. Jauniešiem, pārkāpjot Liepājas Jūrniecības koledžas slieksni, ir jāsaprot, ka, salīdzinot ar vispārizglītojošo mācību iestādi,
šeit ir pavisam citi nosacījumi. Lai gan viņi vēl nav pieauguši, tomēr prasības
būs kā pret pieaugušiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka mēs no jauniešiem prasām atbildību par savu rīcību un sapratni par to, ka viņu rīcība var novest
līdz pozitīvām sekām, bet tikpat labi arī līdz negatīvām. Tāpēc šā mācību
gada sauklis ir atcerēties, ko nozīmē jūrnieks! Protams, atbilstoša uzvedība sākas no pašu pedagogu parauga – kā pareizi valkāt formas tērpu, ko
nozīmē disciplīna, un tas diemžēl ir vārds kas jauniešiem ne sevišķi patīk.
Taču, kā mēs zinām, jūrniecībā pārsvarā ir specialitātes, kurās bez disciplīnas
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nav iespējams strādāt. Ja uz kuģa netiek ievērota noteikta kārtība, tas var
apdraudēt gan paša, gan kolēģu veselību un pat dzīvību, tāpēc kārtībai
un atbilstošai uzvedībai ir liela nozīme katra jaunieša turpmākajā dzīvē un
izvēlētajā profesijā.
– Lai jaunieši atbilstu darba tirgus prasībām, viņiem jāiegūst atbilstoša izglītība. Vai, jūsuprāt, koledža nodrošina šādu iespēju?
– Pirms jaunā mācību gada ieguldījām lielu darbu, lai visas jūrskolas programmas būtu akreditētas. Vēl priekšā
koledžas programmu pārakreditēšana, šoreiz, cerams, uz maksimālo
laiku – sešiem gadiem, un domāju, ka
tās zināšanas, ko esam guvuši, akreditējot jūrskolas programmas, varēsim izmantot arī koledžas programmu akreditācijā. Mācību gada laikā
īpašu uzmanību veltīsim arī skolotāju
kvalifikācijas turpmākai celšanai, lai
nodrošinātu mācību programmu uzturēšanu atbilstoši STCW konvencijas
prasībām, kas nosaka jūrnieku profesionālās sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu visā pasaulē. Tas ir
viens no nosacījumiem, lai mūsu studenti būtu sagatavoti tādā līmenī, ka
spēj ne tikai nokārtot valsts eksāmenus un aizstāvēt diplomdarbu, bet arī
parādīt tādas zināšanas un prasmes,
lai vienlaicīgi spētu nokārtot Jūrnieku reģistra kompetences novērtēšanas eksāmenu un saņemtu kompetences
sertifikātu.
Jau pagājušajā gadā veicām strukturālas izmaiņas mācībspēku un administrācijas darba nodrošināšanai un uzlabošanai, ko turpināsim pilnveidot arī
šajā mācību gadā. Veicām uzlabojumus gan dokumentu plūsmas nodrošināšanā, gan apmācības procesa administrēšanā, lai pārskatāmi un ērti varētu
veikt ikdienas darbu. Pagājušajā mācību gadā, veiksmīgi realizējot vairākus
projektus, esam saņēmuši Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, par
kuriem iegādājāmies mašīntelpu simulatoru, kā arī mūsdienīgu, modernām
mācību metodēm atbilstošu elektrotehnikas stendu ar sešiem darba galdiem,
kas nodrošina iespēju audzēkņiem visaugstākajā līmenī apgūt to, kas saistīts
ar elektrību un elektrotehniku. Tāpat mums ir ierīkots virtuālais komandtiltiņš – tas nodrošina nākamo stūrmaņu apmācību.

gg.indd 225

LJG 2014

225

3/9/15 9:32:57 PM

Izglītība

LJG 2014

226

gg.indd 226

Liepājas Jūrniecības koledža sadarbībā ar Lietuvas Jūras akadēmiju īsteno
pārrobežu projektu, kas paredz abās mācību iestādēs izveidot jaunus zināšanu un e-pakalpojumu centrus, kas tuvākajā nākotnē nodrošinās e-apmācības
iespējas. Centrus iekārtos izremontētās un labiekārtotās telpās, kuras aprīkos
ar datortehniku un nepieciešamām iekārtām. Visas iegādātās iekārtas tiks
savienotas, lai izveidotu vienotu datu bāzi starp Liepājas Jūrniecības koledžu
un Lietuvas Jūras akadēmiju. Savukārt abu mācību iestāžu akadēmiskie spēki
izveidos mācību materiālu bāzi elektroniskā formātā – mācību grāmatas, metodiskos materiālus, pašpārbaudes testus u.c.
Vēl ļoti ceru, ka, pateicoties Eiropas Savienības fondu naudai, šogad mums
beidzot izdosies savā pārvaldīšanā pārņemt objektu Ezermalas ielā 2 un uz tā
bāzes izveidot jaunu jūrnieku mācību centru apmācībai un treniņiem drošībai
uz ūdens, kas atvieglotu studējošajiem iziet mācību praksi. Tas pavērtu arī
plašākas iespējas realizēt mūsu nodomus un idejas, kas saistītas ar kvalifikācijas uzturēšanas kursu
īstenošanu.
– Kādi ir koledžas
nākotnes plāni saistībā ar mācību programmu pilnveidošanu
un jaunu mācībspēku
piesaistīšanu?
– Pagājušajā mācību gadā mums izdevās
piesaistīt desmit jaunus pedagogus studiju
procesa nodrošināšanai
un jaunu mācību kursu atvēršanai. Arī šajā
mācību gadā mērķtiecīgi strādāsim pie jaunu
pasniedzēju piesaistīšanas gan esošo, gan jaunu mācību programmu
īstenošanai. Nākotnē
plānojam atvērt jaunu
programmu elektromehāniķu apmācībai. Pieredze rāda, ka atteikšanās no šāda veida speciālista uz kuģa bijusi
Ziemassvētku laiks Liepājas Jūrniecības koledžā.
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pāragra. Līdz ar to elektromehāniķa specialitāte joprojām ir pietiekami plaši
pieprasīta. Koledžas uzdevums būs gada laikā izstrādāt jauno programmu un
iesniegt licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijā. Tas nozīmē arī pasniedzēju sastāva formēšanu. Tāpēc aicinām jūrniekus ar pieredzi gan kuģu vadītāju, gan mehāniķu, gan citās specialitātēs, kuri kādu iemeslu dēļ vairs nevēlas
doties jūrā, nodot savas zināšanas jaunajai paaudzei jau kā pedagogiem.
– Vai, pilnveidojot mācību procesu, domājat arī par kursantu sadzīves apstākļu uzlabošanu?
– Šajā mācību gadā pirmo reizi skolas dienesta viesnīcā audzēkņu un studējošo vajadzībām darbojas ēdnīca „Kadets”. Tas uzlabos sadzīves apstākļus
studējošiem, jo ir pieejams silts un kvalitatīvs ēdiens par pieņemamu cenu.
Sagaidot jauno mācību gadu, izremontēta arī daļa skolas telpu, kas aprīkotas
ar jaunām iekārtām. Bet tuvākajā nākotnē esam iecerējusi veikt vērienīgus
remontdarbus – dienesta viesnīcas un koledžas ēkas siltināšanu, lai uzlabotu
gan studējošo, gan pasniedzēju darba apstākļus. Līdz šim mācību iestādē
veikti nelieli krāsošanas darbi un atsevišķu telpu kosmētiskais remonts. Taču
mūsu mērķis ir nodrošināt koledžas līmenim atbilstošu mācību vidi. Pilnīgai
ēku renovācijai, to skaitā visu nepieciešamo komunikāciju izbūvei (ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas sistēmas u.c.), kā arī mācību procesa nodrošināšanai un mācību līdzekļu iegādei nepieciešami ievērojami finansiālie resursi, kurus bez Eiropas Savienības fondu atbalsta nav iespējams nodrošināt. Tas
nozīmē, ka arī Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.–2020. gada plānošanas
periodā aktīvi turpināsim izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu
un piesaistīt līdzekļus skolas infrastruktūras sakārtošanai. ■
Indra Grase,
Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste
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LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA
UN LIETUVAS JŪRAS AKADĒMIJA
SADRAUDZĪBAS PROJEKTA
IETVAROS IEVIESĪS E-APMĀCĪBU
Liepājas Jūrniecības koledžu apmeklēja Lietuvas Jūras akadēmijas pārstāvji, lai sadraudzības projekta ietvaros apspriestu
e-studiju aktualitātes. Liepājas Jūrniecības koledža sadarbībā ar
Lietuvas Jūras akadēmiju īsteno pārrobežu projektu „Zināšanu
un e-pakalpojumu centru izveide jūrniekiem Liepājas Jūrniecības
koledžā un Lietuvas Jūras akadēmijā”.
Projekta īstenošanas gaitā abās mācību iestādēs izveidos jaunus zināšanu
un e-pakalpojumu centrus, kas palīdzēs audzēkņiem un studentiem apgūt
zināšanas, izmantojot e-apmācības iespējas. Centrus iekārtos izremontētās
un labiekārtotās telpās, kas būs apgādātas ar jaunām mēbelēm, datoriem,
nepieciešamajām iekārtām un programmām e-pakalpojumu nodrošināšanai.
Visas iekārtas būs savienotas, veidojot vienotu datu bāzi starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Lietuvas Jūras akadēmiju. Savukārt abu mācību iestāžu

LJG 2014

228

gg.indd 228

3/9/15 9:32:58 PM

Izglītība
akadēmiskie spēki sagatavos mācību materiālu bāzi elektroniskā formātā –
mācību grāmatas, metodiskos materiālus, pašpārbaudes testus u.c.
Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis: „Tas ir pirmais
solis, lai jūrniecībā ieviestu elektronisko apmācību. Patlaban jūrniecībā ir
samērā konservatīva mācību sistēma, teorētiskās zināšanas topošie jūrnieki,
kā ierasts, apgūst mācību klasēs. Taču neklātienes studenti ir pierādījuši, ka
mācību teorētisko daļu ļoti labi un kvalitatīvi var apgūt, atrodoties arī uz kuģa
jūrā. Šie materiāli, protams, noderēs arī tiem, kuri mācās klātienē. Līdz ar to
katrs audzēknis varēs izvēlēties sev ērtāko apmācības formu, kā arī, īstenojot
projektu, nostiprināsies sadarbība starp abām izglītības iestādēm un tiks pilnīgota pasniedzēju kompetence e-mācību materiālu izveidē.”
Projekta ietvaros kopumā izveidos 14 e-mācību materiālus, kurus pārtulkos angļu valodā un
UZZIŅAI
ievietos e-pakalpojumu platformā, kur tie būs Projekta īstenotāji: Liepājas
pieejami lietotājiem.
Jūrniecības koledža un Lietuvas
„Projekta sākuma posmā mūsu mērķis ir at- Jūras akadēmija.
tīstīt infrastruktūru, radot e-studiju vidi, un iz- Projekta īstenošanas laiks:
veidot e-bibliotēku ar mācību materiāliem. Abās 2014. gada marts – 2015. gada
mācību iestādēs ir izraudzīti pasniedzēji, kuri marts.
sagatavos mācību materiālus latviešu un angļu Projekta plānotais finansēvalodā un attiecīgi lietuviešu un angļu valodā,” jums: 108 859,70 eiro, tai skaitā
par projekta īstenošanas gaitu stāsta koledžas no Eiropas Reģionālās attīstības
informāciju tehnoloģiju speciālists Vitālijs Sikuri- fonda (ERAF) – 92 530,75 eiro.
ņecs. „Šie materiāli tiks publiskoti gan pie mums, Mērķauditorija: Liepājas Jūrniecīgan Lietuvā. Tā kā Liepājas Jūrniecības koledža bas koledžas audzēkņi un akadēpati uzturēs e-studiju vidi, nākotnē būs iespē- miskais personāls.
jams mainīt un papildināt informāciju atbilstoši
koledžas vajadzībām. Īpaši izdevīga e-apmācība būs koledžas neklātienes
studentiem, jo tādējādi viņi jebkurā vietā, kur ir internets, piemēram, uz kuģa,
varēs piekļūt mācību materiāliem un apgūt mācību vielu. Atgriežoties no reisa
un ierodoties skolā, viņi nebūs iekavējuši mācības, jo, izmantojot e-studiju vidi, varēs apgūt teoriju, iesniegt mājas darbus, rakstīt referātus, kontroldarbus.
Tas atvieglos darbu gan pasniedzējiem, gan studentiem. Plānots, ka oktobra
beigās dažus priekšmetus jau varēs palaist testa versijā.”
Arī Liepājas Jūrniecības koledžas Kuģu vadītāju nodaļas un katedras vadītājs un viens no e-mācību materiālu autoriem Mihails Mutors ir pārliecināts, ka
e-studiju ieviešana atvieglos darbu pašiem pedagogiem un mācību procesu
topošajiem jūrniekiem, jo būs iespēja elektroniski latviešu valodā saņemt mācību materiālus, kuri līdz šim pārsvarā bijušo tikai angļu vai krievu valodā. ■
Indra Grase,
Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste
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LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS
KOLEDŽAS ELEKTROTEHNIKAS
LABORATORIJAS MODERNIZĀCIJA
Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijas kopīgi ar
ES struktūrfondiem finansētais
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
projekts „Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas –
Lietuvas jūrniecības inženieru
sektorā” Liepājas Jūrniecības
koledžai ir devis iespēju turpināt mācību laboratoriju modernizāciju, uzstādot
mūsdienīgus tehniskos līdzekļus un programmatūras. Izsludinātā konkursa
rezultātā koledža iegādājās vācu firmas „Festo” ražotu speciālu simulatora
aprīkojuma komplektu elektrotehniskās laboratorijas vajadzībām, kas ļaus
paaugstināt mācību kvalitāti priekšmetos „Kuģu elektrotehnikas un elektronikas pamati” un „Kuģu automātika”. Kā liecina prakse, laboratorijas stendu –
simulatoru izmantošana mācību procesā ir viens no efektīviem paņēmieniem
profesijas nianšu apgūšanā. Neviena mācību grāmata un neviena datorprogramma nespēj aizvietot studenta darbu laboratorijā, ja tās aprīkojums atbilst
jaunākajām tehniskajām prasībām. Darbs laboratorijā dod iespēju pārbaudīt
praksē teorētiskās zināšanas, apgūt profesionālās iemaņas, sajust zinātniskā
eksperimenta atmosfēru. Laboratoriju stendus mācībām izmantos ne tikai
studenti un praktizējoši kuģu mehāniķi, kuri vēlas papildināt savas zināšanas
kvalifikācijas paaugstināšanas kursos. Tie ir pieprasīti arī inženiertehnisko
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas procesa nodrošināšanai. Koledžā
uzstādītās iekārtas ir saistītas ar kuģa vadības sistēmām, elektropiedziņu un
elektriskajām mašīnām un nav pieejamas ne citās Latvijas mācību iestādēs, ne
arī citās Baltijas valstīs. ■
Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzējs Vladimirs Solovjovs
LJG 2014
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KONKURSS „ENKURS”
PARĀDA LABUS REZULTĀTUS
2006. gadā, domājot par jūrnieku profesijas nākotni Latvijā un atsaucoties uz IMO aicinājumu popularizēt šo profesiju, pēc Latvijas
Jūras administrācijas iniciatīvas un ar jūrniecības nozares organizāciju līdzdalību aizsākās jūrniecības konkurss vidusskolēniem
„Enkurs”, kura galvenais mērķis ir ieinteresēt jauniešus par iespēju apgūt jūras virsnieka profesiju, kā arī piesaistīt sabiedrības uzmanību tam, ka kvalificētu jūras virsnieku trūkst ne tikai Latvijā,
bet visā pasaulē, un ka tā ir perspektīva un augsti atalgota profesija. Pat ekonomisko krīžu gados, kas ik pa laikam mēdz atkārtoties, jūras virsniekiem nav jāraizējas par bezdarbu, jo saskaņā ar
Starptautiskās jūrniecības organizācijas (IMO) datiem pasaulē ir
vismaz 40 000 brīvu jūras virsnieku darba vietu, turklāt joprojām
tiek būvēti jauni, arvien lielāki un modernāki kuģi.
Konkursa atlases kārtas tiek rīkotas reālos apstākļos – jūrnieku treniņu
centros, ostās un uz kuģiem, kur skolēni mērojas spēkiem dažādās disciplīnās: piedalās imitētās glābšanas operācijās, demonstrē, kā prot nodzēst
ugunsgrēku un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem, sacenšas kuģu un laivu
vadīšanas mākā un veic citus atraktīvus uzdevumus. Tradicionāli pirmo triju
vietu ieguvēji katru gadu balvā saņem ceļojumu ar kādu no Latvijas karoga
kuģiem, ko nodrošina AS „Tallink Latvija”.
2014. gadā jau trešo gadu tika piešķirta „Enkura” stipendija, uz kuru var
pretendēt ikviens Latvijas Jūras akadēmijas vai Liepājas Jūrniecības koledžas
1. kursa students, kas vidusskolas laikā piedalījies konkursā „Enkurs”. Stipendiju
nodrošina Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība (LTFJA), par tās
piešķiršanu lemj speciāli izveidota stipendiju komisija, kuras sastāvā ir LTFJA
valdes priekšsēdētājs Igors Pavlovs, Latvijas Jūrniecības savienības valdes
priekšsēdētājs Antons Vjaters, Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš un Latvijas Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš.
Pirmajā semestrī par galveno stipendijas piešķiršanas kritēriju tiek uzskatīti centralizēto eksāmenu, kuri nepieciešami, lai iestātos jūrniecības augstskolās, rezultāti, bet otrajā semestrī stipendijas tiek sadalītas pēc mācību
rezultātiem.
Iepriekšējo gadu stipendiju saņēmēji ir pierādījuši, ka stipendiju komisija
strādājusi nekļūdīgi, jo gandrīz visi stipendiāti turpina mācības budžeta grupās un gandrīz visu vidējā svērtā atzīme ir augstāka par astoņi.
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„ENKURĀ 2014”
UZVAR ALŪKSNIEŠI
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2014. gadā konkurss „Enkurs” notiek jau astoto gadu, un tā laikā jaunieši reālos apstākļos jūrnieku treniņu centros, ostās un uz kuģiem pilda
atraktīvus uzdevumus – demonstrē
savas prasmes kuģu un laivu vadīšanā, cietušo glābšanā, ugunsgrēku likvidēšanā un citās disciplīnās. Konkursā piedalījās 24 skolu komandas no
visiem Latvijas reģioniem – Alūksnes,
Rēzeknes, Madonas, Valmieras, Bauskas, Liepājas, Ventspils un citiem. Katrā no trim atlases kārtām piedalās
astoņas komandas, finālā iekļūst pa
četrām no katras kārtas.
29. martā Novikontas Jūras koledžā notika konkursa vidusskolēniem
„Enkurs 2014” pirmā atlases kārta, kurā skolu komandas mērojās spēkiem
kuģu vadīšanā, izmantojot dažādus
profesionālos trenažierus, veica uzdevumus ugunsdzēsības dūmu labirintā, kā arī sniedza pirmo medicīnisko palīdzību „cietušajiem”. Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Liepājas Valsts
1. ģimnāzija, otro un trešo vietu dalīja
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Valmieras Pārgaujas ģimnāzija,
un finālā iekļuva arī Ulbrokas vidusskola, izcīnot 4. vietu.
Otrajā atlases kārtā, kas notika jūrnieku treniņu centrā „LAPA”, komandas mērojās spēkiem ne tikai pirmās
palīdzības sniegšanā un glābšanas
uzdevumā baseinā, kur komandu dalībniekiem vajadzēja spēt nostatīt „uz
kājām” apgāzušos glābšanas plostu
un iekļūt tajā, bet arī airu laivas vadīšanā, ar kuru vajadzēja izbraukt pa
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Daugavas ūdeņos nospraustu trasi,
un ugunsdzēsības stafetē. Stafetes
dalībniekiem bija jāprot savienot un
izvilkt ugunsdzēsības līniju, ar ūdensstrūklu notriekt mērķi, iešinēt lūzumu un pašu „cietušo” uz nestuvēm
nogādāt drošībā, kā arī nodzēst atklātu liesmu. Kā parasti, atraktīvākais
uzdevums bija tradicionālā virves
vilkšana. Te pārliecinoši uzvarēja Rīgas Ķengaraga vidusskolas komanda,
kura visspēcīgākā bija pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, kā arī
glābšanas uzdevumā baseinā. Otrajā
vietā – Madonas Valsts ģimnāzija, trešajā – Brocēnu vidusskola un ceturtajā – Alūksnes novada vidusskola.
Iepriekšējā gada „Enkura” uzvarētāja Bauskas Valsts ģimnāzijas komanda palika piektajā vietā un finālā
neiekļuva. Pirmo gadu finālā neiekļuva arī Jēkabpils 3. vidusskola, kura
atlases kārtā bija sestā. Septītā vieta
tika Ziemeļvalstu ģimnāzijai, astotā –
Rojas vidusskolai.
Trešajā atlases kārtā, kas notika
Rīgas brīvostas teritorijā, pārliecinoši uzvarēja Līvānu 1. vidusskolas
komanda, taču no šīs kārtas finālā
iekļuva arī Jaunpiebalgas vidusskola, Ventspils 1. ģimnāzija un Jelgavas
Valsts ģimnāzija. Pēdējā atlases kārtā
dalībniekiem bija jāveic Krasta apsardzes dienesta sagatavotais glābšanas uzdevums – jāpieņem ziņojums
par cietušo, jāatrod tā koordinātas uz
kartes un ar KAD kuteri jādodas to atrast ostas akvatorijā. Bez tam bija jāapliecina savas spējas orientēties uz
kuģa – šim nolūkam tika izmantots
ledlauzis „Varma”, kā arī jādemonstrē
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prasme sniegt pirmo medicīnisko palīdzību un jāpieveic pretinieki virves
vilkšanā.
Konkursa finālu, kā katru gadu, organizēja
UZZIŅAI
Latvijas
Jūras akadēmijas Studentu padome, stuKonkursu „Enkurs” jau astoto gadenti
sagatavoja
un arī vadīja fināla uzdevumu
du rīkoja Latvijas Jūras adminisnorisi.
Finālā
konkursa
dalībniekiem bija jāveic
trācija, sadarbojoties ar Latvijas
gan praktiski uzdevumi, gan arī jāapliecina ziJūrniecības savienību, Latvijas
nāšanas jūrniecības teorijā. Skolēni demonstrēJūras akadēmiju, jūrnieku māja savu prasmi jūrnieku mezglu siešanā, pirmās
cību centru „LAPA”, Novikontas
medicīniskās palīdzības sniegšanā un kuģa vaJūras koledžu, Rīgas, Liepājas un
dīšanā. Tāpat bija jāprot rīkoties ar jūrniecības
Ventspils ostām, Tirdzniecības
signālkarogiem un atbildēt uz jautājumiem par
flotes jūrnieku arodbiedrību,
jūrasbraucējiem, kuģu avārijām un ierīcēm, ar ko
Jūras spēku Krasta apsardzes
strādā jūrnieki. Studenti bija sagatavojuši arī jautdienestu, firmām „Det Norske
ru uzdevumu, ko varētu nosaukt par „mēmo šovu
Veritas”, „Anglo Eastern”, „LAT
hidrotērpos”, savukārt nobeigumā, kā parasti,
B.G.I.”, „Duna Marines”, „Atlas
tradicionālā virves vilkšana.
Services Group”, „Norbulk ShipPar konkursa uzvarētājiem 2014. gadā kļuva
ping”, „BSM Crew Service CenErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas komanda.
tre”, „B.L.B. Baltijas termināls”
Alūksnieši pirmo vietu izcīnīja arī „Enkurā 2011”,
u.c. Īpaša pateicība šogad piebet pagājušajā gadā bija trešie. Otro vietu šonākas individuālajam ziedotājam gad ieņēma Liepājas Valsts 1. ģimnāzija un trešo
Pāvelam Rebenokam.
Ventspils 1. ģimnāzija.
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„Enkura” stipendijas 1. kura studentiem. Piedalās A. Ikaunieks (no
labās), I. Pavlovs, J. Krastiņš, A. Vjaters un J. Bērziņš.

Liepājnieki jau otro gadu ieguva 2. vietu, bet „Enkurā 2012” viņi bija uzvarētāji. Ventspilnieki 3. vietu konkursā ieguva pirms pieciem gadiem – 2009.
gadā. Tikai nedaudz no līderiem atpalika Brocēnu vidusskola, piektajā vietā
atstājot Madonas Valsts ģimnāziju, bet olimpisko sešinieku noslēdza Rīgas
Ķengaraga vidusskola.
Kā katru gadu, trīs uzvarētājas komandas balvā saņem braucienu ar Latvijas karoga kuģi, ko nodrošina AS „Tallink Latvija”. Jūnijā enkurieši devās kruīza
braucienā. Alūksnieši dalījās pieredzē par to, kā izdevās izcīnīt uzvaru. „Es
neticu vienkārši veiksmei, veiksme ir atkarīga no attieksmes,” uzsvēra komandas kapteinis Rūdolfs Ziņģis. Skolotāja Inese Ločmele atzina, ka ļoti svarīga
ir motivācija. Lai nokomplektētu „Enkura” komandu, visiem pretendentiem
vajadzējis rakstīt motivācijas vēstuli, un tieši atlase pēc motivācijas, nevis fiziskajām dotībām vai sekmēm mācībās devusi cerētos rezultātus.

ENKURIEŠI STARTĒ TĀLĀK
2014./2015. mācību gadā Latvijas Jūras akadēmijā un Liepājas Jūrniecības
koledžā iestājās 25 jaunieši no skolām, kas piedalījās konkursā „Enkurs 2013”,
bet pirmie enkurieši jau ir beiguši studijas un strādā par stūrmaņiem un kuģu
mehāniķiem dažādu valstu kuģniecības kompānijās. Tas ir viens no labākajiem projektiem, kas devis taustāmus rezultātus.
2014./2015. mācību gadā Latvijas Jūras akadēmijas 1. kursā mācības uzsāk
17 topošie kuģu vadītāji un divi kuģu mehāniķi – bijušie jūrniecības nozares
konkursa vidusskolēniem „Enkurs” dalībnieki.
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No Ventspils 1. ģimnāzijas mācības akadēmijā uzsāk četri enkurieši, no Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes 5. vidusskolas un Rojas vidusskolas pa trim. No 19
jaunajiem studentiem
viena ir meitene – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas absolvente.
No skolām, kuras šoJA sabiedrisko attiecību speciāliste Sarma Kočāne
gad piedalījās konkursā
ir cilvēks, kurš stāvēja pie „Enkura” šūpuļa un tieši
„Enkurs”, Latvijas Jūras
šo konkursu uzskata par vienu no svarīgākajiem
akadēmijā iestājušies
JA veikumiem sabiedrisko attiecību jomā.
30 absolventi. Pavisam
„Enkurā 2014” piedalījās 24 skolas, kas ir 6% no vidusskolu skaita Latvijā (380
skolas), savukārt 30 jaunie akadēmijas studenti no šīm skolām veido 16% no
visu akadēmijas 1. kursā uzņemto studentu skaita (190 studentu). ■
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PASAULES JŪRNIECĪBAS DIENA 2014 
PAR MLC KONVENCIJAS IEDZĪVINĀŠANU

IMO ģenerālsekretārs Koji Sekimizu≥

UZZIŅAI
■ No ES 28 valstīm 23 ir piekrastes līnija.
■ ES piekrastes līnija ir 7 reizes garāka nekā ASV
un 4 reizes garāka nekā Krievijai.
■ ES piejūras reģionos mīt gandrīz puse no ES iedzīvotājiem, un tur saražo gandrīz pusi no IKP.
■ Platības ziņā ES valstu jurisdikcijā jūru ir vairāk
nekā sauszemes.
■ ES, ieskaitot tās attālos reģionus, ir pasaulē
lielākā jūru teritorija.

IMO ģenerālsekretārs Koji Sekimizu par 2014. gada Pasaules jūrniecības dienas tēmu nosauca IMO
Starptautiskās konvencijas par darbu
jūrniecībā efektīvu īstenošanu un
pauda cerību, ka šogad patiesi varētu redzēt virzību uz konvencijas reālu
un efektīvu iedzīvināšanu.
Koji Sekimizu: „MLC konvencija
ir pieņemta, bet tās iedzīvināšanas
process ir tikai ceļa sākumā. Konvencija būs vērtīga un nozīmīga tikai tad,
ja tā tiks efektīvi īstenota.
Vēl mūsu uzmanības lokā paliek kuģu energoefektivitātes jautājumi, arvien stingrākas prasības par sēra saturu
un kontroles mehānismi šo procesu
uzraudzībai, kuģu būves standartu paaugstināšana. Šogad mēs vēlamies sasniegt būtisku progresu IMO darbā, lai
panāktu, ka karoga, ostu un piekrastes
valstis rīkojas saskaņā ar IMO pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.■

EIROPAS JŪRAS DIENA 2014
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2013. gadā Eiropas Jūras dienas saimniece bija Malta, tā organizēja konferenci, izstādi un citus pasākumus.
Katru gadu maijā Eiropas tautas
un valstis atzīmē Jūras dienu, lai
kopīgi veidotu politiku, diskutētu,
apspriestu, pārņemtu labāko praksi
un, protams, lai kopīgi svinētu šos
svērkus.
2014. gadā Eiropas Jūras dienas
saimniece bija Brēmene, 19. un 20.
maijā Brēmenes Kongresu centrā
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notika konference, diskusiju paneļi un izstāde. Pasākuma rīkotāji gādāja arī
par sporta aktivitātēm, izklaidi un atpūtu uz ūdens.
Brēmenei bija izdevība palepoties ar saviem jūrniecības sasniegumiem,
iepazīstināt ar jūras pētniecības jaunumiem un informēt par aizraujošām
atpūtas iespējām. ■

PASAULES OKEĀNA DIENA 2014
Katru gadu 8. jūnijā tiek atzīmēta Pasaules
okeāna diena. Šogad tās galvenā tēma ir cilvēka atbildība par savu rīcību. Ikvienam cilvēkam
uz zemes ir jādefinē sava attieksme pret vidi,
lai novērstu tās problēmas, kas rada apdraudējumu mūsu planētai.
Uz trīsdesmit procentiem planētas sauszemes dzīvo simt procenti
cilvēku, un viņi ir atbildīgi par to
milzīgo ūdens plašumu, ko saucam
par pasaules okeānu. Parasti visu,
kas saistīts ar ūdeni, mēs saucam
par zilo: zilā burāšana, sērfošana vai
kuģošana, bet ir pienācis laiks domāt par zaļo burāšanu, sērfošanu
un kuģošanu.
Baudot atpūtu okeāna viļņos vai strādājot pasaules jūrās, vajadzētu domāt
par šā ūdens plašuma ilgtspējīgu attīstību.
Atkritumi, piesārņojums, enerģija, transports – tas viss kopā noved pie
klimata pārmaiņām. Cilvēks ir par to visu atbildīgs, bet cilvēks ir arī tas, kurš
visu var vērst par labu. ■
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KAD ROMANTIKA AIZIET
OTRAJĀ PLĀNĀ
Senāk, runājot par jūrnieku darbu, vispirms mēdza teikt, ka tas ir
romantikas pilns – tālas zemes, ārzemju ostas, nedaudz ruma un
jūrnieku dziesmas. Par smago darbu un briesmām – tas vairāk tika
uztverts kā dēku pilns piedzīvojums.
Šodien, runājot par jūrnieku darbu, vispirms uzsvaru liek uz labo atalgojumu, jo īpaši virsniekiem, un tad, protams, nāk problēmu uzskaitījums, ar
kurām mūsdienās nākas saskarties jūrniekiem: atšķirtība no ģimenes, raupja,
noslēgta vide, darba režīms, arī pirātisma briesmas.
Tomēr ir dažas lietas un jautājumi, kas skar ikvienu jūrnieku viņa profesionālajā darbā un kurus vajadzētu ne tikai paturēt prātā, bet arī ievērot savā
ikdienas darbā.
Šajā rakstā īpaša vērība būs pievērsta tikai dažiem jautājumiem, kurus vajadzētu atcerēties un ievērot ikvienam jūrniekam.

PIRMAIS: JŪRNIEKA KOMPETENCES
SERTIFIKĀTA APTURĒŠANA
Gadās, ka apzināti vai neapzināti jūrnieks veic darbības, kuru rezultātā
tiek apturēts viņa kompetences sertifikāts (KS). Tas notiek gadījumos, kad
jūrnieks ir atzīts par vainīgu kādā nelikumīgā darbībā, tāpēc ikvienam jūrniekam jāzina tie iemesli, kas var novest pie KS apturēšanas un viņa karjeras
graušanas.
Kompetences sertifikāts nav dokuments, kas jūrniekiem ir izdots vienreiz
un uz mūžīgiem laikiem, tā derīguma termiņš ir tieši proporcionāls jūrnieka
profesionalitātei un nevainojamai darba reputācijai. Ja darba devējs ir neapmierināts ar jūrnieka profesionālo sagatavotību vai viņa disciplīnu un noteikumu ievērošanu, KS var anulēt vai apturēt uz nenoteiktu laiku.

PIECI IEMESLI KS APTURĒŠANAI VAI ANULĒŠANAI
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1. Jūrnieka KS var apturēt, ja kāda viņa darbība, kuras pamatā ir nepietiekama kompetence, ir novedusi pie negadījuma, traumas, personas nāves vai
cita kaitējuma kuģa īpašniekam.
2. Ja jūrnieks ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas novedis pie jebkāda veida kuģa avārijas (sadursme, uzskriešana uz sēkļa vai nogrimšana). Tad viņam
uz izmeklēšanas laiku tiek apturēts KS, bet var gadīties, ka izmeklēšanas rezultātā KS tiek atņemts uz visiem laikiem.
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3. Jūrnieks KS var zaudēt, ja atzīts, ka viņš apzināti sniedzis maldinošu
informāciju, kas izraisījusi kuģošanas negadījumu, apdraudējumu cilvēku
veselībai un dzīvībai.
4. Ja jūrnieks lietojis alkoholu, kā rezultātā noticis smags kuģošanas negadījums, kurā dzīvību zaudējuši cilvēki vai nodarīts kaitējums kuģim.
5. Ja jūrnieks atzīts par vainīgu darbībās, kas saistītas ar vardarbību, nepieļaujamu attieksmi pret kolēģiem, viņu fizisku aizskaršanu, kas radījusi nopietnas traumas, personas nāvi vai kuģa avāriju.
Te gan jāpiebilst, ka jūrnieka KS atcelšana vai apturēšana notiek tikai pēc
pienācīgas izmeklēšanas, ko veic kompetentas institūcijas. Vainīgajai personai ir dota iespēja sniegt paskaidrojumus par tās rīcības cēloņiem. Jūrnieks ar
apelāciju var vērsties tiesībsargājošajās institūcijās.

OTRAIS: DARBA UN ATPŪTAS STUNDAS
Darbs jūrā ir smags, uzliek milzīgu slodzi un prasa īpašu atbildību, tāpēc ir
ļoti svarīgi ievērot darba
un atpūtas režīmu. Diemžēl nereti notiek tā, ka minimālās atpūtas stundas,
ko pieprasa likumdošana,
tomēr tiek ignorētas. Rezultātā tas noved pie stipra noguruma, kas mazina
jūrnieka darba efektivitāti un enerģiju. Tāpēc ir svarīgi, lai ikviens, jo īpaši
darba devējs, apzinātos, ka efektīvi strādāt var tikai atpūties jūrnieks.
ILO Konvencija par darbu jūrniecībā nosaka, ka darba laikam uz kuģa
jābūt:
■ astoņas stundas dienā normālos apstākļos ar vienu atpūtas dienu nedēļā;
■ maksimālais darba laiks nedrīkst pārsniegt:
• 14 stundas 24 stundu laika posmā,
• 72 stundas septiņu dienu laika posmā;
■ minimālais atpūtas laiks nedrīkst būt mazāks par:
• 10 stundām 24 stundu laika posmā,
• 77 stundām septiņu dienu laika posmā.
Jūrniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, darba un atpūtas grafiks ir
atšķirīgs.
Par savām tiesībām jūrnieki var izlasīt ILO Konvencijā par darbu jūrniecībā,
tomēr ikvienam ir jāapzinās, ka var būt arī situācijas, kas prasa atkāpšanos no
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likuma burta. Ja kuģa kapteinis uzskata, ka jūrnieks nedrīkst pamest
savu darba vietu, lai saglabātu drošību uz kuģa, piemēram, ārkārtas situācijās, kad kuģim draud briesmas,
viņam ir tiesības apturēt pieņemto
darba un atpūtas stundu grafiku.
Protams, pēc atgriešanās normālos apstākļos jūrniekiem, kuri bijuši
iesaistīti darbā ārkārtas apstākļos, ir
jāpiešķir atbilstošs atpūtas laiks.

TREŠAIS: SODS PAR PORNOGRĀFISKA
RAKSTURA MATERIĀLIEM
Pēc diezgan daudziem arestiem un kriminālvajāšanas uzsākšanas pret jūrniekiem, pie kuriem atrasti pornogrāfiska rakstura materiāli, daudzas jūrniecības organizācijas un kuģu īpašnieki ļoti nopietni pievērsušies šai problēmai,
jo nevēlas, lai viņi paši vai viņu kuģu apkalpes nonāktu konfliktā ar likumu.
Kas sagaida likuma normu pārkāpējus? Diviem nu jau bijušajiem jūrniekiem piespriests cietumsods, jo pie tiem tika atrasti bērnu pornogrāfijas
materiāli.
Pirmais no tiem bija trešās klases mehāniķis, kurš tika notiesāts ar sešiem
gadiem cietumā, jo savā datorā uzglabāja bērnu pornogrāfijas materiālus un
izplatīja tos serverī, par to saņemot naudu.
Otrs tika arestēts pēc tam, kad kuģa tehnoloģiju speciālisti, veicot datorsistēmas ikdienas uzturēšanas darbus, atrada piedauzīgu filmiņu par diviem
bērniem. Izrādījās, ka datora faili ar simtiem nelegālu porno fotogrāfiju un
bērnu pornogrāfijas video bija aizsargāti ar īpašu paroli. Šis varonis saņēma
desmit gadus ieslodzījumā.
Jūrniekiem vajadzētu būt uzmanīgiem un veikt papildu piesardzības pasākumus, it īpaši tad, kad viņu kuģi ierodas reģionos, kuros ir aizliegti jebkādi
seksuāla vai pornogrāfiska rakstura materiāli.

NELIELA ATKĀPE
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Pēc būtības kuģis ir labi apmaksāta trimda, kurā labprātīgi dodas jūrnieki.
Viņi mēnešiem ilgi ir prom no savām sievām vai draudzenēm (arī vīriem un
draugiem), un tas, protams, rada fizisku badu un garīgu tukšumu, jo netiek
apmierinātas cilvēka dabiskās vajadzības. Nekas cits neatliek, jūrniekiem ir
jāmeklē veids, kā aizpildīt šo tukšumu, lai iespējami mazāk ciestu viņa garīgais un fiziskais ķermenis. Un nereti tukšuma aizpilda fotogrāfijas un filmas,
reizēm vēl kas cits, bet tas nav šā raksta temats, par to kādā citā rakstā.
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Šoreiz koncentrēsimies uz jautājumu, ko darīt, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām.
Lielākajā daļā valstu, kuru ostās ienāk starptautiskie tirdzniecības kuģi,
jebkuri pornogrāfiska rakstura materiāli ir aizliegti, un persona, kas atzīta par
šādu materiālu īpašnieci, ir pakļauta kriminālvajāšanai. Dažās valstīs par šādu
materiālu uzglabāšanu draud pat nāvessods.
Atbildība iestājas, ja pornogrāfiskie materiāli satur:
■ seksuāla satura materiālos attēlotus bērnus,
■ seksuāla satura materiālos attēlotus cilvēkus un dzīvniekus,
■ seksuālo vardarbību.
Ostas valsts kontrole veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, vai uz kuģa nav pornogrāfiska rakstura materiālu.
Apvienotās Karalistes, Jaunzēlandes, Kanādas, Filipīnu, Amerikas Savienoto Valstu, Austrālijas, kā arī daudzu citu valstu ostu valsts kontrole un citas
atbildīgās institūcijas ļoti stingri seko, lai uz kuģiem neatrastos šādi aizliegti
materiāli, un gadījumā, ja tādi tiek atrasti, vainīgos aiztur un nodod kriminālvajāšanai. Īpaši stingri noteikumi ir Tuvo Austrumu valstīs.
Jūrniekiem ieteicams ievērot šādus noteikumus:
■ Ieejot ostā, pārliecināties, vai uz kuģa nav pornogrāfiska rakstura žurnālu un citu materiālu, īpaši tas attiecas uz datoriem un mobilajiem tālruņiem.
■ Pirms iebraukšanas jebkurā ostā visus pornogrāfiskos materiālus (ja tādi
ir pieejami uz kuģa) iznīcināt, nekavējoties dzēst šāda satura materiālus no
datoriem, planšetēm un telefoniem.
■ Apkalpei ir jābūt informētai par sekām, kas iestājas, ja tiek atrasti aizliegti materiāli.
■ Informācijai par to, ka uz kuģa nedrīkst atrasties pornogrāfiska rakstura
materiāli, jābūt izliktai redzamā vietā, piemēram, apkalpes atpūtas telpā.

CETURTAIS: JŪRNIEKI TIEK PAMESTI LIKTEŅA VARĀ
Nav mazums gadījumu, kad kuģu īpašnieki ļaunprātīgi izturas pret saviem
jūrniekiem. Piemēram, netiek sniegta medicīniskā palīdzība, nav samaksāta
darba alga, uz kuģa trūkst pārtikas, ir nepiemērotas dzīvojamās telpas, kā arī
vēl daudz kas cits. Neskatoties uz to, ka Starptautiskā Jūrniecības organizācija
(IMO) un Starptautiskā Darba organizācija (ILO) ir pieņēmušas virkni rezolūciju, lai šādu sistēmu likvidētu, un tās ir saistošas visām kuģošanas kompānijām
un kuģu īpašniekiem, vēl arvien ir tādi, kas neievēro jūrnieku tiesības.
Ir gadījumi, kad kuģis kādā ostā tiek aizturēts parādu dēļ. Parasti šādās
reizēs kuģa īpašnieks nespēj rast ātru risinājumu un iegūt nepieciešamo
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finansējumu, lai kuģis varētu turpināt operācijas jūrā, tāpēc tas paliek arestā,
bet jūrnieki nokļūst ķīlnieku lomā, un viņu izdzīvošana paliek pašu ziņā. Parasti jūrnieku dzīves apstākļi ir diezgan nožēlojami, bet palīdzēt ir diezgan problemātiski, tāpēc jūrnieki nevar cerēt uz starptautisko jūrniecības organizāciju
tūlītēju rīcību, lai atvieglotu viņu ciešanas.
IMO un ILO strādā tandēmā, lai risinātu problēmas, un viens no risinājumiem, protams, ir 2006. gada Konvencija par darbu jūrniecībā, kas diemžēl
arī nespēj dot atbildi uz jautājumu, ko darīt jūrniekam otrā pasaules malā, ja
viņam nav iztikas līdzekļu un naudas, lai atgrieztos mājās. Atliek cerēt uz arodbiedrības palīdzību vai arī kādu humānās palīdzības organizāciju, kas spētu
palīdzēt nelaimē nonākušajiem jūrniekiem.
Iespējamie problēmu risinājumi:
■ Stingra uzraudzības politika, lai pārbaudītu kuģa īpašnieka finansiālo
stāvokli, pirms kuģis uzsāk reisu.
■ Adekvāta finanšu rezerve, lai palīdzētu jūrniekiem grūtos brīžos.

PIEKTAIS: ĒRTO KAROGU BRIESMAS
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Viens no satraucošajiem jautājumiem ir tā dēvētie lēto vai ērto karogu
kuģi.
Kuģu reģistrēšana zem šādiem karogiem kuģu īpašniekiem ļauj izvairīties
no starptautisko jūrniecības organizāciju noteiktajām kuģošanas normām,
bet reizē lielā mērā ietekmē jūrnieku tiesības un atalgojumu. Par laimi šādi
gadījumi lielākoties jau palikuši pagātnē, tomēr vēl arvien, strādājot uz lētā
karoga kuģiem, jūrnieki nonāk neapskaužamā situācijā, un tas jāapzinās ikvienam jūrniekam, kurš paraksta kontraktu par darbu uz šāda kuģa.
Atalgojums te ir daudz zemāks un darba apstākļi sliktāki nekā uz citiem kuģiem. Jūrnieki riskē strādāt bīstamos apstākļos bez pienācīgas apdrošināšanas un kompensācijām nelaimes vai nāves gadījumā. Viņiem ir liegtas tiesības
veidot vai pievienoties arodbiedrībām.
Statistika rāda, ka lēto karogu kuģi iesaistās nelegālā tirdzniecībā, un ir pat
ziņojumi par iesaistīšanos narkotiku kontrabandā un cilvēku tirdzniecībā.
Jūrnieki, varbūt gluži neapzināti, tiek ierauti nelegālajā biznesā un riskē
tikt pieķerti noziegumā, par kuru tiem nav pat jausmas. Jūrnieks var sabojāt
savu karjeru, un tas, iespējams, ir pats ļaunākais, kas ar jūrnieku var notikt. Vēl
ļaunāka, protams, ir veselības vai dzīvības zaudēšana.
Pats par sevi ērtais karogs nav nekas slikts, bet jūrniekiem vienmēr ir jābūt
informētiem un spējīgiem spriest, lai apzinātos, kādi riski viņus var sagaidīt,
parakstot kontraktu ar jebkuru darba devēju. Vispirms reālais saprāts un tikai
pēc tam alkas pēc romantikas. ■
Sagatavoja Anita Freiberga
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PROFESIONĀĻI SPRIEŽ PAR
JŪRNIECĪBAS JAUTĀJUMIEM
27. martā sadarbības partnera DNB bankas telpās uz gadskārtējo
sapulci kopā bija pulcējušies Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas
biedri, lai atskatītos uz aizvadīto gadu, izvērtētu paveikto un lemtu par turpmākajiem darbiem. „Mēs esam tik dažādi, bet mūs apvieno kapteiņa amats un darbs jūrā. Un nevajadzētu jautāt, ko asociācija man dos, bet gan, ko es varu dot asociācijai. Nevajag gaidīt,
ka kāds cits kaut ko izdarīs, tikai to, ko paši lemsim, to arī darīsim,”
sapulces atklāšanā teica LKKA prezidents Jāzeps Spridzāns.
Pēdējo divu gadu laikā LKKA ir kļuvusi aktīva un pamanāma. Asociācijas
biedri piedalās daudzās jūrniecības sabiedrības aktivitātēs, jo īpaši tas attiecas uz jūrniecības tradīciju kopšanu. Tagad asociācija ir iesaistījusies Ainažu
jūrskolas 150 gadu jubilejas organizēšanas darba grupā, bet jau 2013. gadā,
kad Ainažos tradicionāli kopā pulcējās visu paaudžu jūrnieki un jūrniecības
darbinieki, LKKA kapteiņi priecēja jūrniecības sabiedrību ar savu stāju. Arī
Latvijas Jūras akadēmijas un LJA jūrskolas audzēkņi varēja pamācīties, ar kādu
cieņu ir jāprot nēsāt kapteiņa formu, un kārtējo reizi varēja secināt – forma
disciplinē.
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Jāzeps Spridzāns (no labās), Māris Mertens un Staņislavs Šmulāns.
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LKKA biedri piedalās Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra jūrnieku kompetences novērtēšanas darbā. Īpašu vērību asociācija pievērš izglītības
jautājumiem. Lielu sašutumu pieredzējušo kapteiņu vidū izsauca gada sākumā notikušais incidents Liepājas Jūrniecības koledžā, kad koledžas audzēkņi
apšaubīja direktora V. Dreimaņa kompetenci. Tā ir pārprasta demokrātija.
Koledža ir mazs kuģa modelis, un šo atgadījumu var uzskatīt par dumpi uz
kuģa. Ja tamlīdzīgas lietas notiek jūrniecības mācību iestādē, tad jūrniecības
sabiedrībai uz to ir nekavējoties jāreaģē. Pieredzējuši kapteiņi uzsver, ka
diemžēl puikas vēl īsti neapzinās, kur viņi mācās. Ja viņiem šķiet, ka koledžas
direktors vēlas ieviest pārāk dzelžainu, pat tādu kā armijas disciplīnu, tad
studentiem vajadzētu saprast, ka tas tiek darīts vienīgi viņu pašu labā. Vai tā
ir tirdzniecības flote, vai kara flote – jūrnieks ir un paliek reglamentētās profesijas pārstāvis. Un Jūrniecības koledža nevar strādāt pēc tādiem pašiem
principiem kā, piemēram, Mākslas
akadēmija. Te jaunie cilvēki ir jāsagatavo darbam jūrā. Diemžēl arvien
biežāk nākoties dzirdēt atsauksmes
par jaunajiem speciālistiem, ka tie
pilnīgi neko nezina par to, kas un kā
jādara uz kuģa.
Kapteiņi atzina, ka LJK ir senas tradīcijas un tagad arī pozitīvi ambiciozs
direktors, tāpēc asociācijai iespēju
robežās ir jāsniedz palīdzība, lai augtu studentu zināšanu līmenis, jo ilgu
laiku te bija valdījusi stagnācija.
Izglītības līmeņa paaugstināšana
neattiecas tikai uz LJK, bet uz visām
Latvijas jūrniecības mācību iestādēm,
jo, piemēram, kruinga kompānijas,
aptaujātas par to, kāds ir jauno speciālistu zināšanu līmenis un kompetence, atzinušas, ka izglītības līmenis
uz augšu nav gājis. Kruinga kompāJ. Spridzāns.
nijas ir tās, kuras vislabāk var spriest
par šo jautājumu, jo iekārto darbā jūrniecības izglītības sistēmā sagatavotos
jaunos speciālistus un, protams, no darba devējiem saņem atsauksmes par
mūsu jūrnieku kompetenci. Mūsu jūrniecības izglītības sistēmā joprojām ir ne
tikai lielāki un mazāki robi, bet pa īstam samilzušas problēmas. Viena no tām
ir mūsu jūrskolas. Kapteiņi savos vērtējumos bija skarbi – jūrskolu darbs ir pa
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nullēm, jo tās nevar sagatavot speciālistus, kas
UZZIŅAI
būtu vajadzīgi darba tirgum. Novikontas Jūras LKKA ir The International Fedekoledža ir jauns spēlētājs izglītības laukā. Kole- ration of Shipmasters’ Associatidža ir labi aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, ons (IFSMA) un Confederation of
tās vadība ir pietiekami ambicioza un motivēta, European Shipmasters’ Associatibet pašlaik koledžas vājākais posms ir metodiskie ons (CESMA) locekle. Asociācijā ir
jautājumi. Par to, kādi speciālisti šeit būs sagata- 158 dalībnieki, no kuriem 89 ir
voti, varēs spriest tikai pēc tam, kad pirmie ab- aktīvie jūrnieki. Vecākajam biedsolventi apliecinās savu kompetenci. Analītisku ram ir 82 gadi, jaunākajam 34, bet
informāciju par izglītības jautājumiem klāteso- vidējais asociācijas biedru vecums
šajiem sniedza Jūrnieku reģistra Konvencionālās ir 57,75 gadi.
uzraudzības daļas vadītājs Kalvis Innuss.
LKKA jau labu laiku spriež, kā vislabāk izteikt pateicību kapteiņiem par viņu
darbu, profesionalitāti un sasniegumiem. Izteikts priekšlikums, ka šāda apbalvojuma nosaukums varētu būt „Jūras vilks”. Bet, kamēr lēmums par tālāko
rīcību vēl nav pieņemts, kapteiņi ar rūgtumu secina: „Mēs strādājam pasaulē,
bet Latvijai neesam vajadzīgi. Mēs neesam nekas, jo visu citu profesiju ļaudis
saņem pateicības un apbalvojumus valdības līmenī, tikai jūrnieki ne.”
Gada beigās LKKA tradicionāli rīko Ziemassvētku balli, piedalās IFSMA un
CESMA konferencēs un semināros, draudzējas ar radniecīgajām kapteiņu
asociācijām Lietuvā un Krievijā, meklē sadarbības iespējas ar Igaunijas Kuģu
kapteiņu asociāciju, seko aktuālākajiem jūrniecības jautājumiem Latvijā un
pasaulē, sadarbojas ar DNB banku un Darba devēju konfederāciju.
2014. gadā vērojama pozitīva tendence – asociācijā aktīvi stājas jauni
biedri. LKKA prezidents aicināja kapteiņus būt aktīviem un atsaucīgiem.
J. Spridzāns: „Mēs esam atklāta un demokrātiska sabiedriska organizācija.
Mūsu biedri ir nozares profesionāļi, tāpēc mūsu pienākums vispirms jau ir
turēt augstu savu profesionālo karogu, bet ne mazāk svarīgi ir, nežēlojot laiku,
ieguldīt savu intelektu Latvijas jūrniecības attīstībā.”■
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ARODBIEDRĪBA – TĀ IR
SISTĒMA DARBA TIRGŪ
Saruna ar Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības
(LTFJA) prezidentu, ITF Izpildkomitejas locekli IGORU PAVLOVU.
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– Ko jūs atbildēsiet jūrniekam uz jautājumu, kāpēc vajag stāties arodbiedrībā, ja visās ostās ir ITF inspektori, kuri allaž palīdz jūrniekiem?
– Jāsaprot, ka ITF nav organizācija kā, piemēram, Sarkanais Krusts, kas piedāvā savu palīdzību mūsu planētas ļaudīm un tiek finansēta ar dažādu valsts
un privāto struktūru iemaksām.
ITF ir federācija, kas apvieno ap septiņsimt transporta darbinieku arodbiedrību visā pasaulē. Tēlaini runājot, šā cietokšņa pamatos ir 700 droši ķieģeļi. Iedomāsimies situāciju, ka Latvijā neviens nestājas arodbiedrībā, un tas nozīmē,
ka valstī arodbiedrības nav. Ja arī citās valstīs neviens nestāsies, arī tur nebūs.
Ja Latvijas cilvēku „gudrajam” lēmumam pievienosies norvēģi, filipīnieši, angļi
un citi, ķieģeļi no pamatiem tiks izņemti un ITF kā organizācija beigs pastāvēt.
Tātad, ja dažādās valstīs nav nacionālās arodbiedrību kustības, nav arī ITF. Kur
tādā gadījumā jūrniekiem meklēt palīdzību? Vai Sarkanajā Krustā?
– Kas galvenokārt motivē jūrniekus stāties arodbiedrībā?
– Kad jautāju jūrniekiem, kāpēc viņi vēlas iestāties arodbiedrībā, bieži vien
atbilde skan aptuveni šādi: „Katram gadījumam. Ja kaut kas notiks, jūs taču
aizstāvēsiet manas tiesības? Ja man nemaksās algu vai nenorakstīs no kuģa
pēc septiņu mēnešu darba, zvanīšu jums vai vērsīšos ITF. Man taču palīdzēs,
vai ne?”
Arī šāda motivācija var būt, bet tas nozīmē, ka cilvēkam nav izpratnes par
arodbiedrību kustību.
Uz jebkura kuģa var būt ne mazums cilvēku, kas teiks: „Jūrā strādāju jau
ilgus gadus, esmu labs speciālists, pieprasīts darba tirgū. Alga man vienmēr
ir maksāta. Pāris reizes saslimu, man apmaksāja slimības lapu. Reiz guvu traumu, Seulā mani nogādāja hospitālī un ārstēja trīs nedēļas. Kompānija par visu
samaksāja. Kam man vajadzīga arodbiedrība?”
Vajadzīga tāpēc, ka visi jūrnieka norādītie nosacījumi, ko pildījusi kompānija, ir paredzēti kolektīvajā līgumā, bet kolektīvais līgums ir juridisks dokuments,
ko ar kuģa īpašnieku slēdz arodbiedrība. Tātad, ja nav arodbiedrības, nav arī
kolektīvā līguma! Tādā gadījumā ikvienam no viena miljona simt tūkstošiem
jūrnieku vajadzētu ņemt rokās 30 tīras papīra lapas, doties uz kompāniju un
aci pret aci mēģināt aizpildīt šīs lapas ar sev izdevīgu saturu attiecībā uz darba
un atpūtas režīmu, apdrošināšanu, darba apstākļiem utt. Bet šādu līgumu
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lielum lielajam vairākumam pasaules flotes
jūrnieku nav jau gandrīz 110 gadu – kopš tā
laika, kad tika nodibināta ITF. Parasti jūrnieks
ierodas kompānijā un
aizpilda tikai savu personisko līgumu, kurā
ierakstīts viņa uzvārds,
algas apmērs, darba
laiks. Bet individuālā
līguma beigās ir atsauce uz kolektīvo līgumu,
proti, norādīts, ka uz šo
Sveicam Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības
individuālo līgumu atprezidentu Igoru Pavlovu sakarā ar ievēlēšanu par
tiecas kolektīvā līguma
ITF Izpildkomitejas locekli. Pēc federācijas vadošo
nosacījumi. Dabiski, ka
institūciju vēlēšanām: ITF ģenerālsekretārs Stīvens
neviens no mums indiKotons un ITF Izpildkomitejas loceklis Igors Pavlovs.
viduāli nespēs pilnvērtīgi pārstāvēt savas intereses darba tirgū. Protams, man var iebilst izcilākie
virsnieki: esmu kapteinis, alga man ir laba, reizēm saņemu pat vairāk, nekā
paredzēts ITF līgumā. Jā, mēs dzīvojam tirgus apstākļos, un pieprasījums var
palielināt darba samaksu salīdzinājumā ar kolektīvajā līgumā paredzēto. Tas ir
normāli. Darba samaksa patiešām ir svarīga, bet tas nav vienīgais kolektīvajā
līgumā ietvertais jautājums. Tāpēc vēlreiz atkārtoju: jūrnieka labklājība ir atkarīga no arodbiedrības. Protams, katrā konkrētā gadījumā ļoti liela nozīme ir
gan paša jūrnieka izglītībai, gan kvalifikācijai, gan arī disciplīnai.
Bet vajag saprast galveno: arodbiedrība – tā ir sistēma darba tirgū. Ja sistēma tiek sagrauta, mēs paliekam viens pret vienu ar kapitālu. Arodbiedrības
pierādījušas savu dzīvotspēju, tās pasaulē pastāv jau vairāk nekā 200 gadu.
Jāņem vērā, ka kapitāls (kuģu īpašnieki) apvienojas gan valsts, gan starptautiskā līmenī, slēdz sadarbības līgumus ar lielām juridiskajām kompānijām, bet
darbs (jūrnieki) tostarp izvērš diskusijas par to, vai arodbiedrība ir vajadzīga!
Jūrnieku likumīgā vēlēšanās redzēt savu arodbiedrību spēcīgu ir atkarīga
no tā, cik savstarpēji solidāri ir tās biedri. Bieži nākas dzirdēt, ka filipīniešiem
gan ir spēcīga arodbiedrība. Piekrītu, bet to lielā mērā nosaka tas, ka filipīnieši
uz kuģa turas kopā kā viena ģimene. Un, protams, arodbiedrības efektivitāte ir
atkarīga no tā, kā darbojas tās vadība. Attiecīgi, ja kaut kas nav kārtībā, solidaritāti vajag stiprināt un vadību, iespējams, mainīt. Bet katrā gadījumā jūrniekiem
no diskusijām pilnībā jāizslēdz jautājums, ir vai nav vajadzīga arodbiedrība!
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Kas attiecas uz bēdīgi slaveno izteikumu, ka arodbiedrība vajadzīga „katram gadījumam”, tad arodbiedrības vistiešākais uzdevums ir gādāt, lai šādu
gadījumu būtu iespējami mazāk. Ideālu arodbiedrību es aprakstītu šādi: visi
jūrnieki simtprocentīgi ir arodbiedrības biedri un visi simt procenti neizjūt
nekādas problēmas saistībā ar darbu. Tēlaini runājot, runcis snauž uz dīvāna,
bet peļu mājā nav. Tā sakot, jūrnieki vēršas arodbiedrībā tikai pēc papildu
servisa: lai dabūtu biļeti uz eglīti bērnam, izmantotu LTFJA krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus vai saņemtu veselības apdrošinājumu krastā utt. Tā, lūk,
vajadzētu būt.
– LTFJA ir vienīgā jūrniecības arodbiedrība, kurai ir sava krājaizdevu
sabiedrība – „Jūrnieku forums” (JF). 2014. gadā apritēja 15 gadi, kopš tā
nodibināta. Ar kādiem rādītājiem JF sagaidīja jubileju? Vai šī sabiedrība
nenovirza LTFJA no arodbiedrības pamatuzdevuma – jūrnieku tiesību
aizsardzības?
– „Jūrnieku forums” ir atsevišķa juridiska organizācija, bet arodbiedrībai kā
tās radītājai, protams, uz to ir liela ietekme, tai skaitā politiska. Piecpadsmit
gados krājaizdevu sabiedrība ir apliecinājusi, ka tas bijis lielisks projekts, ko
jūrnieki ir augstu novērtējuši.
Krājaizdevu sabiedrība apvieno jūrniekus, paverot tiem iespēju palīdzēt
cits citam. Gan ļoti aptuveni, tomēr tā atgādina padomju laiku savstarpējās
palīdzības kasi. Tās darbības princips ir tāds, ka viena jūrnieka brīvos līdzekļus
nepieciešamības gadījumā var izmantot otrs. Jā, te it kā vajag saskaņot divu
cilvēku intereses. Vienu vajag ieinteresēt iestāties „Jūrnieku forumā”, iegādāties paju, iemaksāt naudu depozīta kontā, savukārt otram jābūt apmierinātam ar tiem nosacījumiem, ar kādiem viņš var naudu aizņemties. Šobrīd
„Jūrnieku forums” izsniedz īstermiņa kredītus (uz deviņiem mēnešiem) bez
ķīlas, hipotekāros kredītus nekustamā īpašuma – dzīvokļa vai mājas iegādei,
kā arī jūrnieki krājaizdevu sabiedrībā var atvērt uzkrājumu kontu bērnam līdz
pilngadības sasniegšanai. Ir arī citi izdevīgi piedāvājumi, piemēram, saistībā ar
pensijas uzkrājumu veidošanu, kas jūrniekiem ir ļoti svarīgi, jo liela daļa no viņiem strādā uz ērto karogu kuģiem, kur netiek nodrošinātas nekādas sociālās
garantijas. Tātad „Jūrnieku forums” nenodarbojas tikai ar naudas aizdošanu.
Piecpadsmit gados tas paveicis milzu darbu. Bet jāiegaumē, ka krājaizdevu sabiedrība piedāvā papildu pakalpojumus tikai mūsu arodbiedrības biedriem.
–Varbūt varat pastāstīt konkrētus gadījumus, kad LTFJA palīdzējusi
saviem vai citu ITF ietilpstošo arodbiedrību biedriem. Kādas metodes
tiek izmantotas jūrnieku tiesību aizsardzībai? Kuras no tām ir devušas
labākos rezultātus?
– Saņemot jūrnieka sūdzību, vispirms noskaidrojam, vai viņš ir arodbiedrības biedrs. Runa ir par LTFJA un citām ITF ietilpstošajām arodbiedrībām. Pēc
tam tiek pieņemts lēmums, ko darīt tālāk.
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Ja jūrnieks nav arodbiedrības biedrs, palīdzību sniedzam gadījumos, ja
viņš strādā mūsu koplīguma ietvaros un kārto šajā līgumā paredzētos maksājumus; ja viņš ir jauns jūrnieks, flotē nostrādājis tikai vienu divus gadus,
un viņam ir visai aptuvens priekšstats par arodbiedrību; ja palīdzību smagā
dzīves situācijā lūdz jūrnieka radinieki.
Tagad par metodēm. Tā kā LTFJA ir laba reputācija kā organizācijai, kas
nopietni nodarbojas ar jūrnieku tiesību aizsardzību, dažkārt jautājuma nokārtošanai pietiek ar vienu telefona zvanu, dažām e-pasta vēstulēm vai
nelielu diskusiju internetā, lai argumentēti pārliecinātu pretējo pusi atrisināt
konfliktu. Otra populāra metode, ko liekam lietā, ir streiks, ievērojot visas
nepieciešamās juridiskās formalitātes. Arodbiedrība šai gadījumā nodrošina
streika tehnisko un finansiālo pusi. Trešā metode – kuģa arests. Pateicoties
mūsu arodbiedrības aktivitātei, Latvijā šai ziņā uzkrāta laba pieredze un kuģu
arests kļuvis par visai izplatītu parādību. Tikai šogad vien Latvijas ostās arestēti astoņi kuģi.
Kas attiecas uz palīdzību ārvalstu jūrniekiem, jāteic, ka, ja uz kuģa ir spēkā
ITF kolektīvais līgums, tad gan ITF inspektors Latvijā, gan LTFJA inspektors
(mēs parasti darbojamies kopā) sniegs jūrniekam atbalstu. Ja ITF kolektīvā
līguma nav, piedāvājam jūrniekam sazināties ar savu nacionālo arodbiedrību.
Pēc brālīgās arodbiedrības lūguma, ja tādu saņemam, sniedzam jūrniekam
pilnvērtīgu juridisko palīdzību.
– Kāda šobrīd ir LTFJA biedru rindu izmaiņas tendence – pozitīva vai
negatīva? Vai piederība arodbiedrībai ir jūrnieku apzināta izvēle?
– Tendence ir pozitīva. Cilvēki pievienojas, bet mēs neiestājamies par formālu piederību, nedzenamies pēc tukšiem skaitļiem. Pirms četriem gadiem
veicām mūsu arodbiedrības biedru pilnīgu pārreģistrāciju. Katrs, kas vēlējās
palikt arodbiedrībā, atnāca pats personiski uz LTFJA biroju, aizpildīja vajadzīgos dokumentus, parakstījās solidaritātes grāmatā, apņemoties atbalstīt
savus biedrus un vajadzības gadījumā piedalīties streikā, un saņēma jaunā
parauga arodbiedrības biedra karti. Tā rezultātā mūsu arodbiedrībā šobrīd
vairs nav 10 tūkstoši, kā skaitījās pēc vecā parauga biedra kartēm, bet varat
iedomāties: tūkstoši atnāca un pārreģistrējās. Domāju, mēs esam viena no
retajām, ja ne vienīgā arodbiedrība, kas spērusi šādu soli.
Iestāšanās procedūra arodbiedrībā ir formāla, notiek divu pušu – jūrnieka
un arodbiedrības – sarunas veidā. Mēs cenšamies noskaidrot, ko jūrnieks
sagaida no LTFJA un reizē skaidrojam, ka piederība arodbiedrībai ne tikai dod
tiesības, bet arī uzliek pienākumus (piemēram, obligāti piedalīties streikā).
Ceru, ka pēc šādas sarunas jūrnieka iestāšanās arodbiedrībā ir apzināta. Jūrniekiem tiek dota iespēja nopietni apdomāt šo soli, un gadās, ka viens otrs
pārdomā un neiestājas. Cerams, ka pagaidām... ■
Sarunājās Vladimirs Novikovs
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LTFJA ITF AKCIJU NEDĒĻĀ
LATVIJAS UN ZVIEDRIJAS OSTĀS
Stāsta ITF inspektors Latvijā Norberts Petrovskis:
– Baltijas akciju nedēļa 2014. gadā norisinājās no 1. līdz 5. septembrim. Kā
parasti, tajā piedalījās desmit Baltijas jūras piekrastes valstis – Dānija, Igaunija,
Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija. Šogad
mums mainījās brīvprātīgo apmaiņas valsts: 2013. gadā tā bija Dānija, 2014.
gadā – Zviedrija. No Zviedrijas ieradās četri pārstāvji – ITF inspektori Frederiks Brods un Svens Save un dokeri Jons Tornlunds un Mats Nilsons. Savukārt
Zviedrijā strādāja trīs Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācijas pārstāvji – Rīgas ostas stividors Vladimirs Zaicevs, Ventspils ostas vecākais locis
Aleksandrs Parijenko un Liepājas ostas dokers Krists Jakovļevs, kā arī mūsu
arodbiedrības biedrs jūrnieks Aleksandrs Jermakovs.

ŠĀGADA AKCIJU NEDĒĻAS LOZUNGS –
„STOP SOCIAL DUMPING!”
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Visās trijās mūsu ostās bija organizētas zviedru aktīvistu tikšanās ar Latvijas
ostiniekiem. Kopā ar maniem kolēģiem un zviedru dokeriem mēs apmeklējām
kuģus gan Rīgā, gan Ventspilī un Liepājā. Pavisam tika pārbaudīti 28 kuģi.
Akciju nedēļas rezultāti vērtējami kā pozitīvi, jo šogad mums izdevās iesaistīt akcijā vairāk nekā 20 brīvprātīgo Ventspils, Rīgas un Liepājas ostās un
nosūtīt četrus Latvijas pārstāvjus uz Zviedriju. Pavisam akcijā piedalījās ap 25
brīvprātīgo. Uz kuģiem, ko apmeklējām, būtiski pārkāpumi netika atklāti.
Krists Jakovļevs, Liepājas ostas dokers:
– Mēs ar Vladimiru Zaicevu strādājām
Zviedrijas austrumkrastā, Vesterosā (tā ir ezera
osta, atrodas patālu no
jūras), Čēpingā un Nīčēpingā, tātad pavisam
trijās ostās. Kopā ar ITF
inspektoru un brīvprātīgo no Norčēpingas
pārbaudījām sešus kuģus. Īpašus pārkāpuNorberts Petrovskis, Frederiks Brods, Svens
mus neatklājām.
Save, Mats Nilsons, Jons Tornlunds.
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Vladimirs Zaicevs, Rīgas ostas stividors:
– Zviedrijā arodbiedrība ir nopietns spēks, kas aizstāv savus biedrus,
tiklīdz tiem rodas kaut mazākās domstarpības ar darba devēju. Turklāt jūras
transporta un ostu darbinieki ļoti cieši sadarbojas. Ja ITF pārstāvjiem rodas
pretenzijas pret kuģa īpašnieku, piemēram, jautājumā par algu izmaksu vai
apkalpes darba un atpūtas apstākļiem, ar dokeru organizāciju atbalstu kuģa
apstrādi ostā var apturēt. Jūrnieki un dokeri vienojas ļoti ātri un viegli, un
sekmes parasti neizpaliek. Uz kuģiem, kurus mēs apskatījām, īpaši pārkāpumi
netika konstatēti. Droši vien tāpēc, ka šos kuģus ITF inspektori nepārbaudīja
pirmo reizi un kuģu administrācija izturas ļoti korekti.
Aleksandrs Jermakovs, kuģa otrais mehāniķis:
– Kopā ar Ventspils ostas vecāko loci Aleksandru Parijenko pabiju trijās
Zviedrijas rietumkrasta ostās – Malmē, Landskrūnā un mazajā Solvesborgas
ostā. Akcijas laikā veicām četru kuģu pilnu inspekciju.
Tie bija nelieli sauskravas kuģi ar sešu līdz astoņu cilvēku apkalpi. Mēs pārbaudījām darba apstākļus, vai ir koplīgums, vai nav dubultās grāmatvedības.
Uz tādiem maziem kuģīšiem galvenokārt jāraugās, vai nav tāda pārkāpuma kā
matroža un pavāra amatu apvienošana. Bet viss tur bija normāli. Neatklējām
nevienu reālu pārkāpumu. Apkalpes ir mazas, jūrniekiem ir samērā saspringts
darba režīms, tāpēc ļoti uzmanīgi pārbaudījām, kā tiek ievērots darba un
atpūtas laiks. ■
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„LATCREWCOMPASS” IR GATAVS
RISINĀT NOZARES PROBLĒMAS
„Vismaz vienreiz mēs jau esam parādījuši savu spēku un spēju
sadarboties – kad tika risināts jautājums par jūrnieku nodokļiem.
Bet tas bija vienreizējs pasākums. Problēmu, ko risināt, netrūkst
nekad. Ir tāds teiciens: ja ne tu, tad kurš? Šis nav laiks, kad vajag
runāt, bet gan laiks, kad vajag darīt,” saka Latvijas Kuģu apkalpju
komplektēšanas kompāniju asociācijas („Latcrewcompass”) valdes priekšsēdētājs kapteinis Aleksandrs Nadežņikovs.
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Pagājušā gada nogalē asociācija sāka aktīvi risināt jautājumu par ierobežojumiem tranzīta vīzu izsniegšanā jūrniekiem nepilsoņiem Singapūrā un Lielbritānijā. „Šajās valstīs ir mainījušies vīzu
izsniegšanas noteikumi, bet kruinga kompānijām ir svarīgi jūrniekus pārvietot
ātri no vienas pasaules vietas uz otru. Lielbritānijas lidostas tiek izmantotas, lidojot uz ASV, Kanādu un daudzām citām valstīm. Savukārt Singapūra ir reģiona jūrniecības centrs, tieši tur bieži vien notiek kuģu apkalpju maiņa. Ja vīzas
jānoformē parastā kārtībā, tas prasa vismaz divas trīs nedēļas. Kuģis tik ilgi
stāvēt un gaidīt nevar,” tā problēmas būtību skaidro kapteinis Nadežņikovs.
Sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju „Latcrewcompass” gatavo vēstuli
Latvijas Ārlietu ministrijai, aicinot iesaistīties jautājuma risināšanā. „Ārlietu
ministrijai ir jāiesaistās, jo mēs nedrīkstam pieļaut diskrimināciju starptautiskā
mērogā!” uzsver A. Nadežņikovs.
Svarīgs jautājums, kura risināšanā „Latcrewcompass” nedrīkst neiesaistīties, ir jūrniecības izglītība. „Kruinga kompānijas ir atkarīgas no tā, cik daudz
Latvijā ir jūrnieku un cik profesionāli tie ir sagatavoti. Mēs esam darba grupā,
kas strādā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Latvijas jūrnieki ir pieprasīti darba tirgū, es nenoliedzu, ka apmācības procesā ir arī vājās vietas, taču tās var
novērst, nelaužot visu jūrniecības izglītības sistēmu. Idejai par Jūras akadēmijas pievienošanu Rīgas Tehniskajai universitātei nav loģiska pamatojuma. Tehniskajai universitātei ir sava Transporta nodaļa, taču tā neizprot jūrniecības
nozares vajadzības,” ir pārliecināts „Latcrewcompass” vadītājs.
Viņš gan atzīst, ka pašlaik Jūras akadēmijas sadarbība ar nozares uzņēmumiem nav uzskatāma par īpaši veiksmīgu. Piemēram, viena no aktuālākajām
problēmām – prakses vietu trūkums studentiem – vieglāk būtu risināma
kopīgiem spēkiem. „Šis nav vienkārši risināms jautājums, kruinga kompānijas
var tikai piedāvāt, bet lēmumus pieņem kuģu īpašnieki. Skaidrs, ka visi domā
par ieņēmumiem, bet mācīšana – tie vienmēr ir izdevumi. Tomēr prakses
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vietas ir, tikai vajadzīga nopietna koordinācija, un tieši augstskolām jābūt tām,
kas izrāda iniciatīvu. Augstskolās jābūt cilvēkiem, kuri atbild par studentu
prakses vietām, šiem cilvēkiem jātiekas ar kruinga kompāniju pārstāvjiem,
jārunā, cik un kādas vietas katrs var piedāvāt. Vismaz mūsu kompānijā neviens
akadēmijas pārstāvis ļoti sen nav redzēts. Pēdējais bija Tomsona kungs, kurš
jau labu laiku akadēmijā vairs nestrādā. Bet šāda sadarbība ne tikai palīdzētu
risināt problēmu ar prakses vietām. Tiekoties varam izrunāt daudzus aktuālus
jautājumus. Kruinga kompānijas vislabāk redz stiprās un vājās vietas studentu
sagatavošanā reālam darbam, jo vairāk akadēmija saņemtu šādu informāciju
un koriģētu mācību procesu, jo labāk būtu gan akadēmijai, gan studentiem,”
uzsver A. Nadežņikovs.
Diemžēl šobrīd izskatās, ka jūrnieki tiek „ražoti” tīri procesa pēc, nav konkrētu plānu, nav redzējuma, tieši kādi nozares speciālisti ir vairāk vajadzīgi
pašlaik un, galvenais, kādi būs vajadzīgi pēc gadiem pieciem vai desmit, uz
kāda tipa kuģiem būs lielāks pieprasījums pēc jaunajiem speciālistiem, atzīst
„Latcrewcompass” vadītājs. „Liepājas Jūrniecības koledžā vismaz bija mēģinājums aicināt lektorus no nozares, lai stāstītu studentiem par konkrētiem
kuģu tipiem un darbu uz tiem. Es biju uzaicināts stāstīt par gāzes vedējiem.
Taču akadēmijā nekā tāda nav, iespējams, viņi paši jūtas pietiekami spēcīgi,”
viņš piebilst.
Kapteinis Nadežņikovs ir pārliecināts, ka jūrniecības nozares augstskolās
problemātisks jautājums ir arī mācību valoda: „Saskaņā ar valsts likumdošanu
mums ir tikai viena mācību valoda, taču darbam tā diemžēl neder. Studijas
beigušo zināšanas angļu valodā varētu vērtēt kā diezgan labas, tomēr ne
pietiekami labas. Mācību valodas jautājums arī ir tas, kas bremzē vieslektoru
piesaistīšanu no ārzemēm. Es zinu, ka Latvijas Universitātē šis jautājums ir
atrisināts. Tātad tā ir problēma, ko varētu risināt, taču laikam jau nav īstas
vēlēšanās to darīt.”
Atgriežoties pie „Latcrewcompass” darbības, A. Nadežņikovs piebilst, ka
līdz ar jauno nosaukumu asociācija tikusi arī pie jauna logo: „Mums ir savs zīmols, ar kuru mēs gribam lepoties! Ja vēlamies, lai mūs uztver nopietni, mums
arī jārīkojas nopietni.” Asociācijas valdes priekšsēdētājs atgādina, ka viens no
„Latcrewcompass” labajiem darbiem ir konkursa „Enkurs” atbalstīšana. Visas
kruinga kompānijas, kas ziedo līdzekļus konkursa organizēšanai, ir asociācijas
biedres, un tas liecina, ka asociācijā tiešām apvienojušās nopietnākās no apkalpju komplektēšanas kompānijām, tās, kuras apzinās savu ieinteresētību un
arī atbildību par Latvijas jūrniecības nākotni. ■
Sarma Kočāne
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DODOT GŪTAIS NEATŅEMAMS
Kuģis „Africa Mercy” ir pasaulē lielākais nevalstiskais civilais peldošais hospitālis, kas pieder ASV žēlsirdības organizācijai „Mercy
Ships”. Šo organizāciju 1978. gadā dibinājis kāds fantastisks vīrs
vārdā Dons Stephens, lai palīdzētu smagi slimajiem trūcīgākajās
pasaules valstīs. Šis pamatprincips iegravēts arī plāksnē, kuru
pamana katrs, kas uzkāpj pa kuģa trapu un ienāk šajā mīlestības
oāzē. Latviski teksts skanētu aptuveni šādi: „Žēlsirdības kuģi seko 2000 gadu senam Jēzus dzīves veidam, nesot cerību un dziedināšanu pasaules aizmirstajiem nabagiem.”
Līdz 2014. gadam „Africa Mercy” vadījuši vienīgi amerikāņu
kapteiņi, bet nu šī tradīcija lauzta – no 2014. gada februāra līdz
aprīlim uz komandtiltiņa atradās kapteinis no Latvijas, šo rindu
autors. Tas, protams bija liels pagodinājums un uzticēšanās, bet
reizē vēl milzīgāka atbildība.

KAS TAD IR ŠIS KUĢIS, UN AR KO TAS NODARBOJAS?
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1999. gadā organizācija iegādājās norakstītu prāmi „Dronning Ingrid”, kas
līdz tam pārvadāja dzelzceļa sastāvus starp Zviedriju un Dāniju. Turpmākajos
septiņos gados prāmis tika pārbūvēts un pielāgots hospitāļa vajadzībām.
2007. gadā tas tika pārdēvēts par „Africa Mercy” un sāka kalpot kā peldošais
hospitālis Rietumāfrikas valstīs, jo tieši šis reģions pēc ANO statistikas datiem
atzīts par visnabadzīgāko. Tur praktiski nav nekādas medicīnas, vai arī tā
pieejama tikai saujiņai balto un vietējo bagātnieku. Tādējādi teju vienīgā vietējo afrikāņu cerība ir baltais sapņu kuģis „Africa Mercy”. Sapņu kuģis tāpēc,
ka piepildījis ap 2,5 miljonu afrikāņu sapņus par iespēju dzīvot un normāli
eksistēt.
Uz 152 metrus garā kuģa ir astoņi klāji. Divus apakšējos aizņem degvielas
tanki, četri galvenie un četri palīgdzinēji, visdažādākie mehānismi un palīgierīces, kas nepieciešamas kuģa un hospitāļa darbības uzturēšanai, kā arī saldētavas un noliktavas. Īsāk sakot, kuģa sirds un asinsrites sistēma.
Uz 3. klāja atrodas kuģa dvēsele – hospitālis ar sešām operāciju zālēm,
palātām 80 pacientiem, modernām laboratorijām un diagnostikas iekārtām.
Medicīniskais iekārtojums ir patiešām moderns un bagātīgs. Šeit mēnesī
vidēji veic ap 300 dažādu operāciju. Pārsvarā tiek operēti audzēji, acis, šķeltās lūpas un rīkles, roku un kāju deformācijas, ķermeņu un seju apdegumi,
sieviešu pēcdzemdību komplikācijas. Lieki teikt, ka visas medicīniskās procedūras, sākot no analīžu ņemšanas vai zoba izraušanas līdz pat ļoti sarežģītām
audzēju operācijām, tiek veiktas bez maksas. Kādēļ? Tādēļ, ka šī ir kristīgā
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organizācija un Evaņģēlijā teikts: „Bez maksas esat dabūjuši, bez maksas
dodiet!”
Augšējos klājos atrodas 152 kajītes, kurās var izmitināt 480 apkalpes locekļus un viesus, biroji, veikali, kafejnīcas, ēdnīcas, aktu zāle, dažādas saimniecības telpas, kā arī skola jeb, kā to šeit sauc, „Mercy Academy”. Skolā vairāki
desmiti bērnu mācās pēc ASV akreditētas mācību programmas.
Uz augšējā, 8. klāja ir vieta 25 „Land Rover” apvidus automašīnām, kuras izmanto gan saimnieciskām vajadzībām, gan slimo transportēšanai
no un uz apkārtējiem ciematiem džungļu bezceļos. Tur atrodas arī stūrītis
atpūtai – peldbaseins.
Tāpat kā uz trim iepriekšējiem organizācijas kuģiem, kuri nu jau savu laiku
nokalpojuši, arī uz „Africa Mercy” nokomplektēta brīvprātīgo apkalpe, kura
par savu darbu nesaņem materiālu atalgojumu. Pavisam uz kuģa vienlaikus
kalpo ap 350 cilvēku no aptuveni 40 pasaules valstīm. Gada laikā šeit brīvprātīgo darbu veic aptuveni 1600 cilvēku.
Organizācijas galvenais birojs atrodas ASV, Teksasā, bet filiāles izvietotas
Spānijā, Anglijā, Kanādā, Vācijā, Šveicē, Holandē, Dienvidāfrikā un Austrālijā.
Pirmo reizi uz šā kuģa ierados 2012. gadā kapteiņa vecākā palīga amatā.
Klāja virsnieku štatā bez vecākā palīga vēl ir divi otrie palīgi un divi trešie palīgi. Līdzīgs virsnieku sastāvs ir arī mašīntelpā, bet tur vēl papildus ir elektriķi,
santehniķi, elektronikas speciālisti un tā tālāk.Tā kā kuģis lielākoties stāv kādā
no ostām un uz tā veic medicīniskās operācijas, tehnisko departamentu pamatuzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu un drošu hospitāļa darbību. Klāja
komanda nodarbojas ar klāju, glābšanas līdzekļu un mehānismu uzturēšanu
atbilstoši SOLAS prasībām, apgādes saņemšanu, izkraušanu, novietošanu
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Cerību rinda.

Kapteinis Dainis Briedis kopā ar
organizācijas dibinātāju Donu Stephenu.
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Kapteinis Dainis Briedis.

kuģa noliktavās un citiem kuģa darbiem kā uz katra normāla kuģa. Tāpēc kalpot kapteiņa vecākā palīga
amatā bija vienkāršāk, jo šis darbs
bija vairāk vai mazāk līdzīgs darbam
uz kravas kuģiem.
Pagājušā gada nogalē saņēmu uzaicinājumu strādāt kapteiņa amatā.
Pēc garākām pārdomām piekritu, bet
tikai pēc ierašanās uz kuģa sapratu,
cik nopietnu atbildību esmu uzņēmies. Koordinēt un vadīt visu šo milzīgo sistēmu, kurā, brīžam šķita, vispār nav nekādas sistēmas, bija gana
sarežģīti, bet tajā pat laikā aizraujoši.
Labā lieta bija tā, ka uz kuģa starp
cilvēkiem valdīja neaprakstāmi mīļas
un draudzīgas attiecības – kā lielā,
labā ģimenē!
Lai arī cilvēki ieradušies no tik daudzām zemēm, kultūrām, sociālajām
vidēm, nebija neapmierināto, strīdīgo, nenovīdīgo. Visi kopā pacietīgi un
ar nemākslotu savstarpējo mīlestību
darījām katram uzticēto uzdevumu.
Man kā kapteinim bija patiešām
viegli vadīt šo daudznacionālo komandu, jo vienmēr zināju, ka varu
uzticēties jebkuram. Es varēju nekautrēdamies lūgt padomu, ja ko nesapratu, un mani palīgi, kuri jau kalpo uz kuģa vairākus gadus, vienmēr
nāca palīgā ar savu pieredzi. Kā vēlāk
atklājās, puiši arī daudz ko mācījušies
no manis, visupirms jau savstarpējo
attiecību jomā, cieņas izrādīšanā jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no statusa, ieņemamā amata, nacionalitātes,
sociālās vai reliģiskās piederības. Jā,
attiecību jomā šī bija fantastiska un
neatsverama pieredze!
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Daudz nācās kontaktēties arī ar vietējiem afrikāņiem – visdažādākā līmeņa,
sākot no bezpajumtniekiem un beidzot ar Kongo Republikas prezidentu.
Parasto iedzīvotāju vidū valda pilnīgs primitīvisms. Pamatjautājums ir, kā
šodien piepildīt vēderu. Svarīga viņiem ir veselība, jo viņi apzinās, ka medicīnas nav.
Uzturoties Kongo Republikā, uz kuģa nācās uzņemt arī dažādas augstas
amatpersonas, kā Itālijas flotes admirāli, Kongo Republikas prezidentu ar
vairāk nekā 300 pietuvināto ministru un ierēdņu pavadošo svītu, Angolas
ministrus un citas zemāka ranga amatpersonas. Strādājot uz kravas kuģiem,
tik augsta līmeņa viesus nenācās uzņemt, tādēļ atkal bija ko mācīties un apgūt
etiķetes un protokola nianses... Bet tas viss bija gana interesanti un pamācoši!
Lai gan, godīgi sakot, man daudz interesantāk bija tikties ar vietējiem iezemiešiem viņu necilajās būdās kaut kur džungļos. Tur varēja sajust īsto „Āfrikas
garšu un pēcgaršu”.
Apkopojot gūto, varu teikt, ka laiks uz šīs peldošās žēlsirdības salas bija
viens no svētīgākajiem un labu emociju piepildītākajiem manā mūžā. Kad
man jautā: „Kāpēc tu strādāji bez atalgojuma? Kur ir tā fiška?”, es atbildu, ka
šeit saņēmu tādu atalgojumu, ko nevar izmaksāt neviena pasaules banka!
Es pa īstam sapratu, ko nozīmē dot devīgi, nevis meklēt savu labumu.
Es pa īstam sapratu, ko īsti nozīmē būt Cilvēkam starp cilvēkiem un reizē
Kapteinim savas komandas vidū.
Es pa īstam sapratu, ko nozīmē vārdi: „Dodot gūtais neatņemams!”■
Kapteinis Dainis Briedis
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DIVDESMIT DIENAS PIE
VĪRA UZ KUĢA
Nelda un Raivis Žabovi ir kopā jau no 10. klases, nu jau vairāk nekā
divpadsmit gadus. Apprecējās 2011. gada vasarā. Pērnā gada augustā Neldai bija dota iespēja 20 dienas kuģot kopā ar vīru, tolaik
vēl otro stūrmani, un pirmo reizi redzēt savu vīru viņa ikdienas
darbā. Nelda uzsver, ka šāda iespēja noteikti ir jāizmanto visām
jūrnieku sievām – daudzi pāri nemaz nezina, ka tāda pastāv. Protams, viss atkarīgs no kuģu īpašnieku kompānijas politikas un,
pats galvenais, kapteiņa attieksmes.
Raivis, nu jau kapteiņa vecākais palīgs, un Nelda gaida maijā pasaulē ierodamies savu pirmo bērniņu.
„Mēs uz kuģa braucām divas, es un trešā stūrmaņa draudzene. Brauciens
izvērtās ļoti nozīmīgs mums visiem – trešais stūrmanis, puisis no Liepājas,
savu draudzeni šā brauciena laikā bildināja, savukārt mums kā pārsteigums
pieteicās mazulis! Kuģa komanda, to visu uzzinot, bija lielā sajūsmā. Taču
patiesībā šis brauciens bija diezgan negaidīts. Raivja kuģis ilgu laiku stāvēja
Anglijā ostā, un Raivis aicināja, lai es ņemu atvaļinājumu un braucu uz Angliju.
Biju ar mieru, jau meklēju biļetes, bet tad pēkšņi izrādījās, ka kuģim jāiet uz
Turciju pēc kravas. Mēs abi saskumām, jo bija skaidrs, ka plāns nojūk. Raivis
bija to pieminējis sarunā ar kapteini, un kapteinis piedāvāja, lai es braucu uz
Turciju un tad kopā ar viņiem kuģoju atpakaļ uz Skotiju. Protams, piekritu.
Kompānija „Anglo Eastern” visu nokārtoja, es lidoju kopā ar otru meiteni
un vēl vairākiem apkalpes locekļiem. Biju paņēmusi atvaļinājumu uz divām
nedēļām, domāju, ka ar to pietiks, taču mēs neiekļāvāmies termiņā un man
nācās no kuģa zvanīt uz darbu un teikt, ka nu nekādi nevaru laikā atgriezties.
Potams, zināju, ka mēdz būt ļoti daudz blakusapstākļu, kuru dēļ vīrs no reisa
var neatgriezties tieši tad, kad ieplānots, bet tagad es to pati redzēju un sapratu,” stāsta Nelda.

VIENS PAR VISIEM UN VISI PAR VIENU
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Viņa atzīst, ka, ierodoties uz kuģa, vislielāko bijību jutusi pret kapteini, taču
kapteinis izrādījies ļoti jauks un atsaucīgs cilvēks. „Vēl Turcijā mūs ar Raivi un
arī trešo stūrmani ar draudzeni divas reizes palaida uz pilsētu – tā bija Izmita.
Brauciena laikā kapteinis mani vairākkārt mudināja, lai nesēžu kajītē, lai nāku
uz tiltiņa un jautāju visu, kas mani interesē. No sākuma uztraucos par savu
krievu valodu, jo zināju, ka uz kuģa pārsvarā runā krieviski, arī kapteinis ir no
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Raivis un Nelda Žabovi.

Krievijas. Bet nekādas problēmas neradās, uz kuģa ne brīdi nejutos lieka vai
kādam traucējoša. Gāju vīram līdzi, kad bija viņa maiņa uz tiltiņa – naktī no
divpadsmitiem līdz četriem. Pa dienu arī, bet tad gan es parasti mazliet ilgāk
pagulēju. Redzēju arī, kā notiek komandas darbs uz kuģa. Mani pārsteidza tas,
kā viņi strādā, patiešām kā komanda! Tik saskaņoti, neviens nesūdzas, ka kāds
dara mazāk un viņam jādara vairāk, neviens nežēlojas, ka ir noguris. Zinu, kā
tas notiek birojā, bet tur visi strādā kopā, viena mērķa vārdā. Redzēju, kā viņi
komunicē savā starpā, kā saprot viens otru no pusvārda, no žesta. Un redzēju,
kāda tur valda savstarpēja cieņa. Kāda autoritāte ir augstākstāvošam – ne jau
vienkārši tāpēc, ka viņam ir augstāka pakāpe, bet tādēļ, ka viņš ir pierādījis, ka
ir zinošāks. Tie ir tādi īstie veči – viens par visiem, visi par vienu! Es to tiešām
redzēju un sapratu. Bija arī mācību trauksmes, un atkal pārsteidzoši, cik precīzi
katrs zina, kas viņam jādara, nekādu jautājumu, katrs ātri un pārliecinoši dara
savu darbu. Bija arī pirātu uzbrukuma mācību trauksme, mēs devāmies uz tā
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saukto citadeli, tā ir nocietināta telpa, kurā uzbrucēji no ārpuses nevar iekļūt,
tā ir apgādāta ar fasēto koncentrēto pārtiku, ūdeni, nosacītām labierīcībām,
tā, lai tajā varētu izdzīvot diezgan ilgu laiku,” skaidro Nelda.
Taču vislielākais ieguvums, protams, ir tas, ka viņa redzēja savu vīru darbā.
„Es viņu redzēju pilnīgi savādāku, ne vairs tikai kā savu vīru. Es labi zinu, cik
viņš ir atbildīgs, cik nopietni pieiet katrai lietai, ar kādu atdevi mācās un apgūst visu, bet tagad redzēju, kā viņš to izmanto darbā, cik viņš ir zinošs. Esmu
lepna par viņu, jo redzēju, kā viņam prasa padomu, kā viņu uzklausa. Mūsu
kopīgā brauciena laikā viņš vēl bija otrais stūrmanis, bet tagad jau ir kapteiņa
vecākais palīgs. Un es patiesībā varu iztēloties, kāds viņš būs kā kapteinis. Raivis ir ar ļoti augstu atbildības sajūtu, nedaudz pedants, jāsaka, arī principiāls,
bet ar ļoti augstām prasībām pret sevi – tāds viņš būs arī pret citiem. Viņš ir
ļoti foršs cilvēks, taču nekad nejauks darbu ar čomiskām attiecībām.”

ĻOTI INDUSTRIĀLI UN ĻOTI ROMANTISKI
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Nelda, protams, atradās uz kuģa arī kravas uzkraušanas laikā, un, kaut gan
Raivis jau viņai šo procesu bija rādījis gan fotogrāfijās, gan videoklipiņos,
taču Heavy Lift kuģa uzkraušana dzīvē ir neaizmirstams piedzīvojums – kā
kuģis iegrimst ūdenī, kā uz tā tiek uzvilkta milzīgā krava, un tad kuģis ar visu
kravu atkal paceļas. „Mēs vedām uz Edinburgu milzīga celtņa posmu, kas
nepieciešams, lai būvētu tiltu. Uz pašas kravas dzīvoja tā sauktie „reideri”, viņi
tur dzīvoja paši savu dzīvi, taču sazinājās ar kuģa apkalpi. Viss brauciens man
šķita ļoti industriāls un reizē arī ļoti romantisks. Raivja nakts sardžu laikā mēs
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kopīgi skatījāmies zvaigznājus, es to agrāk nekad nebiju darījusi. Raivis man
rādīja, kā viņš plāno kuģa pārgājiena maršrutu, viņš bija atbildīgs arī par visām
navigācijas ierīcēm. Kapteiņa vadībā es arī dabūju mazliet pastūrēt kuģi – tas
ir neaizmirstams pārdzīvojums, kaut gan, vadot tik milzīgu kuģi pa līdzenu
posmu, to kustību nemaz nevar īsti sajust. Vadot kuģi, visu laiku jāskatās radara ekrānā, lai pamanītu visus kuģus, pārsvarā zvejas, un padotu tiem ceļu.
Man likās dīvaini, ka tik lielam kuģim jādod ceļš tādiem maziem kuģīšiem, jo
tiem taču manevrēt ir daudz vieglāk, bet noteikumi paliek noteikumi. Raivis
uz kuģa bija atbildīgs arī par medicīnu, viņš mani aizveda uz ambulanci – tur
viss tik tīrs un sterils! Ja kādam radās veselības problēmas, tad griezās pie viņa, un viņam bija jāzina, kādas zāles nepieciešamas. Mēs smējāmies – ja būtu
jāpieņem dzemdības, tad arī tas viņam būtu jādara!”
Brauciena laikā nācās piedzīvot arī nelielu šūpošanos. Nelda saka – labi,
ka tā. Viņa nespējot iedomāties, kā ir tad, kad, kā vīrs stāsta, guļot abās pusēs
blakus jāliek spilveni, lai neizkristu no guļvietas.

„TRUSTEE” BĒRNIŅAM BŪS SAVS STĀSTS
Nelda ir priecīga, ka viņu bērnam būs savs stāsts par to, kā viņš radies. Raivis pašlaik atrodas uz cita kuģa, taču sazinās ar sava „Trustee” komandu, kura
ļoti interesējas par gaidāmo mazuli – „Trustee” bērniņu. „Trastijs būtu labs
vārdiņš sunītim, žēl, bet bērnam gan tas nederēs!” smejas Nelda.
Gaidot jaunajai ģimenei tik svarīgo notikumu, Raivis kārtējā reisā devās agrāk, lai ātrāk varētu atgriezties. Plānots, ka viņš atgriezīsies aprīļa beigās. „Arī
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par to esmu kompānijai „Anglo Eastern” pateicīga, ka tika izkārtots, lai viņš
varētu doties reisā ar kādu citu, ne savu kuģi, un laikus atgriezties. Uz kuģa,
runājoties ar jūrniekiem, es sapratu – gadās arī tā, ka bērniņš piedzimst, tētim
jūrā esot. Tas gan man liekas briesmīgi. Man nav svarīgi, lai Raivis piedalītos
pašā dzemdību procesā, bet man ir svarīgi zināt, ka viņš būs turpat tuvumā,
sasniedzamības attālumā. Es runājos ar mazuli un stāstu, ka mums jāsagaida
tētis, ātrāk nekas nevarēs notikt!”
Nelda ir pārliecināta – kad mazulis būs paaudzies un jau saprātīgs, viņa noteikti gribētu ar bērniņu kopā atkal pabūt uz kuģa pie Raivja. „Kuģa kapteinis
stāstīja, ka pie viņa esot ciemojusies ne tikai sieva, bet arī meitiņa. Man šķiet,
tas ir ļoti būtiski, kā citādi bērnam lai paskaidro, kāpēc tētis ir tik ilgi projām
un ko viņš dara.”

REDZU, KA VĪRAM TAS IR SIRDS DARBS
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„Patiesībā es gribu teikt – cepuri nost jūrnieku sievu priekšā! Tas ir ļoti grūti.
Saka, ka ar laiku varot pierast. Es tam nepiekrītu, vismaz es neesmu pieradusi.
Kad vīrs aiziet jūrā, man tas adaptācijas periods ir vismaz mēnesi. Kad viņš
atgriežas, tad, protams, viss aizmirstas, bet tad paiet laiks, un viņš atkal aiziet.
Es zinu, ka ir sievas, kuras vīram liek izvēlēties – vai nu es, vai jūra! Man tas
nav nācis prātā. Varbūt, ja es redzētu, ka Raivim viņa darbs nepatīk, tad būtu
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citādi, taču es redzu, ka tas ir viņa sirds darbs. Un es arī nevaru iedomāties,
ka viņš varētu katru rītu celties un doties, piemēram, uz biroju, tad tas vairs
nebūtu Raivis. Tādas „parasto cilvēku” lietas viņu nesaista. Jau skolas laikā viņš
domāja, ka mācīsies vai nu Jūras akadēmijā, vai Aizsardzības akadēmijā, kaut
gan lielākā daļa viņa draugu un klases biedru, kā jau puikas, aizgāja mācīties
uz Tehnisko universitāti. Protams, tajā laikā es vēl nedomāju, kā tas ietekmēs
manu dzīvi. Labi atceros, kā Raivis, mācoties akadēmijā, devās pirmajā praksē
uz kuģi gandrīz uz pusgadu. Viņa draugs veda Raivi uz autoostu, jo viņam
bija jādodas uz Ventspili, un pēc tam abi kopā braucām atpakaļ uz Bausku. Es
tajā laikā vēl dzīvoju „Turības” kopmītnēs. Jutos tik smagi, ka man negribējās
runāt, un Raivja draugs jutās neveikli, jo nezināja, ko lai man saka. Tā mēs visu
ceļu klusējām – viņš skatījās uz ceļu, es ārā pa logu. Taču ne tad, ne vēlāk neesmu pieļāvusi domu, ka Raivja izvēle varētu būt iemesls, lai mēs nebūtu kopā.
Es zināju, ka mēs tiksim ar visu galā. Visskumjāk gan man ir Ziemassvētkos,
ja Raivis nav mājās – tie tomēr ir ģimenes svētki, bet mana ģimene, vismaz
daļēji, nav pie manis.”

DIVAS PILNĪGI ATŠĶIRĪGAS DZĪVES
„Kad Raivis sāka iet jūrā, es briesmīgi cīnījos pret stereotipiem par jūrnieku
sievām, nabadzītēm, kuru vīriem katrā ostā pa meitenei. Daudzi paziņas uzskatīja par savu pienākumu to pieminēt un mani pažēlot. Protams, tagad jau
mani šādi „žēlotāji” vairs neuztrauc pilnīgi nemaz – lai runā. Es nekad neesmu
šaubījusies par Raivi, un viņš par mani. Uz kuģa redzēju, ka tā ir pavisam cita
dzīve un tie ir pavisam citi cilvēki, viņi pārslēdzas uz pavisam citu režīmu un
pavisam citu domāšanu. Patiesībā es viņus apbrīnoju: kā var strādāt četrus
mēnešus bez brīvdienām! Nu nav tie „veči” vieglāko dzīves ceļu izvēlējušies.
Bet Raivim saku, ka arī man patiesībā ir divas atšķirīgas dzīves – viena, kad viņš
ir mājās, un otra, kad viņš ir jūrā. Un manu otro dzīvi viņš tā īsti nepazīst. Nezinu, var jau gadīties, ka reiz arī es kļūšu par sievu, kas savu vīru rosina padomāt
tomēr par iespēju meklēt darbu krastā...”■
Sarma Kočāne
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JŪRNIECĪBAS OLIMPISKĀS SPĒLES
Šovasar jau trešo gadu pēc kārtas notika sporta svētki, ko rīkotāji
un dalībnieki dēvē par Jūrniecības olimpiskajām spēlēm. Tas ir
atraktīvs pasākums, kurā piedalās dažādu jūrniecības iestāžu un
organizāciju darbinieki gan no Latvijas, gan kaimiņvalstīm. Galvenie organizatori ir šīs tradīcijas iniciatori un aizsācēji –Novikontas Jūras koledžas ļaudis.
Šādi sporta svētki ir lieliska
iespēja gan fiziski izkustēties
un atpūsties, gan arī citam
citu labāk iepazīt. Šogad, tāpat kā olimpisko spēļu pirmajā gadā, tika veidotas jauktas
komandas no dažādu uzņēmumu pārstāvjiem, tāpēc
dalībniekiem bija jāspēj īsā
laikā iepazīties un sastrādāties, lai pierādītu, ka tieši viņu
komanda ir pati labākā.
Sacensību programmā
galvenokārt bija dažādas stafetes ar nozarēm atbilstošiem nosaukumiem –
„buksēšana”, „mīnu traleri”, „kuģu stjuarti” u.c., visās stafetēs vajadzēja piedalīties ikvienam katras komandas sportistam. Nelielai atelpai bija arī radošie
uzdevumi – sākot ar puzles salikšanu un beidzot ar fotostāstu veidošanu gan
par klasiskām, gan pavisam modernām tēmām, un šajā konkursā pārliecinoši
uzvarēja „seriāls” par Končitas Vurstas piedzīvojumiem Austrumeiropā.
Sacensību nobeigumā dalībnieki pauda prieku par labi pavadītu laiku un
gatavību turpināt jauko tradīciju. ■
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150 GADU PASAULĒ UN 20 GADU
LATVIJĀ AR MISIJAS APZIŅU
Kopš 2013. gada 12. septembra „Det Norske Veritas” (DNV) un
„Germanischer Lloyd” (GL) ir apvienojušies, lai turpmāk darbotos
kā DNV GL, kļūstot par vienu no pasaules lielā trijnieka kuģu klasifikācijas sabiedrībām, vadošo tehnisko konsultāciju nodrošinātāju uzņēmumiem naftas un gāzes ieguves nozarē, atzītu ekspertu
enerģētikas sektorā, ieskaitot atjaunojamo enerģiju, izmešu samazināšanu un energoefektivitāti. Tāpat arī esam ieņēmuši stabilu pozīciju starp trim lielākajām vadības sistēmu sertifikācijas
organizācijām pasaulē.

Šajā nelielajā vēsturiskajā atskatā būs iespēja iepazīties ar kompānijas
vērtībām un misiju, kā arī vēstures kontekstā saprast kompānijas rašanās un
attīstības cēloņus un to, kāpēc un kā viens no tagadējās DNV GL grupas uzņēmumiem – „Det Norske Veritas” (DNV) atvēra savu biroju Latvijā, kurš šogad
atskatās uz 20 darbības gadiem.

DNV GL VĒSTURE. KOMPĀNIJAS VĪZIJA
„Det Norske Veritas” tika dibināta Norvēģijā 1864. gadā, lai nodrošinātu
norvēģu tirdzniecības kuģu tehniskā stāvokļa novērtēšanu atbilstoši Norvēģijas likumdošanai un starptautiskajām prasībām.
Savukārt 1867. gadā Vācijā grupa jūrniecības nozares pārstāvju dibināja
„Germanischer Lloyd”.
Klasifikācijas sabiedrību rašanos 19. gs. otrajā pusē izraisīja procesi pasaules sabiedrības un ekonomikas attīstībā, kas radīja nepieciešamību pēc
neatkarīgiem tehniskā stāvokļa un kvalitātes novērtēšanas pakalpojumiem
kuģu būvē un ekspluatācijā. Ņemot vērā jūrniecības nozares globālo raksturu,
drīz vien lielākās klasifikācijas sabiedrības līdztekus galvenajiem birojiem savā
valstī sāka atvērt birojus arī daudzās citās pasaules valstīs.
Vēsturiski abu kompāniju darbībā un attīstībā var novērot daudz kopīga
gan pakalpojumu klāstā un tā izmaiņās gadu gaitā, gan darba metodēs un
konceptā, piedāvājot arvien aktuālus un pieprasītus pakalpojumus tādām
jaunām nozarēm kā naftas un gāzes ieguves rūpniecība, enerģētikas nozare.

gg.indd 267

LJG 2014

267

3/9/15 9:33:12 PM

Jūrniecība

LJG 2014

268

gg.indd 268

Protams, atšķirības bija atrodamas kompāniju kultūrā, politikā un stratēģijā. Jau kopš 1868. gada ir arī bijuši daži vairāk vai mazāk veiksmīgi sadarbības
mēģinājumi starp DNV un GL. Sarunas par kompāniju apvienošanu tolaik gan
vēl nebija veiksmīgas.
Vēlāk alianses, apvienošanās un citu kompāniju pārņemšana ir bijuši spēcīgi abu kompāniju stratēģiskie virzītāji.
Abas kompānijas ir akcentējušas zinātniskās pieejas priekšrocības, gan
izstrādājot kuģu būves noteikumus un prasības, gan attīstot darbinieku kompetences. Tās arvien ir gājušas līdzi laikam un bijušas gatavas sagaidīt jauno
un prasīgo kuģu būves segmentu izaicinājumus. Jūrniecības nozarē arī verifikācijas, inspekcijas un risku novērtēšanas pakalpojumi balstās uz DNV un GL
pieredzi un tehnoloģisko kompetenci.
Šodien DNV GL ir veiksmīgi pozicionēts globāls spēlētājs jūrniecības,
naftas un gāzes un enerģētikas nozarēs, kā arī pārtikas un veselības aprūpes
jomās – gatavs jauniem izaicinājumiem, bet saglabājot līdzsvaru starp uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām.
Plašo pakalpojumu klāstu kompānija var īstenot, pateicoties 16 000 darbinieku ar darba vietām vairāk nekā 100 pasaules valstīs un vēlmi palīdzēt
klientiem padarīt pasauli drošāku, gudrāku un zaļāku.
Mūsu stiprā puse ir globālais biroju tīkls, kas nodrošina operativitāti un
pieejamību klientiem.
Darbinieki ir mūsu lielākā vērtība – viņu zināšanas, prasmes, attieksme un
radošais potenciāls. DNV GL ir kompānija, kas piesaista, notur un virza cilvēkus, kuri atbalsta mūsu misiju, vīziju un vērtības.
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Mūsu vīzija – visaptveroša iedarbība drošai un ilgtspējīgai nākotnei. Sniedzot klientiem pakalpojumus un vadot savu darbību, mēs meklējam veidus,
kā radīt sociāli lietderīgas, videi draudzīgas un ekonomiski izdevīgas ilgtermiņa vērtības.
Mūsu misija – rūpēties par dzīvības, īpašuma un vides drošību – ietilpīgi un
skanīgi apliecina mūsu pastāvēšanas iemeslu, kādēļ mēs darām to, ko darām.

DNV LATVIJĀ
20. gs. nogalē, lielā mērā pateicoties DNV tā laika stratēģijai un prezidenta
Svena Ullringa redzējumam, kas bija virzīts uz vienotu pakalpojumu sortimenta piedāvājumu un biroju tīkla attīstību visā pasaulē, līdztekus citiem tika
pieņemts lēmums sākt atvērt birojus arī Baltijas valstīs.
Lai labāk izprastu šī soļa motīvus, jāatskatās arī uz to laiku Latvijas vēsturē.
Nav šaubu, ka DNV izvēli ienākt Latvijā ietekmēja nesen atgūtā valsts neatkarība un tam sekojošie starptautiskas nozīmes sasniegumi, kā piemēram:
■ 1995. gada 1. janvārī spēkā stājās līgums par brīvo tirdzniecību un ar
tirdzniecību saistītajiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu un Latviju;
■ Latvija tika uzņemta Eiropas Padomē;
■ darbu uzsāk jaunā aviokompānija „AirBaltic”.
Izšķirošas bija arī pārmaiņas jūrniecības nozarē, kas ļāva veiksmīgāk paredzēt un plānot jaunizveidojamā biroja darbību:
■ līdz ar neatkarības atgūšanu jaunu dzīvi kā Latvijas valsts uzņēmums
sāk AS „Latvijas kuģniecība” – 1991. gada 29. augusts uzskatāms par tās otro
dzimšanas dienu. Uzņēmuma jurisdikcijā no bijušās Padomju Savienības
tirdzniecības flotes pāriet 87 motorkuģi, galvenokārt naftas un ķīmisko vielu
pārvadāšanai;
■ pilnvarojuma līgums ar Latvijas Jūras administrāciju.
Pirmo investoru vidū Latvijā bija uzņēmēji no Skandināvijas valstīm, t.sk.
Norvēģijas. Arī šis fakts, iespējams, ir spēlējis savu lomu DNV nodomos dibināt šeit pastāvīgu biroju.
Iepriekš, pirms DNV biroja darbības Latvijā, rodoties nepieciešamībai veikt
inspekcijas uz klases kuģiem Latvijas ostās, šurp brauca kompānijas pārstāvji
no tuvākajiem Zviedrijas birojiem. Vēlāk bija aizraujoši klausīties viņu atmiņu
stāstus par šīm vizītēm, kas nereti saistījās ar kuriozām situācijām, saskaroties
ar padomijas ierēdņiem un lietu kārtību tajā laikā.
Norvēģijas vēstniecība Latvijā darbojās jau kopš 1992. gada, un katras norvēģu izcelsmes kompānijas dibināšana Latvijā bija uzmanības vērts notikums.
Vēstnieki (1995. gadā Knuts Torasens un 2005. gadā Nils Olavs Stava) pagodināja „Det Norske Veritas” ar savu klātbūtni gan biroja atklāšanas svinībās, gan
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teica runu vēlāk, jau 10 gadu jubilejas pasākumā. Vēstniecība sniedza arī morālu atbalstu norvēģu uzņēmējiem un kompāniju vadītājiem Latvijā, rīkojot
ikmēneša pasākumus, kur bija iespējams noklausīties prezentāciju par kādu
aktuālu tēmu un satikties neformālā atmosfērā. Vēlākajos gados šīs funkcijas
pārņēma jaundibinātā Norvēģijas – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera.
Tā nu pirms 20 gadiem, 1995. gada 23. martā, Latvijā tika reģistrēta „Det
Norske Veritas Latvia SIA”.
Pirmos darbības gadus biroju vadīja Hakons Mundals, kurš pirms tam bija
strādājis par kuģu inspektoru „Det Norske Veritas” Bergenas birojā. Latvija bija
Hakona pirmais darba nosūtījums ārpus savas valsts. Sākumā viņš bija gan kuģu inspektors, gan biroja vadītājs. Pēc pieciem spraigiem, bet interesantiem
gadiem Hakons uz īsu laiku atgriezās Norvēģijā, bet vēlāk atrada pielietojumu
savām zināšanām un pieredzei DNV birojos Dubaijā un Šanhajā.
DNV pirmais birojs atradās Kronvalda bulvārī 10, kur reemigrējušai Kanādas latvietei Vītiņas kundzei atdotajā īpašumā savu biroju bija iekārtojusi
pazīstamā zviedru celtniecības kompānija „Skanska”. Tā nu DNV kļuva par
„Skanska” apakšīrniekiem, jo kaut kā īsti droši neatkarīgajā Latvijā uzņēmēji
no ārvalstīm vēl nejutās. Tas izskaidro arī to, ka Hakona apartamenti atradās
turpat blakus birojam.
Pirmos divus gadus birojā strādāja divi darbinieki. Vietējās biroja vadītājas
pienākumos bija visdažādākie uzdevumi, tajā skaitā komunikācija ar dažādām
iestādēm Latvijā un formalitāšu kārtošana, lai DNV savu darbību Latvijā varētu uzsākt raiti un likumīgi. Viss tika darīts, lai jaunā uzņēmuma tēls veidotos
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pozitīvs. Arī Hakonam pašam lieti noderēja padoms un palīdzība, lai iejustos
un saprastu jaunās mītnes zemes sadzīvi, kultūru un paradumus.
Lai Hakons Mundals nezaudētu saikni un būtu lietas kursā par notiekošo
Norvēģijā, tika abonēts norvēģu laikraksts, kurš tolaik tika piegādāts ar vairāku dienu nokavēšanos… Iespēja operatīvi uzzināt visu nepieciešamo internetā ne tuvu nebija salīdzināma ar to, kāda tā ir šodien. Arī mobilais telefons
nebija kaut kas pats par sevi saprotams. Hakons izvēlējās kļūt par Norvēģijas
mobilā operatora abonentu, jo tad viņš ieguva pašu telefonu bez maksas
atšķirīgi no Latvijas, kur aparātiem cenas tika rakstītas turpat vai ar četriem
cipariem, bet vienīgā mobilo sakaru operatora klientu skaits bija tikai daži
tūkstoši.
DNV Latvijas birojs tajā laikā izpildīja pasūtījumus kā Latvijas, tā arī Lietuvas ostās un kuģu būves un remonta uzņēmumos. Slodze bija liela, daudz
laika pagāja pārbraucienos. Tāpēc no 1997. gada komandu sāka papildināt
jauni darbinieki. Viens no tiem strādāja Klaipēdā, kur visai drīz arī tika izveidots atsevišķs birojs.
Turpmākos gadus īsākus vai garākus laika posmus DNV Jūrniecības nodaļu
ir vadījuši gan kolēģi no Somijas Bils Mikanders un Bo Harthins, gan Konstantinos Roumeliotis no Grieķijas, kā arī pašu kolektīvā izaugušie Vladimirs Sterbs
un pašlaik Edgars Gļaņenko. Viņu uzdevums ir bijis ne vien komunicēt un īstenot korporācijas mērķus Latvijā, bet arī strādāt ar klientiem un izpildīt pasūtījumus. Bet tajā pašā laikā katrs no viņiem kā personība ar saviem lēmumiem
un idejām ir pielikuši savu roku, lai biroja kultūra, tradīcijas un darba stils būtu
tāds, kādu mēs to šodien pazīstam.
Pirmajos darbības gados lauvas tiesa pakalpojumu bija jūrniecības pakalpojumi – inspekcijas ostās ekspluatācijā esošiem kuģiem, kā arī uzraudzība
jaunbūvējamiem vai remontā esošiem kuģiem. Norvēģu kuģu īpašnieki
labprāt piekrita kuģu kārtējos remontus veikt Latvijā vai Lietuvā, zinot, ka
sadarbosies ar norvēģu inspektoru.
Sākumposmā nodaļā strādāja vidēji trīs darbinieki. Tad nāca dažādu pārmaiņu un ambiciozu eksperimentu laiks, kad centāmies aktīvāk nodarboties
ar mārketingu, bez jau pierastajiem piedāvāt citus pakalpojumus, kā arī attīstīt un nostiprināt tiešāku un ciešāku sadarbību ar klientiem. Bija nepieciešami
papildu resursi. Tagad mūsu DNV GL Jūrniecības nodaļas komandā ir septiņi
cilvēki.
Tā kā DNV GL atbalsta un stimulē personāla izaugsmi, pieredzes apmaiņu
un starptautisku rotāciju, tad gandrīz visi mūsu kuģu inspektori ir ilgāku vai
īsāku laiku papildinājuši pieredzi un kompetenci, kā arī guvuši neaizmirstamus iespaidus, strādājot tuvos un tālos DNV GL birojos.
Jūrniecības pakalpojumu klāsts ir mainījies un veidojies atbilstoši nozares
ekonomiskajiem procesiem pasaulē un Latvijā. Kuģu inspekciju pieprasījums
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brīžiem ir tikpat neparedzams kā pati jūra. Bet paralēli, gadiem ritot, stabilu
vietu ir ieņēmuši kuģu un piekrastes zonas būvju un konstrukciju komponentu, kā arī mašīnbūves, elektronisko iekārtu, spiediena iekārtu un citu produktu
sertifikācijas un verifikācijas pakalpojumi. Tas noticis ne vien pateicoties tam,
ka daži ārvalstu uzņēmumi iekārtojuši savas ražotnes Latvijā, kā arī Latvijas
uzņēmumi ražo komponentus vai izstrādājumus pēc lielu pasaules kompāniju pasūtījuma, bet arī tāpēc, ka DNV GL uzlaboja savu atpazīstamību vietējā
tirgū.
Laikam līdzi ir attīstījies arī pats darba process un rīki. Arvien modernāki
datori, vienotas datubāzes pieeja tīklā, elektroniska komunikācija, mūsdienīgi
programmprodukti ir mainījuši ne tikai mūsu ikdienu, bet padara darba gaitu
daudz efektīvāku. Klientiem ir pieejamas atskaites un sertifikāti gandrīz tūlīt
pēc inspekcijas pabeigšanas.
Ja 1995. gadā kuģu inspekciju atskaites rakstīja ar roku uz paškopējošām
veidlapām, tad tagad rezultāti tiek reģistrēti datubāzē, kas pieejama gan DNV
darbiniekiem, gan klientiem.

VADĪBAS SISTĒMU SERTIFIKĀCIJAS VIRZIENS
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Laikā, kad Latvijas uzņēmumi sāka apgūt un iekarot ārvalstu tirgus, kā arī
vēlējās veiksmīgāk konkurēt pašmāju tirgū, daudziem no tiem bija interese
un nepieciešamība izveidot un sertificēt savas vadības sistēmas atbilstoši ISO

3/9/15 9:33:13 PM

Jūrniecība
standartu prasībām. Daudziem bija būtiski, lai sertifikācijas institūcija būtu
pasaulē atzīta un atpazīstama.
Kaut arī tā bija salīdzinoši jauna lieta, DNV pasaulē jau bija iekarojusi nopietnas sertifikācijas institūcijas reputāciju. Bet mazliet nepiedodami kavējās
šā pakalpojuma piedāvājums Latvijā. Lai attīstītu šo darbības virzienu, tika
meklēts vietējais speciālists ar atbilstošām zināšanām, gatavs pārstāvēt DNV
un uzņemties visus ar jauna tirgus iekarošanu saistītos izaicinājumus.
Tāds cilvēks tika atrasts, un tas bija Agris Aizpurietis, kurš Sertifikācijas (Business Assurance) nodaļu, kurā jau ir četri darbinieki, vada arī šodien.
Ja pirms 15 gadiem Latvijā kopumā bija sertificēti tikai 76 uzņēmumi, tad
šodien DNV vien ir izsniedzis un uztur ap 240 sertifikātu.
Šā DNV darbības virziena uzsākšanas fakts tika pieminēts arī laikraksta
„Dienas Bizness” 2000. gada 1. novembra numurā. Atpazīstamība tirgū tika
veicināta, arī piedaloties izstādēs un konferencēs, kā arī rīkojot seminārus un
tiekoties ar potenciālajiem klientiem.

ZINĀŠANAS UN KOMPETENCE
DNV sevi vienmēr ir saukusi par uz zināšanām balstītu uzņēmumu ar zinātnisku un uz risku analīzi balstītu pieeju darbā. Tā kā visu „DNV GL Latvija”
piedāvāto pakalpojumu realizācijai ir nepieciešamas specifiskas zināšanas
un kompetences, kompānija lielu uzmanību pievērš nopietnai apmācībai un
praksei. Katrs no mums ir daudz reižu braucis uz mācībām, ko DNV regulāri
organizē dažādās valstīs. Tās sniedz ne tikai zināšanas, bet ļauj sajust kompānijas starptautisko gaisotni un iepazīt īpašo kultūru un komandas garu.
Pēdējā laikā sevišķi populāri un efektīvi ir kļuvuši Web kursi.
Mēs regulāri rīkojam arī pieredzes apmaiņas seminārus un komandas saliedēšanas pasākumus darbiniekiem.

ATPAZĪSTAMĪBA, ZĪMOLS
Kā katra sevi cienoša kompānija, arī DNV vienmēr ir rūpējusies par savu
atpazīstamību tirgū. Kompānijas logotips pirmsākumos bija ieturēts tipiski
baroka atdzimšanas laika stilā. Tas attēloja enkuru un svarus, ko apvij smagnējs rotājums, bet zemāk telpiskiem burtiem rakstīts kompānijas nosaukums,
vēlāk šis logotips pārtapa apaļajā zīmogā, kurš tika lietots vēl 2014. gadā.
1992. gadā tika radīts pilnīgi jauns logotips laikmeta vispārējā stila labākajās tradīcijās. Tas atspoguļoja kompānijas pakalpojumu būtību, pamatā
jūrniecībā. Tajā laikā pasaule tika iepazīstināta ar saīsinājumu DNV. Tas viss
tāpēc, lai veiksmīgāk no Norvēģijas iekšējā tirgus izrautos globālā mērogā
un panāktu atpazīstamību starptautiskā vidē. Jaunais logotips sākumā tika
daudz kritizēts, tomēr pēc neilga laika veiksmīgi asociējās ar „Det Norske
Veritas”.
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Pēc dažiem gadiem šo logotipu papildināja ar „Managing risk”, lai pozicionētu sevi kā kompāniju, kas spēj atpazīt un vadīt riskus, sniedzot
pakalpojumus.
2014. gadā pēc apvienošanās ar GL tika radīts pilnīgi jauns logotips, kurš
shematiski attēlo zemi, jūru un debesis – gan stāstot par plašo pakalpojumu
klāstu, gan atgādinot par DNV GL vēlmi padarīt pasauli drošāku, gudrāku un
zaļāku.

MĀRKETINGS
Tā kā mēs neesam kompānija, kas pārdod kādu sabiedrībai labi pazīstamu
un visiem ikdienā nepieciešamu produktu, tad arī mārketingam ir jābūt ļoti
atšķirīgam, profesionālam, pārdomātam un īpaši pielāgotam mūsu pakalpojumam. Ir īstenoti dažādi pasākumi, bet ir skaidrs, ka bez komunikācijas talanta, personīgiem biznesa kontaktiem un radošas pieejas neiztikt.
Par veiksmīgākajām metodēm šajā tirgū uzskatām tikšanās pie klientiem,
izzinot viņu konkrētās vajadzības, un regulārus tematiskos seminārus. Viens
no tādiem ir ikgadējais jūrniecības seminārs, kas notiek kā Baltijas „road
show”. Tiek izraudzīta kāda nozares aktualitāte, un tad kāds eksperts no DNV
galvenā biroja kopā ar vietējā biroja darbiniekiem tiekas ar klientiem, lai caur
prezentācijām un diskusijām iegūtu kaut ko sev noderīgu.
Šodien, atskatoties uz 20 darbības gadiem Latvijā, nāk prātā gan intensīva
darba periodi, gan pārmaiņas un grūtības, kas pārvarētas, gan sarunas un
smadzeņvētras ar kolēģiem, lai īstenotu kādu ideju. Neraugoties uz nepārejošo tieksmi arvien sasniegt kaut ko jaunu, mēs esam lepni par kompāniju, kurā
strādājam, apmierināti ar vietu Latvijas tirgū un priecīgi strādāt saskanīgā
komandā, lai sniegtu vislabākos pakalpojumus. ■

LJG 2014

274

gg.indd 274

3/9/15 9:33:14 PM

i
k
ē
p
s
s
a
r
Jū

a NBS
iek nolasīt onda
T
.
is
īd
r
b
ais
aim
Klāt svinīg ģenerālleitnanta R
riekšā
ra
komandie avēle, un ierindas p ēku
p
as sp
Graubes
lvents Jūr
o
s
b
a
A
ba un
dodas NA ļkuģu eskadras štā ja
klā
tru
flotiles Pa ģa A-90 „Varonis”
u
pēku
k
s
apgādes
ris Jūras emtu
ie
d
n
a
m
o
k
lai saņ
komandas
s Pollaks, a Hartmaņa
r
a
p
s
a
K
rtiņ
leitnants
nerāļa Mā obenu”, ko
e
ģ
–
u
lv
a
Goda z
augsto b
dibināto „
ie
enerāļa
i
a
iņ
m
pie
asniedz ģ
p
a
d
a
g
.
. Droši
kopš 2008 e Astrīda Ivaska vam
„Sa
jniec
meita dze ši skan viņa vārdi:
brīvībai!”
ino
un pārliec slavai, Tēvzemei un ojums,
balv
tvju
urš cits ap formas
godam, la
k
b
je
ā
k
t
pa
žs
Zobens, tā tikai skaists un spo kura
v
na
ūts. Jeb
tērpa atrib a, arī Goda
m
apbalvoju use ir uzliktā
ap
zobena otr dība.
atbil

gg.indd 275

3/9/15 9:33:14 PM

Jūras spēki

LATVIJA PIEDALĀS ES PRETPIRĀTISMA
OPERĀCIJĀ ATALANTA
22. augustā Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotajā štābā
NBS komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube tikās ar
kapteiņleitnantu Artūru Gražuli, kurš devās uz dienestu Eiropas
Savienības pretpirātisma operācijā ATALANTA.
„Manuprāt, ES pretpirātisma operācija šobrīd ir viena no veiksmīgākajām operācijām. Pirātu aktivitātes ir
samazinājušās, un esmu ļoti gandarīts,
ka savs nopelns šajā sasniegumā ir arī
mūsu virsniekiem un instruktoriem,
kuri operācijā pārstāv Latviju,” uzsvēra
ģenerālleitnants R. Graube, vēlot virsniekam izturību un karavīra veiksmi.
Viņš atzinīgi novērtēja kapteiņleitnanta A. Gražuļa līdzšinējās dienesta gaitas, ieguldījumu valsts drošības
stiprināšanā un pieredzi darbā uz kuģiem: „Jums ir liela pieredze dienestā uz
kuģiem, tāpēc jūsu profesionalitātei un zināšanām būs liela pievienotā vērtība, veicot štāba virsnieka uzdevumus pretpirātisma operācijā. Novēlu jums
izturību, karavīra veiksmi un, pats svarīgākais, esot tālumā neaizmirst, ka esat
Latvijas virsnieks – Latvijas vēstnieks. Novēlu godam pārstāvēt mūsu valsti!”
Svinīgajā pavadīšanas ceremonijā kapteiņleitnants A. Gražulis no ģenerālleitnanta R. Graubes saņēma valsts karogu, savukārt no NBS Apvienotā štāba
priekšnieka vietnieka operacionālajos jautājumos pulkveža Aināra Ozoliņa
rudzu maizes klaipu.
Lēmums par Nacionālo bruņoto spēku dalību operācijā ATALANTA tika
pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 2010. gada 2. septembrī. Operācijā

UZZIŅAI

Kapteiņleitnants A. Gražulis dienesta pienākumus
pildīs operacionālajā štābā Nortvudā, Lielbritānijā, nomainot tur līdzšinējo bruņoto spēku pārstāvi kapteiņleitnantu Jāni Krūči. Kapteiņleitnants
A. Gražulis bruņotajos spēkos dien kopš 1999. gada
un ir Jūras spēku flotiles Patruļkuģu eskadras kuģa
P-02 „Lode” komandieris. 2003. gadā absolvējis
Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju.
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pastāvīgi piedalās divi Latvijas karavīri, no kuriem viens dien operacionālajā
štābā, bet otrs operācijas rajonā uz operācijas štāba kuģa.
ATALANTA ir ES Jūras spēku militārā operācija, kas palīdz novērst un
ierobežot pirātismu un bruņotas laupīšanas pie Somālijas krastiem. Šī ir
pirmā ES jūras operācija, kas tiek veikta Kopējās drošības un aizsardzības
politikas ietvaros. Pretpirātisma operācija ATALANTA tika uzsākta 2008. gada
8. decembrī. ■
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LATVIJAS KRASTA APSARDZE –
PARAUGS CITĀM VALSTĪM
Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam (JSF KAD) 2014.
gads cilvēku meklēšanas un glābšanas jomā sācies mierīgi un ar
cerību, ka tas nav klusums pirms vētras. Līdz ar to ir bijusi iespēja
pilnveidot sadarbību ar citām valstīm. Februāra sākumā KAD viesojās Gruzijas Krasta apsardzes delegācija.
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Vizītes mērķis bija padziļināti izprast Latvijas JSF struktūru un apgūt pieredzi, jo Gruzijas kolēģi atzinuši, ka Latvijas Krasta apsardzes dienesta attīstības
ceļš un struktūra ir viņiem piemērotākie. Viens
no svarīgākajiem faktoriem ir resursu ekonomija,
UZZIŅAI
Latvijas Krasta apsardzes dienests jo krasta apsardzes funkcijas ir vienai organizācidarbojas kā elektroniskās infor- jai – Nacionālo bruņoto spēku JSF.
Latvijas JSF KAD sadarbība ar Gruzijas Krasta
mācijas aprites un starptautiskās
komunikācijas centrs, un tā gal- apsardzi aizsākās jau 2003. gadā. Toreiz Gruzijā
venās funkcijas ir cilvēku meklē- Krasta apsardze bija Jūras spēku sastāvā Aizsaršana un glābšana jūrā, kuģošanas dzības ministrijas pakļautībā, bet pēc kara 2008.
drošība, jūras vides aizsardzība. gadā Gruzijas valdība pieņēma lēmumu, ka KrasStruktūrvienība sastāv no Jūras ta apsardzei jābūt Iekšlietu ministrijas pārraudzīmeklēšanas un glābšanas koor- bā. Šobrīd Gruzijā Jūras spēku vienības nav, tās
dinācijas centra („MRCC Riga” funkcijas pilda Krasta apsardze.
darbojas nepārtrauktā režīmā
Veidojot KAD, aizgūta pieredze no Dānijas,
24 stundas diennaktī), vadības Zviedrijas, Itālijas, Anglijas un Amerikas Savienogrupas, administratīvās nodaļas, tajām Valstīm. Pieredze bagātināta, piedaloties
operatīvās un tehniskā atbalsta starptautiskās cilvēku meklēšanas un glābšanas
nodaļas.
mācībās, naftas seku likvidācijas mācībās u.c., tādējādi paaugstinot personāla kvalifikāciju. Attīstoties tehnoloģijām,
reizē nepārtraukti ticis
uzlabots tehnoloģiskais
nodrošinājums.
Latvijas Krasta apsardzes vadība piekrīt
uzskatam, ka cilvēka
dzīvības cena ir augstāka par visu, līdz ar to
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neatlaidīgi turpina informēt un izglītot sabiedrību par drošību uz ūdens. Lai
iespējami paaugstinātu cilvēku meklēšanas un glābšanas operāciju efektivitāti, KAD izmanto jūras novērošanas sistēmu, piedalās dažādās starptautiskās
mācībās, kā galveno prioritāti izvirzot
personāla sagatavošanu. Liels ieguvums
ir sakārtotā likumdošana, kas paredz, ka
atpūtas kuģa kapteinim (vadītājam), īpašniekam vai tā pilnvarotai personai (arī
jahtklubs, kurā kuģis paredzējis piestāt)
pirms iziešanas no ostas un ienākšanas
tajā jāziņo par plānoto maršrutu, kas ļauj
celt meklēšanas un glābšanas operāciju efektivitāti. Šāds modelis darbojas arī
Norvēģijā, Dānijā un Portugālē.

EKSPERTU VIEDOKLIS
KAD priekšnieka p.i. un Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra priekšnieks komandkapteinis Andris
Skribis skaidro: „Lai Gruzijas Krasta apsardze varētu iespējami veiksmīgāk koordinēt cilvēku meklēšanas un glābšanas
operācijas, pirmkārt, ir jābūt atbilstoši
kvalificētam personālam, otrkārt, jābūt
piemērotiem informācijas tehnoloģiju
risinājumiem negadījuma rajona noteikšanai, kā arī adekvāti jāplāno gan jūras,
gan gaisa glābšanas resursu izmantošana. Savukārt augstvērtīgai cilvēku meklēšanas un glābšanas atbildības rajona
pārraudzīšanai nepieciešams atbilstošs
tehniskais nodrošinājums (sakaru sistēmas, automātiskā identifikācijas sistēma,
globālā jūras negadījumu un drošības
sistēma u.c.). Šajā ziņā mēs varam kalpot
par paraugu.”
KAD Vides pārvaldības speciālists
Ojārs Gerke situāciju raksturo šādi: „Gruzijas Krasta apsardze, viesojoties Latvijā,
izrādīja interesi sākt sadarbību, lai aizgūtu labāko praksi, ko Latvijas Krasta
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apsardze ir attīstījusi piesārņojuma seku likvidācijas, zvejas kontroles un vides
aizsardzības jomā. Īpaši vērtīgu pieredzi
Gruzija varētu gūt no valsts institūciju
un citu organizāciju sadarbības modeļa,
ko Latvijas Krasta apsardze izveidojusi,
izmantojot nacionālo likumdošanas bāzi,
piemēram, izstrādājot dokumentu „Nacionālais gatavības plāns naftas, bīstamo
vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā”. KAD „MRCC Riga” darbības
modelis varētu kalpot par paraugu Gruzijas Krasta apsardzes spēju attīstīšanai
zvejas kontroles, piesārņojuma seku likvidācijas un vides aizsardzības operāciju
vadības nodrošināšanai jūrā, kā arī starptautiskās sadarbības attīstīšanai Melnās
jūras reģionā.”
Deniss Bičkovs.
KAD Kuģošanas drošības inspektors
Deniss Bičkovs uzsver: „Gruzijas Krasta apsardze var pārņemt kuģošanas drošības kontroles modeli. Kuģošanas drošības uzraudzība ietver kuģu kustības
novērošanu, identificēšanu, analīzi, informācijas apmaiņu ar citām kompetentajām institūcijām, Starptautiskā kuģu un ostu aizsardzības kodeksa (ISPS)
izpildi u.c. Tā kā Gruzija perspektīvā plāno kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, Latvijas Krasta apsardze uzskata, ka ar laiku Gruzijas Krasta apsardzei
varētu būt aktuāls jautājums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas
2010/65/EK prasību ievērošanu, kas paredz, ka kuģiem ienākot un/vai izejot
no ostas informācija jāsniedz vienā interneta vietnē, kas pieejama visām
atbildīgajām institūcijām (Muitas pārvaldei, Valsts robežsardzei, Pārtikas un
veterinārajam dienestam, ostām u.c.), tādējādi uzlabojot kuģošanas drošību
Gruzijas atbildības rajonā.”■
Liene Ulbina
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JŪRAS SPĒKU FLOTILE SAŅEM
PIEKTO PATRUĻKUĢI – „RĒZEKNE”
20. martā Liepājā Jūras spēku flotile saņēma piekto Latvijā pilnībā
uzbūvēto kuģi – „Skrundas” klases patruļkuģi P-09 „Rēzekne”.
Svinīgajā ceremonijā piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds
Vējonis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, ASV Mičiganas pavalsts Nacionālās gvardes komandieris ģenerālmajors Gregorijs Vadnais, akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes priekšsēdētāja vietnieks
Vladislavs Blūms, Jūras spēku flotiles komandiera p.i. komandkapteinis Kaspars Zelčs, patruļkuģa „Rēzekne” komandieris kapteiņleitnants Artūrs Gražulis un kuģa krustmāte Inese Pāvule, kā
arī flotiles personālsastāvs un citi viesi.
„Šodien ir nozīmīga diena, jo mēs saņemam piekto „Skrundas” klases
patruļkuģi „Rēzekne”, sacīja aizsardzības ministrs. „Noslēdzies ļoti nozīmīgs
projekts, kas ilga vairāk nekā sešus gadus un kura mērķis bija modernizēt mūsu Jūras spēku flotili. Patruļkuģu projekts deva ieguldījumu arī Latvijas ekonomikā, jo divi kuģi tika pilnībā uzbūvēti Latvijā, sadarbojoties ar Vācijas kuģu
būvētavu. Novēlu, lai kuģis „Rēzekne” godam nes Latvijas vārdu pasaulē!”
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Kapteiņleitnants Artūrs Gražulis.
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„Man ir patiess prieks, lepnums un gandarījums būt klāt nozīmīgajā notikumā,” sacīja NBS komandieris ģenerālleitnants R. Graube. „Šodien Jūras spēku
flotile ir kļuvusi stiprāka, spējīgāka palīdzēt mūsu valsts aizsardzībā un pildīt
tos uzdevumus, ko nosaka likums. Miera laikā šim kuģim ir uzdevums gādāt
par cilvēku dzīvību, sniegt atbalstu meklēšanas un glābšanas operācijās, kā
arī atmīnēšanas operācijās. Bruņoto spēku vārdā izsaku lielu paldies visiem,
kas pielika pūles šā projekta īstenošanā. Jūrnieku vārdā apsolu sabiedrībai, ka
kuģis pildīs savus uzdevumus.”
Vladislavs Blūms pateicās bruņotajiem spēkiem par iespēju patruļkuģi
„Rēzekne” pilnībā būvēt Latvijā, kas ļāva paaugstināt Rīgas kuģu būvētavas
darbinieku kvalifikāciju
un prasmes. „Šis kuģis ir
uzbūvēts atbilstoši jaunākajām tehniskajām
prasībām, kas nodrošina ilgu ekspluatāciju,”
norādīja V. Blūms.
„Ticiet tam, ko jūs
darāt, ticiet sev tāpat kā
mēs ticam jums. Lai jūs
nekad nepamet cerība.
Lai šis kuģis un jūrnieki,
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Patruļkuģa P-09 „Rēzekne” krustmāte Inese Pāvule.

UZZIŅAI

Jūras spēku kuģu krustmātes.

kas ar to kuģo, vienmēr droši atgriežas ostā, kur
tos gaida mīloši cilvēki,” jaunajam patruļkuģim
novēlēja kuģa krustmāte I. Pāvule.
Kuģa komandieris kapteiņleitnants Artūrs
Gražulis 1999. gadā sāka mācīties Nacionālajā
aizsardzības akadēmijā, 2001.–2003. gadā mācības turpināja Latvijas Jūras akadēmijā, 2003.
gadā pabeidza Nacionālo aizsardzības akadēmiju, iegūstot leitnanta pakāpi, un Latvijas Jūras
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Jūras spēku flotiles rīcībā nonākuši jau visi pieci „Skundas”
klases patruļkuģi: P-05 „Skrunda”, P-06 „Cēsis”, P-07 „Viesīte”,
P-08 „Jelgava” un P-09 „Rēzekne”. Visiem patruļkuģiem, kas ir
modernākie Jūras spēku flotilē,
doti to apdzīvoto vietu vārdi, kur
notikušas brīvības cīņas, kur aizstāvēta Latvijas neatkarība – Cēsis, Viesīte, Jelgava, Skrunda un
tagad Rēzekne. Jaunie kuģi veic
ne tikai patrulēšanas un glābšanas darbus, tos varēs aprīkot
arī ar naftas savākšanas un mīnu meklēšanas un iznīcināšanas
iekārtām. Visi pieci ir „SWATH”
tipa kuģi ar diviem torpēdtipa
korpusiem un mazu ūdens apskaloto virsmu. Kuģa iegrime ir
2,7 metri, ātrums – 20 mezglu,
dzinēju jauda – 1600 zirgspēku,
korpusa materiāls – alumīnijs.
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akadēmiju, iegūstot specialitāti – sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par
500 BT piekrastes kuģošanā. No 2003. līdz 2007. gadam A. Gražulis dienēja uz
mīnu tralera M-01 „Viesturs” stūrmaņa amatā, no 2007. līdz 2010. gadam bija
mīnu kuģa M-05 „Viesturs” komandiera palīgs, pēc tam līdz 2013. gadam patruļkuģa P-02 „Lode” komandieris. No 2013. gada septembra līdz 2014. gada
martam piedalījās starptautiskajā pretpirātisma operācijā ATALANTA, dienesta pienākumus pildot operacionālajā štābā Nortvudā, Lielbritānijā.

SLUDINĀJUMS AVĪZĒ ŠĶITA ADRESĒTS TIEŠI MAN!
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Inese Pāvule: „Esmu rēzekniete, visu mūžu dzīvojusi, mācījusies un strādājusi Rēzeknē. Tikai piecus gadus, kad studēju konservatorijā, pavadīju Rīgā,
bet pēc tam atgriezos strādāt Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Man ļoti patīk
mans darbs – mācu mūzikas literatūru. Stundās ar audzēkņiem klausāmies
skaņdarbus, mācāmies analizēt, raksturot mūziku. Strādāt ar jauniešiem ir ļoti
interesanti, viņu aizrautība, enerģija un idejas vienmēr pozitīvi uzlādē. Mani
interesē folklora, ilgus gadus vadīju folkloras ansambli „Kolnasāta”. Esmu festivāla „Baroka mūzikas dienas” rīkotāja, šis festivāls šogad notiks jau 10. reizi
un Latgalē ir ieguvis diezgan lielu popularitāti.
Kā kļuvu par kuģa krustmāti? Tad ir jāsāk stāsts par manu tēti. Vladislavs
Lukša 1929. gadā pabeidza Flotes instruktoru skolu Liepājā un deviņus gadus
dienēja uz Latvijas karakuģa „Virsaitis” par radistu. Viņš bija vispusīgi apdāvināts, pabeidza arī Rīgas Tautas konservatoriju. Spēlēja orķestrī klarneti un
akordeonu, pat dejoja Liepājas operā. Kara gados spēlēja akordeonu vācu
kara teātrī, par ko arī tika izsūtīts uz
10 gadiem Sibīrijā. Arī tur visu brīvo laiku tēvs veltīja mūzikai. Vēstulēs
viņš raksta: „Milzīgs tuksnesis ir mana
mītne, mūžīga ziema ir ap mani... Ap
mani ir mūžīgais sals, bet es to pildu
ar savas mīlestības siltumu, mūžīga
tumsa un tukšums, bet es to pildu ar
savu skaistuma spēku. Tu, Visaugstākais, kam dzīve ir visdrausmīgākā
cīņa un visspožākā uzvara, Tu, kas neesi ērtību kārotājs, bet prieka radītājs
un skaistuma nesējs, dodi man spēku izturēt!” Atgriezies no izsūtījuma,
tētis sāka strādāt Rēzeknes mūzikas
skolā.
2009. gadā es rīkoju tēva jubilejas pasākumu par godu viņa
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100. dzimšanas dienai.
Skolā bija koncerts un
atmiņu vakars. Pārlasīju
vēstules, pārskatīju fotogrāfijas, un man ļoti
tuvs kļuva gan Sibīrijas
laiks, gan kara flotes
laiks. Tad laikrakstā izlasīju par topošo kuģi
un aicinājumu kādai
rēzeknietei kļūt par
kuģa krustmāti. Tas likās adresēts tieši man!
Pilsētas dome manu
kandidatūru atbalstīja,
un tā no 2010. gada Ziemassvētkiem es kopā
ar citiem rēzekniešiem
gaidīju jaunā kuģa uzbūvēšanu. Mēs, rēzeknieši, esam bijuši klāt
visos kuģa tapšanas
svarīgākajos brīžos, un
tas vienmēr ir bijis ļoti
V. Lukša centrā ar akordeonu.
saviļņojoši. Tas brīdis,
kad man bija jāpasaka: „Ar šo piešķiru tev vārdu ”Rēzekne”!”, bija patiesi
emocionāls un aizkustinošs, arī atbildīgs. Bet krustmātes pienākumi ir darbs,
ko es tiešām vēlos darīt. Tas ir sirdsdarbs. Daudz kas šajā jomā man ir jauns,
ir jāmācās, bet Jūras spēkos visi cilvēki ir ļoti laipni un izpalīdzīgi. Jūtu arī citu
krustmāšu atbalstu, bet visvairāk, protams, kuģa „Rēzekne” komandas atsaucību un uzmanību.
Ļoti ceru, ka starp kuģa komandu un rēzekniešiem izveidosies ciešas draudzības saites. Mēs Rēzeknē esam lepni, ka mūsu pilsētas vārds piešķirts kuģim
un ka Baltijas jūras ūdeņos tagad atradīsies arī daļa Rēzeknes.
Lai senās pilsētas Rēzeknes vārds sargā kuģi un rēzekniešu visas labās domas un laba vēlējumi sargā visus jūrniekus!“■
Liene Ulbina
LJG 2014
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„TĀLIVALDIS” DARBOJAS
NATO 1. PASTĀVĪGAJĀ JŪRAS
PRETMĪNU GRUPĀ
2014. gada 6. augustā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles kuģis
„Tālivaldis” uzsāka dežūru NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā. Kuģa
komandieris kapteiņleitnants Armands
Grebežs un komanda vairāk nekā 45 karavīru sastāvā pildīs dienesta uzdevumus
Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā līdz šā gada
31. decembrim. NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas štābā uz Lietuvas
štāba un apgādes kuģa „Jotvingis” no 28. jūlija līdz 31. decembrim štāba
plānošanas procesā pirmo reizi iesaistīts arī pārstāvis no Latvijas Jūras spēku
flotiles – virsleitnants Juris Andrejevs.
NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā dežurēs kuģi no Lietuvas, Polijas,
Norvēģijas, Nīderlandes, Beļģijas, Igaunijas un Latvijas. Kuģošana plānota
Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā. NATO Eiropas spēku virspavēlnieks ģenerālis Filips
Brīdlovs aktivizēja pretmīnu grupas darbību 2014. gada 9. aprīlī, pamatojoties
uz Ziemeļatlantijas padomes iepriekš pieņemto lēmumu pastiprināt kolektīvās drošības un spēku klātbūtnes pasākumus, šādi reaģējot uz krīzi Ukrainā.
Latvijas bruņotie spēki NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā piedalās
kopš 2007. gada, kad dežūrā tika norīkots kuģis „Namejs”. 2008. gadā grupā
dežurēja kuģis „Imanta” un 2009. gadā Vidusjūrā „Tālivaldis”. ■
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HELCOM PIEŅEM JAUNU
KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJU
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2014. gada 6. martā savā gadskārtējā sapulcē
HELCOM pieņēma dokumentu (HELCOM 35-2014), kas
nosaka HELCOM iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģiju, lai iespējami vispusīgāk un saprotamāk varētu
notikt informācijas aprite. Šādas stratēģijas pieņemšanu noteica nepieciešamība modernizēt HELCOM
darbību un ātri reaģēt uz iespējamām izmaiņām darbības galvenajās jomās. Ilgtermiņa prioritāšu noteikšana un labi funkcionējoša
darbības struktūra atvieglo organizācijas iekšējo komunikāciju un informācijas plūsmu, sadarbojoties gan ar valstu vides aizsardzības un pārvaldības
iestādēm, gan starptautiskām nevalstiskām organizācijām un asociācijām,
gan zinātniekiem un pētniekiem.
Baltijas jūras vides aizsardzības komisija (HELCOM) ir starpvaldību organizācija, kurā darbojas deviņas ES Baltijas jūras piekrastes valstis un kas strādā,
lai aizsargātu Baltijas jūras vidi no visa veida piesārņojumiem, nodrošinātu kuģošanas drošību reģionā. 1974. gadā tika parakstīta Baltijas jūras reģiona jūras
vides aizsardzības konvencija, kas plašāk pazīstama kā Helsinku konvencija,
un HELCOM ir šīs konvencijas administratīvā institūcija.
HELCOM komunikācijas stratēģijas mērķis ir veicināt izpratni par HELCOM
kā vides starpvaldību politikas veidotāju Baltijas jūras reģionā, sniedzot precīzu un savlaicīgu informāciju par Baltijas jūras vidi un ietekmi uz to.
HELCOM arī vēlas pievērst valsts pārvaldes, politiķu un sabiedrības lielāku
interesi Baltijas jūrai un panākt lielāku atbalstu HELCOM darbībai. Tikai labi
informēta un izglītota sabiedrība spēj novērtēt apkārtējās vides, tai skaitā arī
Baltijas jūras, aizsardzības nepieciešamību. Tikai integrējot jūras aizsardzības
jautājumus nacionālā,
reģionālā un Eiropas
līmenī, var cerēt uz labiem panākumiem vides aizsardzībā.
HELCOM atbalstītajam zinātniskajam,
monitoringa un novērtēšanas darbam ir senas
tradīcijas. Datu un karšu
apkalpošana nodrošina
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Viens no HELCOM biotopu daudzveidības rehabilitācijas pasākumiem paredz
atjaunot storu populācijas dzīvotspēju, un šo projektu sāks realizēt 2015. gadā.

bezmaksas piekļuvi kopīgi un regulāri apkopotiem reģionāliem datiem.
HELCOM arī veicina globālo un reģionālo sadarbību, iesaistoties IMO aktivitātēs un ANO vides programmās, piemēram, „Rio +20”.

KĀ SAGLABĀT BALTIJAS JŪRAS
BIOLOĢISKO DAUDZVEIDĪBU?
Baltijas jūrā ir apdraudēta daudzu sugu un biotopu pastāvēšana, tāpēc
jau 2013. gadā HELCOM dalībvalstu ministru sanāksmē šim jautājumam tika
pievērsta īpaša uzmanība. Tagad dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas grupas sanāksmē (HELCOM HABITAT 16-2014) Gēteborgā
tika apspriesti neatliekami veicamie darbi, lai īstenotu Baltijas jūras rīcības
plāna nostādnes par labvēlīgu apstākļu radīšanu bioloģiskās daudzveidības
pastāvēšanai Baltijas jūrā.
HELCOM HABITAT ir viena no HELCOM darba grupām, kurā iesaistītas
visas Baltijas jūras piekrastes valstis un kuras mērķis ir gādāt par bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu un aizsargāšanu Baltijas jūrā. HABITAT veicina
jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu un cenšas panākt, lai vides aizsardzības
vajadzības tiek pienācīgi ievērotas dažādās jūras vidi ietekmējošās darbībās,
izmantojot tādus instrumentus kā telpiskā plānošana un ietekmes uz vidi
novērtējums.
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ŪDENSPUTNU
AIZSARDZĪBA
BALTIJĀ
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Līdz šim pietrūka kopīga informatīvā tīkla,
lai apmainītos ar datiem
par ūdensputnu populāciju Baltijas jūrā un tās
aizsardzību, un šāda tīkla izveide bija viens no
jautājumiem, ko risināja
HELCOM BALSAM projekta sanāksmē Tallinā.
HELCOM jau sen aicina lielāku vērību veltīt starptautiskā vides monitoringa
koordinētai darbībai Baltijas jūrā.
ES līdzfinansētā BALSAM mērķis ir uzlabot koordināciju, aizpildīt robus reģionālajā uzraudzības darbā, kā arī stiprināt ūdensputnu aizsardzību Baltijas
jūras piekrastes valstīs.
Latvijas Dabas fonda koordinators Ainārs Auziņš: „Līdz šim koordinēta
jūras putnu uzraudzība Baltijā nav veikta, tāpēc tagad pirmais uzdevums ir
izveidot platformu, lai varētu sākt starptautisku sadarbību un informācijas apriti. Koordinēts un kopīgs uzraudzības darbs varētu palīdzēt aizsargāt apdraudētās jūras putnu sugas Baltijas jūrā, piemēram,
Stellera pūkpīli un kākauli.”
BALSAM projekts arī veicinās HELCOM kopīgo
monitoringa programmu pārskatīšanu, izveidojot HELCOM monitoringa rokasgrāmatu, kas palīdzēs ES dalībvalstīm ziņot par Jūras stratēģijas
pamatdirektīvas izpildes gaitu un 2014. gada
rudenī būs pieejama tiešsaistē.
„Pagaidām nav vienotas un regulāras Baltijas
jūras gultnes biotopu un citu biotopu uzraudzības. Šo biotopu kartēšana ir sākta daudzās valstīs, un mūsu mērķis ir sagatavot rokasgrāmatu
ar ieteikumiem, kā nākotnē kontrolēt biotopus,”
sanāksmē uzsvēra Igaunijas Jūras institūta speciālists Georgs Martins.
BALSAM nodrošina saskaņotu informācijas
apriti un pieejamību starpreģionālā līmenī, sadarbojoties ar diviem citiem projektiem Ziemeļjūrā
(JMP NS/CS) un Vidusjūras reģionā (IRIS – SES).
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Turklāt BALSAM sniegs ieteikumus, lai veicinātu pētniecības kuģa koordinētu
izmantošanu Baltijas jūrā. Projekts tika sākts 2013. gada 1. oktobrī un darbosies līdz 2015. gada martam.

BALTIJAS JŪRAS AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS
HELCOM darbs jautājumā par aizsargājamām jūras teritorijām (MPA) ir
spēris lielu soli uz priekšu – 2014. gada martā tika pieņemti jauni ieteikumi
par Baltijas jūras un piekrastes aizsargājamām teritorijām (Rec 35-1). Aizsargājamo teritoriju statusa noteikšana ir svarīga, lai saglabātu veselīgu bioloģisko
daudzveidību un nodrošinātu daudzpusīgu ekosistēmu.
Galvenais iemesls, kāpēc bija nepieciešami jaunie ieteikumi, ir tas, ka Baltijas jūrā daudzām sugām draud izmiršana un biotopiem sabrukums. Tikpat
nepieciešami un svarīgi ir izveidot jūras teritoriju vienotas darbības un informācijas tīklu, lai saskaņotu ekoloģijas uzlabošanas darbības.
Kopš 2004. gada HELCOM Baltijas jūras aizsargājamās teritorijas platība ir
pieaugusi trīskārt un tagad aptver aptuveni 12% no jūras, tādējādi pārsniedzot iepriekšējo prognozi par 10%. Baltijas jūra ir viena no pirmajām reģionālajām jūrām pasaulē, kur tiek realizēta ideja par aizsargājamo jūras teritoriju
noteikšanu un aizsardzību.
Tomēr jāatzīst, ka aizsargājamo teritoriju tīkls vēl nav saskaņots, neskatoties uz HELCOM pirms trim gadiem izvirzīto mērķi to paveikt. Ir nepieciešami
jauni pārvaldības plāni, bet arī šā jautājuma risināšanā HELCOM dalībvalstu
vidū nav vienprātības un diskusijām par šo jautājumu nav progresa. Jaunais
ieteikums atgādina, ka saskaņā ar MPA visās dalībvalstīs līdz 2015. gadam ir
jābūt izstrādātam pārvaldības plānam. Turklāt jaunais ieteikums paredz, ka
datu bāze HELCOM jūras teritoriju noteikšanai tiks modernizēta, lai veicinātu
ziņošanu un aizsargājamo teritoriju novērtēšanu. Ar jaunā ieteikuma pieņemšanu Baltijas jūras aizsargājamās teritorijas un piekrastes būs definētas kā
HELCOM jūras teritorijas. ■

LJG 2014

291

gg.indd 291

3/9/15 9:33:24 PM

baltijas jūra un vide

PAR IESPĒJAMO SLĀPEKĻA EMISIJU
NOTEIKŠANU BALTIJAS JŪRAI
Baltijas jūras valstis HELCOM ietvaros jau ilgstoši diskutē par
HELCOM izstrādātā pieteikuma par iespējamo slāpekļa emisiju
kontroles rajona (NECA) statusa noteikšanu Baltijas jūrai, kā arī
par šā dokumenta virzību iesniegšanai IMO. Latvija 2007. gadā ir
atbalstījusi HELCOM Baltijas jūras rīcības plānu (BJRP), tai skaitā
arī gaisa piesārņojuma samazināšanu no kuģiem.
2013. gada 3. oktobrī Kopenhāgenā notika HELCOM dalībvalstu ministru tikšanās,
kurā diskutēja par BJRP īstenošanu, tai skaitā arī par NECA priekšlikuma iesniegšanas
termiņiem IMO. Galvenās domstarpības izvērtās par slāpekļa emisiju samazināšanu
no kuģiem, un iesaistītās puses nevarēja vienoties par labāko iespējamo
variantu. Viens no iemesliem, kāpēc progress šajā jautājumā ir tik niecīgs, ir
valstu, ministriju, dažādu valdības struktūru, kā arī publiskā un privātā sektora
vājā sadarbība.
Pasaules dabas fonds ir pārliecināts, ka vides ministri daudzās no Baltijas
jūras reģiona valstīm nespēj stāties pretī citu nozaru ministriem un sektoriem,
lai aizstāvētu veiksmīgu reģiona attīstību, kas iespējama, tikai atveseļojot
jūras ekosistēmu.
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Kopenhāgenā ministriem neizdevās vienoties par šo jautājumu. Deklarācijā tika iekļauts Latvijas un Polijas priekšlikums par NECA statusa noteikšanu
arī citām jūrām, jo īpaši Ziemeļjūrai, tāpēc tagad darbs pie Ziemeļjūras NECA
pieteikuma sagatavošanas turpinās.
IMO Jūras vides aizsardzības komitejas (MEPC)
UZZIŅAI
66. sesijā, kas notika no 2014. gada 31. marta Ar priekšlikumu Baltijas jūrai nolīdz 4. aprīlim, tika iekļauts jautājums par MAR- teikt NECA statusu nākusi klajā
POL konvencijas sestā pielikuma grozījumiem, Baltijas jūras vides aizsardzības
kas paredz uz laiku atlikt NOx emisiju standartu komisija HELCOM. Prasības atapstiprināšanu.
tiektos uz jaunajiem kuģiem
Šābrīža nacionālā pozīcija paredz, ka NECA (būvētiem 2016. gada 1. janvārī
Baltijas jūrai nosakāms, ja tāds vienlaikus tiek un vēlāk, kā arī gadījumos, kad
noteikts arī Ziemeļjūrai, taču Latvijas Ostu, tran- dzinējam veiktas būtiskas izmaizīta un loģistikas padome (LOTLP) uzskata, ka ņas), kuri tiek ekspluatēti NECA.
pozīcija būtu jāmaina, jo saasināsies Baltijas jūras Plānots, ka tiem būtu jānodrošina
konkurence ar citiem reģioniem, kā rezultātā II pakāpei noteiktie stingrākie
varam zaudēt kravu apjomus. Noraidošu viedokli emisijas standarti.
par NECA noteikšanu Baltijas jūrai LOTLP sēdē
pauda arī Latvijas Ostu asociācija.
LOTLP, Latvijas ostas un privātā biznesa pārstāvji uzsver, ka nekādā gadījumā neiestājas pret Baltijas jūras atveseļošanu un ilgtspējīgas attīstības
politiku. Tas nenoliedzami ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, tomēr Latvijas interesēs ir nepieļaut, lai Baltijas jūras reģions, tātad arī mūsu ostas, tiek
pakļauts nevienlīdzīgai konkurencei. Tikpat nopietni vides jautājumi jārisina
arī citos reģionos, tāpēc ir tikai pašsaprotami, ka Latvija kopā ar citām Baltijas
reģiona valstīm iestājas pret konkurences kropļošanu.
Saskaņā ar Latvijas nacionālo nostāju arī turpmāk jāpieliek pūles, lai HELCOM lēmumi nepakļautu Baltijas jūras reģionu nevienlīdzīgai konkurencei,
tāpēc, lemjot par HELCOM pieteikuma iesniegšanu IMO, aktīvi jāiestājas par
NECA statusa noteikšanu ne tikai Baltijas jūrai, kā tas tiek paredzēts pašlaik,
bet arī Ziemeļaustrumu Atlantijai, Ziemeļjūrai un citiem reģioniem. ■
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PAR GAISA PIESĀRŅOJUMA
NOVĒRŠANU NO KUĢIEM

MEPC ietvaros tika pieņemts lēmums izveidot korespondences grupu
CG-NOx situācijas analīzei par tādu tehnoloģiju attīstību, kas nodrošinātu
MARPOL VI pielikumā noteikto prasību izpildi attiecībā par slāpekļa oksīdu
(NOx) emisijas standartiem, kuģojot emisijas kontroles rajonos (ECA), kuģiem,
kuri uzbūvēti 2016. gada 1. janvārī vai pēc tam. CG-NOx izpētes rezultāti parādītu, kādas metodes, piemēram, aprīkojums, alternatīvo degvielu izmantošana
utt., ir pieejamas, kādas ir to ieviešanas provizoriskās izmaksas, kā arī sniegtu
citu informāciju. CG-NOx gala ziņojums bija jāiesniedz MEPC-65.
Informācijai: Helsinku Komisijas (HELCOM) Jūrlietu grupas ietvaros (deviņu
Baltijas jūras valstu, tai skaitā Latvijas, vārdā) ir izstrādāts MARPOL VI pielikuma grozījumu priekšlikums iesniegšanai IMO MEPC.
Grozījumu priekšlikums paredz Baltijas jūrai noteikt emisijas kontroles
rajona (ECA3) statusu arī NOx emisijas kontrolei un samazināšanai no kuģiem.
Baltijas jūrai šobrīd ir ECA statuss attiecībā uz SOx, PM emisiju mazināšanu un
kontroli.
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PAR PRASĪBU IEVIEŠANU
MEPC-62 sesijā nevalstiskā organizācija „International
Chamber of Shipping” (ICS) aktualizēja jautājumu par ekonomiskajiem aspektiem, ieviešot MARPOL VI pielikuma prasības
attiecībā uz sēra (S) saturu kuģu degvielā, kuģojot ECA (0,1%
no 2015. gada 1. janvāra). Minētajā dokumentā vērsta uzmanība uz „German
Institute of Shipping Economics and Logistics” (ISL) veikto pētījumu un atgādināts pētījumā „Study to review assessments undertaken of the revised
MARPOL Annex VI regulations” (MEPC 61/Inf.10 (ICS)) minētais par negatīvajiem ekonomiskajiem aspektiem kuģošanai Baltijas reģionā, tai skaitā iespējamo risku attiecībā uz kravu novirzīšanos no jūras transporta uz sauszemes
transportu. Arī ISL pētījums parāda iespējamo negatīvo ekonomisko ietekmi
uz Vācijas ostu, kuģu operatoru biznesu.
MEPC-63 diskusijas par šo tēmu neizvērsās, tajā
UZZIŅAI
pašā laikā tika akcentēts, ka 2008. gadā, pieņemot ECA3 MARPOL VI pielikuma
MARPOL VI pielikuma grozīto versiju IMO, lēmums pielietojumam nozīmē rajonu,
bija vienbalsīgs. Tādējādi jāuzsver, ka šobrīd MEPC kura robežās nepieciešams ieietvaros netiek paustas bažas minētā jautājuma sa- vērot īpašus pasākumus attiekarā. Tāpat sniegtajās prezentācijās, plenārsēdē (at- cībā uz emisijām no kuģiem,
tiecībā uz minēto MARPOL prasību ieviešanu) liels lai novērstu, samazinātu un
uzsvars tika likts uz jaunām tehnoloģijām, izplūdes kontrolētu gaisa piesārņojugāzu attīrīšanas iekārtām, alternatīvo degvielu iz- mu ar slāpekļa oksīdiem (NOx)
mantošanu utt., īpaši nefokusējoties uz degvielas vai sēra oksīdiem (SOx ) un
ar sēra saturu 0,1% (no 2015. gada 1. janvāra) izman- cietām daļiņām (PM), vai visiem trim emisijas veidiem.
tošanu, kuģojot ECA, tai skaitā Baltijas jūrā.
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IR MODERNO TEHNOLOĢIJU LAIKS
Eiropas Komisija ir noteikusi, ka visiem kuģiem, kas kuģo Eiropas Savienības ūdeņos un piestāj ES ostās, ir pienākums ziņot par ikgadējo degvielas patēriņu un emisijām. Kuģu īpašniekiem un operatoriem ziņojumi par degvielas
patēriņu jāpamato ar degvielas pirkšanas kvītīm. Komisija lēš, ka CO2 emisijas
no kuģiem, kas kuģo ES ūdeņos, 2010. gadā sasniedza 180 miljonus tonnu.
Kompānijas „T&E” publicētais pētījums liecina, ka, izmantojot automātiskās sistēmas, piemēram, degvielas
plūsmas mērītāju vai nepārtrauktu
emisiju monitoringu, ko daudzas pasaules lielākās kuģniecības kompānijas jau lieto, kuģu īpašnieki, kuru kuģi
piestāj ES ostās, varētu ietaupīt apmēram deviņus miljonus eiro gadā.
Kompānijas „T&E” Tīras kuģošanas,
transporta un vides departamenta
direktors A. O`Lerijs: „Mūsu pētījums
skaidri parāda, ka labākais veids, kā
kontrolēt kuģu radītās emisijas, ir uz
kuģiem ieviest un izmantot mūsdienu modernās tehnoloģijas. Protams,
īstermiņā kuģu īpašnieki šādus ieguldījumus var uzskatīt par liekiem, bet
ilgtermiņā tas tomēr izrādīsies pats
lētākais variants. Uzlabotās mērīšanas tehnoloģijas var sekot ne tikai CO2
emisijām, bet arī sēra dioksīda un slāpekļa oksīda piesārņojumam, ko rada
starptautiskā kuģniecība. Statistika rāda, ka no šāda piesārņojuma gada laikā
pāragri mirst aptuveni 50 tūkstoši Eiropas iedzīvotāju.
Starptautiskā likumdošana spiež kuģniecības nozari kļūt arvien zaļākai, un
šis pētījums vēlreiz apliecina, ka izmantot modernās tehnoloģijas ir ne tikai
ekonomiski izdevīgi, bet arī videi draudzīgi, tāpēc nav saprotams, kāpēc EK
joprojām no kuģu īpašniekiem un operatoriem pieprasa papīra uzskaiti un
pārskatus tā vietā, lai veicinātu precīzas un reālas degvielas uzskaites sistēmas
ieviešanu.”■
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SAUDZĪGA ATTIEKSME
PRET VIDI UN CILVĒKIEM
Sniedzot pakalpojumus un domājot par ekonomikas attīstību, SIA „BGS”
par galveno prioritāti izvirza saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi un kultūras mantojuma saglabāšanu, tāpēc tiek izmantota jaunākās paaudzes tehnika,
lietotas mūsdienīgas tehnoloģijas un videi nekaitīgi materiāli, darba procesus
vada zinoši un augsti kvalificēti speciālisti. Uzņēmuma darbības pamatā ir
ilgtspējīgas būvniecības principi, t.i., resursu racionāla izmantošana, inovāciju
un jaunāko tehnoloģiju lietošana, pieejamu būvju būvniecības nodrošināšana, tā radot kvalitatīvu dzīves vidi esošajām un nākamajām paaudzēm.
Kompānijai ir izveidojusies cieša sadarbība ar vairākiem starptautiskiem
uzņēmumiem – „Minova Carbotech”, „Huesker Synthetics”, „Ischebeck-TITAN”. „BGS” ir autorizēts šo uzņēmumu pārstāvis Latvijas un Baltijas tirgū,
gan piedāvājot uzņēmumu ražoto produkciju, gan realizējot būvprojektus ar
pārstāvēto uzņēmumu produktu pielietojumu.

SIA „BGS” VEIC:
■
■
■
■
■
■
■

Hidrotehniskos darbus
Padziļināšanas darbus
Ūdenstilpju renovāciju, krastu nostiprināšanu
Mikropāļu izbūvi
Pamatu izbūvi, sanāciju
SIA „BGS” būvprojektos izmanto ģeosintētiskos materiālus.
SIA „BGS” ierīko termosūkņu autonomo apkuri ģimenes mājās un sabiedriskās ēkās.
■ SIA „BGS” veic izgāztuvju rekultivāciju.
■ Uzņēmuma uzdevums ir realizēt visus minētos darbus, nepārkāpjot to
trauslo robežu, kad dabas postošie procesi var kļūst neatgriezeniski.
Adrese: Ūnijas iela 8, k. 9, Rīga, LV-1084, Latvija
Tālrunis: +371 67568363, fakss: +371 67568353
E-pasts: info@bgslatvija.lv■
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JŪRU NEVAR IEGROŽOT
Jūras krasta līnija ir divu dažādu stihiju – jūras un sauszemes – dabiska, mūžam dinamiska robeža, kur šīs tik atšķirīgās vides satiekas. Diemžēl cilvēkiem liekas, ka dabā viss vienmēr paliks tā, kā
bija viņu bērnībā, un sāpīgi uztver jebkādu dabas, vides sadursmi
ar antroposfēru. Jūras krastu erozija un viss ar to saistītais arī ir
viena no šādām „problēmām”. Krasta erozija vai applūšana ir tikai
daļa no procesiem, kas notiek komplicētajā un nepārtraukti evolucionējošajā vidē – krasta zonā. Būtiski ir saprast, ka krasts nav
vien svītra kartē, bet dinamiska vide, kur dažādu ārēju faktoru
iedarbībā nepārtraukti notiek pārmaiņas gan laikā, gan telpā.
Tā kā jūras krasti it visur pasaulē bijuši apdzīvoti tūkstošiem gadu, ūdenslīmeņa svārstības, vētru postījumus un citas pārmaiņas krastu zonā cilvēki
ir ievērojuši jau sen un mēģinājuši šo parādību interpretēt atbilstoši tā laika
izpratnei par pasaules uzbūvi. Iekļaujot dabas parādības kosmoloģisko teoriju rāmjos un klasificējot pēc izdzīvošanai nozīmīgiem kritērijiem, tās bija
iespējams padarīt mazāk biedējošas un vieglāk pieņemamas. Varētu teikt, ka
termins „cīņa ar krastu eroziju” ir relikts no tiem laikiem, kad vilki, vārnas un
odi bija kaitīgi, bet upes plūda, cilvēkaprāt, nepareizajā virzienā.

NOTURĒT SAUSZEMES „FRONTES
LĪNIJU” PAR KATRU CENU
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Ar terminu „krasta aizsardzība” vēl līdz 20. gadsimta vidum parasti saprata
krastā esošu objektu pasargāšanu no tām nevēlamajām sekām, ko rada dabas
procesu netraucēta norise. Līdz ar to tipiskākā rīcība, saskaroties ar krasta atkāpšanos, bija masīvu aizsargbūvju ierīkošana un „frontes līnijas” noturēšana
par katru cenu. Tagad
ir skaidrs, ka daudzas
no šīm „frontēm” nemaz nebija jātur. Tolaik
izmantotie krasta aizsardzības „klasiskie” risinājumi gandrīz vienmēr
izraisīja jaunas problēmas vai gluži vienkārši
pārnesa problēmu uz
citu vietu un radītās
šķ ietamās drošības
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dēļ palielināja apdraudēto objektu
skaitu. Šo aizsargbūvju uzturēšana
izmaksāja neparedzēti dārgi, daļēji tika zaudētas krasta zonas rekreatīvās
funkcijas un tika degradēta ainava.

JA NEVARI MAINĪT
APSTĀKĻUS, MAINI
ATTIEKSMI
Paradigmu maiņa sabiedrībā notiek lēni, un uzskati par to, kas ir krastu aizsardzība, joprojām mēdz būtiski
atšķirties. Ir pašsaprotami, ka krasta
erozijas un applūšanas riska vietās
dzīvojošie vēlas, lai viņu īpašums tiktu pasargāts. Šāda vēlme izskaidrojama ar tradīciju jau gadsimtiem reaģēt uz „nepiemērotā” vietā notikušu
Jūrkalnes stāvkrasts kapitulē jūras priekšā.
krasta eroziju, veidojot konstrukcijas,
kas erozijas draudus novērstu. Tomēr mūsdienās izpratne par krastos notiekošajiem procesiem ir ievērojami mainījusies un krastu aizsardzības jēdziens
ir kļuvis plašāks. Piemēram, ASV jau pirms 40 gadiem, pamatojoties uz to, ka
zaudējumi visplašākajā izpratnē var pārsniegt ieguvumus, tika pieņemts lēmums cik vien iespējams izvairīties no krastu nostiprināšanas. Neskatoties uz
kopumā vērojamo progresu, lēmuma pieņemšana par to, vai kādā konkrētā
vietā krasts jānostiprina vai jāļauj tam netraucēti pārveidoties, reducējas līdz
vienam jautājumam – cik vērta ir apdraudētā teritorija.

PRETEROZIJAS BŪVES LATVIJAS PIEKRASTĒ
Aptuveni 10 km platā joslā gar Baltijas jūras un Rīgas līča krastu dzīvo vairāk
nekā miljons cilvēku. Šķietami tas ir ļoti daudz, tomēr jāņem vērā, ka tiešā jūras
tuvumā (100–200 m) Latvijā, pretstatā daudzām citām pasaules valstīm, mīt relatīvi maz iedzīvotāju. Tā, piemēram, tiek uzskatīts, ka vairāk nekā 52% cilvēku
visā pasaulē dzīvo līdz vienam kilometram attālā teritorijā no jūras krasta.
Pateicoties relatīvi tukšajai piekrastei, Latvijā ar masīvām jeb konstrukciju
metodēm kopumā ir nostiprināti tikai apmēram 4 kilometri no 496 km garās
krasta līnijas. Vēl nepilna kilometra kopgarumā krastos atrodamas bojātas
aizsargbūves, kas gandrīz pilnībā zaudējušas funkcionalitāti. Latvijā nekad nav
mērķtiecīgi izmantotas krasta aizsardzības bezkonstrukciju jeb elastīgās metodes, atskaitot epizodiskus gadījumus, kad no vairāku mazo ostu akvatorijas un
kuģu ceļa izņemtais materiāls ticis pārvietots pludmalē tiešā ostas tuvumā.
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Jūras un krasta saspēle Bernātos.

Pāvilosta.
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Krasta stiprinājumi pie Papes bākas.

Šādu situāciju ir radījusi Latvijas savdabīgā
vēsture, proti, dažādu
sociālo un politisko ierobežojumu dēļ tiešā krasta
tuvumā nav blīvas apbūves un ir samērā maz civilo infrastruktūras objektu.
Paradoksāli, bet padomju
okupācija un piekrastes
kā pierobežas teritorijas
statuss ir paglābis mūs no
daudzām Rietumeiropai
raksturīgām piekrastes
apsaimniekošanas problēmām. Tas ir viens no
iemesliem, kādēļ Latvijā
krasta sistēmā ir tik maz
šo svešķermeņu – krasta
aizsargbūvju. Šādu situāciju neapšaubāmi var uzskatīt par priekšrocību tālākā piekrastes attīstības
plānošanā, jo daudzviet
citur Eiropā un arī Baltijas
jūras krastā (Polijā, Vācijā
un Zviedrijā) krastu nostiprināšana daudzu desmitu kilometru garumā
tika veikta jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta
pirmajā pusē atbilstoši tā
laika izpratnei par šo komplekso procesu un cilvēka
lomu tajā.
2009. gadā valsts pētījumu programmas „Klimata maiņas ietekme uz
Latvijas ūdeņu vidi” (KALME) ietvaros tika veikta vēl
funkcionējošo un arī daļēji
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Preterozijas pasākumi
Masīvas hidrotehniskas
būves
Aktīvās:
veicina sanešu
uzkrāšanos
mērķa teritorijā
un mazina
vilņošanās
ietekmi uz
pamatkrastu

Pasīvās:
mazina
vai novērš
eroziju,
nepieļaujot
viļņu
iedarbību uz
pamatkrastu

Bezkonstrukciju risinājumi –
manipulācijas ar sanešu materiālu
Kompensējošās:
nodrošina
krasta procesu
nepārtrauktību,
novēršot
mākslīgi radušos
traucējumus
(pie ostām)

Pārveidojošās:
izmaina krasta
sistēmā esošo
sanešu apjomu,
papildinot to no
ārpussistēmas
avotiem

„Zaļie” pasākumi

Esošo mitrāju
un kāpu
veģetācijas
saglabāšana,
ierobežojot
antropogēnos
traucējumus

Sanešu
akumulāciju
veicinošu
stādījumu
ierīkošana

sagrauto krasta aizsargbūvju apsekošana un kartēšana, nostiprinājumu veida
identificēšana, stāvokļa un efektivitātes novērtēšana. Par krasta aizsargbūvēm tika uzskatīti tie būvobjekti, kuru ierīkošanas mērķis un funkcionalitāte
nepārprotami bija saistīta ar viļņu izraisītās erozijas mazināšanu. Latvijas piekrastē esošie nostiprinātie krasta posmi ir samērā īsi un atrodas izklaidus. Tajos izmantoti galvenokārt pasīvā tipa risinājumi. Visbiežāk krasta nostiprinājumi Latvijā ir veidoti no vietējiem dabas materiāliem. Tā, piemēram, daudzviet
Rīgas līča zvejniekciemos ir sastopami gar krastu laukakmeņu krāvumi.
Funkcijas ziņā līdzīgi krāvumi, taču masīvāki un veidoti no dzelzsbetona
prizmām vai tetrapodiem, izvietoti arī pie Užavas un Papes bākas.
Viens no vērienīgākajiem un, domājams, arī izmaksu un kvalitātes attiecības ziņā veiksmīgākajiem preterozijas objektiem 2006. gadā tika ierīkots
pie Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Izvēlētais risinājums – ar oļiem
pildītu stiepļu grozu (gabionu) uzskalošanās siena – līdz šim vēl saglabājis
savu funkcionalitāti.
Īpašs objekts, kas krasta erozijas kontekstā noteikti jāpiemin, ir uz ziemeļiem no Liepājas ostas esošās 20. gadsimta sākumā izbūvētās masīvās fortifikācijas būves. Tās, lai arī daļēji sagrautas, turpina funkcionēt kā savdabīgs
krasta stiprinājums, noturot krasta līniju un radot likumsakarīgās sekas –
pludmales izzušanu un erozijas pastiprināšanos tālāk uz ziemeļiem.
Tā kā katra ar krasta preterozijas aizsargbūvēm segtā posma garums ir ļoti
mazs un visas būves (atskaitot Papes būnas) pieder pie pasīvā tipa, to ietekme
galvenokārt ir erozijas intensitātes palielināšanās īsos blakus iecirkņos, kompensējoties sanešu garkrasta plūsmā radītajam deficītam un koncentrējoties
vētras straumju enerģijai, un pastiprināta konstrukciju piekājē esošā materiāla erozija, pieaugot atstarotajai viļņu enerģijai. Noskaidrots, ka daļa krasta
nostiprinājumu var nodrošināt tikai īslaicīgu apdraudēto objektu aizsardzību
un to tehniskais izpildījums ir nepilnīgs.
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AR DABU
JĀSADARBOJAS,
AR SEKĀM
JĀRĒĶINĀS
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Izprotot un atbildīgi
izmantojot dabā notiekošos procesus, vēlamo
rezultātu iespējams
panākt efektīvāk, nekā pret tiem cīnoties.
Latvijā jau šobrīd tādu
krasta iecirkņu kopgaAkmens krāvumi pie Užavas bākas.
rums, kur steidzami jāpieņem lēmums, vai censties apturēt krasta atkāpšanos vai atkāpties pašiem,
ir aptuveni 7 km un, ņemot vērā ar klimata maiņu saistītos procesus, tuvāko 20
gadu laikā tie būs jau 10–15 km. Nepieciešams izvērtēt iespējamos piemērošanās pasākumus erozijas riska teritorijās ar apbūvi, infrastruktūru vai citiem
nozīmīgiem objektiem, tāpēc jāapsver savlaicīga un „organizēta” atkāpšanās
vai preterozijas pasākumu īstenošana.
Noteikti jārēķinās, ka preterozijas pasākumi, kas ietver masīvu aizsargbūvju
celtniecību, ietekmēs jūras krasta procesus blakus esošajās teritorijās! Tas galvenokārt izpaudīsies kā erozijas pastiprināšanās, mazinās teritoriju rekreatīvo
un ainavisko vērtību, kā arī, turpinoties paredzamajām ar klimata mainību
saistītajām konsekvencēm, prasīs arvien pieaugošas uzturēšanas izmaksas.
Jāņem vērā, ka daudzveidīgie jūras krasta posmi ar ainaviski vērtīgiem
stāvkrastiem un plašām smilšainām vai akmeņainām pludmalēm gan Baltijas
jūras, gan Rīgas līča piekrastē ir tūrismam nozīmīgi objekti un, mākslīgi ierobežojot dabas procesus, šo objektu vērtība var samazināties vai pat izzust.
Jāņem vērā arī tas, ka vairāku īpaši aizsargājamu dabas teritoriju un objektu atrašanās tiešā jūras krasta tuvumā ir cieši saistīta ar tur norisošajiem
ģeoloģiskajiem procesiem, tāpēc to mākslīga ierobežošana vai pārveidošana
var radīt grūti paredzamas negatīvas sekas.
Nepieciešams izvērtēt iespējas nodrošināt sanešu materiāla, kas izbagarēts, padziļinot kuģu ceļus un ostu akvatorijas, pārvietošanu uz tā sauktajām
deficīta zonām. Ar deficīta zonām šeit domātas teritorijas, kurās krasta erozija
ir aktivizējusies, galvenokārt „pateicoties” ostu ārējo hidrotehnisko būvju
radītajiem traucējumiem dabiskā sanešu materiāla apmaiņā. Turpinoties līdzšinējai ostu apsaimniekošanas praksei, ir paredzama ar ostām saistīto krasta
erozijas iecirkņu pagarināšanās un erozijas intensitātes pieaugums. ■
Jānis Lapinskis
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LIKUMDEVĒJI NEIEKLAUSĀS
NOZARES VAJADZĪBĀS
ES žurnālistu centrs Briselē 2014. gada 7. martā žurnālistiem organizēja vienas dienas semināru, kurā tie guva ieskatu jūras transporta un loģistikas, kuģošanas un jūras drošības un ostu jautājumos, kā arī par likumdošanas iniciatīvām jūrniecības nozarē.
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Žurnālisti tikās ar ES jūrniecības nozares politikas veidotājiem, piedalījās diskusiju panelī ar
Eiropas transporta komisāru Sīmu Kallasu, kā arī
varēja tikties ar jūrniecības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Semināra mērķis bija informēt
žurnālistus par ES jūrniecības nozares iespējām
un ES likumdošanas iniciatīvām šīs nozares sakārtošanai, lai publikācijas ES dalībvalstu presē
palīdzētu sniegt pilnīgāku informāciju par jūras
Sīms Kallass.
biznesa nozari.
ES dara daudz labu lietu, bet ne jau viss, kas tiek darīts, ir vērtējams pozitīvi. Ir bijuši mēģinājumi pārlieku birokratizēt dažādas saimnieciskās darbības
jomas. Piemēram, Eiropas Komisija bija izstrādājusi direktīvu par ostām, kurā
cita starpā bija paredzētas tiesības kuģiem pašiem izkraut kravu, tādējādi
iedragājot ES valstu peļņas iespējas starptautiskajā darba dalīšanā un samazinot Eiropas ostu ienākumus. Par laimi Eiroparlaments šo iniciatīvu noraidīja.
Eiropas transporta komisāra S. Kallasa vadībā tika izstrādāta jauna direktīva
par brīvu konkurenci, kas pēc būtības iedragātu katras atsevišķas valsts, tajā
skaitā arī Latvijas, konkurētspēju, jo direktīvas projekts paredz, kādā veidā
tiek noteikta maksa par ostas pakalpojumiem un infrastruktūras izmantošanu. Ir izstrādāta formula, pēc kuras drīkst šo maksu noteikt, kā arī paredzēti
konkrēti gadījumi, kad maksu var palielināt vai samazināt. Noteikumi būtu
universāli visām ES ostām, tāpēc Eiropas Ostu asociācija, kurā apvienojušās
praktiski visas ES ostas, šo projektu noraida, jo tas mazinātu ES ostu elastību,
kavētu attīstību un bremzētu kravu pārkraušanas tempus. Atbilstoši ES birokrātu izstrādātajiem priekšlikumiem tiktu izveidota tā sauktā ostu lietotāju
komisija, ar kuru jākonsultējas vai jāsaskaņo ostas pakalpojumu tarifi. Bet kas
ir šie lietotāji? Tās ir lielas starptautiskas kompānijas, kas vienmēr varēs teikt,
ka ostu maksas ir pārāk augstas. 2013. gadā arī Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome kopīgi ar Satiksmes ministriju asi reaģēja uz iespējamo apdraudējumu Latvijas ostu konkurētspējai un tālākai attīstībai.
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Izveidojusies šķietami absurda situācija: ES ostu un kuģniecības nozare
dod patiesi nozīmīgu ieguldījumu budžetā, bet nemirstīgā birokrātija, neapzinoties savas rīcības sekas, rada vienu likumdošanas aktu pēc otra, apgrūtinot un ierobežojot nozares normālu attīstību. Nenoliedzami pareiza ir vides
aizsardzības politika, ko realizē ES, domājot par to, lai bizness nenodara kaitējumu apkārtējai videi, tātad arī pašam cilvēkam. Tomēr reizēm neizprotama ir
pārlieku lielā steiga, ar kādu ES ievieš jaunas prasības. Kāds ierobežojums jau
attiecas uz ES dalībvalstīm, bet nav saistošs trešajām valstīm, līdz ar to veidojas situācija, ka, piemēram, ES dalībvalstu kuģošanas kompānijas ir spiestas
ieguldīt papildu līdzekļus, lai ievērotu regulas prasību, bet trešo valstu kuģošanas kompānijas tajā pašā laikā kravu pārvadājumu tirgū var piedāvāt konkurētspējīgākas cenas. Biznesa struktūras neiebilst pret saprātīgām prasībām,
bet neizprot, kāpēc ES skrien vilcienam pa priekšu.
Pēdējā laikā ES pārņem arvien lielāks satraukums par Ķīnas agresīvo konkurenci. ES transporta komisārs S. Kallass pat nāca klajā ar aicinājumu izveidot
Eiropas kuģniecības aliansi, kas stātos pretī Ķīnas ekonomiskajai agresijai. ES
sāk zaudēt savas pozīcijas, tāpēc ES likumdevējiem vajadzētu uz to adekvāti
reaģēt. Tomēr Eiropas likumdevēji un tie, uz kuriem šī likumdošana attiecas,
šķiet, nekad nespēs īsti vienoties par kompromisu.
Eiropas Parlamenta deputāti varēja iepazīties ar Eiropas Savienības Kuģu
īpašnieku asociācijas (ECSA) pētījuma rezultātiem, kas skaidri parāda, cik ļoti
svarīga ES ir kuģniecības nozare, ka tā ir būtiska ienākumu un darbavietu nodrošinātāja Eiropas Savienībā.
Vairums EP deputātu, kuri iepazinās ar ECSA pētījumu par Eiropas kuģniecības nozares iespējām un problēmām, atzina, ka skaitļi lieliski parāda kuģošanas nozares pienesumu Eiropas ekonomikai un ir spēcīgs arguments, lai
ieklausītos šīs nozares vajadzībās, pieņemot to vai citu likumdošanas normu.
Savukārt ES kuģniecības nozares speciālisti pauž viedokli, ka nozare kopumā ir gatava pildīt ES likumdošanas prasības, piemēram, par CO2 emisiju
samazināšanu. Patiesībā jau nav variantu, likumi jāievēro, bet tajā pašā laikā
biznesa pārstāvji ar nožēlu atzina, ka likumdevēju priekšā nozare patiesībā
stāv kaila, jo ir bezspēcīga pārliecināt likumdevējus par saprātīgu normu un
pieņemamu izpildes termiņu iekļaušanu likumos. Pagaidām ES arī neuzņemas koordinatora lomu, kas varētu būt liels atbalsts kuģu modernizācijai.
S. Kallass atzina, ka būtu apsveicami, ja ES kuģu īpašniekiem palīdzētu rast
globālu risinājumu CO2 emisiju samazināšanai, līdzīgi kā tas bija gadījumā ar
IMO energoefektivitātes indeksa (EEDI ) ieviešanu, tāpēc viņš aicināja kuģu
īpašniekus darīt visu, kas ir to spēkos, lai palielinātu degvielas ekonomiju.
„Mēs vēlamies, lai ES kuģniecības nozare plauktu, bet, lai to varētu realizēt,
Eiropas ekonomikai jābūt elastīgai un dinamiskai,” sacīja S. Kallass. Bet jautājums, kā to panākt, paliek atklāts. ■
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SKLOIS PROJEKTS –
OSTU KONKURĒTSPĒJAI UN
KUĢOŠANAS DROŠĪBAI
Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome (LOTLP) uzmanības
lokā patur Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas
sistēmas projekta attīstību, par ko Satiksmes ministrija kā viens
no projekta realizētājiem LOTLP sēdēs sniedz jaunāko informāciju. Šis ir ļoti nozīmīgs projekts, jo SKLOIS uzdevums ir veicināt
elektroniskās informācijas un elektronisko dokumentu apmaiņas
procesu kravu transportēšanā, kā arī mazināt administratīvos
šķēršļus.
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LOTLP par 2014. gada prioritāti ir noteikusi
vienotu visu iesaistīto institūciju sadarbību
(SafeSeaNet attīstība, Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta un citu projektu attīstīšana), lai sekmētu
viena loga principa ieviešanu dokumentu apritē kravu pārvadājumu nozarē, tādējādi samazinot administratīvās barjeras
un plašāk izmantojot informācijas tehnoloģijas un elektronisko dokumentu
apriti.
Šī prioritāte ir cieši saistīta ar SKLOIS projektu un tā realizāciju. SKLOIS
projekta mērķis ir veicināt transporta pakalpojumu operativitāti, kvalitāti un
izmaksu samazināšanu un kalpot par pamatu moderna loģistikas pakalpojumu tirgus attīstībai Latvijā, nodrošinot kravu
transportēšanas procesā iesaistītās informācijas
UZZIŅAI
un dokumentācijas apriti elektroniskā veidā. Šie
Starptautiskās kravu loģistikas
ir ne tikai mūsu ostu konkurētspējas jautājumi,
un ostu informācijas sistēmas
(SKLOIS) projekts tiek realizēts Ei- bet arī kuģošanas drošības jautājumi, kuru nozīropas Reģionālā attīstības fonda mība pasaulē ik gadus arvien pieaug. Transporta
programmas „Infrastruktūra un informācijas sistēmu attīstīšana un moderno tehpakalpojumi” apakšprogrammas noloģiju ieviešana transporta nozarē ir būtisks
„Informācijas sistēmu un elek- faktors, kas veicina transporta nozares attīstību,
tronisko pakalpojumu attīstība” palielinot transporta sistēmas konkurētspēju,
ietvaros un ievērojot Ministru operativitāti un pieejamību.
kabineta 2010. gada 10. augusta
Jau 2012. gada 12. novembrī Satiksmes minisnoteikumus Nr. 766.
trijas Tranzīta politikas departamenta vecākais
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referents Aldis Zariņš piedalījās Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta rīkotajā nacionālo SafeSeaNet sistēmas starpinstitūciju ekspertu sanāksmē, kurā tika diskutēts par SafeSeaNet sistēmas attīstību un sadarbību
ar citām informācijas sistēmām un institūcijām, kā arī apspriesta aktuālākā
informācija par Starptautiskās kravu
loģistikas un ostu informācijas sisUZZIŅAI
tēmas projekta attīstību. Projektam 2013. gadā projekta ietvaros tika sagatavotas
starta signāls tika dots 2012. gada esošo un nākotnes biznesa procesu shēmas un
14. novembrī, un paredzams, ka apraksti, kā arī Starptautiskās kravu loģistikas un
tā realizācija ilgs līdz 2015. gada ostu informācijas sistēmas projekta Uzraudzības
29. martam, kas nozīmē, ka turpmā- padome 2013. gada 8. aprīlī lēma attīstīt Starptaukā gada laikā būs nepieciešams ļoti tisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu
aktīvs praktisks darbs, kā arī atsaucī- uz Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles
ba un atbalsts no visām iesaistītajām Krasta apsardzes dienesta pārvaldībā esošās SafeSeaNet sistēmas bāzes.
institūcijām. ■
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PADZIĻINĀS KUĢOŠANAS
CEĻU RĪGAS JŪRAS LĪCĪ
Valdība akceptējusi rekonstrukcijas darbus Rīgas jūras līcī, lai padziļinātu pieejas kanālu kuģu ienākšanai Rīgas ostā līdz Daugavas
grīvai. Dota atļauja projekta īstenošanai nepieciešamo būvju –
jaunas grunts izgāztuves un virsūdens pagaidu grunts atbērtnes
izveidošanai Rīgas jūras līcī Rīgas brīvostas teritorijā pie Rietumu
mola.
Satiksmes ministrija uzskata, ka šāds valdības lēmums nodrošina Rīgas
brīvostas attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, reizē ievērojot
arī visas vides aizsardzības prasības.
Projekta īstenošanas gaitā paredzēts Rīgas jūras līcī veikt kuģu pieejas
kanāla rekonstrukciju posmā no pieņemšanas bojas līdz Daugavas grīvai, kā
arī izmantot esošo grunts izgāztuvi izsmeltās grunts deponēšanai. Tāpat plānots izveidot jaunu grunts izgāztuvi izsmeltās grunts deponēšanai un grunts
pagaidu atbērtni ar ekspluatācijas laiku ne ilgāku par desmit gadiem Rīgas
brīvostas teritorijā pie Rietumu mola, kur īslaicīgi tiks uzglabāta grunts. Kopējā pieejas kanāla rekonstrukcija būs 13 kilometru kopgarumā. Projekts tiks
īstenots pa kārtām. Tā realizācijai plānots piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, vienlaikus nodrošinot attiecīgu Rīgas brīvostas pārvaldes
līdzfinansējumu. Pēc Rīgas brīvostas pārvaldes informācijas, plānotās kopējās
projekta realizācijas izmaksas veido aptuveni 71,14 miljonus eiro.
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TRANZĪTS UN OSTAS – VISTA, KAS DĒJ ZELTA OLAS
Pagājušais gads Latvijas ostām beidzās ar nelielu mīnusu, par ko ostinieki
vaino Reformu partijas publisko plosīšanos un mētāšanos ar apvainojumiem
ostu pārvaldības stilam. Tranzīta biznesam nepatīk skandāli, un kravu īpašnieki ārkārtīgi uzmanīgi pēta, kas notiek tranzīta koridoros, seko tranzītpārvadājumu izmaksām un meklē savam biznesam visizdevīgākos koridorus.
Tranzītbizness ir viena no nedaudzajām Latvijas ekonomikas nozarēm, kas
spējusi izturēt banku un politiskās krīzes un strādājusi ar pozitīvu pieauguma
tendenci, tāpēc šajā nozarē iesaistītajiem nav saprotama valsts realizētā politika attiecībā pret ostām un tranzīta biznesu.
Latvijas Ostu asociācijas izpilddirektors
Kārlis Leiškalns neslēpj
sašutumu par to, ka Reformu partijai tomēr izdevās šā gada budžeta
paketē iekļaut kaut ko
tādu, ko viņš sauc par
kontribūcijām Latvijas
lielajām ostām, jo par
nodokli nevar saukt
naudas iekasēšanu no
kuģu maksām, kas ostām ir vienīgais ieņēmumu avots, lai pildītu
Kārlis Leiškalns.
likumā noteiktās ostu
funkcijas, uzturētu un attīstītu ostu infrastruktūru.
K. Leiškalns: „Vecā koalīcija atstāja mantojumā budžetu, kurā paredzēti
maksājumi no lielajām ostām. Jaunā valdība izlasīja, ko saņēmusi mantojumā
no iepriekšējās, un atrada, ka tas ir solījums ieguldīt no ostām iekasēto naudu
satiksmes infrastruktūrā. Tādā gadījumā naudu var ieguldīt arī ostu infrastruktūrā. Valdība ar galvu draudzējas un pieņems tādus Satiksmes ministrijas uzrakstītus valdības noteikumus, kas izvadīs ostu maksājumus cauri Valsts kasei
atpakaļ uz ostām publiskās infrastruktūras uzturēšanai. Ostām ir jānodrošina
iespējas apkalpot aizvien lielākus kuģus, un ostas plāno tam nepieciešamos
ieguldījumus, vadoties pēc pašu ieņēmumiem. Struktūrfondu atbalsts sākumā
tika solīts ap 140 miljonu eiro apmērā, tagad solījumos ir palikuši 70–80 miljoni
visa plānošanas perioda laikā. Labi, ka arī tādi papildu līdzekļi parādīsies krasta
līniju un molu nostiprināšanai. Tā ir infrastruktūra, kas svarīga ne tikai ostām.
Šobrīd par Liepāju runā saistībā ar visnotaļ pacilājošu piedāvājumu Liepājai kļūt atkal par to, kas tā bija, – par kara ostu, bet arī tirdzniecības ostas
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tiesības Liepājai tāpēc netiks atņemtas. Kara osta būtu liels atspaids Liepājas
pilsētai, bet pagaidām tā ir tikai parunāšana.
Ventspils osta attīstās rūpnieciski labi – tas ir pilnīgi pamatoti, ka to sauc
par labāko brīvo ekonomisko zonu. Ukrainas notikumu kontekstā atjaunojas
aktualitāte sašķidrinātās gāzes importa terminālim Latvijā, kam labākā vieta
būtu Ventspilī, jo tur taču atduras pašlaik neizmantotais naftas vads. Ventspilī
domā ar galvu un attīstās par spīti ievērojamam kravu apjoma kritumam pēc
naftas vada darbības apturēšanas. Daža laba cita osta tādā gadījumā būtu
aizgājusi pa burbuli, ja tā var teikt par ostu.
Kas attiecas uz Rīgas ostu, tad politiķi nereti uzduras Loginova kunga
tēlam, bet tiklīdz sastop Loginovu kā starptautiskajā ostu apritē cienītu
menedžeri, tā visas problēmas beidzas. Lēmumi par ostu gan ir ostas valdes
ziņā, bet valdes locekļi saprot, ka ir vajadzīgs cilvēks, kurš spēj viņu lēmumus
izpildīt. Un Rīgas osta realizē vienu projektu, bet citu noraida. Pagājušā gada
beigās tika atklāts minerālmēslu pārkraušanai paredzētais „Riga Fertilizer Terminal”, bet kārtējo reizi tika noraidīts „Riga Oil Terminal” priekšlikums. Krievu
salas attīstības risinājumi top milzīgās grūtībās, jo uzņēmēji ir ar mieru pārcelt
uz Krievu salu ogļu kravas, bet negrib vispār pamest Rīgas centram tuvās piestātnes. Savukārt ES ir devusi projektam naudu ar nosacījumu, ka pilsēta tiek
atbrīvota no kravām.”■
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„TRANSRUSSIA 2014” PAR
POLITIKU CENŠAS NERUNĀT
Latvijas ostas un Latvijas dzelzceļš ir mūsu valsts tranzīta mugurkauls – to Latvija lieliski parādīja un pierādīja 19. starptautiskajā
daudznozaru transporta un loģistikas izstādē un konferencē
„TransRussia 2014”, kas no 22. līdz 25. aprīlim notika Maskavā izstāžu centrā „Krokus Expo”.

AUGSTS TRANZĪTA POLITIKAS NOVĒRTĒJUMS
Loģistikas forumu tradicionāli aizsāka ar konferenci, kurā pirmajam vārds
tika dots Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas valsts sekretāram Kasparam Ozoliņam. Viņš savā 10 minūšu referātā uzsvēra, ka Latvijas ostas un VAS
„Latvijas dzelzceļš” ir pārliecinoši līderi Baltijas reģionā. 2013. gadā, kā zināms,
Latvijas ostās pārkrāva vairāk nekā 70 miljonus tonnu dažādu kravu, savukārt
VAS „Latvijas dzelzceļš” pārvadāja pāri par 55 miljoniem tonnu. 77% kravu,
kas pārvadāti pa Latvijas dzelzceļu, ir Krievijas kravas.
Latvijas un Krievijas dzelzceļu veiksmīgo sadarbību augstu novērtēja
nozares leģenda un profesionālis AS „Rossijskije žeļeznije dorogi” („Krievijas
dzelzceļi”) pirmais viceprezidents Vadims Morozovs: „Nav noslēpums, ka pēdējos gados mūsu dzelzceļnieki ir pārvadājuši rekordlielus kravu apjomus. Te
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liels nopelns ir jūsu dzelzceļa prezidentam Uģim Magonem, kurš seko kravu
plūsmu attīstībai, modernizē infrastruktūru, īpašu uzmanību pievēršot ritošā
sastāva racionālai izmantošanai.”
Arī savā referātā V. Morozovs akcentēja Latvijas dzelzceļnieku veiksmes
stāstu: „Latvijas ostas ir ne tikai sastāvu galapunkts, caur jūsu valsti iet arī
tranzīta sastāvi, un šī loģistikas ķēde gadu gaitā ir sekmīgi izstrādāta. Latvija
ir radījusi apstākļus veiksmīgam tranzītam, ar ko ir apmierināti gan kravu piegādātāji, gan saņēmēji.”
Visu nosaka tirgus konjunktūra pasaulē, bet mums nav pamata īpašam
satraukumam par kravu apjoma būtisku kritumu. Jau vēsturiski dominējošo
kravu apgrozījuma īpatsvaru veido akmeņogles. Līgumi par to pārvadāšanu
uzņēmējiem ir noslēgti uz desmit gadiem. Piemēram, Rīgas brīvostā 2013.
gadā no 35,5 miljoniem tonnu kravu kopapjoma 14 miljoni tonnu bija tieši
akmeņogles. SIA „Strek” projektu vadītājs Vladimirs Makarovs uzsver, ka viena
tonna pārkrauto beramkravu īstermiņā dod darbu 30 cilvēkiem, bet ilgtermiņā šis skaits pieaug līdz 13 000 darba roku.

RUBLIS KRĪT, KRAVAS NEMAZINĀS
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Konferences „TransRussia 2014” kuluāros daudz runāja par Krievijas rubļa
maksātspējas kritumu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt tranzīta biznesu.
Liepājas SEZ pārvaldnieks Guntars Krieviņš akcentēja, ka rubļa devalvācija
pirmām kārtām varētu skart prāmju biznesu, jo te furgonos galvenokārt tiek
vestas pārtikas un nepārtikas preces, iekārtas un mehānismi. Prāmjus plaši izmanto automašīnu tirgus dalībnieki, un te ātra naudas aprite ir viens no tirgus
priekšnosacījumiem.
Neskatoties uz to, ka līdz ar rubļa devalvāciju Krievijas ostas ir kļuvušas
lētākas uzņēmējiem, redzam, ka viņi nemaz nesteidzas pārorientēt kravu
plūsmu uz savām ostām, jo ceļš caur Latvijas termināļiem ir pārbaudīts un
uzticams, ko nevar sacīt par Krievijas ostām. Tomēr kā brīdinājums mums ir
jāuztver Krievijas ostu mērķtiecīgā attīstība, padarot tās ērtākas un palielinot
to kapacitāti un drošumu.
„TransRussia 2014” notika pilnīgi citos ģeopolitiskajos apstākļos salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Vai Latvijas ostiniekus un dzelzceļniekus nebaida pārmaiņas tranzītā pēc notikumiem Ukrainā un Krimas okupācijas?
Guntis Mačs, SIA „LDz Cargo” valdes priekšsēdētājs: „Par īpašu politikas pieskaņu izstādē un konferencē nevaru runāt. Vienīgais, ko manu – nav atbraukuši
Ukrainas pārstāvji. Kravu kritumu nejūt, pirmajā ceturksnī pat bija pieaugums.”
Imants Sarmulis, Ventspils brīvostas pārvaldnieks: „Šī ir lietišķa izstāde un
konference. Nē, politiku pagaidām šeit es nejūtu.”
Edgars Sūna, Rīgas brīvostas pārvaldes Mārketinga departamenta direktors: „Salīdzinājumā ar 2013. gada pirmo ceturksni šogad Rīgas brīvostā
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ir apstrādāts par 21,7% vairāk kravu. Pieaugums vērojams visos kravu segmentos: beramkravām par 17,8%, ģenerālkravām par 13,7%, lejamkravām
par 36,3%.”
Ģenerālkravu segmentā ļoti veiksmīgi strādā SIA „Baltic Container Terminal”, kas pratis izmantot iespēju, ko dod kravu pārvadājumi no Ķīnas uz
Eiropu. Šo kravu īpašnieks apmaksā ne tikai pilno konteineru transportēšanu
uz Eiropu, bet arī tukšo atgriešanu Ķīnā. SIA „BCT” izmanto šo iespēju un tukšos konteinerus piepilda ar zāģmateriāliem, kas no Krievijas pa dzelzceļu tiek
nogādāti Rīgā un tālāk pa jūru eksportēti uz Ķīnu. Līdz ar to SIA „Baltic Container Terminal” teritorijā ir izveidota arī zāģmateriālu krautuve un palielinās
apstrādāto kravu apjoms.
Darbību vērienīgi aktivizē „Rīgas universālais termināls”, ko pagājušajā
gadā iegādājās japāņu loģistikas kompānija. Darbība kļūst aizvien dinamiskāka, un japāņi ir nolēmuši apgūt arī papildu teritoriju ostā. Tas Rīgas brīvostas
pārvaldei dod pārliecību, ka japāņu uzņēmēji veikuši ilgtermiņa investīciju un
attīstīs termināli, kāpinot kravu apjomus.
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss, analizējot notikumus Ukrainā un to ietekmi uz tranzīta biznesu Latvijā, mudina izdarīt secinājumus: „Gan Eiropas
Savienība, gan ASV ar Krieviju runā diplomātijas valodā. Sankcijas skar amatpersonas, politiķus un bankas, bet līdz tirdzniecībai vēl nesniedzas. Protams,
gan valdībā, gan Satiksmes ministrijā ir veikti aprēķini, kāda ietekme uz ekonomiku varētu būt gadījumā, ja sankcijas pastiprināsies. Par sliktu scenāriju,
tādām ES un Krievijas attiecībām, kur sankciju rezultātā spēji samazinās vai
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Latvijas ostu un tranzīta uzņēmumu
delegācija izstādē.

pārtrūkst tirdzniecība ar Krieviju, pat
domāt negribas.
Ekonomisko sankciju ietekme var
būt ļoti liela – transports, uzglabāšana, loģistika veido 12% no Latvijas
IKP. Tas atstātu iespaidu arī uz iekšējiem pārvadājumiem. Dzelzceļa uzņēmumos vien strādā 18 000 darbinieku, kopā ar ostām 50 000 cilvēku.”

KRAVU PIEAUGUMS
VAR BŪT ĪSLAICĪGS
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Pārfrazējot kāda klasiķa atzinumu
no padomju kinomākslas zelta fonda, jāatzīst – kāda jēga būtu dzelzceļam, ja tas nevestu uz ostām. Latvijas
ostinieki ir mierā ar mūsu dzelzceļa
kapacitāti, jo sliežu ceļu infrastruktūra visu laiku tiek atjaunota. 2012.
gadā pa Latvijas dzelzceļu pārvadāRO pārvaldnieks Leonīds Loginovs (pa kreisi).
ja rekordlielu kravu daudzumu – 60
miljonus tonnu. Pagājušajā gadā kravu kritums bija tikai 7,9%, un kravu
samazinājumu izjuta arī Lietuva un
Igaunija.
Latvija, kurā tranzītkravu īpatsvars ir augstākais Baltijas valstīs
(90% no visām kravām), lielākā mērā izjūt tranzīta samazināšanos nekā
kaimiņvalstis.
RO Mārketinga departamenta
Šis gads VAS „Latvijas dzelzceļš”
speciāliste Vita Gerharde sarunā ar
sācies veiksmīgi, pirmo triju mēnešu
iespējamo Rīgas ostas klientu.
rezultāti ir labāki, nekā gaidīts, pat
neskatoties uz nestabilo ģeopolitisko situāciju. Pa dzelzceļu pārvadāto kravu apjoms audzis par 7,6% salīdzinājumā ar tādu pašu laika posmu pērn.
Palielinoties tranzīta plūsmai, arī ostu darbībā vērojams 9,4% kravu apjoma
pieaugums.
VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis Ēriks Šmuksts prognozē, ka daļa
no Ukrainas kravām, kuras tagad neapstrādā Krievijas ostās, nonāks Latvijā.
Tranzīta politikas analītiķi uzskata, ka kravu plūsmas pieaugums Baltijas
ostās Ukrainas notikumu sakarā nav ilglaicīgs process, tādēļ vēl arvien
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ir jāstrādā pie mūsu tranzītkoridora
kravu dažādošanas.
Latvija bija vienīgā ES dalībvalsts,
kas izstādē „TransRussia 2014” bija
pārstāvēta ministrijas līmenī. Latvijas nacionālais stends patīkami pārsteidza ar savu dizainu un informācijas bagātību. Rīgas brīvosta šogad
izstādē startēja atsevišķi, un uz tās
LDz valdes loceklis Ēriks Šmuksts
prezentāciju 23. aprīlī bija ieradies
(pa labi) un L. Loginovs.
brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs. Vēl tikai pietrūka Laimas Vaikules, jo Igaunijas nacionālajā stendā jau
kuro gadu dziedāja PSRS laiku estrādes zvaigzne Anne Veski.
Izstādes organizētāja Lielbritānijas kompānija „ITE” ir apmierināta ar Latvijas tradicionāli plašo stendu un pārstāvēto uzņēmumu un tranzīta sabiedrību
skaitu.
Olga Nosova, projekta „TransRussia” direktore: „Mēs esam ļoti iepriecināti,
ka Latvijas uzņēmumi un firmas ir ilggadēji konferences un izstādes „TransRussia” dalībnieki. Cenšamies atbalstīt Latvijas nacionālā stenda organizatorus. Viņi ir mūsu seni draugi un sadarbības partneri jau no pirmajām izstādēm,
kas notika Viskrievijas izstāžu centrā, ko pazina ar nosaukumu „VDNH”.
„ITE” kā izstāžu rīkotāja iesaka kompānijām apvienoties nacionālajos
stendos, jo tas rada labāku priekšstatu par tranzīta apjomu piedāvājumu kopumā. Veiksmīgi to dara Vācija un, kā redzams, jau daudzus gadus arī Latvijas
uzņēmēji.”
Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš atzīst, ka „TransRussia” ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem tranzīta politikā sadarbībā ar
Krieviju. Starpvalstu sadarbība šajā sektorā ir abpusēji izdevīga, un kaimiņi
mūs uztver kā uzticamus sadarbības partnerus.
Ar ko mēs varam lepoties tranzīta nozarē? Mūsu galvenās priekšrocības ir
ģeogrāfiskais stāvoklis, ostu tradīcijas, rūpīgi izsvērta cenu politika un servisa
līmenis, Latvijas ostinieku un dzelzceļnieku profesionālisms. ■
Gints Šīmanis
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SADARBĪBAS PARTNERI UN IESPĒJAS
SPRIEŽ PAR TRANSPORTA PRIORITĀTĒM
LATVIJAS PREZIDENTŪRAS LAIKĀ
Satiksmes ministrijas (SM) valsts
sekretārs Kaspars Ozoliņš 2014. gada
beigās, tiekoties ar Krievijas Federācijas
transporta ministru Maksimu Sokolovu,
norādīja, ka viena no Latvijas prioritātēm ES prezidentūrā būs tranzīta koridoru attīstība, intensificējot transporta
plūsmas starp Eiropas Savienību, Krieviju, NVS valstīm, Ķīnu, Āzijas valstīm un
Vidējo Austrumu valstīm.
Kaspars Ozoliņš: „Latvijai ir liels potenciāls būt tiltam starp Austrumu un
Rietumu valstīm, īpaši Ziemeļeiropu, noKaspars Ozoliņš.
drošinot eksportētājiem gan transporta,
gan loģistikas pakalpojumus, kā arī sniedzot atbalstu ES tirgus apgūšanā.”
Viena no galvenajām Latvijas prioritātēm ir Eirāzijas sauszemes transporta
koridora attīstība, kur ļoti nozīmīgi spēlētāji ir Krievija, Ķīna, Kazahstāna, kā
arī citas Āzijas valstis. Latvija šim koridoram piedāvā savu transporta infrastruktūru – 1520 mm dzelzceļa tīklu, autoceļus, trīs neaizsalstošas ostas un
loģistikas centrus kravu apstrādei un izplatīšanai Eiropā. ■

TURCIJAS INVESTORIEM INTERESE
ATTĪSTĪT JAUNUS PROJETUS
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„Latvija kā Baltijas reģiona centrs ir vēsturisks tilts starp Rietumu un Austrumu tirgiem, tādēļ transporta un tranzīta uzņēmējdarbības potenciāls te ir
daudz spēcīgāks nekā jebkurā no kaimiņvalstīm,” norāda „TAV Latvia” vadītājs
Girajs Čolpans. „Latvija piedāvā unikālas priekšrocības tiem Turcijas uzņēmumiem, kas ieinteresēti investēt dažādās uzņēmējdarbības jomās, tostarp jau
esošajās starptautiskās tirdzniecības aktivitātēs. Stratēģiski izdevīgā atrašanās
vieta ir spēcīgs stimuls Turcijas investoriem, kuru mērķis ir gūt daudzveidīgas
tirgus iespējas dažādās viegli sasniedzamās valstīs un reģionos, kā arī priekšrocības, ko nodrošina darbība kādā no ES valstīm.”■
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DZELZCEĻA NOZARE
IEINTERESĒTA KRIEVIJAS TRANZĪTĀ
Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas sēdē uzņēmums „Latvijas dzelzceļš”
informēja par auditorkompānijas „EY” pētījumu, kas liecina: ja tiktu pārtraukts Krievijas kravu tranzīts caur Latviju, Latvijas dzelzceļa nozare zaudētu
aptuveni 43,7 miljonus tonnu kravu un saglabātu tikai 12,1 miljonu tonnu, kā
rezultātā uzņēmuma neiegūtais apgrozījums būtu 1,3 miljardi eiro, iekšzemes
kopprodukts samazinātos par 1,7%, nodarbinātība par 1,1%, bet nodokļu
ieņēmumi par 2,4%. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, asociācijas biedri tiek
aicināti sagatavot un iesniegt priekšlikumus Krievijas ekonomisko sankciju
mazināšanai tranzīta nozarē un kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot programmu šo priekšlikumu realizācijai.
Ja Krievija pārtrauktu naftas un naftas produktu tranzītu, tad Latvija zaudētu 18,8 miljonus tonnu kravu, bet saglabātu 37 miljonus tonnu, uzņēmuma
apgrozījums samazinātos par 803,8 miljoniem eiro, kas IKP ietekmētu par 1,1%,
nodarbinātību samazinātu par 1%, bet nodokļu ieņēmumi saruktu par 1,5%.
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris
Maldups: „Visiem zināms, ka Krievija jau ilgāku laiku attīsta savas ostas un
Latvija nevar šo procesu ietekmēt. Tāpat palielinās pārvadātāju un tranzīta
koridoru savstarpējā konkurence, un pašreizējās ģeopolitiskās pārmaiņas
pasaulē šo konkurenci tikai pastiprina. Bet Latvija ar šādu situāciju vienmēr
ir rēķinājusies, jo nevienam nav noslēpums, ka mūsu tranzīta joma vienmēr
bijusi daļēji atkarīga no Krievijas.”■
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Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs: „Krievijas transporta stratēģijā līdz 2030.
gadam Baltijas valstis vismaz kravu
pārvadājumu ziņā ir kā balts plankums. Naftas produkti Latvijas ostās
pagaidām vēl ir tikai zemāku izmaksu
un augstākas pakalpojumu kvalitātes
dēļ. Ņemot vērā kaimiņvalsts politiku, Ventspils realizē industrializācijas
plānu un negaida kravu apgrozījuma
pieaugumu ostā. Vēl vairāk, uzskatām, ka pārskatāmā nākotnē kravu apjoms Ventspils ostā varētu sarukt līdz
pat 20 miljoniem tonnu.”
Uzņēmuma „Latvijas dzelzceļš” prezidents Uģis Magonis: „Bilde izskatās
drūma, un mūsu prognozes ir visai skeptiskas. „LDz” nākamā gada budžetu
veido, rēķinoties ar 45 miljoniem tonnu kravu, tātad rēķināmies, ka 2015. gadā
pārvadājumu apjoms varētu sarukt teju par 20% salīdzinājumā ar 2014. gadu,
tāpēc mums nāksies pārtraukt jebkuras sponsorēšanas programmas kultūrā
un sportā.”
SIA „Strek” projektu vadītājs Vladimirs Makarovs: „Plānojot kravu apgrozījumu un budžetu, visi mēdz būt vairāk pragmatiski nekā optimistiski,
prognozējot mazāk, bet reāli šīs prognozes nepiepildās. Pašlaik neredzu simptomus, ka 2015. gadā varētu draudēt strauja ogļu vai naftas produktu kravu
samazināšanās. Lai tas notiktu, Krievijai vajadzētu investēt tranzīta koridora
kapacitātes palielināšanā, bet Krievijai šādu līdzekļu nav. Piedevām jāatceras,
ka ne vienmēr kravu maršrutu nosaka pārdevējs, biežāk to dara preču pircējs,
norādot arī ostu, no kuras vēlētos kravas saņemt. Plānojam, ka „Strek” kravu
apjoms 2015. gadā varētu saglabāties
2014. gada līmenī. Nedomāju, ka arī
„Rīgas centrālajam terminālim” gaidāms kravu kritums.
DNB bankas viceprezidents Lauris
Macijevskis: „Lai gan kravu pārvadājumu plūsmu Latvijā ietekmē kopējā
ogļu, naftas un tās produktu pieprasījuma krišanās Eiropas Savienībā, ko
īstermiņā var ietekmēt esošā ģeopolitiskā situācija, ilgtermiņa investīcijas Latvijas dzelzceļa attīstībā ir ļoti
DNB bankas viceprezidents Lauris Macijevskis būtiskas.”■
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SASNIEGUMI LABI,
BET PROGNOZES PIESARDZĪGAS
VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz)
2014. gadā infrastruktūras projektos
investēja 220,15 miljonus eiro, bet
2015. gadā plāno investēt 166,73 miljonus. „Līdz 2015. gada beigām ceram pabeigt 13,9 miljonus eiro vērto
Bolderāja I – Zasulauks signalizācijas,
telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmu modernizācijas projektu. Daugavas kreisā krasta attīstības
projekta ietvaros paredzēts uzbūvēt
staciju Bolderāja II ar savienojumu uz
Krievu salas termināļiem. 2015. gada
rudenī pabeigsim 38,9 miljonus eiro
vērto Šķirotavas stacijas šķirotavas
uzkalna modernizācijas projektu,
20,8 miljonus eiro vērto 16 pasažieru
staciju modernizāciju Jūrmalas un
Jelgavas virzienā, kā arī citus projektus,” par uzņēmuma plāniem stāsta
LDz prezidents Uģis Magonis.
LDz prezidents Uģis Magonis.
U. Magonis: „Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kas radusies Krievijas un Ukrainas konflikta rezultātā, mēs nevaram paredzēt iespējamos attīstības scenārijus. Ne tikai Latvijā, bet arī visā
pasaulē valda neziņa, tāpēc, plānojot LDz 2015. gada budžetu, mēs pieļāvām
domu, ka kravu apjoms varētu samazināties par aptuveni divdesmit procentiem, un tas ir līdz četrdesmit pieciem miljoniem tonnu. Tas ir pesimistiskais
scenārijs, bet mēs tomēr ceram, ka kravas nesamazināsies un stāvoklis nekļūs
sliktāks.
LDz jau paudis bažas par iespējamiem negatīviem scenārijiem un ietekmi
uz nozari, ja kravu apjomi būtiski samazinātos. Tieši šā iemesla dēļ, lai pievērstu valdības uzmanību, uzņēmums auditorkompānijai „EY“ pasūtījis pētījumu
par dažādu scenāriju ietekmi uz valsts ekonomiku.”■
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„LDZ CARGO” BIZNESA LĪDEROS
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SIA „Firmas.lv” un aģentūras LETA veidotais „Latvijas biznesa gada pārskats
2014” rāda, ka 2014. gadā transporta, loģistikas un pārvadājumu uzņēmumu
topa līderis ar 361,6 miljonu eiro apgrozījumu bija dzelzceļa kravu pārvadājumu uzņēmums „LDz Cargo”.
Latvijas Loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš norāda, ka Latvijas
UZZIŅAI
Nozares uzņēmumu TOP 10 uzņēmējiem jārada līdzvērtīgi apstākļi, kādi tie ir
pirmajā trijniekā iekļuvuši lid- citās attīstītās loģistikas valstīs, tādās kā Holande
sabiedrība „airBaltic” ar 278,8 vai Somija. Ja Latvijas uzņēmējiem ir tādi paši insmiljonu eiro apgrozījumu un VAS trumenti kā kolēģiem pārējās Eiropas Savienības
„Latvijas dzelzceļš” ar 218 miljo- dalībvalstīs, tad Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis
nu eiro apgrozījumu.
palielina priekšrocības. Patlaban Latvijai ir ģeogrāfiskā priekšrocība, bet muitas nodokļu jomā
Latvija ir stipri atpalikusi no Somijas, Holandes, Anglijas un pat no Lietuvas
un Igaunijas.
2014. gada 12. novembrī SIA „Rīgas vagonbūves uzņēmums „Baltija””
sadarbībā ar SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, kas ir VAS „Latvijas dzelzceļš”
meitas uzņēmums, prezentēja pirmo pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā
ražoto kravas vagonu. ■
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JA BŪS NEPIECIEŠAMS,
BŪVĒS PRETTROKŠŅU SIENU
Ja, transportējot kravas uz Krievu salu, tiks konstatēts paaugstināts trokšņu līmenis, Pārdaugavā būvēs speciālu prettrokšņu sienu, bet šo projektu
realizēs tikai tad, kad sāksies kravu kustība uz Krievu salu un būs skaidrs, vai
trokšņu līmenis tiek pārsniegts. LDz vadība norāda, ka Rīgas dome ir izstrādājusi pilsētas trokšņu karti, un, kad termināļi sāks darboties Krievu salā, arī tur
būs jāmēra trokšņu līmenis.
Pa tā saucamo Bolderājas dzelzceļa līniju, kas ved gar Torņakalna, Āgenskalna un Iļģuciema dzīvojamajiem rajoniem, jau tagad kursē kravas vilcieni, kas
apkalpo Daugavgrīvas ostas kompānijas, un tuvākajā nākotnē te transportēs
arī kravas uz Krievu salu. Jau padomju laikos šajā līnijā bija visai intensīva
kravu plūsma.
Tagad LDz kopā ar zinātniekiem izstrādā projektu trokšņu slāpēšanai Šķirotavas stacijas rajonā, kur paredz veidot troksni slāpējošas stādījumu joslas
gar dzelzceļu.
No 2016. līdz 2019. gadam paredzēts realizēt tehniski sarežģītākus un
finansiāli dārgākus trokšņa samazināšanas pasākumus. Kopskaitā plānoti 16
dažādi pasākumi – gan transporta plūsmu novirzīšana tālāk no dzīvojamiem
namiem, gan māju fasāžu skaņas izolācijas uzlabošana, gan prettrokšņu ekrānu izbūve. ■
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2 000,0

1 687,2

1 300,8

1 262,9

1 192,8

2011

2012
2013

2014

1 429,0

1 177,6

1 256,7

SM informācija

5 032,3

4 610,7

4 065,6

4 840,5

4 212,7

Sauszemes tranzīts caur teritoriju

3 675,4

2 822,6

3 066,3

3 722,5

4 822,4

4 558,1

2 628,2

1 853,8

45 117,4 39 055,8 47 738,6 49 036,9 45 240,4 47 041,5

3 695,0

2 573,1

35 632,6 39 076,4 43 866,2

3 417,1

1 903,8

Tranzīta apjoms caur ostām

3 019,3

1 937,2

40 473,1 44 108,7 48 476,9 48 183,7 42 778,3 52 561,0 53 595,1 47 868,6 48 895,3

4 486,5

1 706,9

Kopējais tranzīta kravu apjoms

5 058,1

1 177,4

5 043,3

1 410,3

Importa kravu apjoms

997,2

815,0

46 331,4 50 164,0 54 373,7 52 380,4 47 902,3 58 193,1 59 174,3 54 654,4 55 784,2

2 317,8

2010

Eksporta kravu apjoms

Starptautisko pārvadājumu
apjoms

Iekšzemes pārvadājumu apjoms

2009

48 649,2 52 164,0 56 060,9 53 681,2 49 165,2 59 385,9 60 603,3 55 832,0 57 040,2

2008

Kopējais pārvadājumu apjoms

2007

2006

Pārvadājumu iedalījums

DZELZCEĻA KRAVU PĀRVADĀJUMU APJOMU SALĪDZINĀJUMS
2006. – 2014. GADĀ (tūkst. t)

-29,5

4,0

2,1

-3,5

9,7

2,1

6,7

2,2

2014. /
2013. %

Ostas
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6,8
0,0
0,0
31,8

238,9
332,9
33,3
0,0
0,0
651,5

Salacgrīva

Mērsrags

Roja

Pāvilosta

62 350,0

Kopā visās ostās

SM informācija

1 256,6

Mazās ostas kopā

Skulte

Engure

58,9

3 714,8

Liepāja

8 130,2

152,9

55,4

1 123,4

1 999,8

26 766,0

Ventspils

4 854,1

saņemts

30 612,6

nosūt.

2013. gadā

Rīga

Osta

70 480,2

1 409,5

683,3

0,0

0,0

40,1

391,8

294,3

4 838,2

28 765,8

35 466,7

kopā

65 054,8

1 367,2

711,4

0,0

0,0

26,2

368,5

261,1

4 324,3

23 495,9

35 867,4

nosūt.

LATVIJAS OSTU KRAVU APGROZĪJUMS 2013. – 2014. GADĀ (tūkst. t)

9 120,9

222,7

31,0

0,0

0,0

5,3

115,1

71,3

975,5

2 709,7

5 213,0

saņemts

2014. gadā

74 176,1

1 590,1

742,4

0,0

0,0

31,5

483,6

332,4

5 299,8

26 205,6

41 080,6

kopā

Ostas
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10 432,7

Ģenerālkravas

SM informācija

melnie metāli un to
izstrādājumi
Kravas kopā

koksne

Roll on/Roll of

tūkst. m3

skaits

22 185,2

naftas produkti

2010

2011

2012
2013

2014

1 475,2

18 321,5

4 708,2

1 546,7

19 230,0

3 055,5

1 780,3

15 298,0

3 765,0

1 609,7

20 252,7

4 552,8

1 588,3

23 043,8

3 199,6

1 447,2

21 562,9

3 035,8

936,4

20 834,4

4 158,0

20 283,2

204,0
22 381,6

140,6

23 955,0

197,9

22 814,6

144,8

25 495,4

164,1

381,3

5 580,7

4 785,2

195 132

2 850,3

305 939

3 185,6

514,0

5 218,5

4 438,0

209 838

3 164,4

366 824

3 676,5

4 606,1

3 874,5

212 919

3 169,2

385 665

3 950,4

4 722,9

4 005,4

200 808

3 117,4

391 218

4 186,9

74 176,1

525,6

6 154,9

5 415,5

168 210

2 195,8

256 271

2 669,5

62 434,4 63 649,4 61 980,1 61 159,9 68 821,0 75 193,0 70 480,2

577,7

3 878,3

3 443,8

157 949

1 863,9

184 399

1 881,6

8 280,5 11 364,5 11 946,5 12 956,9 11 662,8 11 792,4

22 939,4

623,3

296,9

533,8

4 163,8

3 699,6

151 376

2 019,1

229 248

2 091,1

9 180,1

20 911,2

1 766,5

331,2

753,0

5 509,4

4 857,0

155 780

2 216,0

236 351

2 096,6

2 248,1

jēlnafta

skaits TEU

1 685,9

konteineri

2009

25 658,8 24 202,2 24 602,0 21 228,6 23 133,4 24 957,2 23 644,7 26 529,8

koksnes šķelda

5 187,4
14 580,6

Lejamkravas

2008

26 342,9 30 267,1 29 097,6 28 566,8 33 741,0 37 278,9 35 172,7 35 853,9

2007

ogles

ķīmiskās beramkravas

Beramkravas

Kravu veidi

RAKSTURĪGĀKO KRAVU VEIDU SALĪDZINĀJUMS LATVIJAS OSTĀS
2007. – 2014. GADĀ (tūkst. t)

5,2

-10,4

2,5

3,4

-5,7

-1,6

1,4

6,0

1,1

11,8

13,3

12,2

-35,3

-3,4

37,0

1,9

2014./
2013., %

Ostas
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skaits TEU

SM informācija

melnie metāli un to
izstrādājumi
Kravas kopā

koksne

Roll on/Roll of

tūkst. m3

skaits

5 624,6

Ģenerālkravas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

28,2

25,0

2 779,9

2 311,1

110 196

585,6

362 297

3 632,1

6 650,7

7 676,3

7 772,8

1 053,6

14 900,1

1 418,2

520,4

14 935,3

2 545,6

120,2

2 500,6

2 070,6

111 068

596,7

381 099

3 908,8

6 781,6

7 030,2

2 526,3

2 080,7

92 315

475,0

387 603

4 148,4

7 071,4

10 204,7

7 111,4 10 280,3

907,1

14 041,8

1 414,0

1,0

0,5

-16,9

-20,4

1,7

6,1

4,3

45,2

44,6

-42,6

6,4

80,0

15,8

67,0

3 124,1

2 654,8

109 097

556,3

302 973

3 154,9

6 509,0

7 518,9

7 575,7

1 050,2

13 496,9

1 713,6

25 932,8 29 565,9 29 724,4 30 475,6 34 053,6 36 051,9 35 466,7 41 080,6

30,4

3 175,3

2 928,3

111 129

690,8

254 475

2 651,2

6 453,0

6 535,0

6 584,9

1 218,1

11 548,8

1 371,6

143,4

19,3

1 990,8

1 794,0

108 927

611,6

182 980

1 864,8

4 405,4

6 519,1

6 566,7

677,4

13 956,7

1 936,2

10,0

2014./
2013., %

292,6

87,9

2 258,0

2 041,1

2 952,1
3 291,3

96 585

650,0

210 953

1 912,9

4 807,7

5 358,7

82 896

508,9

211 840

1 875,4

4 781,7

naftas produkti

5 425,2

776,3

13 776,2

10 470,0
878,5

1 944,2

1 933,2

4 823,0

konteineri

2008

15 485,2 19 333,0 18 752,3 17 437,7 19 968,9 21 628,4 21 573,7 23 728,7

2007

Lejamkravas

koksnes šķelda

ogles

ķīmiskās beramkravas

Beramkravas

Kravu veidi

RAKSTURĪGĀKO KRAVU VEIDU SALĪDZINĀJUMS RĪGAS OSTĀ
2007. – 2014. GADĀ (tūkst. t)
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4 110,6

ogles

SM informācija

melnie metāli un to
izstrādājumi
Kravas kopā

koksne

Roll on/Roll of

tūkst. m3

skaits

508,2

5 228,8

1 104,1

7 806,3

2009

2011

2012

2013

201,5

3 664,7

2 376,9

136,9

6 616,4

2 811,1

145,8

7 866,2

1 749,7

126,6

7 441,9

1 566,3

8 747,3 10 949,8 11 156,5 10 322,1

2010

89,9

556,9

478,7

67 504

1 887,5

0,0

0,0

2 517,4

14 458,4

38,2

1,6

530,7

464,7

69 896

1 898,0

360,0

3,3

2 432,9

16 099,1

48,9

5,6

458,0

387,4

70 738

1 882,1

54,0

0,3

2 330,8

15 609,4

0,0

488,5

443,9

72 229

1 861,6

0,0

0,0

2 368,6

15 128,1

0,0

6,7

14,6

2,1

-1,1

-100,0

-100,0

1,6

-3,1

-100,0

-8,9

13,7

733,1

625,8

47 751

1 297,1

0,0

0,0

2 006,7

13 366,0

80,1

31 037,3 28 569,6 26 640,2 24 816,0 28 451,7 30 346,1 28 765,8 26 205,6

15,8

507,8

431,5

33 905

906,0

380

6,0

1 464,0

16 050,3

454,1

-1,5

-17,6

-21,4

-2,9

-22,9

2014./
2013., %

-100,0

15,7

443,9

377,6

54 173

1 355,1

14 068

142,1

2 111,1

15 029,6

1 492,1

15 879,1

104,3

5 852,2

1 520,8

7 957,9

2014

0,0

20,7

540,4

459,6

72 884

1 707,1

16 846

162,2

2 509,5

Ģenerālkravas

2 051,7
16 836,7

konteineri

343,3

4 460,0

2 673,6

8 594,3

2008

20 017,1 17 864,2 17 369,9 14 062,0 14 984,5 16 756,7 16 112,9

naftas produkti

jēlnafta

Lejamkravas

skaits TEU

3 241,2

ķīmiskās beramkravas

403,2

8 510,7

Beramkravas

koksnes šķelda

2007

Kravu veidi
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skaits TEU

SM informācija

melnie metāli un to
izstrādājumi
Kravas kopā

koksne

Roll on/Roll of

tūkst. m3

skaits

1 339,5

Ģenerālkravas

498,8
4 187,7

644,4
4 038,7

497,8

463,1

514,1
582,1

618

14,0

4 227

36,1

1 420,5

0

0,0

7 665

59,0

566,8

naftas produkti

konteineri

274,4

196,4
522,9

912,8

818,7

25,1

1 418,2

1 854,3

2008

jēlnafta

Lejamkravas

1 226,3

labība un tās produkti
127,2

1 880,5

Beramkravas

koksnes šķelda

2007

Kravu veidi

4 381,3

531,5

592,6

550,6

15 117

346,3

1 039

10,8

1 721,9

370,0

169,2

658,2

53,8

1 788,5

2 001,2

2009

4 383,8

444,6

972,8

889,3

9 330

207,9

1 796

18,2

1 912,3

382,2

123,9

565,5

73,5

1 412,0

1 905,9

2010

4 856,8

263,2

722,1

648,6

18 531

406,6

2 966

30,7

1 899,0

404,3

102,4

558,2

192,7

1 446,1

2 399,6

2011

7 431,4

487,4

905,2

808,6

29 746

680,8

4 120

41,0

3 005,1

179,1

149,0

410,2

162,7

2 943,9

4 016,0

2012

RAKSTURĪGĀKO KRAVU VEIDU SALĪDZINĀJUMS LIEPĀJAS OSTĀ
2007. – 2014. GADĀ (tūkst. t)

4 838,2

182,4

574,4

519,5

31 113

691,0

4 525

41,3

1 638,8

175,0

144,8

406,0

158,8

1 918,4

2 793,4

2013

5 299,8

4,3

505,8

455,8

36 264

780,8

3 615

38,5

1 312,0

162,6

134,1

352,6

79,8

2 753,5

3 635,2

2014

9,5

-97,6

-11,9

-12,3

16,6

13,0

-20,1

-6,8

-19,9

-7,1

-7,4

-13,2

-49,7

43,5

30,1

2014./
2013., %
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VĒSTURE MĒDZ ATKĀRTOTIES
Neskatoties uz sarežģīto ģeopolitisko un starptautisko situāciju,
Rīgas brīvostā pārkrauto kravu apjoms turpina augt, kas ir tiešs
ostas un tajā strādājošo stividorkompāniju nopelns. Bet, ja ostas
rādītāji liecina par pozitīvu kravu dinamiku, tad visai neizprotams
ir Rīgas brīvostas valdes valsts pārstāvju negatīvais ostas pārvaldnieka Leonīda Loginova darba novērtējums un centieni priekšvēlēšanu gaisotnē nomainīt ostas pārvaldnieku.
Patiesībā tas nav nekas jauns, jo Loginovu atbrīvot no ostas pārvaldnieka
amata ir mēģinājuši daudzi, jo īpaši Latvijas politiskās skatuves debitanti. Tāds
2003. gadā bija „Jaunais laiks” ar Einaru Repši priekšgalā. Kļūstot par Ministru
prezidentu, pirmais, ko Repše izdarīja, – atsauca valsts pārstāvjus no Rīgas
brīvostas valdes un paziņoja, ka ostas pārvaldnieka Leonīda Loginova dienas
ir skaitītas, jo ostas pārvaldes lēmumi rada valstij zaudējumus un nākotnē šī
situācija varētu kļūt vēl sliktāka, līdz ar to mazinot ostas konkurētspēju.
Arī turpmākajos gados sprādzienbīstamas bumbas daudz reižu atradās Rīgas ostas pārvaldnieka krēsla tuvumā. Visbeidzot 2011. gadā nāca valsts lielās
reformas ar galveno reformatoru Valdi Zatleru un viņa padomnieci Sandru
Sondori-Kukuli, kuri tautai apsolīja vienreiz par visām reizēm iztīrīt Rīgas ostu
no nelikumībām un, protams, arī Leonīda Loginova.
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Top Krievu salas terminālis.
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Satiksmes ministrs A. Matīss iepazīstas ar būvdarbu gaitu Krievu salā.

Ostas darbības atbilstību labiem pārvaldības standartiem virākkārt pārbaudīja Valsts kontrole, norādot uz izsaimniekošanas pazīmēm. Diezin kāpēc
osta tiek padziļināta, nezin kam vajadzīgi jaudīgi velkoņi, lūk, tā esot tīrā naudas šķiešana. Neskatoties uz dažādām manipulācijām, Rīgas osta joprojām
kāpina kravu apstrādes apjomus, ostas pārvaldnieks vēl aizvien ir Loginovs,
bet Repšes un Zatlera debija Latvijas lielajā politikā izrādījās visai neveiksmīga, un Repšem arī otrreizējā atnākšana, kandidējot 12. Saeimas vēlēšanās,
neizdevās.
Īsi pirms 12. Saeimas vēlēšanām atkal aktuāls kļuva Leonīda Loginova atstādināšanas jautājums. Satiksmes ministrs Anrijs Matīss paziņoja, ka Krievu
salas projekta neveiksmīgas īstenošanas dēļ Rīgas brīvosta var zaudēt pusi
kravu un Eiropas Savienības fondu līdzekļus teju 100 miljonu eiro apmērā, tādēļ ostas valdei
UZZIŅAI
vajadzētu lemt par ostas pārvaldnieka Leonī- Septembra sākumā tika sasaukta
da Loginova atbrīvošanu. Par šādu paziņojumu Rīgas brīvostas valdes sēde, kurā
neizpratnē bija Rīgas brīvostas valdes priekšsē- četri valsts pārstāvji bija rosinājuši
dētājs Andris Ameriks. Viņš atzina, ka nav neaiz- no amata atbrīvot Loginovu, jo
vietojamu cilvēku, bet izteica neizpratni par to, viņš neesot noteiktajos termiņos
kas noticis dažu nedēļu laikā, jo, kad satiksmes ievērojis Krievu salas projekta rīcīministrs apmeklēja Krievu salu, nekas neliecināja bas plānu. Loginovs amatā tomēr
palika, jo pret atbrīvošanu nobalpar iespējamo projekta apdraudējumu.
Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Lo- soja četri Rīgas brīvostas valdes
ginovs: „Eiropas Savienības finansējums nav pašvaldības pārstāvji.
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apdraudēts un kravas
no Rīgas ostas neaizies,
ja vien valsts pārstāvji
netraucēs ar filozofiskiem apcerējumiem par
pastāvošiem riskiem
apgūt naudu. Uzņēmēji ir ieslēguši visus resursus, lai šo projektu
nevarētu nodot. Tāpēc
jānoņem Loginovs un
jāpārtrauc finansējums.
A. Ameriks (no kreisās), L. Loginovs, A. Matīss.
To arī mēģina darīt. Pagaidām mani gāzt nav
izdevies, bet nezinu, kas
būs nākotnē.”
Ekoloģiskā situācija
Rīgas centrā bija viens
no iemesliem, kāpēc līgumos par Krievu salas
infrastruktūras izbūvi
un ES finansējuma piesaisti tika paredzēts, ka
uz turieni tiks pārcelta
virknes kravu, tai skaitā ogļu, pārkraušana. Patlaban Eksportostā darbojas
divas stividoru kompānijas, kas pārkrauj ogles, – SIA „Strek” un SIA „Riga Coal
Terminal”. SIA „Strek” jau parakstījusi līgumu par biznesa pārcelšanu, savukārt
sarunas ar „RCT” vēl turpinās.
Rīgas brīvostas valde ir izstrādājusi un apstiprinājusi plānu, kā rīkoties, ja
„RCT” tomēr nepiekritīs pārcelt ogļu kravas. Tas ietver virkni „RCT” darbību
ierobežojošu soļu līdz pat līguma laušanai par
tiesībām darboties ostā, un uzņēmēji to labi
UZZIŅAI
Krievu salā tiek realizēts Latvi- apzinās. Pašreizējā situācija liek domāt, ka „RCT”
jas vēsturē lielākais investīciju vēlas pēc iespējas ilgāk saglabāt esošo situāciju
projekts, infrastruktūras izbūves un „noraut” Krievu salas projektu, tādējādi izkopējās izmaksas, kas pārsniedz vairoties no savu līdzekļu ieguldīšanas jau tieši
100 miljonus eiro, tiek finansētas pārkraušanas infrastruktūras izveidē Krievu salā.
no ES fondu līdzekļiem ar ostas, Osta ir izbūvējusi tikai piestātnes un dzelzceļa
valsts un pašvaldības līdzfinan- pievadus, savukārt ogļu pārkraušanas termināļu
sējumu.
būvniecība ir uzņēmēju ziņā. ■
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RĪGAS OSTAS ZIŅAS
KAM IZDEVĪGA RĪGAS BRĪVOSTAS
DISKREDITĒŠANA?
Rīgas brīvostas valdes loceklis Mihails
Kameņeckis: „Šogad Rīgas brīvosta uzrāda jaunus kravu apstrādes rekordus, turklāt kravu apgrozījuma pieauguma tendence ir sistemātiska – ar katru gadu tiek
pārkrauts aizvien vairāk un vairāk. Būtu
loģiski, ka šādai struktūrai, kas nemīņājas
uz vietas un neprasa no valsts palīdzību
parādu segšanai vai attīstībai, bet ar visu
labi tiek galā pati, tiktu veltīti pozitīvi vārMihails Kameņeckis.
di un sniegts atbalsts turpmākai attīstībai. Taču realitāte ir gluži cita – katrs, kam nav slinkums, meklē iespēju pateikt
ko sliktu vai nievājošu un noniecinošu. Tiek uzsūtītas visdažādākās kontroles,
inspekcijas un auditi, meklētas kļūdas pārvaldes atbildīgo personu darbībā,
nonākot pat līdz personiskiem apvainojumiem. Es teiktu, ka apzināti tiek kavēts ostas darbs, tiek likti šķēršļi un darīts viss iespējamais, lai osta nestrādātu.
Brīžiem šķiet, ka starp mums pašiem ir kāds iekšējais ienaidnieks, kura mērķis
ir iznīcināt visu līdz šim sasniegto. Taisnojoties un pierādot patiesību, tiek nepamatoti tērēti resursi un laiks, ko varētu izmantot ostas attīstībai.
Viens no pēdējiem spilgtākajiem piemēriem ir investīciju baņķiera Ģirta
Rungaiņa izteikumi portālam ves.lv, kurā viņš saka, ka ostas uzņēmumos strādā maz cilvēku, algas ir zemas, apstrādātās kravas nedod pienesumu valsts
ekonomikai, bet atstāj tikai netīrību, kā arī praktiski netiekot maksāti nodokļi.
Ja mēs runājam par ostas uzņēmumu darbinieku algām, es varu piekrist – viņiem pavisam noteikti nav tik liela alga kā dažam investīciju baņķierim. Saka
jau, ka situācija „airBaltic” uzlabojas, bet ļoti iespējams, ka tās ir tikai manipulācijas ar skaitļiem. Atcerēsimies, ka tieši skaitļi un cipari ir investīciju baņķiera
stiprākā puse, un nevienam nav noslēpums, ka labs grāmatvedis spēj jebkura
uzņēmuma bilanci sariktēt tā, kā vajag. Rungaiņa kunga stiprā puse ir aprēķini
un finanšu analīze, tajā pašā laikā, runājot par Rīgas brīvostu, netiek minēts
neviens skaitlis, neviens aprēķins. Tas izklausās pēc tukšas pļāpāšanas, kas neatbilst nedz šā cilvēka ieņemamajam amatam, nedz profesionālajam līmenim,
taču vienmēr atradīsies dzirdīgas ausis, kas no šiem vārdiem izdarīs attiecīgus
secinājumus un pūtīs burbuli arvien lielāku un lielāku. Varbūt tas ir kāda
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naidīga spēka pasūtījums, lai atkal iemestu akmeni un sašūpotu Rīgas brīvostas prestižu? Iespējams, ka šiem izteikumiem ir pavisam cits uzdevums – saceļot kārtējo nepamatoto ažiotāžu ap Rīgas brīvostu, tiek novērsta sabiedrības
uzmanība no citām, daudz būtiskākām problēmām. Piemēram, „airBaltic”
pavisam drīz var pienākt grūti laiki, jo, iespējams, nāksies atdot valstij parādu,
ko valdība uz diskutējamas likumības pamata savulaik piešķīra šai kompānijai.
Atzīmēšu, ka līdzīgā situācijā naudu valstij vajadzēja atdot arī Ungārijas aviokompānijai „Malev”, kas noveda pie kompānijas darbības apturēšanas. Vai
„airBaltic” naudu valstij atdos? Varbūt, diskreditējot Rīgas ostas darbību, tiek
celts kādas politiskās partijas reitings? Pēdējos gados aizvien vairāk jūtama
politiskā ietekme ostas saimnieciskajā darbībā, taču gribu visiem likt pie sirds:
ārpolitikai ir jākalpo iekšpolitikai, nevis otrādi!
Piebildīšu, ka nenozīmīgu vai pat neesošu problēmu aktualizēšana ir
pasaulē un arī mūsu valstī bieži praktizēta stratēģija, kuras aizsegā ieinteresētajām pusēm ir viegli realizēt citus procesus. Nu, apmēram tā: kamēr vieni
skatās aizraujošu šovu, citi klusiņām nojauc ēku, kurā tas notiek. Mūsu valstī
nav likumu, kas aizliegtu cilvēkam runāt, diemžēl bieži šāda izrunāšanās rada
sociālas un ekonomiskas sekas. Es teiktu: labi, runājiet, kas jums ienāk prātā,
taču apzinieties, ka pēc jūsu vārdiem tiekat vērtēti jūs paši. Ja gribat būt
klauna lomā un gvelzt visādas muļķības, tad es jums to nevaru aizliegt. Tikai
nebrīnieties, ja pret jums sāk izturēties kā pret klaunu.
Atgriežoties pie Rīgas brīvostas ieguldījuma Latvijas ekonomikā, skaitļi runā
vislabāk: šogad Rīgas brīvostā ir pārkrauti 20,17 miljoni tonnu dažādu kravu,
un paredzams, ka līdz gada beigām apjoms pārsniegs 40 miljonus, kas ir vēl
nepieredzēts daudzums. Ko tad īsti mums dod viena pārkrauta kravas tonna?
Starptautiskā formula, pēc kuras tiek aprēķināta ostas darbības ietekme uz valsts
ekonomiku, parāda, ka vidēji katra Rīgas ostā pārkrautā tonna dod 13,78 eiro pienesumu valsts ekonomikai. Līdz ar to varam apgalvot, ka pagājušajā gadā, kad
osta pārkrāva 36 miljonus tonnu, valsts ekonomika kļuva par 496 miljoniem eiro
bagātāka. Varam viegli sarēķināt, ka, pārkraujot 40 miljonus tonnu, pievienotā
vērtība pārsniegs 550 miljonus eiro. Attiecībā uz nodokļu maksājumiem atzīmēšu: pagājušajā gadā kravu transportēšanā iesaistītie uzņēmumi pašvaldību
budžetos nodokļu veidā samaksāja vairāk nekā 30 miljonus eiro. Savukārt Rīgas
brīvostas uzņēmumu un Rīgas brīvostas pārvaldes kopējie nodokļu maksājumi
valsts un pašvaldības budžetos pārsniedza 45 miljonus eiro. Jautājums, vai tas ir
daudz, vai maz? Protams, vienmēr var gribēt vairāk, bet, lai to sasniegtu, ir rūpīgi
jāstrādā un visi pieejamie resursi, tajā skaitā brīvostas pārvaldes darbinieku laiks,
ir jāizmanto maksimāli efektīvi jaunu mērķu sasniegšanai, nevis daža laba balamutes vārdu atspēkošanai. Rīgas brīvostas spēkam ir noticējušas lielas pasaules
mēroga kompānijas, kas šeit iegulda savu naudu un plāno strādāt ilgtermiņā.
Kam ir izdevīgi to visu iznīcināt? Jautājums paliek atklāts.”■
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ATBALSTA RĪGAS JŪRAS LĪČA
ATTĪSTĪBAS PROJEKTU
Latvijas valdība akceptējusi paredzētās darbības Rīgas jūras līcī, rekonstruējot pieejas kanālu kuģu ienākšanai Rīgas ostā līdz Daugavas grīvai, kā
arī projekta īstenošanai nepieciešamo būvju – jaunas grunts izgāztuves un
virsūdens pagaidu grunts atbērtnes izveidošanu Rīgas brīvostas teritorijā pie
Rietumu mola. Kopējā pieejas kanāla rekonstrukcija būs 13 kilometru garumā.
Projekts tiks īstenots pa kārtām, tam plānots piesaistīt Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus, vienlaicīgi nodrošinot attiecīgu Rīgas brīvostas pārvaldes līdzfinansējumu. Pēc Rīgas brīvostas pārvaldes sniegtās informācijas,
projekta īstenošanas kopējās izmaksas būs aptuveni 71,14 miljoni eiro.
Rekonstrukcijas gaitā no kanāla gultnes izsmels līdz 14 miljoniem kubikmetru grunts, un pēc tās pabeigšanas Rīgas brīvostā varēs ienākt līdz
130 000 tonnu kravnesības tankkuģi un kravas kuģi ar kravnesību līdz 175 000
tonnām.
Projekta īstenošanas laikā Rīgas jūras līcī paredzēts veikt kuģu pieejas
kanāla rekonstrukciju posmā no pieņemšanas bojas līdz Daugavas grīvai,
kā arī izmantot esošo grunts izgāztuvi izsmeltās grunts deponēšanai. Tāpat
plānots izveidot jaunu grunts izgāztuvi izsmeltās grunts deponēšanai un
izveidot pagaidu grunts atbērtni ar ekspluatācijas laiku ne ilgāku par desmit
gadiem Rīgas brīvostas teritorijā pie Rietumu mola, kur īslaicīgi tiks uzglabāta
grunts, kuras inženierģeoloģiskie rādītāji atbildīs tam, lai to varētu izmantot
būvniecībā.
Kanāla rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums tika sākts jau 2008.
gadā, bet 2011. gada pavasarī Vides pārraudzības valsts birojs izdeva ietekmes
uz vidi noslēguma ziņojumu. Savukārt 2011. gada 30. maijā biedrība „Koalīcija
dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai” Administratīvajā rajona tiesā
iesniedza pieteikumu ar lūgumu atzīt par prettiesisku Rīgas brīvostas valdes
lēmumu par Rīgas ostas pieejas kanāla rekonstrukciju. 2012. gadā Administratīvā rajona tiesa pieteikumu noraidīja, taču biedrība vērsās Administratīvajā
apgabaltiesā ar blakussūdzību, kuru izskatot Administratīvā apgabaltiesa
konstatēja, ka lēmums par rekonstrukciju ir jāpieņem Ministru kabinetam.
Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam norādīts finansējums pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas kārtai 21,34 miljonu
eiro apmērā, tai skaitā finansējums 18,14 miljonu eiro apmērā no Kohēzijas
fonda un 3,2 miljonu eiro apmērā no privātiem līdzekļiem, ko segtu Rīgas
brīvostas pārvalde, skaidro Satiksmes ministrijā, norādot, ka šis finansējums
ir indikatīvs. ■
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„DINA” PIEVIENOJAS OSTAS SAIMEI
Rīgas brīvosta pēdējo gadu laikā aizvien pārliecinošāk nostiprina savas
līdera pozīcijas Baltijas valstu ostu vidū, kas ir rezultāts veiksmīgai Rīgas brīvostas attīstības programmas 2009–2018 realizācijai.
Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Rīgas vicemērs Andris Ameriks:
„Rīgas osta mērķtiecīgi uzlabo ostas tehnisko ekipējumu. Vispirms jau izveidojām velkoņu floti, kas tagad nodrošināta ar trim jaunākās klases kuģiem –
„Stella”, „Santa” un „Sfinksa”, kuri ir vieni no modernākajiem un jaudīgākajiem
velkoņiem Baltijas jūras reģionā. Tie ir ledus klases velkoņi, kas spēj lauzt 70
centimetru biezu ledu, ir aprīkoti ar moderniem navigācijas un radio sakaru līdzekļiem, mūsdienīgām un efektīvām ugunsdzēsības iekārtām, ko var izmantot ugunsgrēku dzēšanai uz ūdens un krastā, aizsardzības bonu izvietošanas
tehnoloģiju, kas nepieciešama naftas produktu ierobežošanai, kā arī piemēroti krīzes situāciju likvidēšanas darbiem, tai skaitā ledus laušanai Daugavas
grīvā un ostas teritorijā.
Tagad esam iegādājušies jaunu Igaunijā būvētu loču kuģi „Dina”, un pavisam drīz no Murmanskas Rīgā ieradīsies ledlauzis, ko Rīgas brīvosta iegādājās,
lai pilnvērtīgāk nodrošinātu ziemas navigāciju. Ledlauzis „Varma” jau pietiekami vecs, patiesībā „Varma” jau ir kuģu vecmāmiņa, remontdarbi izmaksā
salīdzinoši dārgi, tāpēc jauna ledlauža iegāde ir nepieciešamība.”
Tālākās nākotnes plānos esot iecere iegādāties helikopteru, kas palīdzētu
ločiem darbā sliktos laika apstākļos. ■
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Rīgas ostas kapteinis Eduards Delvers, kuģa
krustmāte Dina Gnitecka un Rīgas brīvostas
valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks.

Rīgas ostas kapteinis Eduards
Delvers: „Es kā ostas kapteinis esmu
patiesi priecīgs, ka osta var atļauties
iegādāties jaunāku tehniku. Kravu
apjoms ostā pieaug, te ienāk arvien
vairāk kuģu, tāpēc varam būt apJA valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš.
mierināti, ka ostas flotē ir jaudīgi un
moderni velkoņi, un tagad ir arī loču
kuģis, kas ļaus mums strādāt daudz
sarežģītākos laika apstākļos. Esošie
loču kuģi jau ir vakardiena, bet „Dina”
ir ātra un manevrēt spējīga, kas paaugstina kuģošanas drošību ostā.”
Brīvosta loču kuģi „Dina” iegādājās par 1,98 miljoniem eiro. Kopumā
brīvostas rīcībā ir pieci loču kuģi. „DiE. Delvers.
na” ir jūras loču kuteris ar alumīnija
korpusu, komfortabli aprīkots ar visu nepieciešamo drošības aprīkojumu
apkalpei astoņu Rīgas ostas loču nogādei uz un no kuģiem Rīgas jūras līcī un
ostas akvatorijā. Kuģa korpusa forma nodrošina kutera minimālu šūpošanos
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pie kuģa maksimāla ātruma vētrainā jūrā, kā arī minimālu ūdens uzņemšanu
uz klāja. Veiksmīga korpusa konstrukcija, kuģa modeļa izmēģinājuma rezultāti, kuģa būvētāja pieredze un zināšanas apliecina kuģa ekonomiskumu un
manevrēšanas spēju, ko nodrošina divu dzinēju darbība ar fiksētās kāpes propelleriem. Kuģa būvi veica „Baltic Workboats” Nasvā, Igaunijā. Ķīļa ielikšanas
datums – 2013. gada 7. februāris, ūdenī kuģi nolaida 2013. gada 31. oktobrī.
Kuģa garums – 19,7 m, platums – 5,1 m; divi Volvo Penta dzinēji ar kopējo jaudu 1296 ZS; kuģa ātrums – līdz 25 mezgliem. ■

DROŠĪBAS PASĀKUMI ILGTERMIŅĀ
Ostas policijas galvenais uzdevums ir operatīvi reaģēt uz iespējamiem riskiem videi un
cilvēkiem Rīgas brīvostas teritorijā, aktīvi iesaistīties krīzes situāciju
novēršanā savas kompetences ietvaros, kā arī
veikt preventīvo darbu.
Ostas policijai ir nodrošināta piekļuve Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apziņošanas sistēmai un starptautiskajam Ostu policiju ziņu
tīklam, kas dod iespēju laikus sagatavoties potenciālo risku situācijām.
Ostas policijas priekšnieks Valdis Voins: „Jau 2013. gadā tika apstiprināts Ostas aizsardzības plāns, kas paredzēts
Starptautiskajā kuģu un ostu aizsardzības koUZZIŅAI
Ostā darbojas ārkārtas situāciju plāns, deksā (ISPS). Dokuments tapis vairāku gadu
civilās aizsardzības plāns un darbības garumā un ietver plašu drošības pasākumu
plāns neparedzēta piesārņojuma likvi- loku, sākot no kravu pārkraušanas operāciju
dācijai. Ostas aizsardzības plāns paredz drošības līdz pat rīcībai ārkārtas situācijās,
konkrētas procedūras, kas jāveic uzņē- pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1060
mējiem, ostas pārvaldei un tai pakārto- „Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kratajām struktūrvienībām, kā arī nosaka vu apriti ostās”. Tieši pārbaudes ir tie prepreventīvos pasākumus, kas jāveic Rīgas ventīvie pasākumi, kas ļauj novērst riskus, jo
brīvostas pārvaldei un Ostas policijai.
savlaicīgi tiek identificētas problēmas. ■
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RŪPĒJAS PAR VIDES KVALITĀTI
Ostas policija sadarbībā ar Rīgas brīvostas Vides un attīstības departamenta darbiniekiem ir
veikusi vides monitoringa
tehnisko iekārtu izpēti, lai
iegādātos nepieciešamo
aparatūru, kas ļautu sistemātiski uzraudzīt un identificēt dažāda veida piesārņojumus Rīgas ostas
teritorijā. Pamatojoties uz
veikto analīzi, Rīgas osta
iegādāsies mobilas daudzfunkcionālas iekārtas, kas spēj fiksēt putekļu, dažādu smaku un ķīmisko vielu koncentrāciju dažādās ostas teritorijās.
Rīgas dome un Rīgas brīvostas pārvalde no ostas apkārtnes iedzīvotājiem
regulāri saņem pamatotas sūdzības par gaisa kvalitāti un ogļu putekļiem
gan brīvostā, gan tai apkārtējā teritorijā. Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks nosūtījis brīdinājuma vēstules piecām naftas produktu
un trim ogļu pārkraušanas kompānijām ar aicinājumu nekavējoties atrisināt
gaisa piesārņojuma problēmu. Piesārņojošās darbības B kategorijas atļaujas
nosacījumu atkārtotas neievērošanas gadījumā ostas pārvalde rosinās atbildīgās valsts institūcijas apturēt attiecīgo uzņēmumu darbību.
Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks: „Ievērojot iedzīvotāju sūdzības, 2014. gadā ir iegādāti papildu līdzekļi konkrētu monitoringa
un kontroles sistēmu ieviešanai, lai efektīvāk uzraudzītu tos termināļus, kuri
nodarbojas ar naftas produktu pārkraušanu un uzglabāšanu.”
„Riga Fertilizer Terminal”, kas sāka darboties 2013. gada beigās, tiek uzskatīts par paaugstinātas bīstamības objektu, tāpēc šeit ir veiktas papildu
pārbaudes, lai pārliecinātos par termināļa tehnoloģisko risinājumu un kravu
pārkraušanas drošību, tātad arī par cilvēku
un vides drošību. Terminālī tiek pārkrauts
UZZIŅAI
amonija nitrāts, un veiktās pārbaudes aplieci- Brīdinājuma vēstules nosūtītas naftas
na, ka šim kravas veidam ir zema detonācijas produktu pārkraušanas kompānijām
iespējamība, bet pats terminālis ir aprīkots ar „Woodison Terminal”, „B.L.B.”, „2T Termodernākajām drošības sistēmām, kas pēc minal” (agrāk – „Man-Tess”), „OVI Rībūtības izslēdz jebkurus riskus, piemēram, ga”, „VL Bunkering” un ogļu pārkrautādus, kas saistīti ar temperatūras paaugsti- šanas uzņēmumiem „Strek”, „LaCon”
un „Rīgas centrālais termināls”.
nāšanos, putekļu krāšanos utt. ■
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CIVILĀS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBAS
„RIGA FERTILIZER TERMINAL”
Jūlija sākumā Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
sadarbībā ar SIA „Riga
Fertilizer Terminal” Rīgas brīvostā rīkoja praktiskās vietēja līmeņa
civilās aizsardzības mācības, kuru mērķis bija
pārbaudīt un pilnīgot
kārtību un pasākumus,
kas noteikti uzņēmuma
civilās aizsardzības plānā un ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā, un to, kā objekta atbildīgie
speciālisti nodrošina sadarbību ar glābšanas, avārijas dienestiem un citām
valsts un pašvaldības institūcijām, veicot katastrofu pārvaldīšanas pasākumus
nevēlamu notikumu vai rūpniecisko avāriju gadījumā. Mācību scenārijs paredzēja, ka SIA „Riga Fertilizer Terminal” ir notikusi rūpnieciska rakstura avārija,
kā rezultātā ir arī cietušie.
Mācībās piedalījās ne tikai uzņēmuma darbinieki un VUGD amatpersonas,
bet arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, Rīgas
pašvaldības policijas, Valsts vides dienesta un Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki. Mācību ietvaros tika iedarbinātas arī objekta trauksmes sirēnas.
Latvijas likumi nosaka, ka tādos objektos kā SIA „Riga Fertilizer Terminal”
praktiskās civilās aizsardzības mācības ir jārīko regulāri. ■

RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE IZPILDA
VALSTS KONTROLES IETEIKUMU
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Rīgas brīvostas pārvalde, ievērojot Valsts kontroles ieteikumus, ir pilnveidojusi vairākus iekšējos normatīvos aktus un kvalitātes vadības sistēmas procedūras, izstrādājusi jaunus iekšējos normatīvu un procedūras, kā arī veikusi
grozījumus Rīgas ostas maksās.
Vairāku ieteikumu īstenošana prasīja intensīvu darbu un bija laikietilpīgs
process, jo risināmie jautājumi un izstrādājamie dokumenti (iekšējie normatīvie akti) saistīti ne tikai ar Rīgas brīvostas pārvaldes, bet arī ar ministriju un
citu institūciju kompetenci. Piemēram, kontroles procedūras ieviešanai par
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kuģu ienākšanas regularitāti un ostu sanitāro
maksu vēstures izvērtēšanā bija jāsadarbojas ar
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, kā arī jāveic grozījumi Ministru kabineta
08.10.2002. noteikumos Nr. 455.
Atalgojuma un piemaksu sistēmai Rīgas brīvostas valde apstiprināja grozījumus Rīgas brīvostas pārvaldes darba kārtības noteikumos. Arī
finanšu un grāmatvedības jomā Rīgas brīvostas
pārvalde ir pilnīgojusi vairākus noteikumus. Grozījumi Rīgas ostas maksās paredz iekasēt sanitāro maksu no kruīza un pasažieru kuģiem. ■
„Naftimpekss”.

PIEŠĶIR LĪDZFINANSĒJUMU RĪGAS
ZIEMEĻU TRANSPORTA KORIDORA
3. UN 4. POSMA PROJEKTĒŠANAI
Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstīja 1,78 miljonu
eiro liela Rīgas domes līdzfinansējuma piešķiršanu Rīgas Ziemeļu transporta
koridora 3. un 4. posma projektēšanai pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”
ietvaros. Pilsētas attīstības departamenta speUZZIŅAI
ciālisti norāda, ka Rīgas Ziemeļu koridora būvniecības iecere atbilst Rīgas pilsētas ilgtermiņa Saskaņā ar TEN-T projektu konattīstības stratēģijā līdz 2025. gadam noteiktajām kursa nosacījumiem Eiropas Koprioritātēm, kas paredz veicināt tranzīta un loģis- misija varētu finansēt 50% no
tikas attīstību, nodrošināt ērtu piepilsētas savie- projektēšanas izmaksām, savunojumu ar pilsētas centru, kvalitatīvu ielu tīklu, kārt atlikušos 50% finanšu līdzekkā arī pilnveidot transporta sistēmu un uzlabot ļu piesaista projekta pieteicējs.
satiksmes drošību.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes
projektu nodaļas vadītājs Ivo Dubkevičs: „Transporta koridora būvniecība, kas
sadalīta četros posmos, kopumā varētu izmaksāt aptuveni divus miljardus eiro.
Rīgas dome iecerējusi piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus, kas 1., 3. un 4. posmā
varētu sasniegt aptuveni 85% no kopējām izmaksām, bet 2. posmā, kura gaitā
paredzēts izbūvēt augsto tiltu vai iegremdēto tuneli Daugavas šķērsošanai, līdzfinansējums varētu būt aptuveni 50% apmērā. Rīgas Ziemeļu transporta koridora
projekta indikatīvais ieviešanas laika grafiks paredz, ka Brīvības ielas dubliera
būvniecība varētu tikt pabeigta līdz 2018. gada trešajam ceturksnim.■
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JAUDĪGI CELTŅI PAPILDINA
PĀRKRAUŠANAS TEHNIKAS PARKU
Ražošanas uzņēmuma „RIKON” izgatavotie celtņi ir papildinājuši SIA „Rīgas
centrālais termināls” (RCT) pārkraušanas
tehnikas parku. Divu jauno „Vitjaz” tipa
ostas celtņu ekspluatācija ļaus RCT būtiski palielināt beramo kravu un konteineru
pārkraušanas intensitāti.
RCT ir lielākā daudzfunkcionālā stividorkompānija Latvijā, kas piedāvā pakalpojumus jau kopš 1996. gada.
RCT izsludinātajā starptautiskajā konkursā par tiesībām izgatavot palielinātas
celtspējas celtņus „RIKON” uzvarēja, pateicoties „Aist” tipa celtņu ekspluatācijas
pieredzei, kuri jau trīs gadus veiksmīgi
tiek izmantoti ostā.
Tehnisko parametru ziņā „Vitjaz” tipa
ostas celtņiem ar šarnīra savienoto izlici
nav analogu Baltijas valstu ostās. Šie universālie celtņi ir paredzēti ekspluatācijai
greifera, āķa un konveijera režīmā.
„Vitjaz” tipa ostas celtņa celtspēja greifera režīmā ir 32 tonnas ar izlices sniegumu līdz 40 metriem, bet maksimālā celtspēja āķa režīmā ir 100 tonnu. Celtņi ir
aprīkoti ar automatizētiem teleskopiskiem sprederiem, kas domāti tādu jūras
konteineru pārkraušanai, kuru svars sniedzas līdz pat 40 tonnām. ■

JAUNAS IDEJAS OSTAS ATTĪSTĪBAI
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2014. gada 10. aprīlī noslēdzās trešais Rīgas brīvostas pārvaldes organizētais studentu radošo projektu konkurss „Osta pilsētai”, kurā interesantāko
ideju vidū atrodami gan priekšlikumi konteineru
termināļu attīstībai, gan plāns brīvostas vietējās komunikācijas un sabiedrības līdzdalības sekmēšanai.
Labākie studentu darbi tika noskaidroti, vērtējot sagatavotās prezentācijas un jauniešu spēju argumentēti pamatot savu izstrādāto projektu nozīmību.
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Konkurss notika divās kārtās. Pirmajā kārtā studenti iesniedza rakstiskus
darbus par dažādām ar ostu saistītām tēmām, bet finālā labāko darbu autori sacentās klātienē, prezentējot un aizstāvot savas idejas kompetentai
žūrijai.
Šoreiz studentu konkursā lielāko punktu skaitu saņēma Latvijas Jūras
akadēmijas 4. kursa studenti Jānis Miglāns un Raivis Krastiņš, kuri prezentēja
ideju, kā attīstīt Rīgas brīvostas infrastruktūru, liekot lietā neizmantoto potenciālu un veicinot izaugsmi konteineru termināļos. Tālāk ierindojās Rīgas
Tehniskās universitātes 3. kursa studentes Anna Gruzinska un Jūlija Jekimova,
iepazīstinot ar pasākumu plānu Rīgas brīvostas vietējās komunikācijas un
sabiedrības līdzdalības sekmēšanai ostas attīstības jomā, bet atzinību ieguva Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 4. kursa studenti Agris Bodnieks
un Mārtiņš Cēsnieks, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes 3. kursa studentes
Oļesja Aļeksova un Anastasija Potapova.
„Lieliski apzināties, ka mūsu valstī aizvien ir
UZZIŅAI
daudz sevi pierādīt gribošu jauniešu, kas tā vietā, Izglītojošo konkursu ciklu „Osta
lai atpūstos, ir gatavi ziedot savu brīvo laiku, lai
pilsētai” Rīgas brīvostas pārvalde
radītu jaunas idejas un izstrādātu konstruktīuzsāka 2012. gada pavasarī. Kovus plānus, kas sekmētu ostas un līdz ar to arī
pumā jau notikuši pieci konkurvalsts attīstību. Rīgas brīvosta ir viens no Latvijas
si – trīs, kuros savas radošās idejas
dzinējspēkiem, kas paver plašas izaugsmes ieaizstāvēja studenti, un divi, kuros
spējas sadarbībai ar daudziem starptautiskiem
tirgiem, veicinot Latvijas atpazīstamību un tēla piedalījās vecāko klašu skolēni.
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spodrināšanu arī tālākos ūdeņos,” stāsta konkursa žūrijas priekšsēdētājs Rīgas
brīvostas valdes loceklis Ivars Jakovels.
„Šis konkurss ir vēl viens pierādījums tam, cik svarīgi ir novērtēt mums
apkārt esošos līdzcilvēkus un vērīgi ieklausīties pasniedzēju sniegtajos padomos. Jau piedaloties konkursā, visi dalībnieki ir sasnieguši jaunas virsotnes,
un domāju, ka arī žūrijas izteiktie komentāri palīdzēs nākotnē daudz kritiskāk
izvērtēt savus darbus un radīt daudzas jaunas un progresīvas idejas,” pastāstīja Anete Zvaigzne, pirmā studentu konkursa uzvarētāja. ■

RO UZŅEM VIESU DELEGĀCIJAS
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2014. gada 1. jūlijā Austrijas prezidenta vizīties Latvijā ietvaros Rīgas brīvostas pārvaldē viesojās Austrijas uzņēmēju delegācija. Austrijas uzņēmējiem
prezentēja Rīgas ostas iespējas kravu pārvadājumu jomā, investīciju iespējas
Rīgas brīvostā, viņiem sniedza informāciju par uzņēmējdarbībai pieejamajām
teritorijām un infrastruktūras attīstības plāniem.
3. jūlijā Rīgas brīvostas pārvaldē darba vizītē viesojās Krievijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas prezidents Sergejs Katirins. Viņš tikās ar Rīgas
brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu, piedalījās braucienā pa Rīgas ostas
akvatoriju un tikās ar ostas kapteini Eduardu Delveru. Vizītes laikā apsprieda
jautājumus, kas skar Latvijas un Krievijas uzņēmēju sadarbības iespējas esošajā ģeopolitiskajā situācijā.
14. jūlijā pēc tikšanās ar valsts augstākajām amatpersonām Rīgas brīvostas pārvaldē darba vizītē viesojās
Japānas biznesa federācijas „Keidanren” viceprezidents un „Sumitomo
Mitsui Financial Group” vadītājs Masajuki Oku un viņu pavadošā delegācija astoņu cilvēku sastāvā. Delegāciju pavadīja Japānas vēstnieks Latvijā
Tošijuki Taga.
Svarīgos viesus Rīgas ostā uzņēma
Andris Ameriks un Masajuki Oku.
Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs
Andris Ameriks, kurš delegācijas locekļus iepazīstināja ar aktuālo situāciju
ostā, investīciju un sadarbības iespējām, kā arī infrastruktūras un loģistikas
attīstības plāniem. Ņemot vērā, ka SIA „Rīgas universālais termināls” ir netieša
Japānas kompānijas „Mitsui Corporation” investīcija Latvijā, darba kārtībā bija
iekļauta šā termināļa apskate. ■
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RĪGAS OSTAS KAPTEIŅDIENESTĀ
IEDIBINĀTA JAUNA TRADĪCIJA
Decembra sākumā Rīgas brīvostas
pārvaldes vadība un darbinieki, kā arī
Krasta apsardzes dienesta pārstāvji
viesojās Tīreļu mežniecībā, lai izvēlētos „Kapteiņa egli”, ko uzstādīt pie
Rīgas brīvostas Kuģu satiksmes vadības centra.
Kuģu satiksmes vadības centrs par
egles atrašanās vietu izvēlēts, jo šo
ēku zina un pamana visi ostā ienākošo kuģu kapteiņi, pirmkārt, tāpēc, ka
visa kuģu kustība un ienākšana ostā tiek koordinēta tieši šeit, otrkārt, Kuģu
satiksmes vadības centrs ir ēka 10 stāvu augstumā, kas redzama tālu aiz Rīgas
brīvostas robežām.
25 gadus vecā un 11 metrus augstā egle savulaik tika stādīta Slokas celulozes fabrikas vajadzībām, kura ekoloģisku un ekonomisku apsvērumu dēļ
darbību pārtrauca 1994. gadā.
Egli izvēlējās Rīgas ostas kapteinis Eduards Delvers, bet viņam palīdzēja
Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki un Krasta apsardzes dienesta pārstāvji.
„Kapteiņa egle” būs Ziemassvētku sveiciens ostā ienākošajiem kuģiem un
Rīgas viesiem. ■
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BIZNESĀ DOTAIS VĀRDS IR
SVARĪGĀKS PAR VISU
Arī tad, ja to izpildīt ir ļoti grūti vai reizēm šķiet pat neiespējami.
Tāds ir SIA „Strek” dibinātāja un vadītāja Mihaila Gaņeva dzīves
un darba kredo. Iespējams, tieši šāda attieksme pret lietu kārtību
jau pamatos ir iekodējusi kompānijas veiksmes formulu. Tagad
„Strek” dzīvo un strādā pārcelšanās gaidās.
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„Pie mums ir darba duna,” saka Jānis Šneiders, kurš SIA „Strek” strādā kopš
kompānijas dibināšanas 1991. gada rudenī. „Pārcelšanās nav tik vienkārša, jo
tādu saimniecību, kāda ir mūsu kompānijai, nav tik vienkārši pārcelt no viena
krasta uz otru, nemaz nerunājot par to, ka Krievu salā vēl būs arī jāiedzīvojas.
Mums ir tūkstotis un viens jautājums, kas un kā būs, bet līgums par pārcelšanos ar Rīgas brīvostas pārvaldi ir parakstīts un atpakaļceļa nav. Celtnieki
steidz jaunā termināļa būvniecību, bet mums steiga ne sevišķi patīk, jo, ja reiz
maksājam, vēlamies, lai visi darbi būtu paveikti vislabākajā kvalitātē. Cerams,
ka ogles no Krievijas joprojām nāks un mēs šo kravu varēsim apstrādāt arī
Daugavas otrā krastā.”
Lai cik nestabils ir pasaules energoresursu, arī ogļu tirgus, to apjoms vismaz „Strek” virzienā nav samazinājies, jo kompānija uztur labas attiecības un
ir noslēgusi ilgtermiņa līgumus ar piegādātājiem.
SIA „Strek” projektu vadītājs Vladimirs Makarovs: – Lielākā problēma ir
energoresursu cenas, kas kritušās divkārt, tāpēc aktuāls ir jautājums, vai
vispār šis bizness atmaksājas. Mūsu partneri, lai darbība būtu rentabla,
ir atraduši iespēju caur Rīgu vest augstvērtīgākas ogles. Varam vaimanāt
par Latvijas bēdīgajām tranzīta perspektīvām, bet tas neko nedos, jo visu
nosaka tirgus pieprasījums un cena. Ja naftas cena ir 60 dolāru par barelu
un ogļu cena 60 dolāru par tonnu, tad prognozēt, kā tirgus attīstīsies, ir
visai grūti. Tomēr, par spīti pat vispesimistiskākajām prognozēm, Rīgas osta
ir spējusi kāpināt kravu apgrozījumu, 2014. gadā pārsniedzot četrdesmit
miljonus tonnu, kaut vēl 2009. gadā eksperti skandināja, ka Rīga vairāk
par divdesmit pieciem miljoniem nepārkraus. Tagad visi eksperti ar savām
prognozēm ir izgāzušies. Spēkā ir vecā patiesība, ka termināļiem un ostai ir
jāstrādā ilgtermiņā un jābūt tālredzīgiem. Ja osta savlaicīgi nebūtu veikusi
Daugavas kanāla padziļināšanu, ja nebūtu attīstīts Žurku salas projekts
panamax tipa kuģu apkalpošanai, tagad ostas attīstība nebūtu iespējama,
bet ostas pārvalde īstajā laikā pieņēma pareizus lēmumus, un rezultāts ir
acīm redzams.
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Vladimirs Makarovs un Jānis Šneiders.

– „Strek” jau ir piedzīvojis laikus, kad ogles uz Rīgu nenāca. Kā teica
Mihails Gaņevs, ogles aizgāja, bet vēlēšanās strādāt palika, un ogļu
vietā terminālī apstrādāja koku. Vai arī tagad turat rezerves variantu
gadījumam, ja nu tomēr samazinās ogļu plūsma?
– Rezerves variants ir ielikts Krievu salas projekta ideoloģijā: Krievu salas
piestātnes ir gatavas jebkuras kravas apstrādei, un tas ļauj „Strek” plānot ģenerālkravu un beramkravu apstrādi. Piestātnes darba mūžs ir aptuveni simt
gadu, tāpēc jādomā tieši šādā perspektīvā – kādas kravas šeit varēs un tiks
pārkrautas simt gadu griezumā.
– Kādas varētu būt tās ģenerālkravas, ko apstrādātu jūsu
kompānija?
– Jau tagad beramkravu grupā parādās tāda krava kā celtniecības materiāli,
apsveram metāla kravu apstrādi. Pagaidām mūsu darbību ierobežo teritorija,
tāpēc ar cerībām skatāmies uz Daugavas kreiso krastu. Ja Krievu salas projektu, kā tas ir paredzēts, pabeigs 2015. gada rudenī, tad mēs uz Krievu salu savu
biznesu varētu pārcelt divu gadu laikā, kas nepieciešams būvniecībai un pārcelšanās procesam. Tomēr ļoti iespējams, ka vajadzēs ilgāku laiku, jo jaunajos
apstākļos būs jāpieslīpē un jāiedarbina tehnoloģijas, tāpēc plānot precīzu
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pārcelšanās grafiku nav iespējams. Terminālim ir jāstrādā nepārtrauktā režīmā un jāsaglabā darba spējas. Ja krava nāk, tā jāpārkrauj, lai kurā Daugavas
pusē mēs strādātu; ja terminālis kaut brīdi nespēs nodrošināt nepārtrauktu
darba grafiku, kravas aizies uz neatgriešanos.
– Vai no ostas pārvaldes puses ir noteikts laiks, kādā jums jāatstāj
Daugavas labais krasts?
– Visus šos procesus regulē Eiropa, kas ir Krievu salas projekta finansētāja.
Eiropas nauda tiek dota ar zināmiem nosacījumiem, lai sasniegtu noteiktus
mērķus, šajā gadījumā ir paredzēta ostas darbības pārcelšana uz Daugavas
kreiso krastu, atbrīvojot Andrejostu un Andrejsalu no ostas aktivitātēm. Pēc
projekta realizācijas nāk projekta uzraudzība, Eiropa sekos projekta izpildei
un projektu par pabeigtu uzskatīs nevis tad, kad būs uzbūvēts Krievu salas
terminālis, bet gan tad, kad tur savu darbību reāli uzsāks stividorkompānijas.
Bet nedomāju, ka kāds no termināļiem vēlēsies vilcināt pārcelšanos un maksāt
nomu, zemes nodokli un pildīt visas citas saistības Daugavas abos krastos.
– Cik finansiāli ietilpīgs jums ir šis projekts?
– Kad kompānija „Strek” uzsaka darbību ostā, tā neko neprivatizēja, jo
šajā vietā iepriekš nekā nebija. 1991. gada novembrī visu sāka no nulles un
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meklēja iespējas, kā purvainā vietā uzcelt termināli. Par to var stāstīt gandrīz
vai anekdotes, kā vienā dienā ieliek pamatus, bet nākamajā tie jau pazuduši
purvā. Līdz 1994. gadam bija uzbūvēts terminālis un piestātnes.
Gāja laiks, un tirgus diktēja savus noteikumus, tāpēc 2005. gadā piestātnes
rekonstruēja un, kad darbs bija pabeigts, Rīgas ostas pārvalde paziņoja, ka
pieņemts lēmums sabiedrības interešu vārdā ostas darbību no labā krasta
pārcelt uz kreiso krastu: Rīgas centrā vairs nevarēs strādāt un jums tiks ierādīta jauna vieta. Pēc būtības, pārejot uz Krievu salu, mūsu terminālis dotē
sabiedrisko interešu nodrošināšanu. „Strek” Krievu salā būs divas piestātnes
un dzelzceļa pievads, par ko gādā ostas pārvalde, bet viss pārējais tur būs
jāuzbūvē mums pašiem, kas izmaksās aptuveni piecdesmit miljonus eiro plus
pārcelšanās izmaksas, kas arī nebūs nekādas mazās.
– Ja kādam kaut ko sliktu grib novēlēt, tad saka: lai tu dzīvotu pārmaiņu laikā. Tomēr laikam jau arī jāsaprot, ka progresa vārdā nākas
daudz ko ziedot. Bet par pašu Krievu salas projektu runājot, šķiet, ka tas
jau ir tik sens kā pasaule.
– Kad salīdzinām, kā citur pasaulē tiek attīstīti līdzīgi projekti, redzam,
ka neviens ātrāk par septiņpadsmit līdz divdesmit gadiem netiek īstenots.
Ja Krievu salu pabeigs 2015. gada rudenī, tad Rīgas osta to būs realizējusi
nepilnu desmit gadu laikā, un no tik liela projekta viedokļa tas būs ļoti ātri.
Mūsdienās būvniecības process ir salīdzinoši ātrs, daudz ilgāku laiku aizņem
sagatavošanās process.
– „Strek” kravu apgrozījums ir pierādījums tam, ka kompānija spēj
pielāgoties un strādāt ar klientu.
– Panākumu ķīla ir tā, ka „Strek” vienmēr ir bijis uzticams partneris, kas strādājis kvalitatīvi un ātri. Pie mums regulāri ierodas delegācijas no Lielbritānijas,
Somijas, Zviedrijas, Spānijas, Turcijas, Brazīlijas. Tās ir valstis, kas pērk ogles un
vēlas pārliecināties, kāpēc viņiem būtu vērts tieši mums maksāt par pakalpojumu. Biznesā vienmēr jāievēro zināmi spēles noteikumi.
– Šādi spēles noteikumi attiecas arī uz ekoloģiju un vidi.
– Par vidi un ekoloģiju runājot, vispirms vērsīšu uzmanību uz to, ka, plānojot pilsētu, nevajag pieļaut dzīvojamo ēku celtniecību rūpnieciskās zonas
tuvumā. Otrkārt, pilnībā piekrītu, ka Rīgas iedzīvotājiem ir nepieciešams
svaigs gaiss, bet tad vajadzētu godīgi pateikt, kas ir lielākais gaisa piesārņotājs. Tā nebūt nav mūsu kompānija vai pat Rīgas osta, kopā ņemta, tas ir autotransports. Treškārt, ir nepieciešams izstrādāt normālu monitoringa sistēmu.
Tie būtu jautājumi, kas attiecas uz Rīgas pilsētas pārvaldību. Kas attiecas uz
mums, tad „Strek” ir uzstādījis gaisa kvalitātes novērošanas staciju, kas arī
parāda, ka netīrs gaiss nāk no pilsētas. Diemžēl zinātne, tai skaitā arī Latvijas
zinātnieki, nedod pārāk daudz atbilžu uz jautājumu, ko darīt, lai uzlabotu
gaisa kvalitāti. Pie daudziem risinājumiem mēs nonākam praktiskā darba un
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pieredzes rezultātā. „Strek” ir pārbaudījis sniega lielgabalu darbību un atzīst,
ka tā dod labus rezultātus. Mums ir noslēgts līgums par divu sniega lielgabalu
iegādi, kuri var strādāt gan ziemā, gan arī vasarā. Viens sniega lielgabals var
pārklāt teritoriju apmēram 50 līdz 100 metru rādiusā. Šādu sniega lielgabalu
mēs izmantosim jau esošajā teritorijā, ar to strādāsim arī Krievu salā un ļoti
ceram, ka esam atraduši labu variantu, kā cīnīties ar ogļu putekļiem. Domājot
par Krievu salu, ostas pārvaldei esam ieteikuši izskatīt iespēju ap termināli
izveidot vēja žogus, kas ir apmēram divdesmit metrus augsti un līdz pat
astoņdesmit pieciem procentiem samazina piesārņojuma nokļūšanu ārpus
ierobežotās teritorijas. Līdzīgu metodi jau izmanto Kanādā, tāpēc ceram, ka
laikā gaitā tas tiks realizēts arī pie mums. Krievu salā jau projektā paredzēts,
ka tur uzstādīs divas gaisa monitoringa stacijas, tāpēc bažām, ka terminālis
piesārņos apkārtējo vidi, nebūtu pamata.
– Krievu salā plānojat ierīkot slēgtās vai atklātās ogļu uzglabāšanas
teritorijas?
– Ogļu putekļi noteiktā koncentrācijā ir sprādzienbīstami, tāpēc ļoti nopietni jādomā par darba drošību. Vēl arī jāņem vērā ziemas apstākļi, kad var
būt intensīva snigšana, un tad ir jautājums, kas notiks ar noliktavām septiņu
hektāru lielā platībā? Vai tas neapdraudēs drošību, ja, piemēram, jumts
nespēs izturēt sniegs svaru? Slēgta būs vagonu izkraušanas sistēma, ogļu
drupināšanas sistēma, daļēji slēgta transportiera sistēma, bet ogļu krautnes
plānojam atklātās teritorijās.
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Jautāts par darbiniekiem, J. Šneiders saka: „Kā maksā, tā strādā, un tāpēc,
ka maksā, arī strādā. Ar darbaspēku nav problēmu. Ir radīta sistēma, kas dod
stimulu darbam.” Un V. Makarovs piebilst, ka kompānijā strādā nedaudz vairāk par 300 darbiniekiem, kuru izaugsmes iespējas ir no lāpstas līdz vadītājam.
Viss atkarīgs no paša cilvēka. Ostas tehnika ir ļoti dārga, tikai viens traktors
maksā vairāk nekā 29 tūkstošus eiro, tāpēc to kuram katram nemaz nevar
uzticēt, bet tiem, kuri nevēlas ievērot noteikumus un pakļauties prasībām,
kompānijā „Strek” nav vietas.
Arī attieksme pret darbiniekiem pieder pie kompānijas vadības stila, jo
augstu tiek vērtēts labs, profesionāls darbs un lojāla attieksme pret kompāniju. Vēl kompānijas vadību raksturo spēja veidot dialogu ar partneriem, izvērtēt prioritātes un uz visu skatīties pragmatiski. Bet visvairāk „Strek” priecājas
par laika apstākļiem, jo lietus ir viņu lielais sabiedrotais. Savukārt profesionāls
darbs ir „Strek” vizītkarte. ■
Anita Freiberga
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VENTSPILS OSTAS ZIŅAS
SATIKSMES MINISTRIJA
AIZSTĀV NOZARES INTERESES
Lai iepazītos ar Ventspils brīvostas attīstības projektiem un ar pilsētas un
brīvostas vadību pārrunātu aktuālos transporta politikas jautājumus, jūnija
nogalē Ventspilī ieradās satiksmes ministrs Anrijs Matīss.
A. Matīss kopā ar ministrijas delegāciju un Ventspils pilsētas domes un
brīvostas pārvaldes vadību apskatīja sāktos rekonstrukcijas darbus. ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts paredz ostas pievedceļu rekonstrukciju
līdz pilsētas robežai, tāpēc ar ministru tika pārrunātas iespējas, kā rekonstruēt
Fabrikas ielu arī ārpus pilsētas robežām, kur tālākais ielas posms ir ļoti sliktā
tehniskā stāvoklī.
Ministrs apskatīja Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritoriju, kur ar ES
līdzfinansējumu sākta divu jaunu ražošanas ēku būvniecība.
Viesi apmeklēja teritoriju „Ostas mežs 1”, kur ir potenciālā SIA „Baltic New
Technologies” naftas produktu pārstrādes rūpnīcas atrašanās vieta. A. Matīss
uzsvēra, ka SIA „Baltic New Technologies” iecerētais investīciju projekts būtu
ļoti liels ieguvums ne vien Ventspils, bet visas Latvijas ekonomikai.
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Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis (pa labi) stāsta par jaunajiem ostas projektiem.
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Novērtējot ostas attīstības virzienus, ministrs apmeklēja šogad atklāto SIA
„Ventplac” sauskravu termināli un 12. piestātnes būvlaukumu. Ministrs atzina,
ka abi objekti ir nozīmīgs ieguldījums ostas infrastruktūrā un papildu garants
ostas pozīciju noturēšanai konkurences apstākļos. ■

DISKUTĒ PAR AKTUĀLAJIEM TRANSPORTA
POLITIKAS JAUTĀJUMIEM
Ventspils brīvostas pārvaldē A. Matīss pārrunāja aktuālos transporta politikas jautājumus ar
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāju Aivaru
Lembergu, vietnieku Gunti Blumbergu, brīvostas
pārvaldnieku Imantu Sarmuli un vietnieku Igoru
Udodovu. Ventspils pārstāvji diskusijai izvirzīja
jautājumus par Eiropas Komisijas izstrādāto regulas projektu par ostu darbību, par slāpekļa emisiju samazināšanu no kuģiem un Pasaules Bankas
rekomendācijām attiecībā uz ostu darbību.
Regulas par ostu darbību pieņemšana nav
atbalstāma, jo direktīva samazinātu nacionālo
kontroli pār stratēģiski tik svarīgu ekonomikas
sektoru kā ostas, turklāt samazinātu ostu vispāAnrijs Matīss.
rējās attīstības iespējas un konkurētspēju. Šāda
direktīva būtu pārspīlēts regulējums no ES puses.
Runājot par iespējamo slāpekļa emisiju samazināšanu no kuģiem Baltijas
jūrā, svarīgi ir akcentēt, ka Latvija ir ļoti zaļa valsts un skābekļa ražotāja, tāpēc
nav pamata runāt par ekoloģisku problēmu. Savukārt prasību paaugstināšana kuģiem Baltijas jūrā būtiski pasliktinās Baltijas jūras ostu konkurētspēju.
Jebkuri papildu vides pasākumi kuģiem jāievieš tikai globāli vai vismaz visās
ES aptverošajās jūrās.
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Tāpat Ventspils brīvostas pārstāvji pauda viedokli par Pasaules Bankas
rekomendācijām attiecībā uz ostām – tajās joprojām ir vairāki nepieņemami
ieteikumi, kas, piemēram, varētu kavēt ostu kā rūpniecības centru attīstību un
nepieciešamās pārmaiņas ostu valdēs.
Starp Satiksmes ministriju un nevalstisko sektoru, piemēram, Tranzīta biznesa asociāciju, notiek ļoti laba un konstruktīva sadarbība dažādu jautājumu
risināšanā, vienotas pozīcijas formulēšanā un sava viedokļa aizstāvēšanā.
Tikai kopīgi strādājot var sasniegt labus rezultātus. Tā sākotnēji ES fondu
finansējums jaunajā plānošanas periodā ostu attīstībai nebija paredzēts, bet,
pateicoties Satiksmes ministrijas konstruktīvajam darbam, jautājumu izdevās
atrisināt pozitīvi.
„Mēs Ventspilī ļoti aktīvi paužam savu viedokli par svarīgiem jautājumiem
un aizstāvam savu pozīciju, jo uzskatām, ka tā stiprinām savas valsts pozīciju.
Ja visas ministrijas strādātu tā kā Satiksmes ministrija, tad Latvija savā attīstībā
tiktu daudz tālāk,” uzsvēra A. Lembergs. ■

VENTSPILS BRĪVOSTĀ ATKLĀTS
SAUSKRAVU TERMINĀLIS
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19. februārī Ventspilī atklāja vienu no pēdējo gadu nozīmīgākajām ostas
infrastruktūras būvēm – Ventspils brīvostas sauskravu termināli, kur turpmāk
tiks nodrošināti kokmateriālu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumi.
Jaunais sauskravu terminālis Ventspils brīvostā uzbūvēts Ventas kreisajā krastā starp Ventas tiltu un Apvedtiltu. Šā termināļa būvniecība bija
loģisks nākamais solis pēc Ventas tilta rekonstrukcijas par paceļamu tiltu,
kas ļauj ostas darbībai izmantot plašākas teritorijas. Līdz ar pirmā kravas kuģa pietauvošanos jaunajā piestātnē
2014. gada 19. februārī
notika simboliska jaunā sauskravu termināļa atklāšana. Termināli
no Ventspils brīvostas
pārvaldes nomās SIA
„Ventplac”, kas līdz
šim veica kokmateriālu pārkraušanu un uzglabāšanu SIA „Noord
Natie Ventspils TerVentspils brīvostas valdes priekšsēdētājs
minals” teritorijā.
Aivars Lembergs termināļa atklāšanā.
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Īstenojot sauskravu
termināļa būvniecības
projektu, uzbūvēts moderns terminālis ar 300
metru garu piestātni,
pie kuras Ventas gultne padziļināta līdz astoņiem metriem. Kravu
laukums ierīkots piecu
hektāru platībā. Tāpat
uzbūvēti jauni un rekonstruēti esošie dzelzceļa sliežu ceļi apmēram divu kilometru garumā.
UZZIŅAI
Terminālī realizētas vairākas jaunas idejas, Termināļa būvdarbus veica AS
piemēram, piestātnē iegremdēta stacija, no ku- „BMGS”, autoruzraudzību – SIA
ras var pieslēgties ūdensapgādei un elektrībai. „Witteveen+ Bos Latvia”. SausTāds risinājums nekur Latvijā pagaidām netiek kravu termināļa būvniecības
lietots, taču tas ļaus racionāli izmantot piestāt- kopējās izmaksas bija 13,4 milnes teritoriju. Pateicoties piestātnē izbūvētajam joni eiro, no kuriem 8,1 miljonu
dzelzceļam, klientiem varēs piedāvāt jaunu pa- līdzfinansēja ES Kohēzijas fonds,
kalpojumu – koksnes iekraušanu no vagoniem bet 5,3 miljoni eiro bija Ventspils
brīvostas pārvaldes ieguldījums.
tieši kuģos. „Jaunajā terminālī varēsim palielināt
koksnes pārkraušanas ātrumu un piedāvāt mūsu
klientiem konkurētspējīgākus tarifus,” stāsta SIA „Ventplac” valdes priekšsēdētājs Aivars Baude. ■

AKTĪVI RIT 12. PIESTĀTNES BŪVDARBI
Aktīvi noris Ventspils brīvostas 12. piestātnes izbūve, kas prasa vērienīgu
un sarežģītu konstrukciju ierīkošanu. Ik dienas 2 ha lielajā būvlaukumā un
piegulošajā akvatorijā rosās teju simt cilvēku, un darba duna dzirdama augu
diennakti – tiek dzīti pāļi, izbūvētas apakšzemes un virszemes komunikācijas.
Savukārt jaunais dīķeris jau pabeigts un sācis darboties vecajā vietā.
Galvenā būvdarbu veicēja jeb ģenerāluzņēmēja no Vācijas „HOCHTIEF
Solutions” pārstāvis projekta vadītājs Aleksandrs Vagners: „Piestātnes izbūve
ir gana laikietilpīgs, sarežģīts un arī atbildīgs darbs. Šobrīd mūsu koncerns
strādā pie dažādiem projektiem sešdesmit līdz septiņdesmit pasaules valstīs,
sākot no Tuvajiem Austrumiem, kur ir ļoti liels celtniecības tirgus – Emirātos,
Katarā, Saūda Arābijā –, un beidzot ar Bulgāriju, Rumāniju. Atzīšos, esmu
ļoti pārsteigts par to līmeni, ar kādu sastopamies Latvijā. Sadarbības uzņēmumiem „LNK Industries” un „Latvijas tilti” ir gan nepieciešamais tehniskais
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aprīkojums, gan arī ar mums vienota
izpratne par darba organizāciju, kas
nav mazsvarīgi. Jo patiesībā strādāt
līdzās, organizēt darbus vairākiem
uzņēmumiem vienlaikus nebūt nav
vienkārši. Šeit viennozīmīgi saskaros
ar Eiropas līmeni. Ik dienu būvobjektā nodarbināti vairāk nekā astoņdesmit cilvēku, bet atsevišķos gadījumos
Aleksandrs Vagners rāda, ka, ieklājot
darbinieku skaits ir vēl lielāks, pāratbilstošu grunti, segumu un komunikācijas,
sniedz pat simtu. Celtniecības prokraujlaukuma līmenis tiks pacelts uz
cesam līdzi seko vairāki būvuzraugi.
augšu vairāk nekā par pusmetru.
Iespējams, ka, no malas skatoties, nemaz nešķiet, ka darbi ir tik vērienīgi,
tomēr zem piestātnes seguma, kas
noslēgumā tiks uzklāts, slēpsies vērienīgas konstrukcijas, tāpat kā zem
ūdens.
Kopējās projekta izmaksas plānotas 15 538 047 eiro apmērā, darbi
tiek veikti četrās kārtās. Vairāk nekā
50% no izmaksām sedz Eiropas SaEnkursienu izbūve ir viens no
vienības Kohēzijas fonds. Pirmā kārta
sarežģītākajiem darbiem. Lai tā būtu droša
tuvojas nobeigumam. Projekta pēun turētos, 36 metru dziļumā tiek dzīti pāļi.
dējā kārtā tiks veikta piestātnes un
akvatorijas padziļināšana līdz 12,5 metru dziļumam. Rezultātā būs izbūvēta
jauna universālo kravu piestātne. ■

ZIEMAS OSTAS REKONSTRUKCIJA

LJG 2014

354

gg.indd 354

Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs atzīst, ka pienācis laiks atjaunot
Ziemas ostu, kas būvēta 19. gadsimta beigās. Šogad sāksies ostas rekonstrukcija, kuras gaitā paredzēts kapitāli pārbūvēt piestātnes hidrotehniskās konstrukcijas. Pilsētas iedzīvotāji un
viesi gan vairāk pamanīs to projekta daļu, kas paredz piegulošās teritorijas labiekārtošanu. Labiekārtošanā būs iekļautas interesantas un
neparastas formas – trīs veidojumi, kas simbolizēs jūras viļņus. To
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konstrukciju veidos betona atbalsta sienas ar speciālu faktūru, kas
pildītas ar kaltā granīta bruģi. Šajā
pašā teritorijā paredzēts uzbūvēt
autostāvvietu 39 transporta vienībām, lai ostas darbiniekiem un
Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu komandām būtu, kur novietot
savas automašīnas. Sākotnēji bija
plānots Ziemas ostas rekonstrukciju sākt maijā, tomēr neplānoti
aizkavējusies iepirkuma procedūra
un līdz ar to arī paši darbi. Šobrīd
noris gatavošanās būvdarbu līguVentspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas
ma slēgšanai. Plānots, ka reāli darpiestātnes rekonstrukcijas vizualizācijas skices.
bi varētu sākties augustā.
Ziemas ostas rekonstrukcijas projekta realizācijas termiņš ir septiņi mēneši. Plānotās projekta izmaksas ir 2,9 miljoni eiro, kas ietilpst ES Kohēzijas fonda
līdzfinansētajā projektā „Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība”. ■

„URALHIM” IEGĀDĀJAS „VENTAMONJAKA”
AKCIJU KONTROLPAKETI
Ventspils domes priekšsēdētājs
Aivars Lembergs, AAS „Vienotā ķīmijas kompānija Uralhim” ģenerāldirektors Dmitrijs Koņajevs, AS „Ventamonjaks” direktoru padomes loceklis
Andrejs Višņausks un „ABLV Bank” padomes priekšsēdētājs Oļegs Fiļs septembra vidū paziņoja, ka kompānija
„Uralhim” ar 55% daļu kļuvusi par Baltijā lielākā šķidrā amonjaka pārkraušanas termināļa „Ventamonjaks” galveno
akcionāru. Ventspils pilsētas mērs un Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs
Aivars Lembergs: „Terminālis vienmēr bijis stratēģiski nozīmīgs gan ostai, gan
pilsētai. „Uralhim” kā jauns akcionārs spēs nodrošināt nepārtrauktu termināļa
noslogojumu. Tas savukārt pozitīvi atsauksies uz visu nozari, kā arī Ventspils
brīvostas darbību un iemaksām pilsētas budžetā. Tāpat ārkārtīgi būtiska ir
drošība, un „Uralhim” ievēro pašus stingrākos drošības noteikumus. Līdz ar to
attiecīgā darījuma pozitīvais rezultāts ir acīmredzams.”
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„Uralhim” ģenerāldirektors Dmitrijs Koņajevs: „„Ventamonjaks” daļu iegāde ir viens no soļiem, lai nodrošinātu kompānijas produkcijas piegāžu loģistikas drošību, jo uzņēmums veic piegādes uz dažādām pasaules malām.”
„Ventamonjaks” direktoru padomes loceklis Andrejs Višņausks: „Mūsu ilggadējā sadarbība ar „Uralhim” nesusi augļus. Tas, ka termināļa daļas iegādājies
pārkraujamās produkcijas ražotājs un kravu īpašnieks, dod terminālim ilglaicīgas darbības garantiju, un tas ir būtisks termināļa konkurētspējas faktors.
Tuvāko gadu mērķis – dubultot termināļa ikgadējos pārkraušanas apjomus.”
„Uralhim” ir viena no lielākajām kompānijām slāpekļa un fosfora minerālmēslu tirgū Krievijas Federācijā un NVS. Tās rīcībā ir jaudas, kas ļauj saražot
vairāk nekā 2,8 miljonus tonnu amonjaka, 2,5 miljonus tonnu amonija salpetra, 1,2 miljonus tonnu karbamīda, 0,8 miljonus tonnu fosfora un komplekso minerālmēslu gadā. ■

BEĻĢI INTERESĒJAS PAR
SADARBĪBU AR VENTSPILI

LJG 2014

Ventspils ir ieinteresējusi beļģus ar savu
brīvo ekonomisko zonu,
attīstīto prāmju līniju,
kas savieno to ar Eiropu un Skandināviju, kā
arī ar bagātīgo eksporta
preču tranzīta vēsturi no Krievijas un NVS
valstīm. Tādēļ Beļģijas
delegācija, kurā bija ap
divdesmit ostu un loģistikas kompāniju pārstāvju, septembrī viesojās Ventspilī. Delegācija tikās ar
Ventspils brīvostas pārvaldes, stividorsabiedrības „Noord Natie Ventspils Terminals”, prāmju operatora „Stena Line”, muitas pārvaldes, kā arī metālapstrādes uzņēmuma SIA „Malmar Sheet Metal” pārstāvjiem. Beļģi kā vizītes mērķi
Ventspilī minēja kontaktu meklēšanu un sadarbību transporta un loģistikas
jomā.
Beļģu kompānijas, kas darbojas transporta un loģistikas jomā, meklē alternatīvus preču eksporta un importa ceļus uz Krievijas un Āzijas tirgiem. Ventspils brīvosta viņiem šķiet saistoša jaunu loģistikas ķēžu izveidei. ■

356

gg.indd 356

3/9/15 9:33:48 PM

Ostas

REKONSTRUĒS VENTSPILS BRĪVOSTAS
PĀRVALDES KUĢU PIESTĀTNI
Ventspils brīvostas
pārvalde ir noslēgusi
līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju pilnsabiedrību „LNK Industries Group” par Ventspils brīvostas pārvaldes
kuģu piestātnes rekonstrukciju. Projekta kopējās izmaksas ir 2,29 miljoni
eiro, 85% izmaksu segs ES Kohēzijas fonds. Pilnsabiedrība „LNK Industries
Group” ar Ventspils brīvostas pārvaldi jau sadarbojusies vairākos vērienīgos
projektos, tādos kā Ventspils brīvostas 1. muliņa demontāža, 12. piestātnes
būvniecība, kā arī Ventas tilta rekonstrukcija, ko veica LNK grupas uzņēmums
„Latvijas tilti”.
Rekonstrukcijas projekta ietvaros tiks kapitāli remontētas piestātnes
hidrotehniskās konstrukcijas, kā arī labiekārtota piegulošā teritorija. Labiekārtošanā būs iekļautas interesantas formas, kas simbolizēs jūras viļņus. To
konstrukciju veidos betona atbalsta sienas ar speciālu faktūru, kas pildītas ar
kaltā granīta bruģi. Teritorijā paredzēts uzbūvēt arī autostāvvietu.
Vietu, kur stāv Ventspils brīvostas pārvaldes flotes kuģi, sauc arī par Veco
zvejas ostu vai Ziemas ostu (arī Vintrāfenu: no vācu Winterhafen – Ziemas
osta). Iespējams, jau Livonijas ordeņvalsts un Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā šī vieta izmantota kā patvērums kuģiem ziemas laikā. 19. gadsimta beigās te izbūvēta zvejas osta. Tagad tā ir piestātne Ventspils brīvostas
pārvaldes naftas savācējkuģiem, gultnes dziļuma mērīšanas kuģim „Skauts”,
ūdenslīdēju kuģim „Neptūns” un ekskursiju kuģim „Hercogs Jēkabs”. Vēl šeit
ir vieta diviem krasta apsardzes kuģiem. ■
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PRĀMJU LĪNIJĀM PIEAUG
PASAŽIERU SKAITS UN KRAVU APJOMS
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Kravu piegāde un pasažieru ceļošana, izmantojot prāmju līnijas Ventspils – Nīneshamna un Ventspils – Trāveminde, kļūst arvien pieprasītākos,
par ko liecina 2014. gadā ievērojami
pieaugušais pasažieru skaits un kravu apjoms šajās prāmju līnijās.
Ņemot vērā pieaugošo pasažieru
skaitu, prāmju operators „Stena Line”
ir ierīkojis vēl divas papildu biļešu
kases.
Baltijas valstīs un Skandināvijā lielākā prāmju operatora „Stena Line”
vadītājs Polijā un Baltijā Pedro Kančaja Kraļevskis: „Pasažieru plūsmas
pieaugumu veicinājusi vispirms jau
jaunā cenu politika, kā arī ērtā rezervēšanas sistēma. Mēs cenšamies kļūt
par pirmo zemas cenas prāmju pārvadātāju. Pasažieru ērtībai esam atvēruši jaunas mājaslapas Latvijā, Lietuvā
un Krievijā, kas ievērojami atvieglo vietu rezervēšanu uz prāmja. Jaunā cenu
politika un jaunā rezervēšanas sistēma uzreiz deva rezultātus.”
Šogad vislielākā pasažieru plūsma vērojama līnijā Ventspils – Nīneshamna.
Iespējams, pieaugumu sekmējis arī fakts, ka prāmju operators „Tallink” pēdējā
laikā operē tikai ar vienu prāmi no Rīgas uz Stokholmu. Tomēr vislielākais pasažieru pieaugums procentuālā izteiksmē vērojams Ventspils – Trāvemindes
līnijā. Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti
liecina, ka Ventspils viesi prāmjus min kā vienu no ērtākajiem un ekonomiski
izdevīgākajiem transporta veidiem, lai nokļūtu Zviedrijā un Vācijā.
Daudz aktīvāka darbība šogad manāma arī kravu pārvadājumu jomā. „Stena Line” pieļauj, ka tas ir saistīts ar intensīvāku uzņēmējdarbības un tirdzniecības attiecību attīstību starp Baltiju un Skandināviju. Pielāgojoties jaunajām
tendencēm, ir palielināts reisu skaits no Ventspils uz Nīneshamnu un atpakaļ
līdz sešām reizēm nedēļā. Arī uz Vācijas ostu Trāvemindi reisu skaits no Latvijas ostām (Ventspils un Liepājas) ir pieaudzis līdz septiņām reizēm nedēļā.
„Stena Line” reģionālais vadītājs Baltijas valstīs, Krievijā un NVS Aivars
Tauriņš: „„Stena Line” sadarbībā ar Krievijas dzelzceļa operatoru „TransContainer” piedāvā klientiem līnijservisu, kas ļauj nosūtīt konteinerkravas no
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Gēteborgas Zviedrijā līdz Samarai Krievijā. Pateicoties šai sadarbībai, Ventspils osta ir iekļauta multimodālā konteinerkravu piegādes loģistikas ķēdē.
Multimodālā pārvadāšana tiek īstenota, izmantojot dzelzceļu Zviedrijā no
Gēteborgas līdz Nīneshamnai, tālāk ar „Stena Line” prāmi līdz Ventspilij, bet
no Ventspils pa dzelzceļu uz Krieviju, Centrālo Āziju un Ķīnu.
„Noord Natie Ventspils Terminals” (NNVT) valdes locekle Viktorija Zeļenkeviča: „Runājot par sadarbību ar prāmju kompāniju „Stena Line”,
jāuzsver pozitīvs jaunums – prāmju
reisu skaita no Ventspils uz Zviedrijas ostu Nīneshamnu palielināšana
no iepriekšējām piecām līdz sešām
reizēm nedēļā. Prāmis uz Zviedriju
arvien vairāk sāk atgādināt ērtu tiltu
starp Baltijas austrumu krastu un Skandināviju, turklāt maršruts Ventspils –
Nīneshamna ir visīsākais savienojums šajā virzienā. Prāmis ceļā pavada 11
stundas un veic sešus reisus nedēļā – šis savienojums ir ļoti ērts kravu nosūtītājiem. Pateicoties tam, ir palielinājies Latvijas kravu eksports uz Zviedriju.
Piemēram, uz Skandināviju caur Ventspils ostu tiek vestas kokskaidu plātnes
no Bolderājas un dzelzsbetona bloki no Liepājas, Lietuvas dzelzsbetona konstrukcijas un citas kravas. Ventspils terminālis tradicionāli uzņem lielgabarīta
kravas, piemēram, Saldus uzņēmuma „Norplast” ražotos stiklšķiedras izstrādājumus – konstrukcijas naftas vadu aizsardzībai un milzīgus astoņus metrus
garus un četrus metrus augstus baseinus zivju audzēšanai. Kravas saņēmējs
atrodas Norvēģijā.”

PRĀMJU SAVIENOJUMI IR ĪPAŠI SVARĪGI
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris
Maldups: „Prāmju līnijām ir liela nozīme Latvijas tranzīta nozarē, tās Latvijas
ostas saistīta ar vairākām pasaulē ietekmīgākajām konteineru un ro-ro līnijām.
Īpaši jāuzsver kompānijas „Stena Line” nozīme tranzīta biznesā, jo šī kuģošanas kompānija ir viens no pasaulē lielākajiem prāmju operatoriem. Tāpēc vēl
jo vairāk ir gandarījums, ka tieši „Stena Line” nodrošina mums tik svarīgos
prāmju savienojumus no Ventspils uz Nīneshamnu Zviedrijā un Trāvemindi
Vācijā, kā arī no Liepājas uz Trāvemindi.
Uzskatām, ka „Stena Line” ir labas perspektīvas piedāvāt jaunas iespējas
konteinerkravu pārvadājumu attīstībai Krievijas un Āzijas tirgu virzienā. Šobrīd Latvijai ir labākā pieredze no Baltijas valstīm konteinervilcienu attīstībā.
Būtu svarīgi iekļaut šos vilcienus kopīgā loģistikas ķēdē ar „Stena Line” jūras
maršrutiem un piedāvāt gan skandināvu un vācu, gan Krievijas un austrumu
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tirgu kravu īpašniekiem. Vēl viens būtisks aspekts, ko būtu svarīgi atzīmēt, ir
dzelzceļa līnijas Ventspils – Rīga iekļaušana TEN-T Ziemeļjūras – Baltijas jūras
transporta koridorā, kur 2014.–2020. gadā paredzēts veikt infrastruktūras
modernizāciju, kas tiks finansēta no jaunizveidotā Eiropas infrastruktūras
savienošanas instrumenta (CEF).
Viens no svarīgākajiem jautājumiem Latvijas ostu un speciālo ekonomisko
zonu tālākā izaugsmē ir loģistikas un distribūcijas centru attīstība, uzsvaru
liekot uz Āzijas un Tālo Austrumu valstu kravu piesaisti. Latvija var kalpot
par Āzijas un Tālo Austrumu valstu (Ķīna, Koreja) kravu distribūcijas centru
Baltijas un Skandināvijas tirgū, kur prāmju pārvadājumu savienojumi ir īpaši
svarīgi.”■
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NNVT JAUNI IZAICINĀJUMI
SIA „Noord Natie Ventspils Terminals” valdes locekle Viktorija Zeļenkeviča:
„2014. gads NNVT bijis īpaši ražīgs un saspringts. Ir izdevies apkalpot daudz
dažādu kuģu ar daudzveidīgām kravas vienībām. Paralēli jau ierastajiem zivju
miltiem maisos un kokmateriāliem vairākos kuģos pēc kārtas citās termināļa
piestātnēs apstrādātas cukura kravas no Dānijas, savukārt divos kuģos pārkrauti Saldū ražoti lielgabarīta izstrādājumi no stikla šķiedras. Īpaši priecīgi
esam par to, ka Ventspils metālapstrādes uzņēmums SIA „Ventspils metināšanas rūpnīca” savas pirmās eksporta kravas nosūtīšanai uz Zviedriju izmantoja
mūsu termināļa pakalpojumus. Esam lepni par to, ka mūsu darbu novērtē un
saņemam pozitīvas atsauksmes no klientiem.
2014. gadā NNVT ienāca pirmais tiešais kravas sūtījums no Baltimoras, Ņūdžersijas štatā, ASV. Šo reisu organizēja uzņēmums „Atlantic Ro-Ro Carriers”,
kam ir liela pieredze tieši transatlantisko kravu pārvadājumu jomā. NNVT
priecājas par uzsākto sadarbību ar „Atlantic Ro-Ro Carriers”.
Veiksmīga sadarbība ar kuģu un dzelzceļa operatoriem, apkalpojot tranzīta koridorus, ir iespējama, pateicoties Ventspils brīvostas priekšrocībām – ir
dziļūdens piestātnes, osta ziemā neaizsalst, visas muitas procedūras tiek ātri
noformētas. Ventspils osta ir pieejama kravu novietošanai un ilgstošai uzglabāšanai, kas padara to par preču distribūcijas centru no jebkuras pasaules
nostūra uz Eiropu un Skandināviju. Pateicoties tam, ka Ventspils brīvostas
pārvalde uzbūvējusi jaunu koksnes termināli kompānijai „Ventplac”, kas agrāk
aizņēma NNVT teritoriju, kompānijai radušās papildu iespējas attīstībai šajā
virzienā.”■
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LIEPĀJAS OSTAS ZIŅAS
LIEPĀJAS OSTA PLĀNO IZDEVUMUS
G. Krieviņš: „Liepājas SEZ 2014. gada budžetā 66,4 procentus no izdevumiem veido Karostas kanāla attīrīšanas projekts, savukārt Liepājas ostas
padziļināšanai budžetā plānoti 11,55 miljoni eiro, kas ir 31,6% no kopējā budžeta apjoma. Šo projektu īstenošanai Liepājas SEZ pārvaldei 2014. gadā būs
jāpiesaista gandrīz 10 miljoni eiro liels kredīts.”
Liepājas SEZ izdevumi 2014. gadā sasniegs 36,6 miljonus eiro, no kuriem
ostas padziļināšanas projektam tiks tērēti 11,55 miljoni eiro, bet Karostas
kanāla attīrīšanai – 12,74 miljoni. SEZ darbībai plānoti 12,22 miljonu eiro
izdevumi, savukārt plānotais naudas atlikums gada beigās varētu nedaudz
pārsniegt 85 000 eiro.
No pašu ieņēmumiem SEZ attīstībā plānots ieguldīt 2,29 miljonus eiro,
kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā 2013.gadā. Celtniecībai plānots izlietot 807 300 eiro, savukārt kārtējiem remontiem – 484 100 eiro. 2014. gadā
paredzēta divu pārmiju rekonstrukcija, transformatora punkta uzstādīšana,
navigācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana, dzelzceļa un pārmiju kapitālie
remonti, kā arī ūdensvada un citi remontdarbi. Liepājas osta turpinās nomāt
trīs velkoņus, kuru uzturēšana un noma izmaksās 1,6 miljonus eiro.
450 000 eiro atvēlēti maksājumiem valsts budžetā. Tie saistīti ar pieņemtajiem grozījumiem Likumā par ostām, kas paredz Rīgas brīvostas pārvaldei,
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Ventspils brīvostas pārvaldei un LSEZ pārvaldei valsts pamatbudžetā ieskaitīt
maksājumus par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu.
Likuma grozījumi nosaka, ka ostu pārvaldes valsts pamatbudžetā ieskaitīs
tādu pašu maksājumu, kāds jau patlaban tiek iemaksāts pašvaldību speciālajā budžetā, proti, 10% no tonnāžas, kanāla, mazo kuģu, enkura un kravas
maksām.
Kā norāda Liepājas SEZ pārvaldnieks Guntars Krieviņš, maksa par ostas
pakalpojumiem tādēļ netiks celta, taču maksājumi valsts budžetā samazina
infrastruktūras attīstībā ieguldāmo līdzekļu apjomu. 450 000 eiro Liepājas
osta maksās arī pašvaldībai. Kopējie nodokļu maksājumi šajā gadā būs 1,6
miljoni eiro, tostarp arī sociālais nodoklis 704 700 eiro apjomā.
5,8% no visiem Liepājas SEZ izdevumiem veido kredītsaistības, kas 2014.
gadā plānotas 705 900 eiro apjomā. Apstiprināmajā budžetā nav iekļauti
izdevumi jauna kredīta ņemšanai, par ko drīzumā tiks izsludināts konkurss,
norāda G. Krieviņš.
Lielāko pašu ieņēmumu daļu Liepājas SEZ veido ostas maksas, kuras tiek
plānotas saskaņā ar prognozējamo kravu apgrozījumu. No ostu maksām
plānots iegūt 8,8 miljonus eiro. Otra lielākā ostas ieņēmumu pozīcija ir maksa
par telpu un teritoriju iznomāšanu. Kopumā SEZ teritorijā noslēgti 169 dažādi
nomas līgumi ar 115 uzņēmumiem un fiziskām personām, no kuriem plānots
iekasēt 1,16 miljonus eiro. 85,7% no šīs summas veido nomas līgumi par ostas
teritorijā iznomātajiem 2,1 miljonu kvadrātmetru, pārējos 14,2% veido nomas
maksas par SEZ teritorijām 22,86 miljonu kvadrātmetru platībā. ■

KRAVU PLŪSMA LIEPĀJAS OSTĀ IR STABILA
LSEZ Investīciju un mārketinga daļas vadītājs Ivo Koliņš: „Kravu plūsma
Liepājas ostā ir stabila, tomēr to, nenoliedzami, ietekmē līdz šim lielākā
ostas stividora LSEZ AS „Liepājas osta LM” ierobežotā darbība, kam iemesls
ir uzņēmuma mātes kompānijas AS „Liepājs metalurgs” maksātnespējas
radītās problēmas. Savukārt jāuzteic LSEZ SIA „Liepaja Bulk Terminal”,
kas, salīdzinot ar 2013. augustu, ir spējusi trīskāršot savu kravu apgrozījumu, tādējādi kompensējot citu ostas uzņēmumu kravu apgrozījuma
samazināšanos.”
Tas, ka rudenī beramkravas veido vairāk nekā pusi no visām kravām, skaidri
norāda, ka arī ostā sākusies graudu sezona. Tieši lauksaimniecības produkti –
labība un tās izstrādājumi – ir dominējošā kravu grupa Liepājas ostā. Piemēram, augustā pārkrauti 208,7 tūkstoši tonnu beramkravu, no kurām 64,2% jeb
127,1 tūkstotis tonnu bija labības produkti.
LSEZ SIA „Liepaja Bulk Terminal” termināļa vadītājs Juris Matvejevs: „Graudaugu raža šogad Latvijā, Krievijā un Kazahstānā ir virs vidējās, un tas nozīmē
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vien to, ka sezonai jābūt labai, ja vien politiskajā līmenī nenotiks kāda iejaukšanās tranzīta biznesa nozarē.”
Beramkravu segmentā otra lielākā kravu grupa ir būvmateriāli, savukārt
ģenerālkravu grupā lielāko apgrozījumu augustā veidoja ro-ro kravu plūsma,
ko nodrošina regulārā prāmja līnija Liepāja –Trāveminde (Vācija). Otra lielākā
ģenerākravu grupa ir kokmateriāli, bet lielāko daļu lejamkravu veidoja naftas
produkti un jēlnafta. ■

NO LIEPĀJAS KURSĒ PRĀMIS „PETERSBURG”
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Stividorkompānijas LSEZ SIA „Terrabalt” 46. piestātnē pietauvojās prāmis
„Petersburg”, kas kursē līnijā Zasnica – Baltijska – Liepāja – Ustjluga. Prāmja
līnijas operators ir kompānija „BFI”,
kas saistīta ar Krievijas dzelzceļu,
UZZIŅAI
Līdz šim no Liepājas ostas uz Trāvemindi (Vācija) bet ģenerālaģents ir privātuzņēkursēja divi prāmju operatora „Stena Line” prāmji, mums SIA „Alfastar”.
Liepājas ostas kapteinis Pēteris
kas nodrošināja četras ienākšanas reizes nedēļā. Kā
iepriekš norādījis Liepājas speciālās ekonomiskās Gudkovs: „Liepājas ostas noteikuzonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš, Liepājas ostai mi nosaka, ka, ienākot ostā jaunam
vienmēr ir bijis svarīgi nodrošināt prāmju satiksmi, prāmim vai mainoties prāmja kaptāpēc ostas maksu politika ir elastīga un draudzīga. teinim, pirmajās desmit ienākšanas
Prāmju līnijas dod ne tikai kravas un iespēju pasažie- reizēs ir jāizmanto loča pakalpojumi,
riem pārvietoties, bet arī atpazīstamību.
bet tā nav vienmēr. Tas ir pieredzes
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un pārliecības jautājums. Ja redzam, ka
prāmja kapteinis ir gatavs droši ievest
kuģi ostā un pats jūtas pārliecinoši, tad
atļaujam loča pakalpojumus neizmantot. Prāmji ir jaudīgi, aprīkoti ar divām
dzenskrūvēm un bieži vien ienāk un iziet no ostas arī spēcīga vēja apstākļos.”
SIA „Alfastar” valdes priekšsēdētājs
Valērijs Onackis: „Prāmis veiksmīgi ir ienācis Liepājas ostā un pēc ilgstošām sarunām esam līdzšinējā maršrutā Zasnica – Baltijska – Ustjluga iekļāvuši arī
Liepājas ostu. Šī ir tāda izmēģinājuma
ienākšana, kopīgi ar „Terrabalt” esam
uzsākuši darbu, lai jau vistuvākajā laikā
varētu gan atvest, gan aizvest kravas
un pasažierus. Ir prieks strādāt ar profesionāļu komandu, kāda ir „Terrabalt”.
LSEZ SIA „Terrabalt” tehniskais direktors Jurijs Solovjovs: „Pieredze mums
ir liela, strādāsim, un būs rezultāts. Jau
šobrīd kravu pārvadātāji zvana, intereUZZIŅAI
sējas, bet tagad, kad prāmis reāli sācis
Prāmis
„Petersburg”
ir 190 metrus garš, tā ietilkursēt, darbs būs intensīvāks. Šobrīd
pība
ir
1570
kravas
līnijmetru,
un tas var uzņemt
svarīgi ir nodrošināt vismaz 40 kravas
ne
tikai
kravas
treilerus,
bet
arī
dzelzceļa vagoautomašīnu. Ļoti gaidām, lai prāmis
nus.
Uz
prāmja
ir
arī
110
pasažieru
vietu.
sāktu darboties abos virzienos.”■

LIEPĀJAS SEZ VALDE DISKUTĒ PAR
AS „LIEPĀJAS OSTA LM” DARBĪBU
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde diskutēja par ostas lielākās stividorkompānijas LSEZ AS „Liepājas osta LM” darbību, kas ik gadus nodrošina
ostai stabilu kravu plūsmu. 2013. gadā līdz ar uzņēmuma mātes kompānijas
AS „Liepājas metalurgs” maksātnespēju ievērojami samazinājās kravu apgrozījums. 2012. gadā kompānija pārkrāva 2,67 miljonus tonnu, bet 2013. gadā
vien 1,47 miljonus tonnu, kas ir par 45% mazāk.
Kravu plūsmas intensitātes samazināšanās ir gan tieši, gan netieši saistīta ar AS „Liepājs metalurgs” maksātnespēju un ražošanas pārtraukšanu.
Pirmkārt, metāllūžņi kā izejmateriāls un tērauda stiegras un sagataves kā
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gatavā produkcija veidoja aptuveni
35% no visas kravu plūsmas. Otrkārt,
uzņēmumam, kura māteskompānija
ir maksātnespējīga un tiek gatavota
pārdošanai, ir grūti ilgtermiņā piesaistīt kravu īpašniekus un nodrošināt stabilu kravu plūsmu.
AS „Liepājas metalurgs” administrators Haralds Velmers kā LSEZ AS
„Liepājas osta LM” kapitāldaļu turētājs informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi par situāciju uzņēmumā un apliecināja, ka svarīgi ir stabilizēt
uzņēmuma darbību, optimizēt izdevumus un atbilstoši kravu plūsmai samazināt darbinieku skaitu.
Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks pozitīvi vērtē Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas vadītās valdības aktīvo iesaistīšanos maksātnespējīgā „Liepājas metalurga” problēmu
risināšanā. „Kreditori vienmēr grib atUZZIŅAI
Uzņēmums „Liepājas osta LM” no 2014. gada 31. gūt lielāku daļu no tā, ko ieguldījuši,
marta atbrīvojis 76 darbiniekus, no kuriem puse taču no tirgus ir spiediens uzņēmuir dokeri. No darba atbrīvoto sarakstā ir arī citu mu pārdot par zemāku cenu,” interprofesiju pārstāvji, tostarp biroja darbinieki. Līdz vijā „Rietumu radio” sacīja U. Sesks,
šim uzņēmumā bijis vairāk nekā 200 strādājošo, norādot, ka no uzņēmuma atlaisto
to skaits uzņēmumā ir svārstījies no 293 darbi- darbinieku un arī Liepājas interesēs
niekiem 2010. gadā līdz 309 darbiniekiem 2012. ir pārdošanas procesu pabeigt iespēgadā.
jami ātrāk. ■

„LIEPĀJAS OSTA LM” IEKRĪT „METALURGA” DĒĻ
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Tikai pirms gada Liepājas ostas stividorkompānija „Liepājas osta LM” lielus
plānus saistīja ar modernu kravu termināli ostas 50. piestātnē, kur varētu
pārkraut vismaz 800 tūkstošus tonnu gadā. Piestātne tika būvēta, pielāgojot
to tieši AS „Liepājas metalurgs” vajadzībām, un jaunā termināļa celtniecība
bija saistīta ar uzņēmuma modernizāciju, ražošanas jaudas un produkcijas
apjoma palielināšanos. Līdz ar „Liepājas metalurga” krahu ostas kompānijai
radās nopietnas finanšu grūtības, jo investīciju projekti, kas tika īstenoti par
„Liepājas osta LM” līdzekļiem, piesaistot bankas finansējumu, tika cieši saistīti
ar „Liepājas metalurga” attīstību. AS „Liepājas osta LM” valdes priekšsēdētājs
Pēteris Iesalnieks atzīst, ka pēdējo pāris gadu laikā ostas termināļa celtniecībā, infrastruktūrā, tehnoloģijās un jaunas tehnikas iegādē investēti gandrīz
desmit miljoni eiro, kam šajā situācijā nav reāla seguma, ņemot vērā naudas
summas, kam bija jāienāk no „Liepājas metalurga”. ■
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„LIEPĀJAS OSTAI LM” PIEMĒRO
TIESISKO AIZSARDZĪBU
2014. gada 27. maijā Liepājas tiesa ierosināja LSEZ AS „Liepājas osta LM”
tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) lietu. Maksātnespējīgās AS „Liepājas
metalurgs” maksātnespējas administrators Haralds Velmers norādīja, ka uzņēmumam „Liepājas osta LM” ir nopietnas grūtības pildīt parādsaistības, kas
izveidojās pēc „Liepājas metalurga” nonākšanas grūtībās, uzņēmumam kļūstot maksātnespējīgam. TAP ir nepieciešams, lai pilnībā īstenotu „Liepājas osta
LM” restrukturizāciju un rastu kopīgu risinājumu ar kreditoriem. TAP ir iespēja
ar kreditoriem veidot koordinētu ostas restrukturizācijas plānu, kā arī vienoties par tālāku „Liepājas osta LM” parādu segšanas kārtību, jo osta var tikt galā
tikai ar kārtējiem maksājumiem, bet nevar nomaksāt parādsaistības.
„Ir svarīgi, lai „Liepājas osta LM” iespējami ātrāk nonāk jauna īpašnieka
rokās, jo tikai tas varēs plānot jaunu kravu piesaisti ostai un uzlabot naudas
plūsmu. Pozitīva un būtiska atšķirība no „Liepājas metalurga” pārdošanas TAP
laikā, kur bija akcionāru strīdi, būs tā, ka jaunajam ostas īpašniekam piederēs
91,6% ostas akciju. Tas ļaus pilnībā pārvaldīt uzņēmumu un atjaunot „Liepājas
osta LM” darbību.
Pieņemot lēmumu par AS „Liepājas osta LM” pārdošanu, es rīkojos ne tikai
kā pārdevējs, bet arī kā ostas akcionāra pārstāvis, kuram ir būtiska uzņēmuma
nākotne. Pārdodot „Liepājas ostu LM” tiešajā piedāvājumā, būs iespējams
labāk novērtēt un salīdzināt iespējamo pircēju redzējumu par ostas turpmāko
attīstību. Reizē tas neizslēdz arī iespēju, ka kāds no investoriem būs ieinteresēts nopirkt gan „Liepājas ostu LM”, gan „Liepājas metalurgu”,” atzīst maksātnespējas administrators. ■

„LIEPĀJAS OSTU LM” ATDOD PAR SVIESTMAIZI
„Liepājas metalurga” (LM) administrators Haralds Velmers uzņēmuma
„Liepājas osta LM” akciju kontrolpaketi pārdeva par trīsarpus reizes zemāku
cenu salīdzinājumā ar augstāko piedāvāto. Kā raksta portāls „pietiek.com”,
Velmers atteicies uzņēmējam Kirovam Lipmanam par 555 000 eiro pārUZZIŅAI
dot LM meitasuzņēmuma „Liepājas Kā ziņo oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”,
osta LM” akciju kontrolpaketi un par „Liepājas ostas LM” akciju pārdošana bez izsoles
150 000 eiro pārdevis to citam pre- tika izsludināta šā gada 20. jūnijā. Bija paredzēts
tendentam – Konstantinam Gonča- pārdot 7 875 804 „Liepājas ostas LM” akcijas ar
rovam, kura iesniegtais piedāvājums nominālvērtību 1,40 eiro, kas kopā veido 11 026
esot atzīts par izdevīgāko, bet otrs 125 eiro jeb 95,16339% no 11 586 520 eiro lielā
izdevīgākais administratora ieskatā pamatkapitāla.
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bijis SIA „BE Projekts”
piedāvājums iegādāties
akcijas par 100 000 eiro.
LM meitasuzņēmumu „Liepājas osta LM”
bija paredzēts pārdot
atsevišķi no pamatražotnes, savukārt ostas
pakalpojumu pieejamību ražotnei garantēs jaunizveidotais meitasuzņēmums SIA „50. piestātne”.
Marta beigās izveidotā kompānija „50. piestātne” ir LM 100% meitasuzņēmums, un 16. aprīlī Liepājas SEZ valde deva piekrišanu modernizētās 50.
piestātnes nomas līguma izbeigšanai ar „Liepājas ostu LM” un šai piestātnei
piegulošās zemes iznomāšanai uzņēmumam „50. piestātne”. Administrators
skaidroja, ka tādā veidā tiek nodrošināts LM pārdošanas plāna galvenais
mērķis – uzņēmumam tiek nodrošināta pieeja ostas pakalpojumiem, savukārt
„Liepājas ostas LM” pārdošana atsevišķi spēšot atrisināt šā uzņēmuma problēmas – dramatisko kravu kritumu un finansiālo nestabilitāti. ■

VAI KĀDS IEKĀROS „LIEPĀJAS METALURGU”?

LJG 2014

Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu asociācijas prezidents
Vilnis Rantiņš biznesa portālam „Nozare.lv” sacīja: „Pasaules tirgus tendences ir īpatnējas. Aptuveni pirms desmit gadiem Ķīna ražoja kādus 15% no
pasaules tērauda, tagad tā jau ražo ap 50%. Tāpēc ar „Liepājas metalurgu”
ir visai problemātiski. Protams, es ceru, ka uzņēmumu kāds nopirks, jo tas ir
stratēģiski labā vietā, tieši pie ostas, bet situācija tirgū ir tāda, ka metalurģija
Eiropā zaudē nozīmi, patlaban te ražo ne vairāk par 10% no pasaules tērauda.
Tērauda ražošanas izmaksas Eiropā šobrīd ir augstas un konkurēt nespējīgas.
Lai gan ir cerības uz uzņēmuma pārdošanu, tomēr, ja skatās reāli un ņem vērā,
ka patlaban tēraudu ražo vairāk, nekā to kopumā pasaulē patērē, tad viss tik
ideāli neizskatās. Turklāt, jo ilgāk „Liepājas metalurgs” nestrādā, jo grūtāk būs
atsākt ražošanu – nišas, kuras uzņēmumam bija, sen jau ir aizņemtas, gada
laikā vecie klienti ir pazaudēti un konkurence nozarē ir dramatiska.
Manuprāt, visas „Liepājas metalurga” problēmas ir īpašnieku dēļ. Tas jau
sen ir pierādījies, ka īpašnieki, kuri uzņēmumā nav ieguldījuši savus līdzekļus,
ir pieraduši ņemt, nevis dot. Modernizācijā bija vismaz daļēji jāpiedalās arī
īpašniekiem ar savu naudu, tad attieksme būtu citāda. Un te es nerunāju par
ieguldījumiem no peļņas.”■
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VAI LIEPĀJAS OSTA KĻŪS
PAR NATO MILITĀRO KARABĀZI?
Liepājas osta varētu būt atbilstoša, lai nodrošinātu NATO militāro kuģu
piekļuvi Baltijas reģionam, uzskata atvaļinātais brigādes ģenerālis, bijušais
Aizsardzības ministrijas izpildsekretārs militāro spēju attīstības jautājumos
Gundars Ābols.
Aģentūra LETA ziņo, ka šī osta jau iepriekš no militārajiem aspektiem tikusi
novērtēta kā pietiekami piemērota, ne jau velti padomju laikā Liepājā bija
izvietots liels kara flotes kontingents. Turklāt Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Liepājas ostā jau pieder stāvvietas.
„NATO politiskā vadība uzdevusi militārajiem speciālistiem izvērtēt un iesniegt priekšlikumus. Speciālisti izvērtēs infrastruktūru un to, kāda veida kuģi
ostā varētu ienākt, tad, balstoties uz viņu atzinumiem, tiks meklēta iespējami
labākā bāzēšanās vieta, un es pieļauju, ka tā varētu būt Liepāja,” norādīja
Ābols.
Runājot par citiem iespējamiem risinājumiem NATO militārās klātbūtnes
palielināšanai Latvijā, Ābols pauž uzskatu, ka nepieciešams stiprināt pretgaisa
aizsardzības elementus, kas nozīmē daudz vairāk nekā tikai patruļlidmašīnas.
Patlaban Latvijā ir tikai tālās darbības radari, taču nepieciešami arī vidējās
vai tuvās darbības, kas uztvertu zemu lidojošus objektus.
„Vai nu to realizē ar NATO vai kopīgi ar pārējām
Baltijas valstīm, jo Latvijas budžets visu vienUZZIŅAI
laicīgi nespēs pacelt. Protams, nepieciešamas Pēc dalības NATO valstu ārlietu
pretgaisa aizsardzības ierīces. Varbūt nerunāsim ministru sanāksmē ārlietu miuzreiz par „Patriot” [raķešu kompleksu], bet ko nistrs Edgars Rinkēvičs uzsvēra,
tādu, kas spēj attiecīgi pretdarboties un nav tikai ka NATO Baltijas valstu drošībai
viegli pārnēsājamas ierīces,” piebilda Ābols. At- plāno būtiskus pasākumus – jau
vaļinātais ģenerālis arī uzskata, ka nepieciešama drīzumā Baltijā izveidot vēl vienu NATO patruļlidmašīnu bāzi un
ASV karavīru klātbūtnes pastiprināšana Latvijā.
„Ja šādi spēki atrastos katrā no Baltijas valstīm, kādu ostu pielāgot NATO militāro
kuģu piekļuvei.
tas būtu pietiekams drošības garants. Stratēģiski
jau pastāv problēma, ka lielākā daļa ASV spēku
nez kāpēc izvietota tālu prom Eiropā un pēc pašreizējām izmaiņām stratēģijā
tiem ir maza nozīme,” uzsvēra Ābols.
Ja NATO militārā pavēlniecība lems par ostas piestātnes izveidi kādā no
Baltijas valstīm, lai nodrošinātu NATO militāro kuģu piekļuvi reģionam, Liepājas osta šim nolūkam būtu iespēju ziņā vispiemērotākā, paziņoja aizsardzības
ministrs Raimonds Vējonis. ■
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LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS
ZONAS SIA „DG TERMINĀLS”
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „DG Termināls” dibināts 2000. gadā, un tā pamatdarbība ir tumšo un gaišo naftas produktu (benzīns, eļļa, dīzelis, mazuts u.c.), kā arī ķīmisko produktu
(benzols, darva, metiletilketons (MEK) u.c.) pārkraušana un uzglabāšana. 2002. gadā reizē ar SEZ statusa saņemšanu tika noslēgts
līgums ar Liepājas speciālo ekonomisko zonu par uzņēmējdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā.
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Uzņēmums veicis būtiskus ieguldījumus un uzlabojumus vides jautājumu risināšanā un sakārtošanā, nodrošinot, ka tehnoloģiskais process ir
drošs, pārredzams un videi draudzīgs.
Uzņēmuma darbība tiek organizēta
atbilstoši starptautiskajam Vides pārvaldības standartam ISO 14001:2004
(sertificēts kopš 2004. gada), kā arī
Kvalitātes vadības sistēmas standartam ISO 9001:2008 (sertificēts kopš
2007. gada).
Savukārt 2013. gadā uzņēmumam
piederošā naftas un ķīmisko produktu testēšanas laboratorija saņēma
LATAK akreditāciju atbilstoši standartam ISO 17025:2005 (naftas produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana,
naftas produktu paraugu ņemšana). Laboratorijā iespējams veikt naftas
produktu testēšanu pēc šādiem rādītājiem: blīvums, ūdens saturs, sēra masas
daļa, sāļu daudzums, krāsa (ASTM skala), frakcionālais sastāvs, kinemātiskā
viskozitāte, uzliesmošanas temperatūra, mehāniskie piemaisījumi u.c.
2014. gada janvārī ekspluatācijā pieņemts LSEZ SIA „DG Termināls” organisko eļļu attīrīšanas un esterifikācijas iecirknis, kas paredzēts biodīzeļdegvielas ražošanai. Līdz ar to uzņēmumam reģistrēta jauna struktūrvienība, kurā
ražošana tika uzsākta 2014. gada otrajā pusē.
Pārkraujamie un uzglabājamie produkti tiek transportēti no NVS, Baltijas
valstīm, Krievijas, Eiropas Savienības un citiem reģioniem. Transportēšana organizēta pa ūdensceļiem, autoceļiem un dzelzceļu, līdz ar to uzņēmuma rīcībā
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ir kuģu piestātne (garums 90 metru, dziļums 8 metri); četri dzelzceļa sliežu ceļi
ar kopējo garumu vairāk nekā 2 km; pārkraušanas estakāde, kurā vienlaikus
var pārkraut 42 dzelzceļa vagonus ar naftas produktiem un 14 vagonus ar
ķīmiskajiem produktiem (pārkraušanas ātrums 300–800 m3/h); autocisternu
noliešanas/uzpildīšanas tehnoloģiskās iekārtas. Uzņēmumā ir sertificēti auto
svari, kā arī dinamisko dzelzceļa svaru sistēma. Apsildāmo produktu uzglabāšanai un pārkraušanai darbojas divi 4 MW katli un tvaika ģenerators.
2014. gadā tika sākta jauna produktu uzglabāšanas rezervuāru parka
būvniecība, kuras gaitā demontēti vairāki nolietotie rezervuāri un uzbūvēti
septiņi jauni. Būvniecība pabeigta 2015. gada sākumā, līdz ar to rezervuāru
kopējā ietilpība pašreiz ir ap 70 000 m3. Mazākā rezervuāra tilpums ir 400 m3,
lielākā 5000 m3.
Uzņēmums turpina intensīvi ieguldīt ostas attīstībā, ieviešot jaunas tehnoloģijas, kuras nodrošina videi un cilvēkam draudzīgus tehniskus risinājumus. ■
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA „DG Termināls”
Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405
Tel. 634 24604; hub@dgterminals.lv
www.dgterminals.lv
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SALACGRĪVAS OSTAI
VĒL OZOLA MŪŽU
2014. gads Salacgrīvas ostai bijis nudien ražīgs un viens no labākajiem šajā gadsimtā – apstrādāti 332,5 tūkstoši tonnu dažādu
kravu, apkalpoti 114 kravas kuģi. Pati ostas pārvalde gada beigās
ar sirsnīgu pasākumu saviem ilggadējiem darbiniekiem atskatījās
uz aizvadītajiem 20 veiksmīgiem darba gadiem.

PLĀNOTI JAUNI KRAVU VEIDI
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Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais atzīst: „Pēdējo gadu pozitīvākais
rezultāts ir panākts ar veiksmīgu investīciju politiku, jo tieši privātais sektors
ir uzticējies ostas attīstībā ieguldīt ievērojamus līdzekļus. Šādā kopdarbībā ar
ostas pārvaldi ir sakārtoti kravas laukumi. 2014. gadā tika noasfaltēti vēl seši
hektāri, līdz ar to mūsu rīcībā jau ir 20 hektāri sakārtotu kravas uzglabāšanas
laukumu. Būšu atklāts – ar to ir atrisināta viena no lielākajām mūsu pēdējo
gadu problēmām.”
I. Īstenais liek noprast, ka tuvākā nākotnē ievērojami dažādosies ostā pārkraujamo
kravu sortiments, tādēļ
padomā ir arī slēgto noliktavu būve. Tā teikt,
stividori nesēž rokas
klēpī salikuši!
G a l ve n a i s k r av u
veids Salacgrīvā, līdzīgi
kā citās Latvijas mazajās ostās, ir kokmateriāli.
Pārvaldnieks atzīst, ka
patlaban sasniegts zināms līmenis šīs kravas
eksportā un pārvadājumu apjomi stabilizējušies. Visā valstī cērt tik
daudz, cik iespējams
saskaņā ar mežu apgūšanas programmām, un
Ivo Īstenais.
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tad šie kokmateriāli racionāli sadalās starp Vidzemes un Kurzemes ostām, ņemot vērā loģistikas izmaksas. Igaunijas koksne uz Salacgrīvu praktiski nenāk,
jo pārrobežu loģistikai ir savi nosacījumi, un sābri izmanto savas ostas, lai gan
Pērnavā ostas maksas ir krietni augstākas nekā Salacgrīvā.
Salacgrīvā šobrīd strādā divas stividorkompānijas – SIA „Salacas termināls”
un SIA „Salacgrīvas Nord termināls”. Kopumā būdams apmierināts ar stividoru
paveikto, I. Īstenais tomēr akcentē, ka osta cenšas dažādot kravu sortimentu, lai
šobrīd pārkraujamajiem kokmateriāliem, keramzītam, šķembām, kūdrai, reciklētajam asfaltam un zivju produkcijai klāt nāktu vēl citas kravas, jo osta ir multifunkcionāla un atrodas starptautiskās trases „Via Baltica” tuvumā. Turpat netālu,
Ainažos, sākas „Ziemeļu stīga”, kas cauri Valmierai aizved uz Pleskavu un tālāk
uz plašo Krievzemi. Kā teiktu Krišjānis Valdemārs: „Kāds plašs darba lauks!”

PRIEKŠOSTA KĀ NĀKOTNES OSTA
2014. gadā saņemts ietekmes uz vidi novērtējums gan nākotnē būvējamajai priekšostai, kas ir lielākais investīciju projekts, gan visai ostai kopumā.
I. Īstenais uzsver, ka nākotnē iecerēta jauna dienvidu mola izbūve, jaunas
piestātnes, pilnībā apgūstot priekšostu. Aiz ziemeļu mola ieplānots apgūt
teritorijas jaunu kravu uzglabāšanas laukumu izveidei, un tas, protams, prasīs
arī ostas robežu pārcelšanu. Šajos darbos paredzēts piesaistīt kā ostas pārvaldes, tā privātās investīcijas.
I. Īstenais: „Priekšā ir šo jauno teritoriju popularizēšana masu medijos un
starptautiskajās transporta un loģistikas izstādēs. Teiksim: „Nāciet, ir vieta
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apbūvei un kravām, būvējiet, attīstiet ražošanu!” Protams, šī reklāma būs
vairāk ar skatu uz rietumiem, lai gan esam gatavi apmeklēt arī tradicionālās
konferences un izstādes Maskavā un Minskā.
Ostas sekmīga funkcionēšana daudzējādā ziņā ir atkarīga no tās dziļumu
uzturēšanas darbiem. Tie notiks arī 2015. gadā, kad tiks atjaunots kuģošanas
kanāla dziļums, tāpat ir iecerēta zvejnieku piestātnes Kuivižos aprūpe. Tur ir
plānots uzcelt arī angāru zvejnieku vajadzībām, kur varēs uzglabāt piekrastes
zvejas rīkus un ierīkot telpas sadzīves vajadzībām.
„Kuivižu osta ir mūsu uzmanības lokā, 2014. gadā tur tika uzstādītas mola
ugunis, mēs rūpējamies par navigācijas būvēm, lai osta būtu droša kuģotājiem. Par zvejniekiem es gribētu runāt īpaši,” turpina ostas pārvaldnieks.
„Zvejniecība ir viena no tām tautsaimniecības nozarēm, kurai jāpievērš visa
mūsu uzmanība. Piekrastes zvejniekiem ir jādzīvo, tādēļ mēs tā rūpējamies
par Kuivižiem. Zvejas kuģi ir sagriezti, SIA „Baņķis” strādā ar diviem pēdējiem,
kas palikuši apritē mūsu pusē. Vēl gan ir zvejas laivas, un par piekrastniekiem
man sirds sāp visvairāk, jo šī zveja pārsvarā notiek hobija līmenī. Mums ir jāpriecājas par katru zvejnieku, kurš ir gatavs iziet jūrā.
Jā, Kuiviži mūsu pusē ir tāda zvejnieku citadele! SIA
UZZIŅAI
„Baņķis”, kas saimnieko Krišupītes labajā krastā, 2014.
Salacgrīvas osta
gadā noasfaltēja pievedceļu savam uzņēmumam, kur
Dziļums – 6,5 m
Atļautā iegrime – 5,6 m
jau gadiem sekmīgi attīstās zveja, zivju šķirošana, atvēKuģa garums – 115 m
sināšana, saldēšana un ledus ražošana. Ar šā uzņēmuma attīstību Kuiviži ieguva jaunu elpu.”
Kuivižu osta
Jāpiebilst, ka Salacgrīvas ostas pārvalde Kuivižu osDziļums – 3,0 m
tas sakārtošanā 2014. gadā ieguldījusi 52 000 eiro.

OSTAS PĀRVALDEI – 20. GADSKĀRTA!
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„Nav svarīgi, cik tonnu pārkrauj ostā, cik naudas tā nopelna. Ostas galvenais
uzdevums ir nodrošināt labvēlīgu vidi uzņēmējiem. Salacgrīvas ostā 100% tā
ir,” jubilejas reizē ar pārliecību teic Salacgrīvas ostas pirmais pārvaldnieks Jānis Megnis. Viņš atzīst, ka Ivo Īstenais ir otrais ilglaicīgākais ostas pārvaldnieks
Latvijā tūlīt aiz Ventspils brīvostas pārvaldnieka Imanta Sarmuļa.
Pats Ivo secina, ka viņam ir paveicies: „Es varu darīt to, kas man patīk!
Man nav jāiet uz darbu ar piespiešanos. Jūtos lieliski! Pats esmu piedzimis,
uzaudzis un izskolojies pie jūras, Lāņos, un mana profesija pēc Jelgavas
Lauksaimniecības universitātes pabeigšanas ir hidrotehnika. Varbūt man
tomēr vajadzēja startēt Jūras akadēmijā?! To sapratu, kad sāku strādāt. Mani
pirmie priekšnieki bija jūrnieki – Jānis Megnis un pieredzes bagātais Gunārs
Nartišs. Diplomprojekts bija saistīts ar Salacgrīvas ostas attīstību, un tagad
es zinu – lai kuģi droši varētu ienākt ostā, tās pārvaldniekam hidrotehniskās
zināšanas nav liekas.”
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Īsi pirms augstskolas
pabeigšanas Ivo Limbažu rajona laikrakstā
„Auseklis” pamanījis
sludinājumu, ka Salacgrīvā tiek meklēts ostas
pārvaldnieka vietnieks.
Pašam par lielu brīnumu konkursā uzvarējis.
Dažus gadus nostrādājis par pārvaldnieka
vietnieku, Ivo nu jau 17
gadus ir Salacgrīvas ostas vadītājs.
I. Īstenais ar labu vārdu piemin sadarbību ar
novada domi, kur vienmēr tiek uzklausīts ostas pārvaldes viedoklis.
Te profesionāli augstu
vērtējams ilggadējā
domes priekšsēdētāja
Dagņa Strauberga veikums. I. Īstenais: „Vienmēr tiek atrasts kompromiss. Dagnis ir izdzīvojis visus šos ostas rekonstrukcijas periodus, viņš zina, kā attīstāma piejūras pilsēta un osta.”
Ostas pārvalde iespēju robežās atbalsta jūrniecības tradīcijas – ik gadu
Salacgrīvā kupli apmeklēti ir Jūras svētki, nu jau otro gadu Bocmaņa laukumā notiek atraktīvi Zvejnieksvētki, kurus vada rosīgais novadnieks Dzintris
Kolāts, un arī Salacgrīvas krasta promenāde ir izveidota par ostas pārvaldes
līdzekļiem. I. Īstenais akcentē labo sadarbību ar lielāko zivju konservu ražotāju – akciju sabiedrību „Brīvais vilnis”. Tās valdes priekšsēdētājs Arnolds Babris
svētku reizē aicina ostas pārvaldi Salacgrīvai piesaistīt ro-ro tipa kuģus, tas
būtu izdevīgi AS „Brīvais vilnis”.
I. Īstenais teic, ka ideju satikties ar cilvēkiem, kuri stāvējuši pie pārvaldes
pirmsākumiem un devuši savu artavu ostas attīstībā, viņš lolojis jau vairākus
gadus: „Osta bez kravu nosūtītājiem, saņēmējiem, stividoriem, darbiniekiem
ir tikai tāds ģeogrāfisks punktiņš kartē.” Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzskata, ka osta ir augusi kā ozols – lēni, bet stabili.
Atliek vēlēt – tā turpināt! ■
Gints Šīmanis
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SKULTES OSTA – CETURTĀ
LIELĀKĀ LATVIJĀ
Skultes ostu nu jau kuro gadu stabili var dēvēt par Latvijas ceturto
lielāko ostu. Te apstrādā ne tikai komerckravas, bet tur godā arī
zvejasvīrus, tādējādi atbalstot seno arodu, jo daudzviet jau zvejnieki tiek uzskatīti par „etnogrāfisko materiālu”.

REKORDLIELS KRAVU APGROZĪJUMS
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Skultes ostas pārvaldnieks Igors Akulovs
2014. gadu dēvē par rekordlielu apjomu apguves
gadu Aģes upes grīvā izveidotās ostas vēsturē.
Pērn pārkrauti 742 tūkstoši tonnu visdažādāko
kravu, no tām 640 tūkstoši tonnu bija kokmateriāli – malka, papīrmalka, kurināmā un celulozes
šķelda. Krauts arī kaļķis, kūdra, labība, granulas,
apstrādātas zivis, un skultiešiem vienīgajiem Baltijas valstīs ir pašiem savs ogļskābās gāzes terminālis, kuru apkalpo īpašs gāzvedējkuģis.
2014. gadā Skultes ostā pavisam apkalpoti 222
Igors Akulovs.
kuģi. Nu jau tie visi ir jūras tipa kuģi, „Volgo-Balt”
apmeklējumi kļuvuši ļoti reti, jo šā tipa peldlīdzekļi savu mūžu ir nokalpojuši.
Skultes ostas padziļināšana ir devusi vēlamos rezultātus – ienākušo kuģu vidējais izmērs ir ievērojami pieaudzis, īpaši tas sakāms par kuģiem virs
5000 BRT, kuru īpatsvars 2014. gadā sasniedza 19% no apkalpoto kuģu kopējā
skaita.
No Skultes kuģi ar kokmateriāliem parasti dodas uz Somiju un Zviedriju,
kur mūsu zaļais zelts tiek izmantots papīra ražošanai. Kuģi ar citām komerckravām vairākumā dodas uz Rietumeiropas ostām.
Pēc Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša domām,
Skultes ostā realizētā dienvidu mola rekonstrukcija, kuras kopējās izmaksas bija vairāk par četriem miljoniem eiro, ostas akvatorijas paplašināšana
un kuģu kanāla padziļināšana ļauj ostiniekiem
būt pārliecinātiem par savām spējām iet preUZZIŅAI
tim jauniem izaicinājumiem. E. Grāvītis atzīst,
Skultes osta
ka sasniegtais mērķis – ostā var ienākt kuģi ar
Dziļums – 8,25 m
iegrimi līdz septiņiem metriem – ievērojami ceļ
Pieļaujamā iegrime – līdz 7,0 m
ostas konkurētspēju. No visām Latvijas mazajām
Kuģu garums – 140 m
ostām ar līdzīgiem parametriem var strādāt tikai
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Mērsraga osta. Skultē ievērojami uzlabota kuģošanas drošība, kā arī apstākļi
zvejas kuģiem.
I. Akulovs ar gandarījumu akcentē, ka osta var strādāt visu gadu, jo ir iegādāts ledus klases velkonis, kurš iepriekš strādājis vienā no Zviedrijas ostām,
nodrošinot ziemas navigāciju. Ledus klases velkoņa iegāde nozīmē, ka Skultes
ostas darbs neapstāsies pat bargā salā. Tā ir laba zīme gan stividoriem, gan
kravu nosūtītājiem. „Mēs esam pašpietiekami,” atzīst ostas pārvaldnieks.

VAI SKULTĒ BŪS LNG TERMINĀLIS?
Šo jautājumu ostiniekiem pēdējā laikā uzdod itin bieži, it īpaši pēc lietuviešu sasparošanās Klaipēdā un jaunāko ģeopolitisko notikumu kontekstā.
I. Akulovs atzīst, ka principā tas ir ne tikai ekonomiskās neatkarības, bet arī
politiskās izlēmības jautājums. Iespējamā projekta realizācija ir atkarīga no tā,
kādos termiņos notiks gāzes tirgus liberalizācija, kā arī kārtības, kādā gāzes
sistēmas operators nodrošinās visiem sistēmas lietotājiem un pretendentiem
vienlīdzīgu un atklātu pieeju sistēmai, sniedzot dabasgāzes pārvades, sadales, uzglabāšanas pakalpojumus. Jā, šobrīd ir uzņēmēji, kuri būtu gatavi šīm
investīcijām, bet kā būs pēc vairākiem gadiem?
E. Grāvītis uzskata, ka šajā jautājumā gala lēmums jāpieņem Saeimai, Ministru kabinetam un politiķiem. No veselā saprāta viedokļa raugoties, tieši
Skultes osta būtu vispiemērotākā sašķidrinātās gāzes terminālim, jo gāzesvads būtu jāizbūvē tikai 40 kilometrus.
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SKULTE IR GATAVA UZŅEMT PRĀMJUS
I. Akulovs ar paļāvību raugās nākotnē – osta ir gatava dažādot kravu veidus, tostarp apkalpot arī ro-ro kravas. Viņš uzsver, ka Skultes ostas infrastruktūra jau tagad ļauj apkalpot prāmjus. Protams, ir nepieciešamas korekcijas
piestātnēs, tās pielāgojot noteiktam prāmju tipam. Akcents gan tiek likts tieši
uz kravas prāmjiem, nevis pasažieru apkalpošanu. Viens no ostā strādājošajiem stividoriem nopietni pēta prāmju biznesa iespējas.
E. Grāvītis atzīst, ka nākotnē varētu būt interese Skultes ostā attīstīt kravas
prāmju līniju, tomēr ir jārēķinās ar nopietnu konkurenci – prāmji no Liepājas
un Ventspils atiet vai katru dienu, turklāt bargās ziemās ledus ceļš no Kolkas
līdz Skultei var būt kavējošs faktors.
Ostas pārvaldnieks kā pozitīvus priekšnosacījumus prāmju biznesam min
garāmejošo autostrādi „Via Baltica”, igauņu kravu nosūtītāju un autopārvadātāju arvien pieaugošo interesi tikt uz kuģa iespējami ātrāk, nemērojot
simtiem kilometru līdz Ventspilij, Liepājai vai Klaipēdai.

IR DZELZCEĻŠ. KUR TRANZĪTS?
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Patiesība ir skaudra – lai arī Skultei vienīgajai no Latvijas mazajām ostām ir
savs dzelzceļš (no ostas stacija atrodas tikai 4 km attālumā), tā efektivitāte vēl
arvien ir tikai nākotnes jautājums. Stividori stacijā ir izveidojuši sliežu pievedceļus un kravas laukumus, taču tranzītu „aprij” lielostas. Bieži sūrojamies par
dzelzceļa trūkumu nācies dzirdēt Mērsragā, taču tranzīta piesaiste mazajām
ostām vēl prasa lielus kapitālieguldījumus. Tieši ostās varētu attīstīt rūpnieciskos parkus, kur taptu pievienotā vērtība. Arī par „Rail Baltica” I. Akulovs ir
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piesardzīgs – vēl nav zināms, kur stiepsies šī starptautiskā ātrgaitas dzelzceļa
trase, un arī pats projekts ir vairāk politisks nekā tautsaimniecisks.
Lai gan Latvijas Mazo ostu asociācija vienmēr liek par sevi atgādināt, pie
galda Ministru Kabinetā daudzas mazo ostu vajadzības vienkārši tiek ignorētas. Tā birokrātiskās dzirnās pazuduši daudzi ar mazajām ostām saistīti projekti. Un tad patiesi jājautā: vai valsts ieinteresētība piejūras ļaužu eksistencē ir
tikai priekšvēlēšanu saukļu līmenī? Neviens mazo ostu projekts nav atbalstīts.
Runa taču nav par 100% budžeta finansējumu, bet gan par projektu līdzfinansēšanu no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Visvairāk neizpratnes radīja
atteikums atbalstīt divu velkoņu ledlaužu būves projektu mazajām ostām
(iecere – viens apkalpotu Roju un Mērsragu, otrs – Skulti un Salacgrīvu), kas
nodrošinātu ziemas navigāciju Rīgas līcī. Atliek alternatīva – iespēju robežās,
izmantojot komercbanku aizdevumus, pirkt lietotus ledus klases velkoņus, kā
to jau izdarījusi Skultes ostas pārvalde, un paļauties uz saviem spēkiem, tai pašā laikā atsakoties no citu, ne mazāk svarīgu projektu realizācijas. Taču vēl ir tik
daudz mazo ostu projektu, kuri prasīties prasās pēc nozares ministrijas sapratnes un līdzfinansējuma: krastu stiprināšana ostu teritorijās, ostu pievedceļu
rekonstrukcija, trokšņu barjeru izbūve. Vai mazās ostas tiks saklausītas?

ZVEJNIECĪBAI IR NĀKOTNE
Igors Akulovs Skultes ostas pārvaldē strādā kopš 2002. gada. Sāka kā pārvaldnieka Ervīna Grāvīša vietnieks, beidzis Latvijas Jūras akadēmiju tieši ostu
vadības specialitātē. Visus šos gadus viņa redzeslokā bijuši arī zvejnieki, kuri
izsenais bāzējušies Skultes ostā. Kā zināms, zvejas kuģi ostas pārvaldei gan
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lielu naudu neienes,
taču Skulte vēsturiski
ir zvejas osta, un ostas pārvalde no kravas
kuģiem spēj nopelnīt
pietiekami daudz, lai
radītu labu infrastruktūru vēsturiskajiem sadarbības partneriem –
zvejniekiem un viņu kuģiem. Piesaistot Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļus, kurus
administrē Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienests, īstenota
zvejas kuģu piestātnes
rekonstrukcija – rekonstruētas trīs piestātnes
ar kopējo garumu 344
metri, realizēti arī citi
projekti – uzcelta zivju
produkcijas pirmapstrādes ēka, kas aprīkota ar ledus ražošanas iekārtu, zivju transportieriem un šķirošanas līniju, kā arī
atdzesēšanas kamerām, un šajos projektos ir piedalījusies ostas pārvalde.
Kā atzīst ostas pārvaldnieks, ostā strādājošie zivsaimniecības uzņēmumi
pakāpeniski paplašina un atjauno savu zvejas floti un plāno arī turpmāku
attīstību krastā, piemēram, produkcijas uzglabāšanas telpu izbūvi.
Kā zināms, pieprasījums pēc zivīm ir pietiekams, un arī jaunajā programmēšanas periodā būs jauni projektu pieteikumi zivsaimniecībā Skultes ostā.
I. Akulovs ar gandarījumu atzīst, ka tieši Aģes upes grīvā zvejnieki jūtas vislabāk, jo senām tradīcijām ir pāri paaudzēm un gadsimtiem ejošs spēks, kas
Vidzemes krastā pāraug jaunā enerģijā, piesaistot vietējo jaunatni un rādot tai
iespējas, ko dod jūra. ■
G. Šīmanis
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PANĀKUMUS NOSAKA SPĒJA
IESKATĪTIES NĀKOTNĒ
„Mērsraga ostas darba rezultāti ir ļoti labi. 2014. gadā pēc kravu
pieauguma dinamikas attiecībā pret iepriekšējo gadu esam labākā osta Latvijā, un ar to mēs no sirds lepojamies. Kravu apgrozījuma labā statistika ir visu mūsu klientu, sadarbības partneru,
ostas stividoru un ostas pārvaldes darbinieku čakla, mērķtiecīga
un neatlaidīga darba rezultāts. Par to visiem saku lielu paldies!”
Ar sasniegto ir apmierināts Mērsraga ostas pārvaldnieks JĀNIS
BUDREIKA, bet apstāties pie sasniegtā nav viņa dabā. Jaunas
ieceres, jauni plāni un agrāk vai vēlāk sasniedzami mērķi. Jānis
Budreika par savām iecerēm vienmēr tik droši runā, jo pats cieši
tic, ka tās izdosies realizēt. Lai osta spētu piesaistīt arvien jaunas
kravas un kuģošana kļūtu arvien drošāka, 2015. gadā osta turpinās attīstīties, uzlabot kuģošanas drošību, piesaistīt investorus
jauniem projektiem.
Jau 2012. gadā Mērsraga ostā tika veikti lieli darbi – uzbūvēta jauna un
atjaunota vecā vadlīnija, remontēti ostas ceļi, rekonstruēta ūdenspiegādes
sistēma komerckuģu apgādei ar dzeramo ūdeni, izbūvēta elektroapgādes

LJG 2014

381

gg.indd 381

3/9/15 9:33:57 PM

Ostas

Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika.
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sistēma slipam un 6.a piestātnei, veikta velkoņa „Henriks” modernizācija un
pamatgultņu nomaiņa velkonim „Malta”, pabeigts zemessūcēja „Mērsrags”
kapitālais remonts, ostas kanāls aprīkots ar navigācijas bojām, veikts boju remonts un to gaismas elementi nomainīti ar LED lampām. Lai novērstu krasta
izskalojumus, 2012. gada vasarā veikta 7. piestātnes un daļēji ostas iekšējā
kanāla krasta nostiprināšana.
J. Budreika: „Ne mirkli nedrīkst stāvēt uz vietas, mums jāspēj prognozēt,
kādas vajadzības ostai būs tuvākā un tālākā nākotnē. Attīstot kravu novietnes
un veicot citus celtniecības darbus, mēs noteikti esam kļuvuši konkurētspējīgāki. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka bez šiem ostas infrastruktūras uzlabojumiem mēs nespētu noturēt jau esošās kravas, nemaz nerunājot par jaunu
kravu piesaistīšanu.”
Pēc kravu veidiem pirmajā vietā neapšaubāmi ir koksnes kravas – 2014. gadā pārkrauUZZIŅAI
2014. gadā ostā pārkrauti 483,6 ti 254,7 tūkstoši tonnu apaļkoku, 104,5 tūkstotūkstoši tonnu dažādu importa ši tonnu koksnes šķeldas, 69,4 tūkstoši tonnu
un eksporta kravu, salīdzinā- koksnes granulu. Citu kravu īpatsvars ir jūtami
jumā ar iepriekšējo gadu kravu mazāks – 20,8 tūkstoši tonnu akmens šķembu,
apgrozījums pieaudzis par 91,8 9,6 tūkstoši tonnu kūdras, 4 tūkstoši tonnu svaigo
tūkstošiem tonnu jeb 23,4%. zivju, 2,7 tūkstoši tonnu asfalta šķembu maisīOstā apkalpoti 127 komerckuģi juma, kā arī jaunās kravas – 11,7 tūkstoši tonnu
(2013. gadā – 108).
smilts un 6,2 tūkstoši tonnu tehniskās sāls.
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Ja Mērsraga ostā MĒRSRAGA OSTĀ
stāv kuģis un kravas APSTRĀDĀTO KRAVU VEIDI
automašīnas viena pēc
Asfalta šķembu maisījums, 0,6%
otras dodas pie tā uz
Zivis, 0,8%
pārkraušanu, tā ir tikai
Tehniskā sāls, 1,3%
Kūdra, 2,0%
normāla Mērsraga ostas
aina. „2014. gadā bija
Smilts, 2,4%
labvēlīgi laika apstākļi, Akmens
ziema nebija barga, un, šķembas, 4,3%
protams, vislielākā loma
bija tam, ka arī Eiropas
tirgi ir ļoti labvēlīgi, kas
Koksnes
kopumā ir devis tik labu
granulas, 14,4%
rezultātu,“ saka Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika.
Koksnes šķelda, 21,6%
Apaļkoki, 52,7%
Ostā strādā arī ar importa kravām, baļķi nāk
no Igaunijas un Norvēģijas, bet granulētais asfalts no Holandes. Savukārt
kūdra tiek eksportēta uz Rietumeiropu, celulozes šķelda un papīrmalka uz
Somiju. Gada laikā daudz paveikts infrastruktūras uzlabošanā – teritorijā uzbūvētas trīs jaunas noliktavas, kurās tiek uzglabātas granulas. Kas attiecas uz
kuģa kraušanu, tad osta uzkrauj visu kuģim nepieciešamo apjomu.
„Ļoti svarīga ir kuģošanas drošība, tāpēc pirmais, ko esam iecerējuši paveikt,
ir novecojušo navigācijas zīmju nomaiņa. Tās ir bojas, mola zīmes un gaismas.
Protams, sekosim līdzi arī ostas dziļumam, lai kuģu satiksmi nekas netraucētu
un neapdraudētu,” norāda Mērsraga ostas kapteinis Aivars Ušackis.

OSTĀ IENĀK
JAUNAS KRAVAS
J. Budreika: „Mums ir
izdevies piesaistīt divas
jaunas kravas. Noslēgts
līgums par tehniskās
sāls ceļu kaisīšanai
pārkraušanu Mērsraga ostā. 2014. gada
novembrī apkalpojām
pirmo kuģi ar tehnisko
sāli. Noslēgts arī līgums
par mazgātās smilts
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pārkraušanu. Līgumu
slēgšana par jauno kravu pārkraušanu Mērsraga ostā bija ļoti ilgs
un sarežģīts process,
līdz izdevās sasniegt
vēlamo rezultātu. Piemēram, mēģinājumam
noorganizēt smilts eksportu caur Mērsraga
ostu ir vienpadsmit gadu ilga vēsture, bet sāls
importa projekts ir divu
gadu intensīvs darbs.
Gribu pateikt lielu paldies SIA „Fineks MT” un
SIA „Gamma-Rent” par
aktīvu komandas darbu
jaunu kravu piesaistē
Mērsraga ostai. Pieminēšanas vērts ir arī tas,
ka 2014. gada 9. oktobrī
6. piestātnē vienlaicīgi
Mērsraga bāka.
apkalpojām divus kuģus – „Vigoroso” ar skaidu granulu kravu un „Karl-Erik” ar smilšu kravu, kas
parāda, kā attīstījušās ostas kravu apstrādes tehnoloģijas.”
Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika nezaudē spēju ne tikai ticēt
Mērsraga ostas nākotnei, bet arī visas ieceres īstenot. „Mums ir nepieciešami
jauni sakari, netradicionāli risinājumi un svaigas idejas. Un varat nešaubīties,
tādas būs!” ir pārliecināts Jānis Budreika. ■
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„HARBOUR ENTERPRISE”
STĀDĀ GODPRĀTĪGI
2014. gadā uzņēmums „Harbour Enterprise” atzīmēja pastāvēšanas 15. gadadienu. Uz svinībām Rīgā ieradās kolēģi no visām
pārstāvniecībām, lai kopā atskatītos uz paveikto un kaltu nākotnes plānus, kā paplašināt klientu loku un arvien uzlabot
pakalpojumu kvalitāti. „Harbour Enterprise” cenšas apmierināt
visas klientu vajadzības, jo tikai tad, ja klients būs apmierināts,
viņš atgriezīsies atkal un atkal. Par kompānijas darba kvalitāti
liecina ISO 9001:2008 sertifikāts un starptautisko klasifikācijas
sabiedrību sertifikāti, bet tās darbību uzrauga Latvijas Jūras administrācija, kas reizi gadā ierodas uzņēmumā uz pārbaudēm un,
veicot valsts ostas kontroles uz kuģiem, pārbauda arī „Harbour
Enterprise” paveikto.
„Piecpadsmit gadu laikā esam izveidojuši stabilu struktūru un savā biznesa
nišā ieņemam līdera pozīcijas Baltijas valstu reģionā. Strādājam Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Tallinā un Klaipēdā. Pēdējos gados konkurentu ir kļuvis vairāk, bet
neviens no tiem nepiedāvā tik plašu pakalpojumu klāstu kā mēs,” uzsver SIA
„Harbour Enterprise” valdes locekle Marina Soboļeva, kura šajā uzņēmumā
strādā kopš tā dibināšanas.
M. Soboļeva: „Pēdējo pāris gadu
laikā papildus jau esošajiem pakalpojumiem esam sākuši arī dažus jaunus
darbības virzienus. Viens no tiem ir
gāzes detektoru pārdošana, kalibrēšana un apkope, tai skaitā arī lielās
sistēmas, kas tiek uzstādītas uz tankkuģiem un gāzes vedējiem. Piedāvājam ļoti jutīgas ierīces, kas uztver
vismazāko gāzes noplūdi. Tā kā „Harbour Enterprise” tehniskie menedžeri
seko visām likumdošanas iniciatīvām
un izmaiņām, šādu pakalpojumu varējām uzsākt īstajā brīdī, kad stājās
spēkā IMO prasības, kas paredz, ka uz
kuģiem ir jābūt gāzes detektoriem.
Otrs pakalpojums ir IMO un
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drošības simbolu tirdzniecība. Kā informatīvs
materiāls tie jāizvieto uz
kuģiem, bet ik pa laikam
uzlīmes nolietojas un ir
jāatjauno, tāpēc iegādājāmies visu nepieciešamo uzlīmju drukāšanai
un jau otro gadu piedāvājam klientiem arī
posteru, baneru, kā arī
T-kreklu apdrukāšanu.
Par kompānijas piedāvāto pakalpojumu
klāstu var uzzināt mūsu interneta mājas lapā,
drīzumā atvērsim arī interneta veikalu un esam
SIA „Harbour Enterprise” valdes locekle Marina Soboļeva.
pārliecināti, ka, pateicoties tam, mūsu produkcijai būs arvien lielāks noiets. Saviem pastāvīgajiem
klientiem e-pastā izsūtām informāciju, un viņi ir pirmie, kas uzzina par jaunajiem pakalpojumiem. Tirgus vēl tikai iepazīst mūsu jaunos piedāvājumus,
tāpēc meklējam veidus, kā vislabāk uzrunāt šo pakalpojumu iespējamos
pircējus.
Lai gan savā jomā jūtamies stabili, tomēr ārējie apstākļi, kurus iepriekš
neviens nevarēja paredzēt, ietekmē arī mūsu biznesu. Pēdējā gada laikā salīdzinoši maz Krievijas kuģu ienāk Baltijas valstu ostās, un tas, protams, ietekmē
mūsu darbu, jo tieši Krievijas kuģi bija mūsu lielākie klienti. Ļoti izjūtam arī to,
ka Krievija naftas produktu pārkraušanu no Ventspils pārceļ uz Ustjlugu un
citām savām ostām, jo arī tas ir samazinājis Krievijas kuģu skaitu. Aizvadītajos
gados bija izveidojies savs klientu loks, bet tagad
tie mums kļuvuši nepieejami. Daudzi Krievijas
UZZIŅAI
SIA „Harbour Enterprise” galve- klienti ir jautājuši, vai mēs nevarētu veikt pārnais birojs atrodas Rīgas ostā, baudes un piegādes Krievijas ostās, jo viņiem tur
bet filiāles Ventspilī un Liepājā. trūkst pat padomdevēja šajos jautājumos, tātad
Tallinā strādā SIA “Harbour Enter- biznesa niša ir brīva, bet tas ir pārāk sarežģīts
prise” meitas uzņēmums „Har- tirgus, lai tajā sekmīgi strādātu, tāpēc neriskējam
bour Enterprise AS” un Klaipēdā tur iet iekšā. Lai Krievijas ostās uzsāktu biznemeitas uzņēmums „Harbour En- su, tas prasītu pārāk daudz nervu un laika. Jau
terprise UAB”, kuri sāka darboties savulaik uzsākt darbību Tallinas un Klaipēdas
2007. gadā.
ostās nebija viegli, jo izjutām lielu spiedienu un
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pretestību no konkurentu puses. Lai varētu sniegt pakalpojumus Tallinas ostā,
bijām spiesti pierādīt, ka varam nodrošināt visaugstākajiem standartiem un
drošības prasībām atbilstošus pakalpojumus, un tikai pēc tam varējām stabilizēt uzņēmuma stāvokli un attīstīties tālāk. Arī Klaipēdā jūtam zināmu spiedienu, bet tagad Baltijas valstīs jau esam apliecinājuši savu pakalpojumu kvalitāti
un konkurētspēju. Bizness ir nežēlīgs, tas neļauj ne uz mirkli zaudēt modrību,
savukārt konkurenti liek rosīties, lai mūsu pakalpojumu kvalitāte būtu augstāka un mēs tiem būtu kaut solīti priekšā. Līdz šim mums tas ir izdevies. Iepriekš
jau nekad nevar paredzēt, kurš kļūs par klientu. Baltijas valstu ostās arvien vairāk ienāk kuģi, kuru īpašnieki reģistrēti Singapūrā, Itālijā, Grieķijā. Pateicoties
tehniskajam progresam, mūsu speciālisti var sekot līdzi kuģu kustībai. Ja kuģis
vakar izgāja no kādas Amerikas ostas, tad skaidri zinām, ka pēc pāris nedēļām
tas būs pie mums, tāpēc jau iepriekš varam sazināties, lai aicinātu izmantot
mūsu pakalpojumus. Visos gadījumos tas, protams, nenostrādā, bet arī šāda
veidā mēs tiekam pie daudziem klientiem.
Mūsu bizness ir ļoti nozīmīgs kuģošanas drošībai un nenovērtējams gadījumos, kad jāglābj cilvēki jūrā. No mūsu speciālistu veikuma ir atkarīga jūrnieku
dzīvība. Tieši tā mēs uztveram sava darba būtību un misiju. Ja kuģim kaut kas
atgadās, tad ierindā stājas tās iekārtas, kuras ir pārbaudījuši un remontējuši
mūsu speciālisti,
Mans kā valdes locekles pienākums ir
organizēt darbu un sekot, lai visas uzņēmuma struktūras strādātu nevainojami, tāpēc
vislielāko vērību allaž
pievēršam profesionālu
un apzinīgu darbinieku
atlasei, kā arī speciālistu
kvalifikācijas celšanai.
Pamatā mūsu speciālisti zināšanas ir ieguvuši
Jūras akadēmijā Sanktpēterburgā un Latvijas
augstskolās, bet visi tie,
kas veic ugunsdzēsības
un glābšanas līdzekļu
pārbaudi un remontu,
izgājuši speciālu apmācību rūpnīcās, kurās šīs
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Ostas
ierīces ir ražotas, kā arī mūsu pašu uzņēmumā. Neviens cilvēks nevar sākt darbu, pirms nav ieguvis sertifikātu, kas apliecina viņa kvalifikāciju. Lielus līdzekļus
esam ieguldījuši modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas tehnikas iegādē,
kas ievērojami uzlabo darba kvalitāti, kā arī ražošanas telpu remontā, tā uzlabojot arī pašus darba apstākļus. Kopumā kompānijā strādā aptuveni četrdesmit cilvēku, un kadru mainība nav liela. Mēs tiešām apzināmies, ka darbinieki
ir liela vērtība, viņus cienām un maksājam pieklājīgu algu, lai cilvēkam nebūtu
jāraizējas, kā uzturēt ģimeni. Bet attiecībām ir jābūt abpusēji uzticamām, tāpēc
tos, kuri nevēlas strādāt pēc labākās sirdsapziņas, es neaizturu, viņu vietā nāks
citi, kuri to vēlēsies. Mēs tiešām lepojamies, ka no klientiem nav sūdzību, un tas
nozīmē, uzņēmums „Harbour Enterprise” strādā godprātīgi.”
Anita Freiberga

Darbības virzieni:
■ ugunsdzēsības un glābšanas līdzekļu pārbaude un remonts;
■ glābšanas laivu un dežūrlaivu, nolaišanas ierīču un celtņu pārbaude un
remonts;
■ gāzes detektoru pārdošana, kalibrēšana un apkope;
■ kuģu apkalpju apgāde ar pārtikas produktiem, bonded stores, materiāltehniskajiem līdzekļiem, rezerves daļām u.c.;
■ sīkā kuģu remonta organizēšana.
Uzņēmumu grupa „Harbour Enterprise” apgādā tirdzniecības un kara
kuģu apkalpes ar visu kuģu dzīvotspējas nodrošināšanai nepieciešamo:
■ materiāltehniskajiem līdzekļiem;
■ kuģu mehānismu rezerves daļām;
■ glābšanas līdzekļiem;
■ ugunsdzēsības līdzekļiem;
■ pirotehniskajiem izstrādājumiem;
■ nostiprināšanas materiāliem;
■ laku un krāsu izstrādājumiem;
■ kuģu eļļām un smērvielām;
■ kuģu tauvām;
■ IMO un drošības simbolu tirdzniecība.
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Uzņēmumu grupa „Harbour Enterprise”
Atlantijas iela 27, LV-1015, Rīga, Latvija
E-pasts: harbour@harbour.lv
Web.: www.harbour.lv
Tālr.: +371 6734 3535
Fakss: +371 6734 3535
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JŪRNIEKI UN JŪRNIECĪBAS
DARBINIEKI – SIMTGADNIEKI
Pēteris Ābele dzimis 1914. gada 23. augustā Duntes pagastā. 1930. gadā iestājās Krišjāņa
Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļas 1. klasē. Jūrskolu
beidza 1940. gadā. Kā labākais absolvents apbalvots ar Rīgas biržas komitejas balvu –
zelta pulksteni. 2. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1943. gadā. Amatu apguva kā
katlu kalēja palīgs Rīgas biržas komitejas kuģu un mašīnu būvētavā (1929–1930). Strādāja
par atslēdznieku akciju sabiedrībā „Stars” (1937–1938). Jūrā sāka iet 1932. gadā par kurinātāju uz tvaikoņa „Sigulda”. Brauca par 3. mehāniķi uz tvaikoņiem „Ramava” (1938–1939),
„Ausma” (Rīga) (1940–1942). Pēc kuģa bojāejas Baltijas jūrā 1942. gada 13. jūlijā turpināja
braukt uz tvaikoņa „Wartheland” (ex „Arija”). Pēc Otrā pasaules kara jūrā negāja. Strādāja
par mehāniķi kolhozā. Miris 1986. gadā. Krišjāņa Valdemāra jūrskolā mācījās viņa brāļi
Arvīds (1939. gadā beidza Kuģu vadītāju nodaļu) un Alfrēds (mācījās Kuģu mehāniķu
nodaļā).
Leonīds Āboltiņš dzimis 1914. gada 3. decembrī Katvaru pagastā. Jūrniecības izglītību
ieguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļā,
kuru beidza 1942. gadā. 3. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1941. gadā. Strādāja
par atslēdznieku sūkņu būvētavā „I. Salgals” Rīgā (1940–1941). Otrā pasaules kara laikā
bija mehāniķis dažādās rūpnīcās Rīgā. Jūrā sāka iet 1935. gadā par kurinātāju uz tvaikoņa
„Everanna”. 1944. gada oktobrī iesaukts Sarkanajā armijā. Dienēja 308. latviešu strēlnieku
divīzijas 677. artilērijas pulkā. 1945. gada 10. februārī arestēts. 3. augustā LPSR kara tribunāls par „dalību nelegālā organizācijā „Latvijas Sargi” piesprieda 10 gadus labošanas
darbu nometnē un tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Miris 1954. gada 12. augustā
nometnē Noriļskā (Krievija). 1956. gada 20. martā spriedums atcelts un lieta izbeigta.
1991. gada 4. septembrī reabilitēts.
Georgs Kārlis Andreiko dzimis 1914. gada 28. augustā Liepājā. 1931. gadā iestājās
Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļas 1. klasē.
Mācoties ar pārtraukumiem, jūrskolu beidza 1942. gadā. 3. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1942. gadā. Amatu apguva, strādājot par mācekli „E. Reiters & dēli” mašīnu
fabrikā un lietuvē Cēsīs (1930–1931), B. Kagana atslēdznieku un mehāniskajā darbnīcā
Rīgā (1932–1933). Jūrā sāka iet 1933. gadā kā meses apkalpotājs uz tvaikoņa „Aurora”.
30. gados brauca par kurinātāju uz Latvijas Republikas tvaikoņiem „Latvis”, „Ramava”,
„Kuldīga” un „Skrunda”.
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Alfons Hermanis Ārgalis dzimis 1914. gada 11. maijā. Jūrniecības izglītību ieguva,
1939. gadā beidzot Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļu. 2. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1940. gadā. Amatu apguva, strādājot
par katlu kalēja palīgu Rīgas biržas komitejas kuģu un mašīnu būvētavā (1929–1934).
Jūrā sāka iet 1933. gadā kā kurinātājs uz tvaikoņa „Katvaldis”. Brauca par 3. mehāniķi
uz tvaikoņiem „Katvaldis” (1935–1936), „Rauna” (1939–1941) un 2. mehāniķi uz tvaikoņa
„Gaisma” (1941).

390

Alberts Osvalds Auce dzimis 1914. gada 21. janvārī Liepājā. 1943. gadā beidza Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļu. 3. šķiras
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Vēsture
kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1942. gadā. Amatu apguva un strādāja par atslēdznieku
G. Ērenpreisa velosipēdu fabrikā (1935–1936, 1938). Jūrā sāka iet 1933. gadā par kurinātāju
uz tvaikoņa „Laimdota”. 30. gados brauca par kurinātāju uz tvaikoņiem „Sports”, „Everhope” un „Auseklis”.
Aleksandrs Bauska dzimis 1914. gada 26. aprīlī Pēterburgā, Krievijā. 1933. gadā iestājās
Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļas 1. klasē.
Mācoties ar pārtraukumiem, jūrskolu beidza 1940. gadā. Amatu apguva, strādājot par atslēdznieku paju sabiedrībā „Demons” (1932–1933). Jūrā sāka iet 1934. gadā kā kurinātājs
uz tvaikoņa „Vienība”. 30. gadu otrajā pusē brauca par kurinātāju uz Latvijas Republikas
tirdzniecības flotes tvaikoņiem.
Alfrēds Laimons Bernhards dzimis 1914. gada 3. novembrī Mīlgrāvī. Tēvs Pēteris Bernhards (1878–1947), tālbraucējs kapteinis. Jūrniecības izglītību ieguva Krišjāņa Valdemāra
kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā, kuru beidza 1942. gadā. Tālbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1942. gadā. Jūrā sāka iet 1931. gadā kā apkalpotājs
uz tvaikoņa „Valentine”. Brauca par 2. stūrmani uz tvaikoņiem „Everanna” (1940–1941)
un „Rauna” (1941). Otrā pasaules kara laikā bija matrozis uz upju pasažieru tvaikoņa „P”
(1941–1942), stūrmanis uz burinieka „Naima” (1942), stūrmanis un kapteinis uz velkoņa
„Lāčplēsis” (1943–1946). 1946. gada 29. martā arestēts. Latvijas un Igaunijas valsts kuģniecību kara tribunāls 8. jūlijā par „pretpadomju aģitāciju” piesprieda 10 gadus labošanas
darbu nometnē un tiesību atņemšanu uz trim gadiem. Miris 1962. gada 6. maijā.
Roberts Fēlikss Bērziņš dzimis 1914. gada 28. augustā Duntes pagastā. Tēvs Kārlis
Artūrs Bērziņš (1887–1949), tālbraucējs kapteinis. Jūrniecības izglītību ieguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā, kuru beidza 1939. gadā.
Tuvbraucēja kapteiņa diplomu ieguva 1943. gadā. Jūrā sāka iet 1930. gadā kā meses zēns
uz tvaikoņa „Everonika”. Brauca par stūrmani uz tvaikoņa „Vulcan” (1939). Otrā pasaules
kara laikā kapteinis uz motorburinieka „Laimgaita” (1941) burinieka „Hiiu” (1941–1942),
stūrmanis uz motorkuģa „Bru” (1942) un kabotāžas tvaikoņiem. 1945. gadā iesaukts Sarkanajā armijā. Pēc kara jūrā nav gājis un strādāja Tūjas ķieģeļu fabrikā un Vecsalacas mežsaimniecībā. 1949. gada 16. decembrī arestēts. 1950. gada 6. maijā PSRS Iekšlietu ministra
Sevišķā apspriede notiesāja par „darbību pretpadomju pretošanās organizācijā” ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem. 1956. gada 8. maijā atbrīvots un atgriezās Latvijā. Strādāja
lauksaimniecībā. Miris 1966. gada 30. decembrī. Reabilitēts 1992. gada 27. janvārī.
Nikolajs Bols dzimis 1914. gada 23. augustā Krievijā. Brālis Sergejs Bols (1908–1983),
tālbraucējs kapteinis. Jūrniecības izglītību iepguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un
mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā. Jūrskolu beidza 1943. gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1941. gadā. Jūrā sāka iet 1934. gadā kā apkalpotājs uz tvaikoņa „Curonia”. 30. gadu otrajā pusē brauca par matrozi uz Latvijas tirdzniecības flotes tvaikoņiem.
Pēc kara bija kapteinis Rīgas ostas tehniskajā flotē. Miris 1986. gada 9. maijā Rīgā.
Heinrihs Georgs Freibergs dzimis 1914. gada 29. oktobrī Ventspilī. Jūrniecības izglītību sāka apgūt Liepājas jūrskolas Kuģu vadītāju nodaļā. Tās 3. klasi beidza 1936. gadā.
Mācības turpināja Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju
nodaļā. Jūrskolu beidza 1941. gadā. Tālbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1943. gadā.
Jūrā sāka iet 1931. gadā kā apkalpotājs uz tvaikoņa „Biruta”. 30. gados brauca par matrozi
uz Latvijas Republikas tirdzniecības tvaikoņiem. Otrā pasaules kara laikā bija 3. stūrmanis
uz tvaikoņa „Braunsberg” (ex „Rauna”, 1941–1942), 2. stūrmanis uz burinieka „Draugs”
(1942–1943).
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Dagoberts Arturs Freidenfelds dzimis 1914. gada 30. novembrī Rīgā. Jūrniecības izglītību ieguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā,
kuru beidza 1940. gadā. Tālbraucēja kapteiņa diplomu ieguva 1943. gadā. Jūrā sāka iet
1933. gadā kā jaunākais matrozis uz tvaikoņa „Kangars”. Brauca par 3. stūrmani uz tvaikoņiem „Sports” (1940) un „Kandava” (1941). Otrā pasaules kara laikā bija stūrmanis uz Vācijas tirdzniecības tvaikoņiem. Pēc kara skolotājs Baltiešu jūrskolā Flensburgā, Vācijā. Līdz
1952. gadam bija latviešu tvaikoņu „Sports” un „Venta” stūrmanis. Tad pārgāja strādāt par
stūrmani un kapteini uz dažādiem Lielbritānijas kuģiem. Jūrā beidza braukt 1978. gadā.
Arnolds Heinrihs Frīdenbergs dzimis 1914. gada 17. novembrī Rīgā. Krišjāņa Valdemāra
kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļu beidza 1944. gadā. 3. šķiras
kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1944. gadā. Amatu apguva, strādājot par atslēdznieku
I. Novadnieka mehāniskā darbnīcā Sabilē (1930–1933) un Rīgas kuģu būves un remonta
fabrikā (1941). Jūrā sāka iet 1934. gadā kā kurinātājs uz tvaikoņa „Vienība”. Otrā pasaules
kara laikā brauca par 3. un 2. mehāniķi uz vācu tvaikoņa „Sigurds Faulbaums”.
Emīls Ginters dzimis 1914. gada 22. jūnijā Maskavā, kur ģimene pirms gada bija pārcēlusies no Rīgas. 1921. gadā Ginteri, bet jau bez tēva, kurš mira Pirmā pasaules kara
laikā Krievijā, atgriezās Latvijā. Pēc kara māte apprecējās ar slaveno latviešu burinieku
un tvaikoņu kapteini Kristiānu Ālu, kas ietekmēja Emīla profesijas izvēli. Viņam vēl nebija
pilni 18 gadi, kad jaunietis apkalpotāja amatā uzkāpa uz sava pirmā kuģa, kravas tvaikoņa
„Andromeda”. Visilgāk tika strādāts uz tvaikoņa „Sports” (no 1933. gada līdz Otrā pasaules
kara sākumam), sākumā par jaunāko matrozi, tad matrozi, vecāko matrozi un beigās jau
par 2. stūrmani. Paralēli darbam 1932. gadā sāka mācīties K. Valdemāra kuģu vadītāju un
mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā un pabeidza divas klases. 1939. gadā E. Ginters ieguva tuvbraucēja stūrmaņa diplomu, bet mācības jūrskolas trešajā klasē pārtrauca. Otrā
pasaules kara beigās mobilizēts vācu armijā. 1945. gadā PSRS kara tribunāls piesprieda
jūrniekam 10 gadus izsūtījumā. Sākumā viņš strādāja meža darbus Arhangeļskā, tad
šahtā Intā (Komi APSR). 1956. gadā Emīls Ginters atgriezās Latvijā. Pirmos gadus strādāja
gadījuma darbus, bet pēc reabilitācijas 1962. gadā dabūja vecākā ostas uzrauga amatu.
1982. gada sākumā pēc neveiksmīga kritiena uz slidenas Rīgas ielas sākās gandrīz pusgadu ārstēšanās, no kuras jūrnieks tā arī neatguvās, un 1982. gada vasarā šīs zemes ceļš
viņam aprāvās.
Vairākus gadus E. Ginters apmeklēja jūrnieku, bijušo valdemāriešu salidojumus Rīgas
vēstures un kuģniecības muzejā, pēdējo reizi – 1981. gadā. Latvijas kuģniecības vēstures
nodaļas krājumā glabājas vērtīga Emīla Gintera priekšmetu kolekcija (51 vienība), kuru
muzejam 1989. gadā uzdāvināja jūrnieka sieva Ilze Gintere.
Emīla vecākais brālis Jānis Ginters (1910–1980) 1937. gadā absolvēja K. Valdemāra kuģu
vadītāju un mehāniķu skolu, 1939. gadā ieguva tālbraucēja kapteiņa diplomu un gāja
jūrā uz Latvijas Republikas tvaikoņiem. Pēc Otrā pasaules kara strādāja Rīgas ostā, Latvijas valsts jūras kuģniecībā, no 1961. līdz 1964. gadam bija Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vadītājs.
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Auseklis Augusts Gothards dzimis 1914. gada 19. martā Rīgā. Jūrniecības izglītību ieguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā, kuru beidza 1936. gadā. Tālbraucēja kapteiņa diplomu ieguva 1940. gadā. Jūrā sāka iet 1930. gadā
kā matrozis uz tvaikoņa „Kuhrs”. Brauca par 2. stūrmani uz motorkuģa „Bru” (1937) un
tvaikoņa „Krimulda” (1937–1941). Otrā pasaules kara beigās izbrauca uz ārzemēm un dzīvoja ASV. Bija stūrmanis uz dažādiem kuģiem.
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Vilhelms Jēkabs Graumanis dzimis 1914. gada 5. jūnijā Rīgā. Jūrniecības izglītību ieguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā, kuras
3. klasi beidza 1938. gadā. Tālbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1939. gadā. Jūrā sāka
iet 1930. gadā kā jaunākais matrozis uz tvaikoņa „Margarete”. Brauca par 2. stūrmani uz
tvaikoņa „Lettonia” (1938), 2. un 1. stūrmani uz tvaikoņa „Turaida” (1940–1941). 1941. gada
28. jūlijā Ļeņingradā arestēts. 6. novembrī Uzbekijas PSR Andižanas apgabaltiesa par
„naidīgu noskaņojumu pret padomju varu” piesprieda 10 gadus labošanas darbu nometnē un piecus gadus tiesību atņemšanu. Reabilitēts 1998. gada 25. februārī.
Arnolds Voldemārs Grēvis dzimis 1914. gada 3. decembrī Bīriņu pagastā. Pēc Rīgas
tehnikuma beigšanas 1932. gadā iestājās Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu
skolas Kuģu mehāniķu nodaļas 2. klasē. Jūrskolu beidza 1937. gadā. 2. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1939. gadā. Amatu apguva, strādājot par mācekli Rīgas tehnikuma
mehāniskā darbnīcā (1930–1933). Jūrā sāka iet 1933. gadā kā kurinātājs uz tvaikoņa „Ilga”.
Brauca par 2. mehāniķi uz tvaikoņiem „Tālvaldis” (1937–1938), „Aija” (1938–1939), 1. mehāniķi uz tvaikoņa „Arethusa” (1939–1940). Otrā pasaules kara laikā strādājis Priekuļu
mašīnu izmēģinājumu stacijā. 1945. gada 24. februārī arestēts un deportēts uz Tagillagu
Sverdlovskas apgabalā Krievijā. 1. decembrī PSRS Iekšlietu tautas komisāra Sevišķā apspriede par „nodevīgu uzvedību okupētajā teritorijā” piesprieda piecus gadus izsūtījumā
uz Tjumeņas un Akmoļinskas apgabaliem. 1950. gada 24. februārī atbrīvots. Reabilitēts
1993. gada 26. martā.
Rolfs Ādolfs Hoferts dzimis 1914. gada 29. jūlijā Rīgā. 1934. gadā viņš iestājās Krišjāņa
Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļas 1. klasē. Jūrskolu
beidza 1942. gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1939. gadā. Jūrnieka amatu
sāka apgūt 1931. gadā kā matrozis uz tvaikoņa „Balva”. Brauca par 3. stūrmani uz tvaikoņa „Gundega” (1940–1941). Otrā pasaules kara laikā dispečers Rīgas ostā. 1944. gadā
iesaukts Latviešu leģionā. 1945. gada 25. janvārī arestēts. 1946. gada 20. jūnijā PSRS
Iekšlietu ministra Sevišķā apspriede par „dzimtenes nodevību” piesprieda piecus gadus
labošanas darbu nometnē. Reabilitēts 2000. gada 11. maijā.
Valdemārs Verners Jurjaks dzimis 1914. gada 21. aprīlī Ventspilī. Jūrniecības izglītības
apguvi sāka, beidzot Ventspils jūrskolas Kuģu vadītāju nodaļas 1. klasi. 1934. gadā iestājās
Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļas 2. klasē, kuru beidza nākamajā gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1939. gadā. Jūrā sāka iet
1932. gadā kā matrozis uz tvaikoņa „Ramava”. Brauca par 3. stūrmani uz tvaikoņa „Rīga”
(1940). Vadīja laivas ar bēgļiem no Latvijas uz Zviedriju (1944–1945). Jūrniecības izglītību
pabeidza Baltiešu jūrskolā Flensburgā, Vācijā. 1949. gadā aizveda kuģi ar nelegāliem
izceļotājiem no Gēteborgas (Zviedrija) uz Helifeksu (Kanāda). Vēlāk bija pasažieru kuģu
kapteinis satiksmē starp Kanādu un Meksiku. Miris 1988. gada 6. martā Kanādā.
Aleksandrs Kārkliņš dzimis 1914. gada 24. janvārī Rīgā. Trīspadsmit gadu vecumā
pabeidza pilsētas 32. pamatskolu, un visa turpmākā dzīve Aleksandram saistījās ar jūrniecību. Pirmais gads tika aizvadīts Andrejostā, jahtklubā, kas bija iekārtots uz burinieka
„Adonija”. Kuģupuika pildīja visas jahtu īpašnieku prasības (bieži vienkārši iegribas), lai
arī bieži bija grūti, lēmums tika pieņemts – mūžu veltīt jūrai, mācīties un stāvēt uz liela
kuģa komandtilta. Pirmais brauciens notika jau 1928. gadā uz Latvijas Republikas kravas
tvaikoņa „Rauna”. Paralēli darbam jūrā sākās mācības K. Valdemāra kuģu vadītāju un
mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā. Jūrskolu absolvēja 1939. gadā un jūrā jau varēja
iet stūrmaņa amatā. Daudzās ieceres pārtrauca Otrais pasaules karš, kad jūrnieku iesauca
Sarkanajā armijā un viņš bija 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijā nodaļas priekšnieks.
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Vēsture
Pēc kara A. Kārkliņš gāja jūrā uz Latvijas valsts jūras kuģniecības kuģiem vecākā stūrmaņa
amatā. 1949. gadā veselības stāvokļa dēļ nācās palikt krastā un strādāt par ostas kapteini. No 1951. gada 15 gadus bija flotes daļas priekšnieks Zivrūpniecības ministrijā, bet
no 1965. gada vairākus gadu desmitus Rīgas jūras zvejas ostas flotes kapteinis. Arī pēc
pensijas vecuma sasniegšanas pieredzējušajam jūrniekam mājās palikt vēl negribējās,
un viņš vairākus gadus bija sargs Latvijas Nacionālajā teātrī. Darbinieki lepojās ar to, ka
kolektīvu stūrē un par viņu drošību gādā tālbraucējs kapteinis. No 1992. līdz 1996. gadam
A. Kārkliņš bija Latvijas Jūrniecības fonda priekšsēdētājs. Daudzus gadus viņš bija biežs
viesis Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, kā arī Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas
darbinieki apciemoja kapteini viņa ērtajā mājā Ezermalas ielā. Aleksandrs Kārkliņš miris
2001. gada 9. septembrī un apbedīts Meža kapos.
Jānis Alberts Lonfelds dzimis 1914. gada 7. janvārī Kaspervikā, Igaunijā. 1934. gadā iestājās Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļas 1. klasē. Jūrskolu beidza 1941. gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1937. gadā. Jūrā
sāka iet 1933. gadā kā matrozis uz tvaikoņa „Kangars”. Brauca par 2. stūrmani uz tvaikoņa
„Gauja” (1938, 1940), 1. stūrmani uz tvaikoņa „Banga” (1940). Otrā pasaules kara laikā upju
kuģniecības Rīgā grāmatvedis. Pēc kara strādāja zvejniecībā.
Edgars Eduards Matuzelis dzimis 1914. gada 9. februārī. Jūrniecības izglītību iepguva
Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā, kuru beidza
1937. gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1935. gadā. Jūrā sāka iet 1930. gadā kā
jaunākais matrozis uz tvaikoņa „Maiga”. 30. gados brauca par matrozi uz Latvijas tirdzniecības tvaikoņiem.
Jānis Edgars Millers dzimis 1914. gada 8. jūnijā Rīgā. Tēvs Jānis Millers (1881–1976),
tālbraucējs kapteinis. Jūrniecības izglītību ieguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un
mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā, kuru beidza 1940. gadā. Tālbraucēja kapteiņa
diplomu ieguva 1944. gadā. Jūrā sāka iet 1930. gadā kā matrozis uz ķīniešu tvaikoņa
„Yuan Lee”. 1932. gadā kopā ar ģimeni no Ķīnas atgriezās Latvijā. Brauca par 2. stūrmani
uz tvaikoņa „Arija” (1940–1941). Otrā pasaules kara laikā brauca par 1. stūrmani uz vācu
tvaikoņa „Alice Freymann” (1941–1943) un strādāja upju kuģniecībā Rīgā (1943–1944).
1944. gadā ar laivu pārcēlās uz Zviedriju. No 1945. gada dzīvoja Lielbritānijā. Latviešu
tvaikoņa „Elizabete” kapteinis (1951–1952). Vēlāk strādāja Lielbritānijas Transporta ministrijā kā bijušās Latvijas tvaikoņu pārvaldnieks (1952–1962). Miris 1992. gada 18. martā
Londonā, Lielbritānija.
Eduards Leopolds Priedīte dzimis 1914. gada 21. aprīlī Valmierā. 1935. gadā iestājās
Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļas 1. klasē.
Mācoties ar pārtraukumiem, jūrskolu beidza 1941. gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa diplomu
ieguva 1940. gadā. Jūrā sāka iet 1930. gadā kā jaunākais matrozis uz tvaikoņa „Ausma”
(Ventspils). Brauca par stūrmani uz tvaikoņa „Vienība” (1940).
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Augusts Alfrēds Reinfelds dzimis 1914. gada 28. aprīlī Viļķenes pagastā. Jūrniecības
izglītību ieguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu
nodaļā, kuru beidza 1940. gadā. 2. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1942. gadā.
Amatu apguva strādājot par atslēdznieku J. Blauberga mehāniskā metālapstrādes darbnīcā Viļķenes pagastā (1933–1934). Brauca par 3. mehāniķi uz tvaikoņiem „Everolanda”
(1940) un „Evertons” (1940–1941). Otrā pasaules kara laikā turpināja braukt uz šā kuģa
zem Vācijas karoga. Pēc tvaikoņa nogremdēšanas 1943. gadā atgriezās Rīgā. 1944. gadā
pārcēlās uz Zviedriju. Brauca par vecāko mehāniķi zviedru rēderejā „The Transatlantic
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Vēsture
Steamship Company”. 1976. gadā beidza braukt jūrā un pārcēlās uz Austrāliju (saglabājot
Zviedrijas pilsonību). 1994. gadā muzeja darbinieki uzsāka saraksti ar A. A. Reinfeldu, uzzinot daudz jauna par viņa dzīvi, kā arī tikās Rīgā, mehāniķim viesojoties Latvijā. Augusts
Alfrēds Reinfelds miris 20. gs. beigās Austrālijā.
Aleksandrs Seredenko dzimis 1914. gada 6. augustā Krievijā, Kurskas guberņā. Jūrnieka profesiju sāka apgūt 1939. gadā, kad Murmanskā beidza mācību kursu kombinātu,
1949. gadā mācību kursu kombinātu beidza Rīgā, iegūstot tālbraucēja stūrmaņa kvalifikāciju. No 1946. gada strādāja Latvijas valsts jūras kuģniecībā par kapteiņa vecāko palīgu
uz tvaikoņiem „Rjazaņa”, „Smoļenska”, „Sigulda”, „Turaida”. 1953. gadā A. Seredenko
ieguva tālbraucēja kapteiņa diplomu un kapteiņa amatu uz kuģa „Turaida”, kam sekoja
„Ģenerālis Bagramjans” un „Brīvība”. Latvijas jūras kuģniecībā kapteinis vadīja tvaikoņus
„Auseklis”, „Oloņeca” un „Kašira”, bet no 1971. gada līdz aiziešanai pensijā 1983. gada
jūnijā motorkuģus „Irbitļes”, „Vasja Stabrovskis” un „Tartu”. Aleksandrs Seredenko miris
Rīgā 2001. gada 25. jūnijā.
Ēriks Skujiņš dzimis 1914. gada 15. februārī Rīgā. Jūrniecības izglītību ieguva Krišjāņa
Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļā. Jūrskolu beidza
1942. gadā. 3. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1940. gadā. Amatu apguva un strādāja par atslēdznieku E. Ceppa kuģu mašīnu fabrikā (1934–1936). Jūrā sāka iet 1931. gadā
kā ogļu padevējs uz tvaikoņa „Latvis”. 30. gados brauca par kurinātāju uz Latvijas tirdzniecības tvaikoņiem. Pēc Otrā pasaules kara līdz aiziešanai pensijā strādāja zvejnieku
kolhozā „9. maijs”.
Heinrihs Smagars dzimis 1914. gada 12. janvārī Rīgā. Jūrniecības izglītību ieguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā. Mācoties ar
pārtraukumiem, jūrskolu beidza 1938. gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva
1937. gadā. Jūrā sāka iet 1929. gadā kā klāja zēns uz tvaikoņa „Vizma”. 30. gados brauca
par matrozi uz Latvijas Republikas tirdzniecības flotes kuģiem.
Nikolajs Šmarovs dzimis 1914. gada 23. jūnijā Tiflisā, Gruzijā. Jūrniecības izglītību sāka
apgūt Liepājas jūrskolas Kuģu mehāniķu nodaļā. Tās 2. klasi beidza 1932. gadā. Mācības
turpināja Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolā. Kuģu mehāniķu nodaļas
4. klasi beidza 1940. gadā. 2. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1940. gadā. Brauca
par 3. mehāniķi uz tvaikoņiem „Everanna” (1934–1935), „Everonika” (1936–1938), „Turaida”
(1940–1941).
Konstantīns Štrodahs dzimis 1914. gada 16. jūlijā Mērsraga pagastā. Jūrniecības izglītību ieguva Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļā.
Jūrskolu beidza 1940. gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1939. gadā. Jūrā sāka
iet 1929. gadā kā junga uz tvaikoņa „Dundaga”. Brauca par 3. stūrmani uz tvaikoņa „Velta”
(1940–1941) un 2. stūrmani uz tvaikoņa „Sigulda”. No Ļeņingradas evakuēts uz Balhaša
ezeru, kur brauca uz dažādiem kuģiem. Pēc kara strādāja mežsaimniecībā un Liepājas
jūras zvejas ostā. Miris 1972. gada 29. maijā Mērsragā.
Osvalds Štrauss dzimis 1914. gada 12. maijā Ķemeros. Jūrniecības izglītību ieguva
Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļā. Mācoties, ar pārtraukumiem, jūrskolu beidza 1941. gadā. 3. šķiras kuģu mehāniķa diplomu
ieguva 1939. gadā. Amatu apguva un strādāja par atslēdznieku E. Ceppa mašīnu fabrikā
(1933–1936). Jūrā sāka iet 1933. gadā kā ogļu padevējs uz tvaikoņa „Ausma” (Ventspils).
Brauca par 3. mehāniķi uz tvaikoņa „Vizma” (1939–1940). 30. gados brauca par kurinātāju
uz Latvijas tirdzniecības tvaikoņiem.
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Vēsture
Harijs Bruno Timuška dzimis 1914. gada 24. maijā Rīgā. Jūrniecības izglītību ieguva
Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļā, kuru beidza 1936. gadā. 2. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1943. gadā. Amatu apguva un
strādāja par atslēdznieku E. Ceppa mašīnu fabrikā (1929–1933). Jūrā sāka iet 1933. gadā kā
ogļu padevējs uz tvaikoņa „Kokness”. Brauca par 3. mehāniķi uz tvaikoņiem „Dago” (1939)
un „Kalpaks” (1940–1941).
Eižens Vilks dzimis 1914. gada 7. maijā Zvjaginā, Pieamūras apgabalā, Krievijā. Pēc vidusskolas beigšanas 1932. gadā viņš iestājās Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu
skolas Kuģu vadītāju nodaļas 2. klasē. Jūrskolu beidza 1936. gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa
diplomu ieguva 1937. gadā. Jūrā sāka iet 1929. gadā kā klāja zēns uz tvaikoņa „Skrunda”.
Brauca par 3. stūrmani uz tvaikoņa „Skauts” (1940–1941). No Ļeņingradas evakuēts uz
Balhaša ezeru. 1942. gada martā iesaukts Sarkanajā armijā. Kritis frontē.
Aleksandrs Virza dzimis 1914. gada 21. martā Salacgrīvā. Zivsaimniecībā strādāja no
1928. gada par zvejnieku Salacgrīvā. 1941. gadā beidza Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju
un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļu. 1939. gadā ieguva tuvbraucēja stūrmaņa
diplomu. Jūrā sāka iet 1930. gadā, bijis vairāku Latvijas tirdzniecības flotes kuģu matrozis
(1930–1939), pēc tam dienēja Latvijas Republikas robežapsardzības jūras novērošanas dienestā Ventspilī (1936–1937). Braucis uz angļu tvaikoņa „Baltraffic” par matrozi
(1937–1939). Ar pārtraukumiem strādājis par zvejnieku Salacgrīvā (1940, 1945). Aleksandrs
Virza bijis dažādu resoru velkoņu kapteinis (1941–1947). Īslaicīgi strādāja ar jūrniecību
nesaistītus darbus, līdz viņu iecēla par Salacgrīvas ostas uzraugu (1949). Turpmāko mūža
daļu pavadīja Salacgrīvā – bija zvejnieks vietējā zvejas flotē (1953–1957), Ainažu zivju rūpnīcas kuģa „Salaca” kapteinis (1957–1961), Salacgrīvas ostas punkta priekšnieks (1961) un
Kuivižu zvejnieku kolhoza „Enkurs” zvejas flotes kapteinis (1965). Daudzus gadus A. Virza
palīdzēja Ainažu jūrskolas muzeja darbiniekiem, regulāri piedalījās jūrnieku salidojumos.
Miris 1995. gada 4. augustā Salacgrīvā.
Alberts Kārlis Vītols dzimis 1914. gada 12. oktobrī Nītaures pagastā. 1932. gadā iestājās
Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadītāju nodaļas 1. klasē.
Jūrskolu beidza 1938. gadā. Tuvbraucēja stūrmaņa diplomu ieguva 1935. gadā. Jūrā sāka
iet 1930. gadā kā deķa zēns uz tvaikoņa „Ausma”. 30. gados brauca par matrozi uz Latvijas
tirdzniecības tvaikoņiem.
Arnolds Vītols dzimis 1914. gada 19. oktobrī Sējas pagastā. Jūrniecības izglītību ieguva
Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu mehāniķu nodaļā, kuru beidza 1943. gadā. 3. šķiras kuģu mehāniķa diplomu ieguva 1942. gadā. Amatu apguva, strādājot par atslēdznieku mehāniskā darbnīcā „Vezūvs” Rīgā (1932–1934). 30. gados brauca
par kurinātāju uz Latvijas tirdzniecības tvaikoņiem.
Konstantīns Vītols dzimis 1914. gada 10. augustā Polijā, Čenstohovā. Zivsaimniecībā
sāka strādāt 1947. gadā, bija zvejnieku kolhoza „Sarkanā bāka” priekšsēdētāja vietnieks,
tajā pašā gadā kļuva par zvejnieku kolhoza „9. maijs” priekšsēdētāju. Šajā amatā strādāja
līdz 1963. gadam, kad viņu iecēla par Latvijas zvejnieku kolhozu savienības priekšsēdētāju. No 1964. līdz 1967. gadam brauca jūrā uz zvejnieku kolhoza „9. maijs” kuģiem. Pēc tam
atkal tika ievēlēts par zvejnieku kolhoza priekšsēdētāju un vadīja tā darbu līdz 1975. gadam. Konstantīns Vītols miris 2010. gada 22. martā Rīgā. ■
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KĀDA KURZEMES SAIMNIEKDĒLA
DZĪVE UN DARBI –
FRIDIS? EGLĪTE (1874? – 1961?)
Teiksiet, kas tā par mīklainu personu un kādēļ par viņu jāraksta?
Un vēl uzkliegsiet – kas jūs par pētniekiem, atļaujoties ko tādu
publicēt? Mēģināsim rakt.
Sāksim ar autoritatīvāko izziņas avotu – enciklopēdiju „Latvijas jūrniecības vēsture 1850–1950” (turpmāk LJV). 55. lappusē lasām: „Eglīte Fricis Fridis
(1877.23.XII Vandzenes pag.–1961.3.VI Mičiganas štatā ASV) – tālbr. kapteinis.
Beidzis Lubezeres (1897)1 un Ventspils (1900) j–sk.2 Bur. „Pauline” (1901–04),
„Marcus” (1906), „Alide” kapt. (1907–09). Krjas – Japānas kara dalībnieks. Tv.
„Mary” stūrmanis. Pirmā pas. kara laikā bija tv. „Ekaterina” un „Bornholm”
stūrmanis, L–brit. kara transportkuģa kapteinis. Ljā atgriezies 1920. Tv. „Maiga” stūrmanis. Darbojies muitas artelī. Rīgas ostas vateršauts3 (1933–1940).
1944 devies bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc tam uz ASV.” Citētā raksta autori tam
par pamatu ņēmuši anonīma autora R. B. publikāciju „Rīgas ostas jaunieceltais
vateršauts kapt. F. Eglītis”,4 pieņemot laikabiedra informāciju kā ticamu un
patiesu.
Kādudien 2014. gada vasarā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā ieradās
cienījama kundze ar nelielu apdrukātu papīru paciņu, stādījās priekšā kā
tālbraucēja kapteiņa F. Eglītes mazmeita un piedāvāja tos muzejam. Latvijas
kuģniecības vēstures nodaļas vadītāja Ilze Bernsone ieinteresējās un apsolīja
iepazīties ar piedāvātajiem materiāliem. Tās bija F. Eglītes piezīmes par piedzīvojumiem Krievijā no 1918. līdz 1920. gadam ar nosaukumu „Kad sirds stāja
1

2

3

4
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LJV, 242. lpp: „Lubezeres jūrskola (Rojas jūrskola). Dib. 1873.11.V Lubezeres pag. Rojā pēc
1867. g. jūrskolu likuma – 1. (zemākās) kat. j-sk., kurā sagatavoja tuvbr. stūrmaņus”.
LJV, 253. lpp.: „Ventspils jūrskola. Dib. 1871 pēc 1867. g. jūrskolu likuma – 1. (zemākās) kat. j-sk.,
kurā sagatavoti tuvbr. stūrmaņi. Kopš 1880. g. bija 3. (augstākās) kat. j-sk., kurā sagatavoja tālbr.
kapt. un tuvbr. stūrmaņus. Pēc 1902. g. j-sk. likuma bija 1. (augstākās) kat. j-sk., kurā sagatavoja
1. un 2. šķiras stūrmaņus”.
LJV, 253. lpp.: „Vateršauts – ierēdnis, kas apstiprināja un reģistrēja kuģu administratīvā personāla un komandas jūras dienesta līgumus un kuģa personāla munsturruļļus – komandas
sarakstus, sastādīja jūrn. dienesta gaitu aprakstus, izsniedza jūrn. braukšanas grāmatiņas un
dienesta apliecības, pārbaudīja kuģīpašnieku un kuģu kapt. sagatavoto dokumentu atbilstību likumdošanai.”
Žurnāls „Jūrnieks”, 1933. g., 179.–180. lpp.
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pukstēt”, ko kapteinis ar piebildi „varbūt tev noderēs” bija nosūtījis meitai
Karinai, acīmredzot zinot, ka viņa iecerējusi tēvam veltītu grāmatu. Karina saņemto manuskriptu sagatavoja kā darba pirmo nodaļu un piesūtīja ģimenes
locekļiem5, pievienojot ziņas par ģimenes sastāvu un savus dzejoļus. Viņas
sniegtās ziņas par tēvu: „Frīdis Eglīte. Dzimis 11.12.1871. Vandzenes pagastā,
Talsu apriņķī tēva lauku mājās „Aizupos”, miris Amerikā, Indianā, 1978 (?)”.
Mūsu priekšā divi būtiski atšķirīgi faktoloģiski varianti. Kam nu ticēt – laikabiedram, kurš dod it kā apstiprinātu biogrāfiju, vai meitai?
Sazinoties ar Rīgā dzīvojošo kapteiņa mazmeitu Birutu Rūtu Eglīti (dzimusi
1939. gadā), izrādījās, ka viņa glabā arī vectēva apjomīgu manuskriptu, tā
dēvēto dienasgrāmatu (tas gan ir visai nosacīti). Atveram biezos, cietos vākos
ievietoto manuskriptu un lasām: „Ir 1874. gada pēc vecā Krievu kalendāra 19.
decembris. (..) Šinī aukstajā ziemas zilā agrumā saimnieka kambarītī atskan
jaunpiedzimuša bērna balss. Tas ir saimnieka Jāņa un saimnieces Jūlas Eglit
ceturtais bērns, jeb trešais dēls.
Agrākie ir meita Minna, dēli Kārlis un Fricis. (..) Beidzot iestājas atkusnis (..)
un mazo puisīti aizved uz 16 verstis attālo Talsu pilsētiņas baznīcu nokristīt.
Par krusttēvu tiek uzaicināts mātes brālis Laukgalu saimnieks Pridis, un tā
mazais pilsonis dabū vārdu Pridis, kas dzimis 19. decembrī 1874. gadā. – Vēlāk,
noskaidrojot baznīcas grāmatās, vāciskais mācītājs bija ierakstījis tā: „Fridis
Eglit dzimis 11. decembrī 1874. gadā.” Tātad nevis Pridis un dzimis 19. decembrī un tas figurē visā Frida turpmākajā dzīvē visos dokumentos.” (Saglabāta
autora transkripcija un stila īpatnības.) Skaidrākā liecība tam – pārvietoto personu nometnē Vācijā amerikāņu zonā pēc militārās pavēlniecības rīkojuma
1946. gada 16. oktobrī aizpildītās anketas noraksts:
„Uzvārds, vārds: Eglīte Fridis.
Dzimis: 1874. g. 23. XII Vandzenes pagastā, Talsu apr., Latvija.
Kādas personības apliecības var uzrādīt?: Latvijas pasi.”
Enciklopēdijas „Latvijas jūrniecības vēsture” sagatavošanas laikā izrādījās,
ka atbildīgajai redaktorei Intai Sīpolai ir saikne ar F. Eglītes ģimeni, un viņai
izdevās noskaidrot precīzu kapteiņa mūžībā aiziešanas laiku un vietu. Dokumentāru pierādījumu tam nav, tomēr uzskatu, ka virsrakstā izmantotās jautājumzīmes var noņemt un ar pārliecību teikt: Eglīte Fridis dzimis 1874. gada
23. decembrī Talsu apriņķa Vandzenes pagasta „Aizupos” – miris 1961. gada 3.
jūnijā Mičiganas štatā, ASV.
Un tagad atgriežamies pie jau minētā apjomīgā manuskripta. Tas jāvērtē
par autobiogrāfisku vēstījumu, kurš ietver arī no citiem, piemēram, mātes,
dzirdēto, un pakāpeniski pāraug dienasgrāmatā ar ierakstiem ik dienu. Ir labi
redzams, ka pirmās sadaļas pamatā ir citi iepriekšēji pieraksti, kas apkopoti
5

Bērniem svētītajā ģimenē pavisam bija trīs meitas un trīs dēli.
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Gafelšoneris „Heinrich Emma” (būvēts Kaltenē 1887. gadā, īpašnieks
J. Dambekalns). F. Eglītes pirmais kuģis 1895. gadā.

laika periodā, kad acīmredzot pietika brīva laika (tas varēja būt pārvietoto
personu, t.s. „dīpīšu” nometnē Vācijā). Kārtīgi ieraksti biezā lielizmēra „grāmatā” aizpildīti līdzenā rakstā un praktiski bez labojumiem, plūstošais stāstījums
daudz pavēsta par autora personību. Saimniekdēls, kuram sešarpus gadu
vecumā sākas ganu gaitas, vēlāk mazpuiša un puiša „amats” tēva un vecākā brāļa virsvadībā. Ieaudzinātais darba tikums viņu pavada visu mūžu. No
pierakstiem jūtams, ka laiskošanās un bezdarbība kapteinim ir pretdabiska.
„Dienasgrāmatā” ieraksti beidzas līdz ar 1955. gadu, un arī starp pēdējiem sastopam, piemēram, šādu: „12. XI abi ar Pēteri 3 stundas nostrādājām Grenber
ielā, saņēmām 6 dolārus.” 81 gada vecumā!
Mani interesēja, kā tad šis „saimniekdēls” tapa par tālbraucēju kapteini.
Viņa rakstos neparādās Dullā Daukas līdz traģismam sakāpinātās alkas ieraudzīt to, kas ir tur, aiz horizonta, kaut, kā katram no mums, patika vērot buras
un tvaikoņu melnos dūmus jūrā. Vandzenes pagasts nav pie jūras, bet līdzās
Upesgrīva un Kaltene – burinieku būves centri Kurzemē 19. gs. otrajā pusē un
20. gs. sākumā. Tādēļ nav nejaušs šāds ieraksts „dienasgrāmatā”: „…daudz
reizes biju redzējis jūru un piedalījies pāris reizes tā saucamās kuģu kāzās, kad
jaunbūvēto no būvju vietas, lēnām pa renēm ar dažādiem līdzekļiem velk pāri
smilšu sēkļiem un ievada jūrā, un novieto priekš enkura.”
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Parasta lieta piejūras pagastos, rosinoša puišus piedzīvojumu vai peļņas
meklējumos doties jūrā – kuģu īpašnieki un kapteiņi tepat vien dzīvoja. Arī
šādu atbalsi nejūtam. Taču: „Liktenīgs atgadījums man bija rudenī Laukgaļu
kuļmašīnas talkā, kur bija atnācis ciemā vakarā viens jūrnieks, jauns puisis
glīti ģērbies melnās drēbēs un amizējās ar meitām. Tur nu noklausījos, ko viņš
tām stāsta. Viņš visu vasaru esot braucis uz jūras uz buru kuģa un pagājušajā
ziemā esot gājis Rojas jūrskolā. Viņam rudenī jāiet karadienestā, bet esot
iesniedzis lūgumu, ka apmeklējot jūrskolu un dabūjis trīs gadu pagarinājumu pēc jaunā krievu likuma. Šinīs trijos gados jānoliek vismaz tuvbraucēja
kapteiņa eksāmens (..), katru gadu vismaz trīs mēnešus jābrauc uz jūras un tas
jāturpina desmit gadus un tā zaldātos nava jāiet. Man tīri ausis svila klausoties
šos jaunumus, jo arī man nākošo rudeni jāiet pie lozēm.6 Tagad cieši apņēmos,
ka pavasarī braukšu uz jūras, kam piekrita arī tēvs un brālis.” Kur nu vēl labāku
motivāciju!
Nākamajā pavasarī Fridis Rīgā krodziņā Jaunās (Jauniela) un Palejas (Palasta) ielas stūrī, kur tolaik izveidojusies tāda kā jūrnieku darba birža, salīgst
darbā par koku (kuģa pavāru) uz divmastnieka „Heinrih Emma” ar kādu
bārdainu kungu, vēlāk uzzina, ka tas bijis Kaltenes Dambekalns no kaimiņpagasta. Jau pirmajā dienā jaunizceptais jūrnieks saprot, ka koks ir tikai amata
nosaukums – jāpilda visi stūrmaņa vai bocmaņa rīkojumi. Masta galā jāuznes
un jāiever flaglīne karoga pacelšanai, lai paziņotu par navigācijas atklāšanu.
Tā kā klāja zēns Janka to nespēja, stūrmanis mastā sūta Fridi. Aizbildināšanās
nelīdz, trīcošām kājām, brīžiem viss drebēdams, koks uzdevumu veic un top
par dienas varoni – lauku puika pirmajā dienā uz kuģa kāpj mastā, ko nespēj
jūrmalnieks.
Pirmā diena uz kuģa, pirmais brauciens jūrā, pirmā vētra, pirmo reizi svešā
ostā un pilsētā, ne tikai šie, bet arī daudzi citi notikumi izpelnījušies plašus
aprakstus t.s. „dienasgrāmatā”, kurā gaužām reti atrodam datējumu. Labs
beletrists ar pienācīgu radošo iztēli un papildpētījumiem no šī materiāla
daudz ko varētu izveidot, bet vēsturniekam ar to ir par maz. Savukārt sadaļa
ar datējumu varbūt interesētu beletristu, bet jūrniecības vēstures pētniekam
noder tikai vispārējam ieskatam par tālbraucēja kapteiņa dzīvi un darbu laikā
pēc aktīvās darbības jūrniecības jomā.
Kapteiņa vēstījums ir daudzveidīgs. Te sastopam īsas, aprautas atsevišķu
epizožu atskaņas, te savukārt visai plašus notikumu aprakstus, kā, piemēram,
par jauno jūrnieku „kristībām” Kategatā pie Kulena klints vai arī pirmajiem
braucieniem kapteiņa rangā 1901. gadā ar trīsmastnieku „Pauline”. Ievērojamu
LJG 2014
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Gafelšonera „Alide” ļaudis, centrā F. Eglīte ar kundzi Emīliju un dēlu
Ernestu (ratiņos). Burinieka kapteinis no 1907. līdz 1909. gadam.

vietu aizņem (gandrīz astoņas rokraksta lappuses) jau pieminēto pieredzējumu Padomju Krievijā apraksts, kas vēlāk izvērsts tēlojumā 21 mašīnraksta lappušu apjomā. Šis materiāls pelnījis īpašu vērību, taču prasa ieskatu aprakstīto
notikumu priekšvēsturē.
Pirms 100 gadiem, 1914. gada vasarā sākās Pirmais pasaules karš, imperiālistisko valstu cīņa par pasaules pārdalīšanu, kas sākumā skar astoņas Eiropas
valstis, bet ar laiku aptver 38 pasaules valstis ar vairāk par 1,5 mljrd. iedzīvotāju. Krievijas armijai atkāpjoties un vācu karaspēkam tuvojoties, izvērsās
strauja iestāžu, organizāciju un uzņēmumu evakuācija uz Krievijas iekšējiem
rajoniem7, kurā iesaista arī visus jūras transportlīdzekļus, rekvizētus kara vajadzībām, to starpā tvaikoni „Ekaterina”, uz kura 1915. gadā par otro stūrmani
kalpo F. Eglīte (kara apstākļos tālbraucējam kapteinim neiespējami atrast kvalifikācijai atbilstošu nodarbi). Ar evakuējamo kravu kuģis nonāk Petrogradā
(tā 1914. gadā pārdēvē vāciski skanošo „Pēterburgu”, ko F. Eglīte konsekventi
sauc par Pēterpili). Drīz šeit ierodas arī viņa sieva Emīlija, kurai šis brauciens
no piefrontes zonas8 ar bērniem9 un mantām, kā to labi varam iedomāties,
7

8

9
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Latvijas teritorijā 1915. gada oktobrī frontes līnija nostabilizējās pa Daugavu no Rīgas līdz
Daugavpilij. Evakuācija turpinājās arī vēl 1916. gadā. Uz Melnās jūras un Azovas baseinu izveda jūrskolas, kur tās vai nu pievienotas vietējām skolām, vai likvidētas.
Pirms kuģa iziešanas no Rīgas uz Petrogradu F. Eglīte bija aizsūtījis ģimeni uz Lielvārdes
pagastu pie sievas māsīcas. Taču tā bija otrpus Daugavai stāvošās vācu artilērijas sniedzības
zona.
Tie bija pirmie trīs bērni ģimenē, no kuriem jaunākajai meitai tobrīd bija tikai četri gadiņi.
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bija saistīts ar ne mazums grūtībām un piedzīvojumiem. Kad 1916. gada
maijā „Ekaterina” pilnībā pāriet militārā resora rīcībā, visām privātpersonām
tvaikonis jāpamet. Kuģa aģenta pārziņā bija arī divi rekvizēti angļu tvaikoņi,
kuru apkalpes pārsūtītas uz Lielbritāniju. Aģents par viena no tiem – tvaikoņa
„Flour” – kapteini uzaicina F. Eglīti, uzdodot nokomplektēt komandu, un kuģis
iespēju robežās Krievijas kara transportflotes sastāvā veic reisus Somu līcī.
Revolucionārās pārmaiņas Krievijā 1917. gadā, kad navigācijas sezonā tvaikoni
izmanto karaspēka apkalpošanai igauņu salās ar bāzi Rēvelē (Tallinā), atspoguļojas šādā teikumā: „Vairākas reizes bija arī jāiet revolūcijas gājienos, bet
es arvienu izlavījos.” Vācu kara flote pārņem kontroli Rīgas līcī, sāk iespiesties
Monzunda salās un apdraud Tallinu. „Flour” ar evakuējamu kravu vēlā rudenī
atgriežas Petrogradā.
Nezinu, vai tas raksturo autora apolitiskumu vai tā laika piezīmēs izpaudušos piesardzību, bet mēs neatrodam ne faktu konstatāciju – cara gāšanu un
sekojošo lielinieku nākšanu pie varas Krievijā, brīvas, demokrātiskas Latvijas
Republikas izveidi utt., ne arī kādu notikumu vērtējumu. Šeit vietā uzsvērt, ka
līdzīga pozīcija ir tipiska visam apjomīgajam darbam, tikai atsevišķās vietās
atļaujoties vien ieskicēt vērtējumus vai pārdomas. Šķiet, nav nejauša šāda
koncentrēšanās uz paša un ģimenes piedzīvoto, pārdzīvoto un pārciesto,
izvairoties no iedziļināšanās sociāli politiskajās norisēs. Tiesa gan, citāda aina paveras, iepazīstoties ar jau pieminēto F. Eglītes manuskriptu „Kad sirds
stāja pukstēt”, kur autors atklājas kā notikumu gaitas izprotošs un analizējošs
liecinieks. Šis manuskripts veltīts piedzīvojumiem Padomju Krievijā 1918.–
1920. gadā un ir paplašināts un nosacīti beletrizēts kopējā t.s. „dienasgrāmatā” sniegtā atmiņu stāstījuma variants. Pats autors šo materiālu pieticīgi dēvē
kā „piezīmes par savu dzīvi”.
„1918. gada 1. aprīlī kuģis „Flour”, kura kapteinis biju es, tika nodots atpakaļ
angļu valdībai,10 un vietējais angļu aģents nolēma kuģi sūtīt pa Krievijas iekšzemes ūdeņiem uz Arhangeļsku11 pie Baltās jūras, Krievijas ziemeļu piekrastē,
no kurienes kuģis paša spēkiem varētu sasniegt Angliju,” tā sākas F. Eglītes
atmiņu tēlojums „Kad sirds stāja pukstēt“. Maršruts veda pa upēm un ezeriem,
10

11
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Grūti saprotams lielinieku valdības lēmums, jo faktiski „Dekrēts par mieru (pieņemts 1917. g.
26.X/8.XI) pasludināja Krievijas izstāšanos no pasaules kara, bet bijušie sabiedrotie cīņā pret
Vāciju – Lielbritānija un Francija – jau 1917. gada beigās vienojās par intervenci Padomju
Krievijā. Tātad bijušie sabiedrotie būtībā bija kļuvuši par ienaidniekiem, vēl jo vairāk, kad
1918. gada agrā pavasarī angļi iegāja Barenca jūrā un Murmanskā.
Apstākļos, kad kuģošanu Baltijas jūrā apdraudēja kā Vācijas kara flote, tā mīnu lauki, Volgas –
Baltijas ūdensceļš, kas Toporņas pilsētas rajonā saslēdzās ar Severnaja Dvinas ūdensceļu,
kurš noveda līdz Arhangeļskai, bija vienīgā iespēja nokļūt drošos ūdeņos. Ievērojami īsāko
un kuģošanai paredzēto ūdensceļu pa Baltās – Baltijas jūras kanālu izbūvēja tikai 1930. –
1933. gadā.
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caur kanāliem un slūžām, pilnīgi nepiemērots jūras tvaikonim. Lai līdzsvarotu
iegrimi, noņēma mastus, dzenskrūvi, izņēma pat katlu un visu novietoja kuģa
priekšgalā. Atlaida liekus kļuvušos mehāniķus, mašīnistus un kurinātājus.
Tagad tvaikoņa komandas sastāvā ir kapteinis, stūrmanis, trīs matroži un
kurinātājs. Uz „Fluor” ir arī kapteiņa ģimene – sieva un pieci bērni. Jūras spējīgs tvaikonis pārvērsts par baržu, kas pilnībā atkarīga no velkoņa. Līdzi gan
iedota motorlaiva ar pienācīgu degvielas krājumu, bet tā jau nav kuģa vilcēja.
Kapteinis atzīmē: „Tādējādi sakropļots mans kuģis pie Pēterpils gaidīja savu
turpmāko likteni. Bija skumji uz kuģi skatīties. Tas bija kā sasirdzis ļoti tuvs,
mīļš draugs, kam sirds nepukstēja vairs…”
Maija sākumā „uz kuģa sanāca seši krievu loči. Vispirms staigāja pa kuģi
riņķu riņķiem, tad apstājās, runāja visi reizē, plātījās rokām, klusēja visi reizē un
tad sāka visu iepriekšējo nodarbi atkal no gala. No grupas izdalījās viens, liekas,
grupas vecākais, noskatīja mani no galvas līdz kājām.” Nopratinājis kapteini,
noskaidrojis, ka tas prot lasīt arī „Krievijas kartes krievu valodā”, runas vīrs, nokomandējis diviem palikt, kopā ar pārējiem aizgāja. Palikušie, kas izrādījās tēvs
un dēls, atzinās, ka tik lielu kuģi veduši nav, skaidrojuši to vadītājam, kā arī to,
ka kuģis ir par lielu priekšāstāvošajam slūžu ceļam, bet viņiem pavēlēts, lai ved,
ja ne – cietumā iekšā. Kapteinis: „Sāku nojaust, ka ar šo braucienu būsim īstā
ķezā. Jo vairāk pētīju iekšūdeņu ceļu kartes, jo vairāk sapratu, ka mūs sagaida
visādas nepatikšanas. Vecais locis, manas rūpes ievērojis, pienāca drošināt:
„Labi jau nav, kā pats tais papīros redzi, bet arī tiem daudz ticēt nevar. Sevišķi
pa upēm braucot, tie papīru gabali tev daudz nepalīdzēs. Svira strauja – maina
gultni. Pa to tevi izvadīšu. Tās niķus pazīstu tikpat labi kā savu laivu.”
Locis brīdi padomāja. Tad pienāca tuvāk un noslēpumaini čukstēja: „Upes
ir labas, tās ļauj gaidīt. Bet kanāli ir bīstama lieta, tos nedrīkst aizsprostot. Ja to
darīsi, tad uz Sibiriju prom.””
Tādā noskaņā sākās brauciens. Kapteinim netrūkst ko pārdomāt: „Abi loči
bija laipni, izpalīdzīgi cilvēki, bet viņu izdarībās un runās bija it kā bezcerība,
drosmes trūkums, bailes no kaut kā.”
Vai tās ir mūžsenās bailes no kungiem (tā viņi sauc arī jaunos varas vīrus),
par kuriem šie zemnieki vienmēr runā, vai no jaunā, boļševiku (lasi: Ļeņina)
izlolotā represīvā orgāna – Viskrievijas ārkārtējās komisijas,12 diez vai kapteinis
pats to zināja.
Ik pa laikam velkoņi mainījās, un katrreiz kuģis gaidīja maiņas velkoni
citreiz stundām, citreiz dienām – un tas gadījās visbiežāk. Turklāt velkoņu
12
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Speciāls padomju valsts orgāns cīņai ar kontrrevolūciju un sabotāžu, spekulāciju un amatnoziegumiem, izveidots ar valdības lēmumu 1917. gada 7./20. decembrī. No nosaukuma krievu
valodā abreviatūras „ВЧК” radās īsie, bailes iedvesošie vārdi „čeka”un „čekists”. Un, cik zināms,
pirmie tos sāka lietot paši šīs iestādes darbinieki.
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kapteiņi baidījās šķērsot Eiropā lielākos Lādogas un Oņegas ezerus, bet veda
kuģi pa apvedkanāliem. Viņu izpratnē tas bija ilgāk, toties droši. Velkoņu
vadītāji gadījās dažādi. Kā raksta F. Eglīte: „Dažs velkoņa kapteinis bija izveicīgs un ceļu veica ātri, bet gadījās arī nemākuļi. Pie viena tāda tauvas mūsu
kuģis streipuļoja kā piedzēries.” Vairākas reizes šādu izdarību rezultātā kuģis
uzsēdās uz sēkļa. Gadījās, ka velkoņi nespēja atbrīvot kuģi, tad bija jāizlīdzas
ar kuģa tvaika vinčām. Tas bija grūts un ilgstošs darbs, kādreiz pat prasīja trīs
dienas.
Kāda apgabala zemnieku komiteja bija nolēmusi atjaunot seno kārtību, ka
viņu teritorijā baržas un kuģi jāvelk ar zirgiem. Ieradusies delegācija padzina
velkoni un piejūdza zirgus, neuzklausot argumentus, ka ar jūras kuģi nevar
rīkoties tāpat kā ar baržu. Kad pēc trīs dienām, vairakkārt iedzenot kuģi krastā,
bija pieveiktas tikai piecas verstis (1 versts = 1,0668 km), nomocījušies paši un
nomocījuši zirgus, zemnieki pameta kuģi savam liktenim un aizgāja projām.
Ceļu turpināja ar velkoni, bet tas arī vēl bija jāsagaida.
Viss kādreiz beidzas, ir pārvarēti ezeri un straujā Sviras upe pret straumi,
Marijas ūdensšķirtnes kanāls ar slūžu sistēmu, pa Volgas – Baltijas ūdensceļu
sasniegta ieeja Severnajas Dvinas kanālā pie Toporņas pilsētas. Tālākais maršruts skaidrs: kanāls – Kubenas ezers – Suhonas upe (Severnajas Dvinas satekupe) – Severnaja Dvina – Arhangeļska. Bet kapteinis bažīgi vēro ūdens līmeni
kanālā. Ceļā pavadītas vairāk nekā divdesmit dienas (kapteinis lēš, ka normālos
apstākļos tas prasītu trīs līdz četras dienas). Ir vasaras sākums, viņš mēra šaurā
kanāla dziļumu un redz: „Augšpus slūžām pie kanāla mutes (ieejas kanālā – J.
S.) bija seklākā vieta – tikai sešas pēdas (1 angļu pēda = 0,3048 m – J. S). Man
kuģa iegrime bija sešas pēdas un trīs collas (1 angļu colla = 0,0254 m – J. S.). Ja
nu mēs ieietu kanālā un aizsprostotu to, tādējādi nobloķēdami ziemeļu slūžu
ceļu, lielinieki to varētu uzskatīt par sabotāžu un mani sodīt par pretvalstisku
darbību. Varbūt pat „pieliktu pie sienas”.” Locim atbilde īsa – jāgaida. Un apsola: „Vedīšu tevi atkal tālāk rudenī. Aizbraukšu pilsētā nokārtot lietas.” Locis,
būtībā zemnieks, apdomīgs, brīžiem pat bailīgs, vēl piebilst: „Liec vienu lietu
aiz auss un paturi tur. Tev ir angļu kuģis, un plostnieki stāsta, ka ar mums un
angļiem pašreiz nav labi. Nemeklē velkoni, nelieni kungiem acīs. Kas tavus
bērnus ēdinās, ja pats sēdēsi cietumā? Gaidi. Vai tev laika trūkst?”
Tvaikoņa „Flour” kapteiņa F. Eglītes pārdomas par gaidīšanu (apkopots,
īsināts, nedaudz rediģēts materiāls – J. S.)
„Biju vienmēr piekritis gaidīšanai un pacietīgi gaidījis stundām, dienām,
nedēļām, bet nu būs jāgaida mēnešiem (taču kapteinim pat sapņos nerādās,
ka tā turpināsies gandrīz divus gadus – J. S.). Jā, kas gan cits atliek, tagad jau
visi Krievijā gaida. Jāgaida arī man. Pamazām sāku pierast pie lielās gaidīšanas, kas kā traucētāja migla ietinusi visu Krieviju. Ļautiņi gaidīja pulciņos un
pa vienam. Gaidīja zirgi, jo braucēji nezināja, kad un kur vezums jāved. Upju
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piekrastēs gaidīja baržas, jo to apkalpes nezināja, kas, kad un kur jāved. Pēc
daudzām un dažādām pārmaiņām pie valdības stūres rata bija tikuši komunisti. Pārvaldes darbs vēl bija tikai veidošanās stadijā valsts lielajos centros, sīkajos miestos ļaudis vēl dzīvoja kā dzīvojuši, piekopdami savas agrākās dzīves
parašas. Lielākos centros, kur jau bija iepūtis revolūcijas vējš, vietējie komunisti bija sagrābuši noteikšanu savās rokās un izveidojuši sīkas pārvaldes komitejas. Bieži šo komiteju vīri bija nepraktiski, nezinoši cilvēki. Ikvienu vietējo
notikumu vai lēmumu minētās komitejas pārsprieda dažreiz līdz bērnišķīgam
smieklīgumam. Ikvienam bija bailes kaut ko pašam izlemt, cilvēks baidījās būt
darītājs, baidījās kaut ko darīt viens. Tieši šī iemesla dēļ lietas kārtojās ļoti lēni.
Bija jāgaida, kamēr komiteju daudzie prāti pēc garu stundu spriedelēšanas
panāca saprašanos. Un kamēr varas vīri spriedelēja, saimnieciskā dzīve gaidīja. Zirgi un mašīnas gaidīja darbu, bet cilvēki stāvēja garās rindās un gaidīja
maizi. Visa lielā Krievija gaidīja, liekas, pati nezinādama, ko. Šīs gaidīšanas pamatā gruzdēja bailes. Krievijas politiskā dzīve kā liels, pinkains lācis vēl gulēja
ziemas miegu. Politiskās pārmaiņas vienkāršos ļaudis interesēja maz, viņi tās
nesaprata, bet mācītie no tām bijās. Neviens neprata pareģot, ko lācis darīs,
kad iznāks no ziemas migas. Kāda būs tā daba? Vai būs lēnprātīgs, vai plēsīs
cilvēkus? Kamēr lācis gulēja, tauta gaidīja.”
Kuģis noenkurojas Šeksnas upes malā, bet krastā redzama pļava ar lapu
koku puduriem, aiz tās liels mežs. Pretējā krastā izvietojies prāvs ciems, ar
kura iedzīvotājiem drīz vien izveidojas draudzīgas attiecības. Angļu aģents
algu piesūta uz tuvējo pilsētiņu Kirilovu, kur jāsaņem arī kuģa ļaudīm normētā
pārtikas deva. Kā raksta kapteinis, „sākās īsta „čigānu dzīve”. Katru dienu staigājām pa mežu, lasījām ogas (rudenī sēnes – J. S.), peldējāmies, gulējām pļavā
zem zaļajiem bērziem un visādi atpūtāmies. (..) Bieži braucām makšķerēt Kubenas ezerā. Kā ezers, tā upe deva mums bagātīgu zivju lomu, kas papildināja
mūsu trūcīgo ikdienas uzturu.”
Jūrnieki bija muzikāli – kurinātājs spēlē „garmošku”, viens matrozis ģitāru,
otrs balalaiku, bet kapteiņa vecākais dēls Ernests mutes „ermoņiku”. „Mūziķi,
sasēduši kuģa purnā, spēlēja ko spēja – gan latviešu tautas dziesmas, gan
šlāgerus, gan krievu romances. Pretējā krastā saskrēja ciema ļaudis. Bija jauni,
bija veci, cits klausījās, cits dejoja. (..) Mūzikai pievienojās sievas siltais, dzidrais
soprāns un abu meitu sīkās balstiņas,” tā par patīkamo laika kavēkli vēsta kapteinis, tālāk aprakstot pēc cieminieku lūguma uz kuģa sarīkoto balli. Ciema
ļaudis sarūpēja meijas un citus rotājumus, kā arī cienastu.
Kapteiņa piezīmēs lasām: „Kuģa saimi un ciema ļaudis bija sagrābis prieks.
Tie tvēra šo vakaru ar visu savu sirdi un dvēseli, it kā zinādami, ka tādu vakaru
vairs nebūs daudz.
Kamēr jaunie dejoja un mielojās, kapteiņa istabā sapulcējās ciema un
tuvākās pilsētiņas inteliģence. Kaut mūsu sarunas ritēja sirsnīgi, taču mums
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visiem bija jāatzīst, ka esam pienākuši pie jauna laikmeta durvīm. Jaunākie,
kaut cerēja no šī jaunā laikmeta daudz, tomēr nespēja attaisnot nekārtības
un netaisnības, kas notika jaunās valdības vārdā. Vecākā paaudze jutās kā
zivs, kas izmesta uz sauszemes. Jaunais laikmets tos biedēja. Gadu simtiem
no paaudzes uz paaudzi pārņemtie, rūpīgi koptie ideāli šķobījās, tika rauti lejā
no pjedestāliem un spārdīti kājām. Dzīvei vairs nebija drošs pamats. Vecākā
paaudze apskauda jaunatni, kas kaut brīdi varēja aizmirst visas rūpes un priecāties ar visu savu būtni.”
Uz rudens pusi, pārnākot no sēņošanas, kapteinis sastop „valdības delegāciju no Kirilovas”, kura izteica vēlēšanos runāt ar kapteini. Kad nu „meža
ģērbā” – skrandainā puskažociņā, salāpītās biksēs un pastalām kājās tērptais
vīrs izrādījās pats kapteinis, ko viņi bija iedomājušies ieraudzīt kā lepnu angļu
kapteini melnā uzvalkā ar kokardotu cepuri galvā, delegāti apmulst, atvadās
un aizbrauc.13
Vēlā rudenī pienāk velkonis ar rīkojumu tvaikonim „Flour” pāriet uz apriņķa
pilsētu Čerepovecu. Vietējais kara komandants aiz nezināšanas, muļķības vai
izkalpoties kāres telegrafē uz Petrogradu par angļu kara kuģa ar 11 cilvēkiem
uz borta ierašanos un saņem atbildi: visus atbruņot un arestēt. Piecus uz kuģa esošos vīriešus arestē (stūrmanis jau agrāk no „Flour” bija aizbraucis), bet
kapteiņa ģimenes locekļus nepārvieto, norīkojot stingru apsardzi. Arestētos
trīs dienas notur vietējā cietumā, pēc tam pārved uz Petrogradu, kur viņi apcietinājumā pavada 19 dienas. Enerģiskā, neatlaidīgā F. Eglītes dzīvesbiedre
Emīlija, izmantojot uzraudzības bardzības atslābumu, ierodas Petrogradā un
ar vietējo latviešu (viņu organizāciju) palīdzību atsvabina arestantus. Atgriezušies Čerepovecā, sakopuši kuģi un sagaidījuši velkoni, viņi ierodas vecajā
vietā Šeksnas upē pie saviem draugiem sādžiniekiem, to līksmi apsveikti.
Uznāca agra un barga ziema, ar pārtiku palika arvien grūtāk. Kapteiņa atmiņas: „Ciema ļaudis palīdzēja, cik spēja. Kaut vēderi mums nebija pilni, taču
priecāties vēl pratām. Rīkoju saimei un ciema ļaudīm saviesīgus vakarus – dejojām, dziedājām un klausījāmies mūsu orķestra spēlē, kas mūs iepazīstināja
ar latviešu un krievu dziesmām. Uz upes ledus rīkojām sacensības burām un
kamanām. (..) Kaut janvāris stindzināja ar savu aukstumu, mēs pratām ar to
cīnīties, priecādamies, ka esam dzīvi un palīdzēdami viens otram.”
Bet nāca cits sals, kas stindzināja prieku ir ciemā, ir uz kuģa, – mobilizācija.
1919. gada janvāra beigās, kā raksta kapteinis, „aizvāca ciema jaunos, spēcīgos vīrus. Aizvāca mūsu trīs matrožus. Lai būtu vieglāki ar uzturu, pierakstīju
kuģa komandā sievu par pavāri un mazo, deviņus gadus veco dēlu Ernestu
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F. Eglīte neraksta, vai viņam bija zināms, ka 1918. gada augustā interventi (lasi: angļi) saimniekoja Baltajā jūrā un ieņēma Arhangeļsku, bet te stāvēja skaidri atpazīstams Lielbritānijas
kuģis.

3/9/15 10:13:59 PM

Vēsture
par matrozi.” Grūtā ziema beidzās, atnāca pavasaris un atnāca vasara. Kapteiņa kundze ar
ciema sievām bija mācījusies
pazīt ēdamos pļavu un mežu
augus, tas veidoja papildinājumu trūcīgajām maltītēm.
„Ap Jāņiem,” raksta F. Eglīte, „pie mums ieradās no Pēterpils deleģēts komisārs žīds
Aņiškins un paziņoja, ka kuģis ir
mobilizēts. Līdz šim saņēmām
algas no angļu aģenta un bijām
angļu tirdzniecības flotes daļa.
Tagad krievu valdība kuģi bija konfiscējusi un paziņoja, ka
Tvaikonis „Maiga”, pirmais tirdzniecības flotes kuģis,
sūtīs komandu. Man piedāvāja
kas 1919. gada decembrī pacēla Latvijas Republikas
kapteiņa vietu. Piedāvājumu
karogu. F. Eglīte bija šā tvaikoņa stūrmanis pēc
pieņēmu, jo tā bija vienīgā ieatgriešanās no Krievijas 1920. gadā. Tas bija viņa
spēja, kā sagādāt ģimenei uztupēdējais kuģis pirms pārejas darbā krasta dienestos.
ru. Pēc divām nedēļām ieradās
jaunā kuģa komanda, vesels bars cilvēku.” Atbrauca kopskaitā 21 jūrnieks, to
starpā par baržu pārvērstajam tvaikonim pilnīgi nevajadzīgie divi mehāniķi,
trīs mašīnisti un pieci kurinātāji. Pieskaitot uz kuģa jau esošos cilvēkus (kapteini un kurinātāju, kurš netika mobilizēts), kuģa personālā ir 23 cilvēki, kamēr,
kā atzīmē kapteinis, „zem angļu karoga kuģis brauca ar divpadsmit cilvēku
personālu, kas bija pietiekami tādam tvaikonim kā „Flour”. Man bija jaunas
rūpes – bija jāiekārto šiem cilvēkiem guļasvietas, kā arī kajītes virsniekiem.”
Bez tam uz kuģa atradās arī locis un kapteiņa ģimene – sieva un pieci bērni,
tātad kopumā 30 personas.
Pienāca un pagāja rudens, bija skaidrs, ka Šeksnas upē jāpavada vēl viena
ziema. Tā bija grūta ziema, pusbada ziema, jo pārtikas apgāde arvien pasliktinājās. Pieaugušie kuģa ļaudis izprata un panesīgi pacieta šādu stāvokli, varbūt
arī ticēja varas iestāžu apgalvojumiem par pārejošām grūtībām. Taču bērniem
no tā vēderi pilnāki nekļuva. Tāpat ne jau bērniem bija jāstāsta par pasaules
kara un pilsoņu kara laika jauno un spēcīgo vīriešu mobilizācijām, par lopu un
pārtikas rekvizīcijām, kas izpostīja zemniekus.
Pavasarī no Petrogradas pienāca ziņa par iespējamo prombraukšanu vasaras beigās. Tamlīdzīgas vēstis kapteinis bija saņēmis jau vairakkārt, tamdēļ tās
vairs neuztver sevišķi nopietni. Viņa reakcija visai saprotama: „Ja jau krievu
valdību neuztrauca divdesmit piecu cilvēku bezdarbība, tad kādēļ man par to
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būtu jāuztraucas. Atcerējos pirmā
loča vārdus: „Ja tupēsi mierīgi uz
vietas un lieliem vīriem pa kājām
nemaisīsies, tad tu dzīvosi ilgu,
laimīgu mūžu”.”
Tomēr šoreiz kapteinis ir kļūdījies – pienāk rīkojums doties
uz Petrogradu. Nākamajā dienā
ierodas velkonis, un jau vienreiz
brauktais ceļš, tikai pretējā virzienā, tiek veikts astoņās dienās.
„Flour” īsā laikā no baržas tiek pārvērsts jūras tvaikonī un, F. Eglītes
vadīts, pārvadā kravas Baltijas jūrā
un Ziemeļjūrā. Taču starp Latvijas
Republiku un Padomju Krieviju
1920. gada 11. augustā bija noslēgts miera līgums, un arī F. Eglīte
F. Eglīte 1933. gadā, stājoties vateršauta amatā.
reģistrē savu ģimeni, lai atgrieztos
Foto publicēts 1933. gadā žurnālā „Jūrnieks”.
dzimtenē. Augusta beigās šis brīdis pienāk, un pēc nedēļas, pārcietuši pamatīgas pārbaudes Petrogradā pirms
iekāpšanas vilcienā, uz Latvijas robežas un vēlreiz Rēzeknē, kā arī pēc obligātā
pirts apmeklējuma viņi iziet Rīgas ielās kā brīvi Latvijas pilsoņi. Akūts kļuva
dzīvokļa un darba jautājums, jo „līdzatvestajai naudai bija maz vērtības” (F.
Eglīte). Palīdzīgs izrādījās Frida jaunības draugs un kādreizējais darba biedrs
F. Kreicbergs – viņam blakus mājā atradās brīvs dzīvoklis. Kreicbegs bija tvaikoņa „Maiga” stūrmanis, un „tā kā viņš vairs negribēja braukt, tad es (F. Eglīte)
ieņēmu viņa vietu uz tvaikonīša”14. Taču drīz aptrūkst pārvadājamo kravu, un
kuģi „piesēja pie pāļa”, bet komandu atlaida.
Tā sākās F. Eglītes darba gaitas ar kuģniecību saistītos krasta dienestos.
Viņš strādā Rīgas transporta un štaueru15 sabiedrībā, kuras darbalauks ir
Rīgas ostas Muitas rajons, 1933. gadā kļūst par Rīgas ostas vateršautu, pēc
šī dienesta likvidācijas 1940. gada 27. novembrī pirmās padomju okupācijas
laikā strādā par vienkāršu ostas uzraugu Andrejostā. Vācu okupācijas laikā
turpina pildīt šos pienākumus, vēlāk kļūst par Eksportostas pārziņa palīgu.
Amatu atstāj 1942. gada maijā un turpmāk dzīvo gan Rīgā, gan pie radiem
laukos un, veicot lauku darbus, gūst iespēju palīdzēt ar pārtikas produktiem
arī ģimenei Rīgā.
LJG 2014
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1913. gadā Dānijā būvētā kuģa tilpība bija tikai 182 bruto reģistra tonnas.
Štauers – uzņēmējs, kas nodrošina kravu kraušanas operāciju izpildi ostā.
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Paklausot okupācijas varas iestāžu rīkojumiem, F. Eglītes ģimene pārceļas
uz Kurzemi un dzīvo pie viņa radiem, vēlāk izbrauc uz Vāciju, kur tiek nemitīgi
pārvietota no vienas vietas uz citu. Nokļūstot amerikāņu okupācijas zonā pēc
Vācijas kapitulācijas, atkārtojas līdzīgi pārbraucieni no vienas pārvietoto personu nometnes uz citu. 1951. gada janvārī kapteiņa mūžā pēdējais brauciens
ar kuģi – uz ASV. Arī šeit ne jau uzreiz atrodas tik kārotā „miera osta” un maizes
kumoss nav tik salds. Bet visur, kur nācās būt, viņš meklē, kur pielikt savu roku.
Kā zemnieka dēlam neviens lauku darbs kapteinim nav svešs. Bez tam nu jau
vecais vīrs, kā nekā septiņdesmitais mūža gads jau labi sen aiz muguras, allaž
labi piepratis namdara, galdnieka, kurpnieka amatus, arī dažs labs cits arods
tam nav gluži svešs. Un viņa prasmīgās, darbīgās rokas, vienmēr meklējot
piepildījumu, allaž līdzējušas arī dažā sūrākā dzīves brīdī. ■
Juris Siks, vēsturnieks,
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vadītājs 1972–1979
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JŪRNIEKU KRISTĪBAS
Jūra ir pārpilna riska, tāpēc nav nejaušība, ka kuģotāji jau kopš
neatminamiem laikiem ir aizspriedumu pilni un, lai pasargātu
sevi un savu kuģi no iespējamām briesmām, tic un stingri ievēro
dažādus veiksmes rituālus, kas viņiem ir ļoti svarīgi. Tie, kuri interesējas par kuģošanas vēsturi, noteikti kaut ko ir dzirdējuši vai
lasījuši jūras ceļojumu aprakstos, arī latviešu rakstnieku romānos
par jūrnieku kristībām.
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Neviens precīzi nepateiks, kur un kā notika pirmās jūrnieku kristības, un arī
šis raksts nav pētījums par senām jūrnieku tradīcijām un paražām, bet ir neliels ieskats tajā muzeja krājuma kolekcijā un literatūrā, kas ataino dienu, kura
jāpiedzīvo ikvienam jaunajam un ekvatoru vēl nešķērsojušam jūrniekam. Tā ir
īpaši interesanta un atšķirīga no kuģa ikdienas.
Jūrnieku kristības ieņem nozīmīga vietu jūrnieku tradīcijās, pie kurām pieder tādi ticējumi kā, piemēram, kuģim pirms masta uzstādīšanas tā pamatā
jāieliek monēta, pirms došanās pirmajā reisā kuģa klājs jāapslaka ar vīnu,
nozīmīga ir kuģa vārda došanas ceremonija, vienmēr tiek ievērotas laimīgās
un nelaimīgās nedēļas dienas, nedrīkst aizmirst, ka sieviete uz kuģa
nes nelaimi, daudzi aizliegumi saistīti
arī ar kuģa zvanu. Jāievēro vēl daudzas māņticības, lai labi klātos kuģim
un kuģa apkalpei tālajā un bīstamajā
ceļā.
Iespējams, ka tradīcija iesvētīt jauno jūrnieku, šķērsojot ekvatoru, ir radusies jau burinieku laikos. Uz ekvatora daudzos rajonos bieži ir bezvējš,
kā dēļ kuģis nevarēja turpināt ceļu un
ilgu laiku pavadīja dreifējot. Māņticīgie jūrnieki vērsās pēc palīdzības pie
jūras valdnieka Neptūna un lūdza, lai
ar viņiem nenotiktu nelaimes, lai viņi
būtu pasargāti no vētrām, pirātiem,
slimībām, no pārtikas un dzeramā
ūdens trūkuma.
Par jūrnieku kristībām ir daudz inNeptūna diploms tvaikoņa „Latvis” matrozim
teresantu stāstu latviešu kuģniecības
Pēterim Klīverbomim, 1907. gada 17. oktobris.
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izdevumos. Lūk, viens no tiem, ko
tirdzniecības un kara flotes kapteinis un publicists Mārtiņš Reinholds
Bernhards rakstīja žurnāla „Jūrnieks”
1930. gada oktobra numurā: „Jūrnieku kristību ceremoniālā uz skolas
kuģa „Vidvuds” notika vesela procesija, ar pārģērbšanos un jautrām
izdarībām, kurā galvenais varonis
bija viens no senākajiem romiešu
dieviem, jūras valdnieks Neptūns un
viņa pavalstnieki. Kuģa komandas cilvēki iesaistījās kristību organizēšanā
un piedalījās tajā kā dalībnieki. Pēc
tradīcijas vecākie jūrnieki grimējās
par jūras dievu. Uz kuģa klāja varēja
Diploms par pasažieru kristībām uz
satikt komandas ļaudis, dažādi saģērtvaikoņa „Kandava”, 1939. gada 15. jūlijs.
bušos, ar maskām un parūkām galvā – zvaigžņu vērotāju, bārdziņus, muzikantus, nerru un velnus ar ragiem un
asti, kuri tēloja Neptūna svītu. Katrs rīkojās brīvā improvizācijā saskaņā ar savu
lomu. Neatņemama svētku sastāvdaļa bija Neptūna runa un bārdas dzīšana
iesācējam jūrniekam.
Jūrniekam, kuram pirmo reizi izdodas nokļūt līdz ekvatoram, jātop ne tikai
kristītam ekvatora jūras ūdenī, viņam ir jāzina un jāievēro jūrnieku likumi, lai
kļūtu par īstu un krietnu jūrnieku. Jūras valdnieks Neptūns no sava troņa savā
uzrunā nolasīja jūrnieku likumus, kuros teikts: „Lai jaunais jūrnieks laimīgi
ceļotu jūras valdnieka valstības plašajos ūdeņos, tam jābūt saticīgam ar pārējiem jūrniekiem un jādalās ar saviem līdzbiedriem – jūrniekiem: krekliem,
zābakiem, biksēm, tabaku, pīpi. Jūrniekam ir stingri noliegts krāt naudu, jo tas
veicina kabatas zagļu rašanos. Kuģim iebraucot ostā, jaunākiem jūrniekiem
jāiet kopā ar vecākiem pēc viņu ieskatiem un rīcības. Ostā var uzdzīvot un
līksmoties. Jāpabalsta labdarīgas iestādes, kuras aizstāv jūrnieku intereses.
Nevajag būt lepnam, ja esi izpelnījies augstāku amatu. Jāapmāca jaunākie
jūrnieki, lai viņi taptu par drošsirdīgiem jūras braucējiem un iegūtu tādu pat
slavu kā viņu priekšteči. Jāspēj panest visa veida grūtības, jāizpilda visas pavēles, cik grūtas un smagas tās arī nebūtu. Tas, kurš visu to izpildīs, būs savu
priekšteču cienīgs un īsts Neptūna dēls.”
Kristīšanas dienā jaunais jūrnieks saņēma jūras dieva Neptūna doto apliecību jeb diplomu, ka viņš ir ieguvis jūras pieredzi un turpmāk ir atbrīvots no
jūrnieku kristībām. Neptūns tā nodrošināja jūrniekam savu aizbildniecību un
gādāja, lai tas no jūras atgriežas sveiks un vesels.
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Saskaņā ar kristīšanas tradīciju šajā
pasākumā iesvētāmajam jūrniekam
jānodzen bārda, tāpēc jūras valdnieks noputoja vaigus, ieziepēja galvu un pēc tam to iemērca koka mucā
ar jūras ūdeni. Pēc Neptūna svētku
runas „oficiālā daļa“ bija beigusies un
sākās „saviesīga dzīve” – krietna iedzeršana, kuras izdevumi jāsedz kapteinim un kristāmiem. Kristību dienā
uz kuģa valdīja jautrība, bet tālākais
brauciens noritēja kā parasti.
No jūrniekiem ir nācies dzirdēt par
senu tradīciju, kad iesācējs jūrnieks,
kurš pirmo reizi izbrauc no Baltijas
jūras, tiek „endzelēts” Kategatā, pie
Kullenas raga Zviedrijas piekrastē.
Uz kuģa ieradās Neptūns, lai jaunos
jūrniekus kristītu un nolasītu tiem
jūrnieka zvērestu, ieskaitot viņus tāljūru braucēju saimē. 1887. gadā „enNeptūna svētki ar bārdas dzīšanu
dzelējamā” jūrnieka ceremoniju savā
iesācējam jūrniekam uz burinieka
dienasgrāmatā aprakstīja Ainažu jūr„Equator”, pirms Pirmā pasaule kara.
skolnieks Jānis Kozenkraniuss. Izrakstu uz vairākām lapām no tēva dienasgrāmatas Rīgas vēstures un kuģniecības
muzejam dāvināja viņa meita Helma Andersone. Tajā rakstīts: „Uz kuģa iznāk
vecs vīrs ar garu bārdu un gariem svārkiem, darvas bočka vienā rokā, otrā liels
koka nazis, ar kuru jānodzen jaunajam jūrniekam bārda, kaut ar viņam tās nebūtu. Tādā veidā tiek izspiesta dzeramnauda. Kurš sola vairāk maksāt, tas tiek
vieglāk cauri, kurš mazāk, tam iet grūti, un kas nemaksā, to iesien striķī un velk
pa ūdeni zem kuģa ķīli. Kad nu šis darbs ir padarīts, tad jaunais jūrnieks izņem
no kapteiņa uz savas algas rēķina šņabi un iedod bārdas dzinējam, kurš ar to
uzcienā pārējos kuģa ļaudis. Tā jūrnieks iesvētīts.”
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krātuvē atrodas šī rituāla ieroči – koka bārdas nazis, pakulu bārda, Neptūna kronis un trijžuburis, bet daudzajās
fotogrāfijās var apskatīt, kā jūrnieku kristības svin pulks jautru vīru, un viens
no viņiem ir jaunkristītais jūrnieks. Visi jautri un labā garastāvoklī.
Starp muzeja kolekcijas priekšmetiem ir 1939. gada 15. jūlijā uz tvaikoņa
„Kandava”, kas bija ceļā no Liepājas uz Antverpeni, kristību ceremonijā izdotais jūras valdnieka Neptūna diploms par kristībām, ko muzejam uzdāvināja Pēteris Kārlis Grotuss, kurš piedalījās „pasažieru kristībās” pie Kullenas
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raga Zviedrijas piekrastē. Simbolisko jūrnieku
kristīšanas rituālu apliecina vēl viens Neptūna
diploms, kas izdots uz
kuģa „Latvis” 1907. gadā matrozim Pēterim
Klīverbomim, izbraucot
Gibraltāra šaurumu.
Tādus diplomus izdeva
jūrniekiem, izbraucot
no slēgtām jūrām okeānos vai pārbraucot
ekvatoru.
Par burinieku laika
kuģinieku dzīvi un darbu ir sarakstītas grāmatas. Riharda Valdesa
(1888–1942) romānā
„Jūras vilki” jūrnieku
zēns Birzgaļu Jānis pie
Kullenas raga saņēma jūrnieka kristības.
Rakstnieks uzbur ainu,
kā kristību laikā kuģa
priekšgalā no jūras lien
laukā Neptūns: „Gara
pakula bārda, eļļas drēbes, zīdvesters (ūdensnecaurlaidīga cepure
platām malām). Neptūnam kaklā somas ar koka nažiem. Viņš izņem
no somas savu „jūras
grāmatu” un atver to.
Jautā jaunā jūrnieka
kristāmo vārdu, uzvārdu, nodarbošanos uz
kuģa. Neptūns ieraksta
atbildes grāmatā, ieraksta jaunā jūrnieka vārdu
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Neptūna svētki uz tvaikoņa „Krimulda”, 1935. gads.
Simboliskā jūrnieku kristīšana ir aprakstīta arī Kārļa
Zariņa krājumā „Jūras bērni”. Te tēlotas paša rakstnieka
kristības jūrnieka kārtā („Valdis uz kuģa”).
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„jūras grāmatā”. Tālākajā notikuma
attīstībā jūrnieku vēl kristīs, tad viņš
būs uzņemto brīvo jūrnieku saimē.
Neptūns atver jūrnieku Bībeli un, kājas plati izpletis, nolasa jaunajam jūrniekam pamācības. Viņš lasa svinīgi,
kā to dara mācītājs svētdienās jūrmalnieku baznīcā. Lai jaunie jūrnieki
kļūtu par drošsirdīgiem jūras braucējiem un iegūtu tādu pat slavu kā viņu priekšteči, viņiem ir jāprot panest
visas grūtības, izpildīt visas pavēles.
Ja tu gribi būt krietns jūrnieks, tad
zini, ka tev jāklausa kapteinis, kaut
viņš tevi sūtītu pašā ellē iekšā! Tev
jāklausa stūrmanis, un pretim runāt
viņam nedrīkst! Ne tādēļ tev uz jūras
jālieto mute, lai pretim runātu: ja tev
ko pavēl, tad vari atbildēt, tikai pavēli atkārtojot! Tev jāizpilda kārtīgi un
čakli visi darbi, ko vecākais darbā tev
uzdod! Tev jābūt visur čaklam, uzticīgam – visās lietās un visās vietās! Tev
jābūt drošsirdīgam, kaut redzētu savā priekšā pašu velna māti! Tev jābūt
draugiem un biedriem izpalīdzīgam!
Ja tev būs uz galvas cepure, bet draugam nebūs, tad atstāj sev oderi, bet
virsdrānu dodi draugam! Ja tev ir ko
Neptūna svētki uz tvaikoņa
dzert, ko ēst, bet draugam nav, tad
„Andrejs Kalniņš” klāja, 20. gs. 30. gadi.
dalies godīgi! Un, ja tev ir malā meiča,
tad atstāj visu naudu, kas kabatā, meičai; viņai nauda noderēs, tev uz jūras nebūs vajadzīga. Bet, ja vari meiteni nobučot, tad nepalaid gadījumu garām! Jo
tu nezini, vai līdz nākamai ostai tiksi. Kad būsi krastā, redzēsi baznīcu, tad paej
ātri baznīcas durvīm garām! Bet, ieraudzījis krogu, droši ej iekšā! Ne tie ir tie
labākie, kas sēž baznīcā, ne tie – sliktākie, kas sēž krogū. Un, ja tev krogū piedāvā glāzīti, tad neatteicies! Neviens nedrīkst teikt par jūrnieku, ka tas ir gļēvs
vai lepns! Pēc savas runas Neptūns ieziepē seju ar „jūrnieku ziepēm” (nodarvo
seju). Paņem no somas desmit nažus: pirmais nazis ir gluds, otrs ar vienu robu, trešais – divi robiem. Pēdējais nazis – deviņiem robiem. Jaunais jūrnieks
izvēlas nazi bārdas skūšanai. Katram nazim ir sava cena. Jo dārgāk samaksās,
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jo vieglāka būs endzelēšana. Neptūns
paņem gludo nazi, uzmanīgi notīra
darvu no jaunā jūrnieka sejas, tad
taukiem un petroleju nomazgā baltu.
Jaunajam jūrniekam uzsien anšpaku mugurā. Simboliski tas nozīmēja,
ka jaunais jūrnieks kopā ar pārējiem
komandas vīriem gatavs piedalīties
koka enkura pacelšanā un citos smagos darbos. Viņu sūta pie kapteiņa,
lai pērk no kapteiņa Neptūnam šņabi. Jūrnieki salasās kapteiņa kajītē.
Jaunais jūrnieks saņem laimes vēlējumus jūrnieka gaitās un viņš apsolās būt krietns jūrnieks. Visi sadodas
Neptūna svētki uz kuģa, 20. gs. 20., 30. gadi.
rokās, sāk dzert kristības.”
Piemēri par jūrnieku kristīšanu uz kuģiem mūsdienās atrodami pasaules
apceļotāju izdotajās grāmatās „Pirmais Latvijas burātāju brauciens apkārt
pasaulei ar katamarānu „Kaupo”” un „„Milda” apkārt pasaulei”. „Kaupo” apkalpe īpašo notikumu apraksta šādi: „16. martā pirmoreiz šķērsojam ekvatoru
pa 29°51’32“ rietumu meridiānu. Jūras dievam Neptūnam nosūtām nodevu:
sudraba brošu, radioaparātu VEF, saulesbrilles, santīmu monētas. Tas viss
nogrimst okeānā, kas šajā vietā ir apmēram 5 km dziļš. Salutējam ar skaņas
signālraķeti. Katrs saņemam dokumentāru apliecinājumu, ka esam šķērsojuši
ekvatoru.”
Savukārt ekspremjers un komandas kapteinis Māris Gailis grāmatā par
Latvijas jahtas „Milda” ceļojumu pasaules ūdeņos pēc piedzīvotā notikuma
uz ekvatora atceras: „Sakarā ar ekvatora šķērsošanu uz jahtas notika tradicionālās iesvētības. Sākumā bijām iecerējuši tikai pamatīgu sālsūdens šalti kā iesvētīšanas procedūras neatņemamu sastāvdaļu, bet tomēr nomainījām to ar
peldi okeānā. Katrs saņēmām kapteiņa parakstītu un ar jahtas zīmogu apstiprinātu sertifikātu, ka ekvators šķērsots. Šāds dokuments ir dzīvē ļoti noderīgs,
jo ļauj izvairīties no „kristībām” nākamajā ekvatora šķērsošanas reizē, jo kalpo
par pierādījumu attiecīgajam rūdījumam. Svinīgajai ceremonijai sekoja labas
pusdienas un iedzeršana.”
Jūrniecības vēsture glabā stāstus un liecības arī par jūrnieku tradīcijām un
izdarībām uz kuģa. Tradīcijas, kas iedibinātas senā pagātnē, ir stingri iesakņojušās un tiek saglabātas arī mūsdienās. ■
Inta Kārkliņa
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NOGRIMUŠĀS DZĪVES
Kuģošana jūrās un okeānos izsenis bijusi saistīta ar risku gan
kuģiem, gan apkalpes locekļiem. Baltijas jūra un tās Latvijas
piekrastes rajoni glabā daudzus tūkstošus kuģu vraku, kas mieru jūras dzelmē raduši vairāku gadu simtu garumā. Pirms pāris
gadiem Zviedrijas Karaliskā tehnoloģiskā institūta zinātnieki
pēc ļoti aptuveniem aprēķiniem kopējo nogrimušo kuģu skaitu
Baltijas jūrā pēdējo 600 gadu laikā lēsa ap 80 tūkstoš vienībām.
Tepat kaimiņos, Krievijā, vadošie zemūdens pasaules pētnieki no
Sanktpēterburgas, Maskavas un Novgorodas projekta „Nogrimušo kuģu noslēpumi” ietvaros 2009. gadā sāka veidot Baltijas jūrā
nogrimušo kuģu atlantu. Pašreiz izveidota nogrimušo kuģu vraku
datu bāze, ietverot Krievijas teritoriālos ūdeņus Baltijas jūrā, galvenokārt tajos rajonos, kur tika likts gāzes vads starp Krieviju un
Rietumeiropas valstīm. Datu bāzē ir ap 10 000 kuģu vraku un to
fragmentu uzskaitījums. Visvairāk uzskaitīti un apsekoti Krievijas
kuģi – ceturtā daļa, seko angļu un vācu kuģi, minēti arī Latvijā būvētie. Visi datu bāzē iekļautie kuģi nogrimuši Baltijas jūras dzelmē
laika posmā no 12. gadsimta līdz 1947. gadam. Vraku saglabātības
pakāpe ir ļoti dažāda.
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Arī Latvijas teritoriālajos ūdeņos, it sevišķi Baltijas jūras Kurzemes piekrastē, Irbes jūras šaurumā, Akmeņraga rajonā un, protams, Kolkas raga apkaimē
atrodas daudz nogrimušu kuģu atlieku. To precīzu skaitu neviens nevar
pateikt, zināms tikai, ka kopējais skaits pārsniedz tūkstoti. Pašlaik ar Latvijas
zemūdens nirēju klubu biedru pūliņiem ir reģistrēts 291 kuģa vraks, no tiem
apsekoti 30, bet pieciem piešķirts jaunatklātā kultūras pieminekļa statuss. Ar
vraku zemūdens izpēti Latvijas teritoriālajos ūdeņos pašreiz nodarbojas triju
Latvijas zemūdens klubu biedri. Diemžēl joprojām sastopami arī t.s. melnie arheologi – gan vietējie, gan ārzemnieki, kas aplaupa kuģu vrakus, demontējot
vērtīgākās detaļas un citus priekšmetus, lai pēc tam izdevīgi pārdotu izsolēs,
iegūstot peļņu.
Pirmie zemūdens niršanas darbi, meklējot Latvijas piekrastē nogrimušos
kuģus, risinājās neilgi pirms Pirmā pasaules kara sākuma. Tos veica Krievijas
kara flotes atvaļinātais virsnieks Gartners Ziemupes piekrastē. Viņš tur meklēja 1758. gada rudens vētrā nogrimušo līnijkuģi „Moskva” un atrada vraku ap
200 metru no krasta līnijas. 1914. gada jūnijā no dzelmes izcēla septiņus lielgabalus. Atgriežoties mūsdienās, jāatzīmē, ka Latvijas zemūdens pētnieku vienojošā organizācija ir 1998. gadā izveidotais Latvijas zemūdens arheoloģijas
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centrs, kā arī Jūrmalas muzejā 2004. gadā nodibinātā Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija, kas savu darbu koordinē ar Latvijas Valsts
pieminekļu aizsardzības inspekciju. Inspekcijas arhīvos glabājas zemūdens
pētnieku darbu dokumentētais apkopojums, un viens no pazīstamākajiem
šo darbu iniciatoriem un veicējiem ir bijušais Jūrmalas vēstures muzeja darbinieks Voldemārs Rains.
Kādi kuģi atraduši sev mūža mājas Latvijas jūras piekrastē un tās teritoriālajos ūdeņos? Visus uzskaitīt nav iespējams, var minēt raksturīgākos un ievērojamākos, apskatu sākot no dienvidu robežām un nonākot līdz pat Liepājas
ostas apkaimei. No Papes līdz Liepājai šādu atradumu nav daudz. Piemēram,
2008. gada vasarā Liepājas iedzīvotājs G. Kapenieks atrada krastā izskalotu
nezināma burinieka vraku, kurš ieskalots smiltīs un redzams tikai 3,5 metru
garumā. Šādos gadījumos gandrīz neiespējami uzzināt kuģa izcelsmes vietu
un daudz maz precīzu būves laiku, kā arī nosaukumu, ja, protams, blakus
neatrodas kādi citi vrakam piederoši priekšmeti, kas uz to norāda. Citādi ir ar
Vācijas kara flotes kreiseri „Prinz Adalbert”. Šo karakuģi uzbūvēja 1901. gadā
Ķīlē, tā garums bija 126
metri un uz tā atradās
672 karavīri. Katastrofā
tie visi gāja bojā, izglābās tikai trīs kuģa ekipāžas locekļi. Kreiseri Pirmā pasaules kara laikā
1915. gada 23. oktobrī
ar precīzu torpēdas
trāpījumu nogremdēja
angļu zemūdene „E-8”.
Kuģis nogrima 20 jūras
Vācijas kara flotes kreiseris „Prinz Adalbert”.
jūdžu jeb aptuveni 40
kilometru attālumā no Liepājas, un tā vraks atrodas 80 metru dziļumā. Par
liela kuģa vraka esamību šajā rajonā pirmie ziņoja Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta speciālisti. 2010. gada augustā karakuģi apsekoja Liepājas
zemūdens nirēji A. Kravčuks un S. Zavadskis. Pašlaik kuģa korpuss pārlūzis
divās daļās.
Tāpat interesants un traģisks ir stāsts par Vācijas pretzemūdeņu kuģi
„UJ 11”. Arī to atrada liepājnieki – zemūdens nirēji S. Semjonovs un V. Buharins. Kuģa vraks atrodas 15 kilometru attālumā no Liepājas 28 metru dziļumā.
Otrā pasaules kara laikā kuģis pārgājienā no Klaipēdas 1941. gada 10. jūlijā ap
sešiem vakarā uzskrēja uz mīnas. No kuģa 113 apkalpes locekļiem izglābās
83. Ūdenslīdēji pie kuģa vraka atrada vācu šifrēšanas mašīnas „Enigma” detaļas, kuras varētu būt speciāli pārsviestas pāri jau grimstošā kuģa bortam,
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lai nenonāktu ienaidnieka rokās. Netālu no krasta (piecu kilometru attālumā)
iepretim Liepājai 12 metru dziļumā guļ vācu kravas kuģa „Shiftbek” vraks.
1930. gadā būvētais kuģis konvoja sastāvā devās uz Liepāju, tā tilpnēs bija
dzelzceļa sliedes un dažādas sīkkravas, piemēram, elektrodi sliežu metināšanai un pulksteņi vācu karavīriem. To visu atrada kuģa vraka apsekošanas laikā.
1944. gadā 6. novembrī kuģis uzskrēja uz mīnas un nogrima, līdzi paņemot
10 apkalpes locekļu dzīvības.
Arī pie pašas Liepājas ostas vārtiem notikušas dažādas kuģu avārijas.
Divmastu burinieks „Lucas” jau agrāk bija cietis dažādās kolīzijās: 1897. gadā
pārgājienā no Spānijas uz Angliju tas zaudēja abus mastus, bet 1912. gadā
strandēja pie Paldisku ostas Igaunijā. 1932. gada 15. decembrī kuģis vētras
laikā gāja bojā Liepājas priekšostā, līdzi paņemot astoņas dzīvības. Turpat
1887. gadā strandēja divmastu gafelšoneris „Benjamin”. Kuģa apkalpe šajā
incidentā izglābās. Trīsmastu gafelšoneris „Bolly” 1898. gada 21. novembrī
vētras laikā centās iebraukt Liepājas ostā, bet neveiksmīgi – kuģis avarēja pie
ostas dambja. No septiņiem apkalpes locekļiem dzīvi palika trīs, viņi turējās
pie kuģa vraka, pārējie jūrnieki, ieskaitot kuģa kapteini P. Apši, noslīka. Netālu
no Liepājas ostas viļņu lauzēja nogrima divmastu gafelšoneris „Anna Ottilie”,
no kura astoņiem apkalpes locekļiem dzīvs palika tikai viens.
Pēdējais kuģis, kurš Otrā pasaules kara laikā, mainoties okupācijas varām,
pameta Liepājas ostu, bija kravas tvaikonis „Vienība”. Tas notika 1941. gada
27. jūnijā. Vācieši tvaikoni nogremdēja turpat netālu, aptuveni četras jūras
jūdzes no Liepājas ostas. Vēl tagad nav zināms precīzs bojā gājušo kuģa
apkalpes locekļu un pasažieru skaits. Pie Liepājas ostas vidus vārtiem Otrā pasaules kara laikā uzspridzināja jūras baržu. Tā parasti darīja, kad, ienaidniekam
uzbrūkot, pašiem nācās pamest ostas teritoriju. 1999. gada 13. jūnijā beļģu
firma „Dredging International N.V.” pabeidza baržas vraka izcelšanu. Šajā pašā
vietā agrāk, 1922. gadā, uz sēkļa vētras laikā uzskrēja bijušais Krievijas kara
laika kreiseris „Gromoboj” („Громобой”). To tauvā vilka uz Vāciju noplēšanai.
Kuģis nenogrima pilnībā, tā 146 metrus garais vraks vēlāk tika izjaukts turpat
pie ostas moliem. Svaigā atmiņā visiem liepājniekiem un pārējiem Latvijas
iedzīvotājiem ir 2008. gada 2. decembra traģēdija, kas piemeklēja zvejas kuģi
„Beverīna”. Kuģis nogrima vētras laikā, jo apstājās kuģa dzinējs un korpusā
radās sūce. Šie notikumi risinājās pavisam netālu, trīs jūras jūdzes no Liepājas,
un pašreiz „Beverīnas” vraks guļ 16 metru dziļumā. Toreiz bojā gāja visa sešu
cilvēku apkalpe.
Bet rajona pazīstamākais kuģa vraks guļ Ziemupes piekrastē, aptuveni 20
kilometru uz ziemeļiem no Liepājas. Tas ir jau pieminētais Krievijas kara eskadras līnijkuģis „Moskva”. Kuģis nogrima vētras laikā 1758. gada 7. oktobrī, uzsēžoties uz sēkļa netālu no krasta. „Moskva” bija viens no lielākajiem Krievijas
karakuģiem. Uz tā bija ap 600 apkalpes locekļu, bruņojumā uz klāja atradās 66
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lielgabali. Vētras laikā
kuģa komanda saņēma
pavēli doties no Liepājas uz Kronštati, kad uz
kuģa atradās ierobežoti pārtikas un dzeramā
ūdens krājumi. Jau atrodoties uz sēkļa, kuģim nolūza masti, krītot
tie sadauzīja glābšanas
laivas. Lai tiktu krastā,
kuģa apkalpe izgatavoKrievijas kara eskadras līnijkuģa „Moskva” bojā gājušajiem
ja plostus. 10. oktobrī
jūrniekiem veltītā piemiņas zīme Ziemupes jūrmalā.
ar Ziemupē dabūtām
zvejas laivām krastā nogādāja pēdējos dzīvos
apkalpes locekļus. No
bada un aukstuma bojā
gāja 98 jūrnieki, kurus
vēlāk apglabāja Ziemupes kāpās. 2010. gada 25. jūlijā Ziemupes
krastā atklāja piemiņas plāksni. Pats kuģis
1758. gada 11. oktobrī
pārlūza uz pusēm, tā
Latvijas kravas un pasažieru tvaikonis „Saratow”.
pakaļgals atradās 180
metru no krasta. Gadsimtu gaitā straumju un vētru iespaidā tas mainījis atrašanās vietu, bet dažas vraka daļas tika atrastas. 2010. gadā atsākās vraka daļu
meklēšana V. Raina vadībā.
Jau kopš seniem laikiem navigācijai ļoti bīstams ir Kurzemes piekrastes
Akmeņraga rajons, kas bagāts ar smilšainiem un akmeņainiem sēkļiem pāris
jūras jūdžu garumā. Te dzelmē pēdējo mājvietu atraduši daudzi kuģi, to vidū
vispirms jāmin kravas tvaikonis „Saratow”, kurš 1923. gada 14. janvārī uzskrēja
sēklī iepretim Akmeņraga bākai. Vraku divas reizes spridzināja – 1934. un
1936. gadā. Pazīstamais un Latvijā pagaidām vienīgais profesionālais zemūdens arheologs Voldemārs Rains kuģa nogrimšanas vietā ir atradis daudzas
atlūzas, kas varētu būt piederējušas „Saratow”. Tiesa gan, uz tām nav nekādu
kuģa piederības zīmju. Pie Akmeņraga bākas 1912. gada 1. decembrī vētras
laikā, nespēdams ieiet Liepājas ostā, strandēja trīsmastu gafelšoneris „Brihnums”. Arī bāka nav glābiņš tik sarežģītos laika apstākļos un navigācijai
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bīstamā rajonā. Turpat netālu, Akmeņraga piekrastes ūdeņos, septiņu metru
dziļumā pašlaik atrodas nezināma kuģa vraks. Tā stāvoklis ar katru gadu
pasliktinās – kuģa virsbūve ir izpostīta un kravas tilpnes ir tukšas. 2000. gadā aptuveni divas jūras jūdzes no Akmeņraga jūrā tika atrasts kravas kuģa
„Marienburg” vraks. Kuģi Otrā pasaules kara laikā sašāva padomju lidmašīna.
Citam nezināma kuģa vrakam, kas atrodas vienu jūras jūdzi no Akmeņraga,
saglabājusies liela – četru metru diametra – dzenskrūve.
Samērā nedrošs kuģošanai ir arī Baltijas jūras Kurzemes piekrastes rajons
no Pāvilostas līdz Ventspilij. Daudzi kuģi te nogrimuši un kļuvuši par vrakiem
karadarbības rezultātā. Piemēram, Otrā pasaules kara pirmais upuris Latvijas
piekrastes ūdeņos – kravas tvaikonis „Gaisma”, kuru 1941. gada 22. jūnija agrā
rītā torpedēja Vācijas kara flotes torpēdkuteri. Tas notika 35 jūras jūdzes uz
ziemeļaustrumiem no Užavas bākas. Dzīvi palikušie kuģa apkalpes locekļi
laivā sasniedza Užavu, kur krastā apglabāja savu kapteini Nikolaju Duvi. Dienu
vēlāk, 1941. gada 23. jūnijā, Liepājas kara ostu atstāja PSRS Jūras kara flotes
zemūdene „M-78”, lai dotos uz Daugavgrīvas bāzi. Pie Užavas ap pulksten trijiem tai uzbruka vācu lidmašīna, bet zemūdenei izdevās
izvairīties, veicot iegremdēšanos. Pēc brīža „M-78” uznira virspusē, kur to jau gaidīja
vācu zemūdene „U-144”. Ar
diviem torpēdu šāvieniem tā
padomju zemūdeni nogremdēja. 2000. gadā vraku deviņu jūras jūdžu attālumā no
Užavas bākas atklāja Zviedrijas zemūdens izpētes kuģis
Nirējs pie padomju zemūdenes „M-78” vraka.
„Altair”. Agrāk, Pirmā pasaules kara laikā, uzskrējis uz krievu kara flotes mīnu kuģu izliktajām mīnām,
30 jūras jūdzes no Ventspils nogrima Vācijas kara flotes vieglais kreiseris
„Bremen”. Vraks atrodas 44 metru dziļumā. Jau 1939. gadā to atklāja Ventspils
uzņēmējs M. Rozenbergs, bet mūsdienās, 2011. gada 11. jūnijā, apsekoja zemūdens nirēji D. Lapins un M. Jagņuks. Vraks izrādījās stipri bojāts, tā priekšgals
ir sprādziena saārdīts.
Užavas rajonā apmēram piecas jūras jūdzes no krasta iepretim Užavas
upes ietekai jūrā atrodas nezināma kuģa vraks. Kuģis acīmredzot Otrā pasaules kara laikā vedis bīstamu kravu – munīciju. Te atrastas aviācijas bumbas,
mīnas un patronas. Kuģa korpusa garums ir ap 100 metriem, tas guļ uz klinšainas pamatnes 27 metru dziļumā, pārlūzis trijās daļās, un labi saglabājies ir tā
priekšgals un pakaļgals. Tāds pats nezināma kuģa vraks pašlaik guļ iepretim

3/9/15 9:34:08 PM

Vēsture

Vācijas kara flotes vieglais kreiseris „Bremen”.

Pāvilostai apmēram piecas jūras jūdzes no krasta. Tas savukārt vedis militāro
tehniku – kravas mašīnas, artilērijas vilcējus, kāpurķēžu tehniku. Vraks atrodas 24 metru dziļumā, tam vidusdaļa nav saglabājusies, toties labā stāvoklī
ir priekšgals un pakaļgals. Atsevišķi guļ kuģa tvaika katli. Priekšgals atrodas
vertikālā stāvoklī.
Interesants atgadījums notika 1926. gada 5. maijā, kad pie Užavas krasta
nogrima kravas tvaikonis „Agnes”. Tas bija ceļā no Rīgas uz Hamburgu ar Krievijas zvērādu kravu. Krava bija apdrošināta par lielu summu, un katastrofas
apstākļi liecināja par to, ka „Agnes” nogremdēta tīšām.
Ulmales piekrastē uz sēkļa astoņu metru dziļumā atrodas franču burinieka
„Le Tage” vraks. Kuģis nogrima 1894. gada 23. oktobra naktī vētras laikā, kad
braucienā no Haiti uz Liepāju tika aiznests garām Liepājas ostas vārtiem. Pie
Ulmales „Le Tage” korpusā radās sūce, un tas nogrima. Burinieka glābšanā
piedalījās Rīgas un Liepājas ostas kuģi, operāciju vadīja Rīgas robežapsardzības komandas kapteinis Ušakovs. Viņam izdevās glābt kuģa apkalpi, kaut
arī abi ostas kuģi nesekmīgi centās novilkt grimstošo burinieku no sēkļa. Par
cilvēku sekmīgu glābšanu Francijas Jūras lietu ministrija apbalvoja Ušakovu
ar tālskati. Pašu burinieka vraku 2008. gada jūnijā atrada zemūdens makšķernieks S. Koptilovs, 2010. gadā to apsekoja kuģu vraku pētnieks V. Buharins.
Sarežģītākie navigācijas apstākļi Latvijas piekrastē ir Irbes šaurumā un
Baltijas jūras dabiskajā robežā ar Rīgas jūras līci – Kolkasraga apkaimē. Irbes
šaurumā atrodas vairāku sēkļu rinda, kur dziļums ir pat mazāks par 10 metriem. It sevišķi tie sastopami t.s. Ovišu – Sirves slieksnī. Arī pats Kolkas rags
ar sēkli triju jūras jūdžu garumā vienmēr ir radījis un joprojām rada draudus
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jūrasbraucējiem. Sevišķi daudz kuģu katastrofu notika viduslaikos, kad paši
burinieki un to aprīkojums bija primitīvs un vēl nebija šodien tik ierasto navigācijas ierīču. Šajā rajonā gadsimtu gaitā nogrimuši simtiem burinieku, un
pazīstamākie kuģu vraki ņemti valsts aizsardzībā vai arī iekļauti Baltijas jūras
100 nozīmīgāko kuģu vraku sarakstā. Viens no tiem ir kravas kuģis „Elbing III”.
1898. gadā Dancigā būvētais t. s. vatkuģis veda kokvilnas kravu un nogrima
Otrā pasaules kara laikā, uzbraucot uz padomju mīnas aptuveni vienu jūras jūdzi no krasta iepretim Jaunciemam, pie Irbes upes grīvas. Tā vraks guļ astoņu
metru dziļumā. „Elbing III” atrada 1995. gada 27. jūlijā Jūrmalas pilsētas muzeja ūdenslīdēju grupa
zemūdens arheologa
V. Raina vadībā. Kuģa
saglabātības pakāpe ir
laba, tas stāv smiltīs uz
ķīļa ar priekšgalu dienvidrietumu virzienā.
Uz kuģa atrada kompasu un zvanu ar kuģa
nosaukumu. Ar Valsts
kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas 1997. gada 15. deVācijas kravas tvaikonis „Elbing III” ledus
cembra rīkojumu nr. 39
gūstā. Uz klāja kuģa apkalpe.
vraks ņemts valsts aizsardzībā kā kultūras piemineklis. Tas bija nepieciešams, jo pirms tam melnie
zemūdens arheologi to bija krietni izlaupījuši. Pusjūdzes attālumā no šā vraka
guļ karakuģa „Zonnevijk” atliekas. Tās atrada J. Šendeļevs 1997. gada 6. jūlijā.
Kuģa 30 metru garais vraks atrodas 1,5 jūras jūdzes no krasta 14,5 metru dziļumā. Tas ir slikti saglabājies, iespējams, kuģis uzspridzināts Pirmā pasaules kara
laikā. „Zonnevijk” zemūdens arheologu aprindās tiek saukts par dūņu vraku,
jo atrodas dūņu slānī. Kuģa nogrimšanas vietā ir slikta redzamība, aptuveni
20 cm. Tas ir raksturīgi Baltijas jūrai. Arī šim kuģim vienlaikus ar iepriekšminēto „Elbing III” noteikts kultūras pieminekļa statuss. Turpat vienu jūras jūdzi
no krasta pie Irbes upes ietekas jūrā atrodas t.s. tīkla vraks. Tāds nosaukums
radies tādēļ, ka vraka mastos bieži ieķērās vietējo zvejnieku izliktie tīkli. Kuģis
saglabājies labi, tas stāv uz ķīļa vienu metru virs grunts. Tīkla vrakam noteikts
kultūras pieminekļa statuss, un to atrada Jūrmalas pilsētas muzeja zemūdens
arheologi. Tālāk šajā rajonā piecas jūras jūdzes no krasta 10 metru dziļumā
atrasts nezināma kuģa vraks ar diezgan garu korpusu – 100 metru. Sīkraga
rajonā 1997. gada 7. maijā zem akmens krāvuma jūrā vienu jūras jūdzi no krasta atrada galiona atliekas. Domas par šā kuģa identitāti dalās – tas varētu būt
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burinieks „Elisabeth” vai galions „Delphin” no Somijas. Tā garums ir 14,5 metri,
kuģa apakšējā daļa labi saglabājusies. „Elisabeth” ar balasta kravu šajā rajonā
nogrima 1832. gadā, „Delphin” – 19. gs. vidū. Arī šim vrakam piešķirts kultūras
pieminekļa statuss. Irbes jūras šaurumā dzelmē guļ arī speciāli nogremdēti
kuģi, viens no tiem ir divmastu gafelšoneris „Jacob”. 1915. gadā šo burinieku
nogremdēja kā aizžogojuma barjeru pret vācu kara flotes kuģiem. Par Ovišu
sēkļu upuri 1931. gada 25. decembrī kļuva kravas tvaikonis „Livonia”. Kuģa
apkalpi izglāba Ventspils ostas velkonis „Rota”. Pēc tam vraka atrašanās vietu
apzīmēja ar ugunsboju.
Latvijas zemūdens arheologiem nogrimušo kuģu vraku apzināšanā un
izpētē 2000. gada vasarā palīdzēja Zviedrijas Karaliskā tehnoloģiskā institūta
zinātnieki ar pētniecības kuģi „Altair”, kas bija aprīkots ar ASV firmas „Datasonics” sānskata sonāru zemūdens objektu fiksēšanai. Darbi risinājās Baltijas
jūras Kurzemes piekrastes rajonos no Akmeņraga līdz Ovišiem, un tika atrasti
deviņi zemūdens vraki.
Pašā Kolkas raga apvidū atklāti daudzi seni burinieku vraki. Viens no tiem
ir Kolkas vraks I. To atrada 1991. gadā un vairākas reizes ir apskatījuši Latvijas
zemūdens arheologi V. Raina vadībā. Vraks atrodas vietā, kur 1625. gada vētrā
nogrima Zviedrijas kara flotes admirāļa Klāsa Larsona Fleminga burinieki,
apmēram 65 – 70 metru no krasta iepretim Kolkas evaņģēliski luteriskajai
baznīcai. Burinieka konstrukcija atbilst 17. gs. burinieku tipiem, iespējams, tas
varētu būt zviedru admirāļa flagmaņkuģis „Gustavus”. Tā korpusa garums ir
20 metru, platums seši metri. Vraka priekšgals atrodas viena metra, aizmugurējā daļa – triju metru dziļumā. Kuģa brangas un apšuvuma dēļi izgatavoti
no ozolkoka, dēļi pie brangām piestiprināti gan ar kaltām metāla, gan koka
tapām. Par Kolkas vraku I tas nosaukts tādēļ, ka pētnieki apkārtnē ir atraduši
arī cita vēsturiska kuģa atliekas. Ar Kultūras ministrijas 2012. gada 6. augusta
rīkojumu Nr. 6-1-188 vraks iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā ar nr. 8874.
Pavisam tuvu Kolkas bākas saliņai V. Rains 1996. gada 12. jūnijā atrada un
apzināja kāda burinieka vraku. Tā atrašanās vietu palīdzēja noteikt bijušā
Kolkas bākas uzrauga V. Saproņuka stāstītais par nogrimušu kuģi, uz kura
atliekām bieži uzķērušies zvejnieku izliktie tīkli. Vraka saglabāšanās pakāpe
bija vidēja, tas sadalījies divās daļās. Spriežot pēc burinieka konstrukcijas,
tas varētu būt būvēts 19. gs. vidū. Uz vraka atrada signāllielgabalu, kā arī
blakus kuģa korpusam alus pudeli ar uzrakstu „Общество пивоваренной
промышленности въ Ригъ”.
Rīgas jūras līcis navigācijas ziņā jūrasbraucējiem neradīja tādas problēmas
kā Akmeņraga un Kolkasraga rajoni un Irbes šaurums Baltijas jūras Kurzemes piekrastē, tomēr arī te notikušas kuģu katastrofas un bojā gājuši cilvēki.
20. gs. sākumā Rīgas jūras līcī strandēja vairāki latviešu burinieki. 1904. gada
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13. augustā pie Kaltenes avarēja trīsmastu gafelšoneris „Heinrich Emma”,
1906. gada rudenī līdzīgs liktenis piemeklēja divmastu gafelšoneri „Dsimtene”, kuģa vraks atradās pie Rojas. Turpat 1908. gada 23. septembrī bojā gāja
divmastu gafelšoneris „Kristap”, kuģim stāvot uz enkura. Divmastu gafelšoneris „Anna Greeta” nogrima 1910. gada 30. septembra naktī pie Majoriem.
Kuģa apkalpe izglābās, bet vraku un kuģa kravu pārdeva tālāk vairāksolīšanā.
1911. gada oktobrī divmastu gafelšoneris „Magdalena” ar kokmateriālu kravu
ceļā no Engures uz Rīgu strandēja pie Karlsbādes (tagad Melluži). Četru cilvēku
apkalpe izglābās ar kuģa laivu. Jūrmalas muzeja zemūdens arheologi līdz šim
pie Jūrmalas pilsētas piekrastes uzskaitījuši 16 dažāda veida kuģu vrakus. Bieza migla bija iemesls tam, ka divmastu gafelšoneris „Elisabeth” 1911. gada 10.
novembrī avarēja pie Rīgas ostas moliem. Tā paša gada novembrī divmastu
gafelšoneris „Minor” avarēja pie Mērsraga, kuģim palīgā steidzās ledlauzis
„Rīga”, bet tam neizdevās kuģi izglābt. Pirmā pasaules kara laikā kā aizžogotājbarjera pret Vācijas kara floti tika nogremdēts trīsmastu gafelšoneris „Marcus”.
Tas notika 1915. gadā Rīgas jūras līcī. Vācu kara lidmašīnas uzbrukumā nogrima
divmastu gafelšoneris „Ira”. Sarežģītie ledus apstākļi ziemas mēnešos Rīgas
jūras līcī arī bijuši par iemeslu kuģu bojāejai. 1928. gada martā 11 kuģu karavānas sastāvā, ko veda ledlauzis „Krišjānis Valdemārs”, ar kokmateriālu kravu uz
Antverpeni brauca kravas tvaikonis „Ferndene”. 5. martā kuģi saspieda blīvie
ledus lauki pie Mērsraga, apkalpe paspēja izglābties, bet tvaikonis nogrima.
1937. gada 2. februārī biezā ledū starp Kolku un Roju kravas tvaikonim „Aija” radās sūce, apkalpes locekļus izglāba ledlauzis „Krišjānis Valdemārs”. 1942. gads
bija liktenīgs diviem Latvijas tirdzniecības flotes kuģiem – trīsmastu barkentīnai „Elfriede” un trīsmastu gafelšonerim „Vilnis”. Pirmais gāja bojā martā vētras
laikā netālu no Ģipkas, otrs turpat strandēja 7. novembrī. „Vilnis” veica kabotāžas braucienus, to izmantoja kā prāmi no 1939. gada.
Padomju gados ap Rīgas jūras līci nodibināja daudzus zvejnieku arteļus,
vēlāk tos pārveidoja par zvejnieku kolhoziem. Arī šo kopsaimniecību zvejas
flotes kuģi dažādu tehnisku problēmu dēļ cieta negadījumos līcī un pārvērtās par vrakiem jūras dzelmē, pārsvarā tās bija nelielas zvejas motorlaivas un
zvejas traleri, tomēr padomju laikā vispārējās cenzūras apstākļos par šīm kuģu
katastrofām bija zināms ļoti maz. Piemēram, 1976. gada 29. jūnijā zvejas laikā
Rīgas jūras līcī aizķērās zvejnieku kolhoza „Banga” MCTB-17 („Saule”) izmestais
tralis. Apkalpe centās pati saviem spēkiem to atbrīvot, kuģis sasvērās un nogrima, līdzi paņemot triju apkalpes locekļu dzīvības. Kuģa kapteini tiesāja, viņam
piesprieda četru gadu cietumsodu nosacīti. Daži zvejnieku kolhozu maztonnāžas kuģi cieta avārijas seklajos Rīgas jūras līča ūdeņos. 1965. gada 8. jūlijā
neveiksmīgi beidzās Latvijas PSR Vēstures institūta līdzstrādnieku kuģojums ar
mazo zvejas traleri MPT-60. Viņi bija šā tralera pasažieri. Uz sēkļa netālu no Roņu salas kuģa korpusā izsita caurumu, un tas nogrima salas piekrastes seklajos

3/9/15 9:34:10 PM

Vēsture
ūdeņos. Apkalpi un iepriekšminētos pasažierus, kuru vidū bija toreiz padomju
varas atzītie vēsturnieki Ē. Žagars, V. Savčenko un J. Dzintars, paspēja izglābt.
1998. gada 14. jūlijā nirēji apsekoja netālu no Mērsraga 20. gs. 50. – 60. gados
nogrimušu zvejas laivu jeb baržu. Tā gandrīz pilnīgi sadalījusies un atrodas
sešu metru dziļumā. Saglabājies vien laivas priekšgals un enkurvinča.
Arī Rīgas jūras līča austrumu piekrastes ūdeņi slēpj kuģu vrakus, te notikušas kuģu katastrofas ar cilvēku upuriem. Vispirms par senākiem atradumiem.
2000. gada 23. februārī carnikavietis Raimonds Jurjāns atrada Gaujas grīvā t.s.
Carnikavas kuģi. Pēc zemūdens arheologu domām, kuģis varētu būt būvēts
18. gs. beigās. Tā garums ir seši metri, platums divarpus metri. Tika atrastas
astoņas korpusa brangas un seši apšuvuma dēļi. 1876. gada 15. maijā pie
Ķirbižiem strandēja trīsmastu burinieks „Livland”. Tajā pašā gadā Valgalciemā
uzbūvēja gafelšoneri „Marie Frederixa”. 1885. gada 17. decembrī kuģis, vedot
ogļu kravu, nogrima nelielā dziļumā pie Mangaļu jūras dambja, kur tā vraks
atradās nepilna metra dziļumā zem ūdens. Burinieka apkalpei izdevās izglābties. 1894. gadā Sīkragā būvētais divmastu gafelšoneris „Jurnieks” pirmo
reizi cieta avāriju Monzundā, bet, pateicoties igauņu velkonim „Freija”, tika izglābts un nogādāts Ventspils ostā. Tas notika 1901. gadā, bet trīs gadus vēlāk,
1904. gada 3. jūlijā, tas strandēja pie
Salacas, kur ilgu laiku atradās kuģa
vraks. Jau iepriekš, 1895. gada septembrī, šajā vietā pie Salacas ietekas
jūrā avāriju cieta trīsmastu gafelšoneris „Emeline” Pirmajam pasaules
karam sākoties, Rīgas ostā kā speciāls
aizžogojums pret vācu kara floti tika
nogremdēts divmastu gafelšoneris
„Uszihtiba”. Tas notika 1915. gadā. Arī Zviedrijas kravas kuģa „Lady Cotlin” vraka daļa.
Latvijas brīvvalsts laikā burinieki iekļuva dažādos negadījumos. 1929. gadā divmastu gafelšoneris „Ans” avarēja
Vidzemes jūrmalā pie Ķirbižiem, vēlāk tā vraku izvilka krastā un noplēsa. Kuģa
piederumi, kas bija saglabājušies, tika izmantoti jaunā burinieka „Jupiters” vajadzībām. Šajā piekrastes rajonā 1931. gada 23. augustā, vētras laikā braucot
no Rīgas uz Ķirbižiem, apgāzās un nogrima tobrīd vecākais burinieks Latvijas
tirdzniecības kuģu flotē – divmastu gafelšoneris „Michails”. Tas notika 18 kilometrus no piekrastes. Bēdīgs liktenis piemeklēja divmastu gafelšoneri „Paul”,
1940. gada 19. jūlijā tas nogrima iepretī Vitrupei. Jāpiezīmē, ka 1934. gadā
šo gafelšoneri pārbūvēja par jūras prāmi. Katrs, kurš apmeklējis Rīgas ostas
Austrumu molu, ir redzējis zviedru betona kuģa vraka daļu, kas atrodas turpat
netālu Carnikavas virzienā. 1952. gada novembrī kravas kuģis „Lady Cotlin”,
vedot sāls kravu uz Rīgu, stipras rudens vētras laikā novirzījās no kursa un
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aizbrauca garām Rīgas ostas vārtiem. Kuģis uzskrēja uz sēkļa 400 metrus no
krasta un nogrima 17 metru dziļumā, korpusam pārlūstot divās daļās. Kuģa
apkalpe, kapteini ieskaitot, atradās stiprā alkohola reibumā. Viņus izglāba
robežsargi no tuvējā piekrastes posteņa. Pašreiz kuģa vraks pietuvojies krastam un atrodas apmēram 200 metru no tā. No ūdens vertikāli izslējusies kuģa
priekšējā daļa.
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju zina dziesmu par kuģi „Neibāde”, „Baltijas
viļņus kas šķeļ”. Šo traģisko atgadījumu 1926. gadā Vecāķu pludmalē Latvijā
atceras no paaudzes paaudzē. Kuģniecības sabiedrības „Kaija” kravas un
pasažieru tvaikonis „Neubad” tika uzbūvēts 1908. gadā Rīgas kuģubūves
rūpnīcā „Lange un dēls”. Tā kuģošanas rajons bija Rīgas jūras līcis. 1926. gada
9. septembrī kuģis bija ceļā no Rīgas uz Ainažiem. Uz tā atradās 39 pasažieri,
11 apkalpes locekļi, kā arī 45 tonnas preču labības. Tajā dienā līcī bija stipra
vētra. Tiklīdz kuģis pabrauca garām Daugavgrīvas bākai, tā iegrime strauji
palielinājās. Kapteinis G. Lielkalns centās tvaikoni pagriezt un uzsēdināt uz
sēkļa, tomēr aptuveni trīs kilometrus no krasta iepretim Vecāķiem „Neubad”
nogrima, līdzi aiznesot 40 dzīvības. Pasažierus centās glābt velkoņa „Canders”
komanda, bet nesekmīgi, jo jūras viļņi tos bija aiznesuši tuvāk krastam. Kapteinis G. Lielkalns jau katastrofas sākumā tika ieskalots jūrā un dzīvs tika līdz
krastam. Sākotnēji izmeklēšanas komisija ar Č. Klarku priekšgalā uzskatīja, ka
vainojami priekšgala labajā pusē vaļā atstātie iluminatori. Tomēr pēc 12 gadiem, kad uzņēmējs Grīnbergs izcēla kuģa vraku pārkausēšanai, izrādījās, ka
iluminatori bijuši ciet. Pēc kuģa mašīntelpas iztīrīšanas no sanešiem atklājās,
ka vaļā bijusi atstāta ūdens skalojamās vārstules caurule, pa kuru tvaikonī
ieplūdis ūdens. Izmeklēšanas komisijas gala slēdzienā rakstīts, ka tomēr arī pa
aizslēgtajiem iluminatoriem vētras laikā kuģī ieplūdis ūdens. Varam secināt,
ka katastrofas cēlonis bija kuģa sliktais tehniskais stāvoklis un nevērība tā
ekspluatācijā.
Latvijas piekrastē nogrimušo kuģu vraku apzināšana un izpēte turpināsies.
Interesenti pieredzējuša gida pavadībā pašlaik var apmeklēt septiņus vrakus
Baltijas jūras Kurzemes piekrastē. Par katru šādu zemūdens ekskursiju tiek ziņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai. Gids garantē ne tikai
nirēju drošību, bet arī katra zemūdens objekta neaizskaramību saskaņā ar LR
likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Jāturpina jaunu, vēl neizpētītu
zemūdens vraku apzināšana, lai tos varētu ņemt valsts aizsardzībā, kā arī
jāsagatavo jauni zemūdens pētnieki pieredzējušu profesionāļu vadībā. Tā ir
nepieciešamība, jo nogrimušo kuģu izpētes darbs ir ne tikai interesants, bet
arī bīstams. ■
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BĒGĻU LAIVAS ARVIEN VĒL
UZPLĒŠ ATMIŅU RĒTAS
Nekad nav tā, ka kaut kur pasaulē nekarotu. Par to raksta presē,
stāsta radio un rāda televīzijā. Bet tas ir kautkurtur – tālu, citā
pasaulē. Reāla šaušana šķiet kā filmas kadri, ko es šodien negribu
skatīties, tāpēc vienkārši izslēdzu televizoru. Nu, kad karš notiek
tepat kaimiņos Ukrainā, izpratne par attālumu, pasauli un to, kas
attiecas uz mani, mainās.
Gluži tāpat ir ar vēsturi. Notikumi pirms
septiņdesmit gadiem,
kad bija jauni mūsu vecāki, vecvecāki vai vēl
paaudze pirms viņiem,
šķiet tik seni un neticami, nu gluži kā šausmu
literatūra. Bet šodienas
kontekstā literārie tēli atdzīvojas un iegūst
„Bēgļu laivas“.
reālus vaibstus. Cauri
apziņai kā asa zibens
šautra izskrien atziņa
par vēsturi, kas mēdz
atkārtoties.
1944. gada rudenī,
bēgot no kara un izsūtīšanas, tūkstošiem Baltijas valstu iedzīvotāju
laivās devās pāri Baltijas
jūrai, nonākot Gotlandes salā. Šā notikuma
Leonīds Siliņš (no kreisās) un Jānis Stradiņš.
70. gadadienu atzīmēja
2014. gada 13. septembrī Slītes ostā ar izbraucienu jūrā Zviedrijas robežsardzes kuterī „KVB 047”. Latvijas vēstnieks Zviedrijā Gints Jegermanis un Latvijas goda konsuls Gotlandē Egils Linge nolaida jūrā vainagus tiem, kas krastu
tolaik nesasniedza. Ceremonijā piedalījās arī igauņu kopienas un vēstniecības
pārstāvji, Gotlandes gubernatore Sesilija Šelīna Seidegorde, Gotlandes lēņa
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pārvaldes priekšsēdētājs Oke Svensons, Gotlandes bīskaps Svens Bernhards Fasts, pārstāvji no pašvaldības,
kā arī citām vietējām organizācijām.
Septiņdesmitgadi atzīmēja arī
Stokholmā 27. septembrī ar koncertu
un aizlūgumu Jēkaba baznīcā, kurā
piedalījās Stokholmas Latviešu koris.
Vistiešākās tā laika liecinieces – zviedra Dāvida Holmerta fotogrāfijas – bija
izstādītas Stokholmas Igauņu namā.

CAUR ŠAUSMĀM
BĒGOT NO ŠAUSMĀM
1953. gada janvārī Gotlandē Nices ģimene
apglabā savu meitu Inesi. Uz viņas kapakmeņa
rakstīts: Mirusi mocekļa nāvē Baltijas jūrā
ceļā uz brīvību. Dāvja Holmera foto.
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Latvijas Kara muzeja direktora
vietnieks Dr. hist. Juris Ciganovs par bēgļu laivām

1944. gada rudenī no Kurzemes
rietumu piekrastes sākās organizēta
latviešu bēgļu pārvešana uz karā neitrālo Zviedriju – akcija „Bēgļu laivas”,
kuras organizēšanā lielu lomu spēlēja
1943. gadā izveidotā nelegālā organizācija Latvijas Centrālā padome,
kuras mērķis bija cīņa pret abām okupācijas varām un Latvijas Republikas
valstiskās neatkarības atjaunošana.
Latvijas Centrālā padome organiPiemiņas pasākums „Bēgļu laivām – 50” Ventspilī.
zēja latviešu bēgļu vešanu uz neitrālo
un ģeogrāfiski tuvo Zviedriju, uz valsti, kura nepiedalījās Otrajā pasaules karā
un kuras valdība bija liberāli noskaņota pret civilo bēgļu uzņemšanu. Pirmās
nelegālās laivas ar bēgļiem no Latvijas krasta uz 160 kilometru attālo Gotlandes
salu devās jau 1943. gadā. Tobrīd šai kustībai vēl bija tikai epizodisks raksturs,
Zviedrijā nonāca latviešu zvejnieki, galvenokārt Kurzemes piekrastes iedzīvotāji. Viņiem pievienojās latviešu jūrnieki, kuri pēc ierašanās Zviedrijas ostās bija
pametuši vācu kuģus. Plašāka bēgļu kustība šajā laikā vēl nebija aktuāla, jo fronte atradās relatīvi tālu no Latvijas robežām un arī zviedru varas iestādes šādu
kustību nekādi neveicināja, jo baidījās apdraudēt savu neitralitātes politiku.
Par masveidīgas bēgļu izvešanas un laivu akcijas aktīvā posma sākumu var
uzskatīt 1944. gada augustu un septembri, bet vislielāko intensitāti šī kustība

3/9/15 9:34:11 PM

Vēsture
sasniedza minētā gada oktobrī un ar mazākiem panākumiem turpinājās līdz
pat nacistiskās Vācijas karaspēka kapitulācijai Kurzemē 1945. gada 8. maijā.
Viens no LCP deklarētajiem laivu akcijas uzdevumiem bija šīs organizācijas
vadības un latviešu pilsonisko partiju vadošo personu evakuācija uz neitrālo
Zviedriju, lai šie cilvēki nenonāktu Padomju Savienības represīvo institūciju
rokās – visiem labā atmiņā bija pirmais padomju okupācijas gads un padomju
režīma represijas pret Latvijas pilsoņiem. Tomēr lielākā daļa pārvesto bija cilvēki no dažādiem Latvijas novadiem, kuri daudzreiz pat nenojauta, ka pastāv
šāda nelegāla organizācija. Kā raksta vēsturnieks Uldis Neiburgs, laivu akcijas
organizēšanā bez Latvijas Centrālās padomes savu roku pielika arī Zviedrijas
Aizsardzības štāba izlūkdienests un ASV vēstniecības Stokholmā paspārnē
izveidotā Kara bēgļu padome (War Refugee Board –WRB), kas latviešiem sniedza materiālu, tehnisku un cita veida palīdzību. Pamats sadarbībai, bez kuras
tik vērienīga un slepena vairāku tūkstošu bēgļu evakuācija no Kurzemes uz
Zviedriju nebūtu iespējama, bija abpusējs izdevīgums. Zviedru izlūkdienesta
interesēs bija iegūt militāru informāciju par situāciju Latvijā, un, lai to saņemtu, netieši tika atbalstīta latviešu bēgļu ierašanās Zviedrijā, bet ASV WRB dalību slepenajās laivu akcijās noteica humāni apsvērumi un vēlme glābt nacistu
vajāšanas upurus.
Laivu akcijas laikā uz Zviedriju pārvesti 4559 bēgļi, akcijā iesaistītas 78 latviešu laivu un kuģu vienības – tik daudzu dažāda izmēra peldlīdzekļu pienākšana bija reģistrēta Gotlandē līdz 1944. gada 12. decembrim, turklāt oktobrī
vien 48 laivas un kuģi.
Bēgļu pārvešanas organizēšana notika šādi. Pārvedēju izraudzīti cilvēki jau
laikus sastādīja aizbraucēju sarakstus. Cilvēki pulcējās noteiktās vietās, sagaidot iepriekš sarunātās laivas vai kuģīšus. Bēgļu sarakstos cilvēkus iekļāva tikai
pēc LCP uzticības personu veiktas pārbaudes, taču bieži vien laivās uzņēma
arī pēc sarunāšanas vai par samaksu. Iespēju robežās šiem cilvēkiem mēģināja noorganizēt naktsmājas, pārsvarā piekrastes zvejnieku mājās. Šādām
organizētajām grupām bija jābaidās ne tikai no vācu okupācijas varas iestāžu
represijām, piekrastes mājās apmetušos bēgļus nereti terorizēja arī Kurzemes
mežos iesūtītie padomju kaujinieki, kas atņēma cilvēkiem apģērbu un pārtiku. LCP piekrastes zonā mēģināja organizēt krasta sardzes, kas sastāvēja no
iespēju robežās bruņotiem cilvēkiem, kuru uzdevums bija sagaidīt laivas un
nodrošināt bēgļu aizsardzību pret vācu patruļām, padomju kaujiniekiem vai
vienkārši marodieriem.
Jūrā laiviniekiem un bēgļiem klājās ļoti smagi. Rudens vētras un aukstums,
laivas pārpildītas. Dažas laivas ar bēgļiem pārtvēra vācu jūras krasta apsardze
un konvoji. Operdziedonis Maris Vētra, kam arī bija lemts pārbraukt Baltijas
jūru ar bēgļu laivu, šo braucienu apraksta šādi: „Laivas priekšgalā ļaudis stāvēja saspiesti tā, ka pat pakustēties vairs nevarēja. Daudziem viļņi bija saplēsuši
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drēbes, un dažai dāmai kažoka vietā bija redzamas vatelīna strēmeles. [..] Kajītē, kur vietas bija paredzētas četriem jūrniekiem, sēdēja 12 mātes ar 12 zīdaiņiem. Tur tiešām nebija gaisa, un to pašu vēl bojāja jūras slimība. Zīdaiņu
mātes prasīja dzert – visi ūdens trauki bija jūrā. Mātes vaimanāja. Kāds ārsts
bija paglābis pudeli burgundieša. Zīdaiņi dzēra sarkanvīnu. Bet pēc dažām
stundām vaimanas sākās no jauna. Nu zīdaiņus dzirdīja ar jūras ūdeni. Ar rīta
gaismu pēc 27 ceļa stundām mūs sagaidīja Gotlande.”
Bet, lūk, Birutas Lūkinas atmiņas par braucienu no Kurzemes 1944. gada
15. oktobrī: „Laivā sēdējām kajītē, saspiedušies kā siļķes. Vēma, smirdēja, bija
kāda trauksme nakts vidū. Taču īstenībā neatceros ne savas domas, ne savas
sajūtas uz laivas. Viss it kā bija viens garš mirklis, ļoti nepatīkams, kas jāpārvar.
Nebija bail, likās, esmu drošībā, tikai jāpārvar nepatīkamas grūtības.”
„Braucēji bija dažādu arodu maisījums: mākslinieki, dejotāji, ārsti, zemnieki, ierēdņi, leģionāri. Kā bagāts, tā nabags. Liktenis visiem te bija vienāds: dzeramā ūdens sāka pietrūkt, higiēnas kārtošana bija vairāk nekā problemātiska.
Visgrūtāk bija bērniem, un to bija daudz. Viņi lūdzās pēc atspirdzinājuma, tika
dalītas ābolu šķēlītes. Tā pagāja nakts. [..] Kad atausa diena, redzējām, ka no
laivas brīvā deķa bija tikai daži centimetri, kas peldēja virs ūdens. Ja tikai dažam braucējam ienāktu prātā domas pāriet uz laivas otru pusi, tad visa laivas
krava kļūtu zivīm par barību. Bet paātrināt laivas ātrumu nedrīkstēja – motora
jauda bija izspiesta līdz pēdējam...” – tā 8. oktobra braucienu atceras kutera
„Zvejnieks” kapteinis Pēteris Jansons.
Iespējams, laivu akcijas nozīme līdz galam vēl nav novērtēta, jo tā bija
Latvijas vēsturē nepieredzēta organizēta bēgļu evakuācijas kustība, neapšaubāmi traģiska, taču spilgta lappuse mūsu zemes vēsturē.

AR BURINIEKU PĀRI OKEĀNAM
Vēsturnieks Aldis Upmalis apraksta vēl kādu notikumu, kā latviešu
bēgļi ar burinieku drosmīgi ceļoja pāri Atlantijas okeānam. Un arī tas
ir ļoti cieši saistīts ar Latvijas vēsturi, „Bēgļu laivām” un politiku.
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Amerikas Savienoto Valstu Atlantijas piekrastē, Konektikutas štatā, ir neliela jūras osta ar neparastu nosaukumu „Mistika”. Šeit izvietots amerikāņu
kuģniecības vēstures peldošais muzejs. Te savā pēdējā ostā pierakstu atraduši
slavenākie un unikālākie kuģi ASV vēsturē. Un te pēdējā enkurvietā stāv arī
latviešu divmastnieks „Gundele”. Šis ozolkoka kuģītis pirmoreiz ūdenī bija
laists 1893. gadā Kokē, Dānijā, un tad nokristīts par „Marie Mathilde”. 1923.
gadā burinieku pārdeva uz Zviedriju un pārdēvēja par „Gundeli”. Te 1945.
gadā šis jau stipri vecais kuģis nonāca bēgļa no Latvijas – zvejnieka Ģinguļa
īpašumā. Un šeit, Gēteborgas ostā, 1947. gada beigās to, pārdošanai piedāvātu, pamanīja divi citi latvieši – Ādolfs Gailītis un Jānis Lamberts.
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Vēsture
Šie vīri no jūras lietām
daudz nesaprata, bet apstaigāt ostā kuģus viņus mudināja ļoti spiedīga vajadzība.
Pēc Zviedrijā internēto baltiešu leģionāru piespiedu
izdošanas Padomju Savienībai klīda baumas, ka līdzīgs
liktenis šajā zemē drīz piemeklēs arī civilos bēgļus no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Saprotamu iemeslu dēļ
vairums nonākt PSRS nevēlējās. Tāpēc arī daudzi rosījās izceļošanai. Nebija tikai
skaidrs, kurp un kā. Karā sagrautajās Eiropas zemēs jau tāpat bēgļu no austrumiem netrūka. Nedz darba, nedz maizes tur nebija. Jau esošie bēgļi joprojām
dzīvoja pārvietoto personu nometnēs un pārtika no pasaules labdarības. Jaunus
liekēžus uzņemt tur neviens nealka. Kara mazāk skartajām zemēm Anglijai, Spānijai, Portugālei, Zviedrijai un pat nabadzīgajai Norvēģijai bija ārkārtīgi stingra
imigrācijas politika. Ieceļotājus uzņēma ar atlasi – pārsvarā vientuļus, neprecētus
jauniešus ar ideālu veselību. Arī izceļošana uz aizjūras zemēm bija stipri apgrūtināta. Bagātie no nabagajiem pasaulē bija novērsušies! Tomēr niecīga cerība vēl
bija – Amerika kā plaša un bagāta zeme. Ja tur pēkšņi nokļūtu saujiņa pārceļotāju, vai nu gluži sūtīs atpakaļ? Tāpēc tika meklēts kuģis…
Kuģītis atradās, vienīgi tā saimnieks pats tik tālā ceļā doties neuzdrošinājās.
„Ar šito koka čaumaliņu pāri okeānam? Jūs esat traki! Meklējiet citu…” Cits
trakais atradās. Turpat Gēteborgā ar sievu dzīvoja kādreizējais Šanhajas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Jānis V. Rozenbergs – pensionējies tālbraucējs
kapteinis no Tūjas. Dzimis 1885. gadā, Rīgas jūrskolu beidzis 1903. gadā, viņš
jūrnieka gaitas bija uzsācis vēl 19. gadsimtā – laikos, kad „dzelzs vīri pāri okeāniem vadīja koka kuģus”. Par jaunlaiku jūrniekiem sirmais, bet vēl diezgan
jauneklīgais jūras vilks izteicās īsi: „Tagad ir otrādi, dzelzs kuģos brauc koka
vīri!” Taču pats sevi viņš pieskaitīja vecākajai paaudzei. Tā lielā latviešu avantūra varēja sākties.
Nolēma, ka kuģīša īpašnieka pieprasītos 12 tūkstošus dolāru vajadzētu savākt no braukt gribētājiem, bet pārtiku ceļam sataupīt no tās, ko izsniedz uz
kartītēm. Tas bija reāli. Taču tālāk sākās problēmas. Lielo transatlantisko tvaikoņu un motorkuģu laikmetā doma, ka okeānu var šķērsot arī nelielā buriniekā, šķita stipri eksotiska. Bez tam jūrā pie Eiropas krastiem kuģošanu pēc kara
vēl apgrūtināja no enkuriem norāvušās peldošās mīnas. Pat daudziem lieliem
kuģiem tās izrādījās liktenīgas, bet šeit riskam pakļauts mazs koka kuģītis. Bija
daudz braukt gribētāju, kuri visai drīz, paziņu atrunāti, lūdza sevi svītrot no
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nedrošā pasākuma dalībnieku saraksta. Arī ar komandas vākšanu radās grūtības. Beigās bez kapteiņa uz „Gundeles” bija vēl tikai viens jūrnieks – Roberts
Gūts, kurš agrāk bijis tvaikoņa koks (pavārs). Faktiski tas nozīmēja, ka kapteiņa
vadībā kuģos ļaudis, kuri agrāk jūrā braukuši nav un ar burām rīkoties neprot.
Un tomēr 1948. gada 22. maija pēcpusdienā 63 pēdas jeb 19 metrus garais
burinieks atstāja Gēteborgas ostu.
Tālajā un bīstamajā ceļā devās pavisam 29 braukt gribētāji – kapteinis Jānis
Rozenbergs un viņa sieva Mirdza, koks Roberts Gūts, Jānis Baļķītis, Ādolfs un
Lūcija Gailītis un viņu bērni Edīte, Ilga un Rolands, Ansis Grīve, Fricis un Liena
Hervarts un viņu meita Habita, Žanis Ķrinķelis, Miķelis Kervis, Pēteris Lācis,
Jānis un Armanda Lamberts un viņu bērni Arnis un Haralds, Arvīds Strēlis, Arnolds Strautiņš, Kristjānis un Eleonora Šudelis un viņu dēls Jānis, Jānis un Olga
Tīsiņš, Valija Tipāns un Miķelis Virdzenieks, tātad 15 vīri, septiņas sievietes un
septiņi bērni, no kuriem viens vēl bija zīdainis.
Brauciens bija apgādāts ļoti trūcīgi, var pat teikt nabadzīgi: pārtikas pietika tikai divām ēdienreizēm dienā; visa kuģa navigācija balstījās uz magnētisko kompasu, kapteiņa sekstantu, pulksteni un vienu visai neprecīzu karti,
un sākumā bija arī laga ātruma mērīšanai. Tas nav daudz, tomēr pirmais ceļa
posms pagāja salīdzinoši mierīgi. Jaunā ekipāža dalīja dežūras jeb „vaktis”,
mācījās rīkoties ar burām un pamazām iemanījās savu kuģi vadīt. Tiesa, 22.
maijā, ejot gar Dānijas krastu, viņi ziņās dzirdēja, ka netālu nogrimis dāņu
tvaikonis, kurš uzskrējis peldošai mīnai. Visiem tas bija smags trieciens.
Tomēr viņi paši bez starpgadījumiem, pieturoties labiem laika apstākļiem,
piecās dienās sasniedza Angliju un 27. maijā pulksten 10 vakarā iebrauca
Duvras ostā. Šeit ceļotāji centās atrisināt vēl kādu problēmu. Viņi bija devušies ceļā tāpēc, ka Zviedrijas valdība bija piekāpusies PSRS baltiešu izdošanas jautājumā. Padomju zemē ceļotāji nevēlējās nonākt. Taču jebkuras
valsts jurisdikcija ir spēkā arī uz kuģiem, kuri kuģo zem tās karoga. Bet virs
„Gundeles” plīvoja Zviedrijas karogs. Tātad bija jāmaina kuģīša valstiskā piederība. Braucēji interesējās par dokumentu nomaiņas iespējām Duvrā, bet
tas izrādījās visai sarežģīti. Tātad iespēja kuģot tālāk zem Anglijas vai kādas
neitrālas valsts karoga atkrita. Tad nolēma aizbraukt uz netālo Londonu, kur
joprojām pastāvēja Latvijas sūtniecība. Tur bija gatavi izsniegt buriniekam
Latvijas Republikas pagaidu patenti. Protams, šādi kuģot zem neesošas
valsts karoga bija riskanti. Tomēr tā likās drošāk nekā palikt Zviedrijas karaļa
paspārnē. 29. maijā sūtniecībā zviedru dokumenti tika apmainīti un virs kuģa pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.
Bija vēl kāda problēma – aizkavēšanās. Sakarā ar vētru no 29. maija līdz 7. jūnijam kuģītis bija spiests vienpadsmit dienas palikt Duvras ostā. Ceļojumam
sagādātā pārtika, neskatoties uz tikai divām ēdienreizēm dienā, kusa acīm
redzami. Kapteinis saprata, ka braucienu var glābt tikai ātrums. Tāpēc, tiklīdz
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iegriezās ceļa vējš, 8. jūnija agrā rītā burinieks
pilnās burās izgāja vēl
diezgan nemierīgajā jūrā. Sasniedzot Biskajas
līci, vējš bija pāraudzis
jaunā vētrā. Te stiprs
pretvējš noturēja ceļotājus gandrīz uz vietas vēl
veselas septiņas dienas.
Bet tad iegriezās ceļa
vējš. Nu gan beidzot –
uz priekšu!

TĀ SĀKĀS
CEĻŠ PĀRI
OKEĀNAM…

Latvieši uz burinieka „Gundele” pēc ierašanās
Bostonā 1948. gadā. Pirmajā rindā formas
cepurē kapteinis Jānis Rozenbergs

Pasākuma dalībnieki
vēlāk atcerēsies, ka visumā ceļojums izvērtās diezgan patīkams. Gēteborgā nebija izdevies savākt
maksimālu ceļotāju skaitu, un pasažieri paši bija arī matroži, tāpēc iekārtoties
varēja salīdzinoši ērti. Ceļotāju noskaņojums bija visnotaļ optimistisks. Kad gadījās bezvējš, viņi pat atļāvās okeānā peldēties. Šādā veidā diezgan veiksmīgi
14. jūlijā drīz pēc pusnakts tika pabraukts garām Bermudu salām. Galamērķis
likās vairs neesam tālu, tikai pārtikas bija palicis pavisam, pavisam maz. Kļuva
skaidrs, ka ceļojuma beigu posmam tās nepietiks. Bet jūra bija sagatavojusi
vēl kādu pārsteigumu – ceļavējš kļuva arvien spēcīgāks, līdz pārauga vētrā.
Kapteinis nolēma maksimāli izmantot tās spēku. Tiešām varēja teikt, ka nelielais divmastnieks nu traucās uz priekšu vēja spārniem. Lagas trose neizturēja
slodzi un notrūka. Kuģa ātrumu vairs nebija iespējams noteikt. Vairs nevarēja
arī aprēķināt nobraukto. Bet vētra ar pērkonu un zibeņiem nerimās, tā plosījās
trīs dienas. Daudzi domāja, ka krastu vairs neredzēs, un skaitīja lūgšanas. Bet
visam reiz pienāk gals – arī orkānam. Kad tas 20. jūlija pēcpusdienā norima,
ceļotāji miglā ieraudzīja cietzemi. Tas notika dienā, kad uz kuģa tika apēsta
pēdējā pārtika. Kāds ceļotājs esot teicis – latvieši tomēr allaž ir bijuši Pērkona
izredzēta tauta!
21. jūlijā agri no rīta kuģītis jau izmeta enkuru Amerikas krastā, Keipkoda
līcī pie mazās Provinstaunas. Kapteinis griezās pie vietējām varas iestādēm,
visu ceļotāju vārdā lūdzot patvēruma tiesības. Turpat ostā, no nesenās
vētras patvēries, vēl stāvēja ASV krasta apsardzes kuģis. Tā kapteinis Smits
tūdaļ apskatīja ceļotājus un sastādīja aktu. Viņš pārsteigts konstatēja, ka visi,
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neskatoties uz tālā ceļa grūtībām un trūcīgo ēdināšanu, ir lieliski pārcietuši
bīstamo ceļojumu un ir pie labas veselības. Vienlaikus viņš viesmīlīgi apgādāja kuģīti ar pārtiku un svaigu ūdeni, viņa padotie no krasta atveduši tikko
izceptu maizi. Šī maize pēc 43 dienām ceļā likusies kas īpaši gards. Savukārt
vietējie zvejnieki atnesuši un uzdāvinājuši svaigas zivis.
Ja amerikāņu jūrnieki pasaules apceļotājus sagaidīja ļoti viesmīlīgi, tad to
nebūt nevarēja teikt par šīs valsts imigrācijas ierēdņiem. Nevienam no atbraukušajiem nav vīzas, un vispār ieceļošanas kvota, kas ar likumu savulaik noteikta Latvijas Republikai, jau izlietota vairākus gadus uz priekšu, tāpēc nolēma,
„Gundeli” krasta apsardzes kuģa pavadībā nosūtīt uz Bostonas ostu un tur
atbraukušos paturēt mājas arestā, iesākot deportēšanas procedūru.
Taču veiksme nebija ceļotājus atstājusi. Izrādījās, ka mazā Provinstaunas osta, kurā vētra bija burtiski iedzinusi latviešu divmastnieku, bija pieminēta visās
amerikāņu skolas vēstures grāmatās. Šeit 1620. gada novembrī enkuru savulaik
bija izmetis šīs valsts vēsturē pirmais pārceļotāju kuģis – piligrimu burinieks
„Mayflower”. Tūristi apmeklēja šo pilsētiņu, lai redzētu pieminekli pirmajiem
pārceļotājiem, ar kuriem faktiski bija aizsākusies amerikāņu nācija. Un latviešu
burinieka parādīšanās šeit 300 gadus vēlāk kļuva par sensāciju, kas aplidoja
visas Savienoto Valstu avīzes. Tā ceļotāji ieguva nosaukumu „jaunie piligrimi”.
Šo ziņu pamanīja arī tautieši, kuri te dzīvoja kopš 1905. gada revolūcijas
bēgļu laikiem un pat vēl senāk. Burinieks eskorta pavadībā vēl nebija sasniedzis
Bostonu, kad to jūrā panāca motorlaiva ar Jamaica Plain latviešu luterāņu
draudzes mācītāju Kārli Zelmeru, kurš šeit dzīvoja jau 40 gadus. Kad laiva gāja
kuģītim cieši blakus, viņš uzsauca: „Tautieši, apsveicu jūs ar ierašanos Amerikā!”
Vēlāk viņš un vēl divi latviešu mācītāji Graudiņš un Palde savās draudzēs organizēja palīdzības akciju atbraukušajiem. Tāpat no avīzēm par „jaunajiem piligrimiem”
uzzināja Latvijas sūtnis Vašingtonā Alfrēds
Bīlmanis un Latviešu biedrības Jaunanglijā priekšsēdētājs advokāts Antonijs Salna.
Arī viņi centās palīdzēt. Advokāts sameklēja aizturētos Bostonā un tūdaļ ierosināja
procesu par patvēruma tiesību piešķiršanu
atceļojušajiem. Savukārt sūtnis jau 24. jūlijā
atrada tautiešiem aizbildni ASV kongresā. Tā
kā kuģis bija piestājis krastā Masačūsetsas
štātā, viņš vērsās pie šīs pavalsts deputāta,
par kuru bija dzirdēts, ka tas kara laikā komandējis torpēdlaivu un ticis ievainots, kad
kuģis nogremdēts. Īstam jūrniekam okeāna
Senators Džons F. Kenedijs
šķērsotāju liktenis nevarētu būt vienaldzīgs.
uzrunā latviešus 18. novembrī.
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Kongresmenis tiešām bija atsaucīgs. Izrādījās, ka viņš 1939. gada
vasarā, vēl būdams pavisam jauns Hārvardas
students un amerikāņu
diplomāta Londonā
dēls, bija apmeklējis Rīgu un nedēļu atpūties
Jūrmalā. Viņš atcerējās
pat dažus vārdus latviski, bet galvenais – apsolīja palīdzēt! Deputāta
vārds bija Džons F. Kenedijs, tas bija vēlākais
ASV prezidents. Tajā Kongresa laikā latvieši satika prezidenta jaunāko brāli senatoru
pašā dienā viņš nosūEdvardu Kenediju un pārrunāja latviešu problēmas. Nora
tīja pagaru telegram- Ābele-Miculis (no kreisās), Edvards Kenedijs, Līga Brauķis-Vaits.
mu prezidentam Trumenam, kuru labi pazina. Tajā Kenedijs uzsvēra, ka latviešu sūtīšana atpakaļ
aiz „dzelzs priekškara”, no kurienes viņi nāk, bēgļiem nozīmētu drošu nāvi, un
lūdza prezidentu iejaukties, lai apturētu izdošanu. Līdzīgi viņš telegrafē imigrācijas un naturalizācijas komisāram Vašingtonā B. Milleram. Plāns izdodas,
uzsāktā latviešu deportācijas procedūra tiek apturēta!
Bet Bostonā nonākušie latvieši to vēl nezina. Viņiem ir citas problēmas.
Ap nožogoto namu, kurā viņi izmitināti, patrulē žurnālisti. Visos Bostonas
laikrakstos gandrīz nedēļu pirmās lappuses veltītas viņiem. Arī ASV centrālie
laikraksti „jaunajiem piligrimiem” veltīja veselus atvērumus. Valstī laikam
tobrīd nebija nevienas avīzes, kurā par viņiem nebūtu publicēts kāds raksts.
Avīžnieku valodā runājot, viņi bija pirmās šķiras sensācija. Un lai arī daži ASV
politiķi viņiem presē uzbruka, tomēr visumā sabiedrības noskaņojums vērsās
tiem arvien labvēlīgāks.

GLUŽI NEGAIDOT
Ieceļotāju lietai par labu nostrādāja vēl kāds fakts. Viens no kuģinieku
bērniem bija nožogojumā nonācis pilnā Latvijas skautu uniformā. Tas bija
Rolands Gailītis. Savulaik viņš šo rindu autoram stāstīja: „Skautu formā biju
tāpēc, ka man citu drēbju vienkārši vairs nebija. Vācijas bēgļu gaitās viss pārējais bija vai nu pazudis, vai novalkāts līdz caurumiem. Un forma bija mana
vienīgā daudzmaz pieklājīgā kārta. To tad arī uzvilku, jo vietējo acīs gribējām
izskatīties pēc cilvēkiem, nevis pēc skrandaiņiem un pasaules klaidoņiem,
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par kādiem mūs dažu avīžu slejās viens nedraudzīgs senators Džozefs Mērfijs
mēģināja iztaisīt. Bet novietoti mēs bijām laikam kādā slēgtas municipālas
skoliņas ēkā. Tai apkārt bija vienkāršs drāšu sieta nožogojums. Vienā pusē aiz
tā bija iela. Vienu dienu, kad staigāju gar žogu, mani no ielas puses pasauca.
Tur stāvēja kāds mans vienaudzis – amerikānis. Arī skauta formā. Jautāja, ko
es šeit darot, jo savās mājās bija dzirdējis, ka šeit turot „krievu komunistus”.
Atbildēju, ka neesam nedz krievi, nedz komunisti. Nosaucu savu „skauta
rangu” un vienību Latvijā. Viņš nosauca savējo. Tā šķīrāmies. Bet pēcpusdienā
viņš atkal bija pie žoga, šoreiz jau ar krietnu bariņu skautu. Viens no viņiem,
Pauls N. Kings no Roslindāles skautu vienības, vēlāk kļuva par manu draugu,
nāca ciemos vai katru dienu un pat rakstīja uz Vašingtonu lūgumu mani kaut
neilgi pret goda vārdu atbrīvot, lai varētu iepazīstināt ar saviem mājiniekiem.”
Skaidrs, ka visu notiekošo līdzjūtīgi izgaršoja amerikāņu prese. Žurnālisti arī
rakstīja par iemesliem, kas godprātīgiem pilsoņiem un kristiešiem likuši atstāt
mājas un doties bīstamā ceļojumā, lai meklētu patvērumu viņpus okeānam.
Bet preses viedoklim demokrātiskā zemē, kā zināms, ir spēks.
Par bēgļu lietu turpināja cīnīties arī Džons Kenedijs, un 19. novembrī bēgļus atbrīvoja uz īpaši pieņemta likuma pamata pret drošības naudu. Naudu
saziedoja Amerikas latviešu draudzes. Bet kongresmenis jautājumu jau virzīja
daudz plašāk. Galu galā, nedaudz apsteidzot „Gundeli”, Kalifornijas krastus
bija sasniedzis latviešu bēgļu vienmastnieks „Svea”. Laikā, kad risinājās „jauno piligrimu” epopeja, Sentdžonsas ostā Ņūfaundlendā ienāca 65 tonnu
motorlaiva „Oestergot” ar 75 igauņu bēgļiem no Zviedrijas. Pēc piestāšanas
Stornovejas ostā Skotijā pāri okeānam jau bija devusies igauņu laiva „Aistride” (vairāk par pusi tās pasažieru bijuši no Latvijas). No Gēteborgas ceļā bija
bēgļu laiva „Ilmarinen”. Un zināms par vēl vairākiem maziem kuģīšiem, kurus
„Gundeles” veiksmes stāsts bija mudinājis doties prom no Zviedrijas. Katrs
šāds pasākums bija ļoti riskants. Bet bīstamo regati varēja apturēt, tikai pilnībā
mainot ASV imigrācijas likumus. Kenedijs to arī centās panākt – soli pa solim.
Un būtiski, ka šajā darbā viņam aktīvi palīdzēja baltiešu trimdas organizācijas,
kurās tai laikā viņš bija biežs viesis.
Pēdējās latviešu „transatlantiskās bēgļu laivas” bija „Skagen” un „Masen”,
kuras devās ceļā 1951. gadā. Pēc tam, lai iebrauktu ASV, tik drosmīgi ceļojumi
vairs nebija nepieciešami.
Savukārt „Gundele” ASV vēsturē kļuva par simbolu cīņai par cilvēcību, mazāk noslēgtu sabiedrību, atvērtākām robežām un, protams, ceļotāju drosmei.
Šo iemeslu dēļ un noteikti arī tādēļ, ka zināma loma „jauno piligrimu odisejā”
bija Džonam F. Kenedijam, mūsu tautiešu divmastnieks nonāca amerikāņu
kuģniecības vēstures peldošā muzeja krājumā. ■
Avoti: Osvalds Akmentiņš. Džons F. Kenedijs un latvieši. Vaidava. 1964.g.
Vēsturiskais burinieks. Laiks, 1961. g. 25. oktobris.
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JŪRNIECĪBAS NOZARES
NOTIKUMU TOP 10
Apkopojot 2014. gada svarīgākos notikumus jūrniecības nozarē
gan pasaulē, gan Latvijā, nācās secināt, ka visi, kuri piedalījās
aptaujā, par svarīgākajiem uzskatīja notikumus Latvijā. Acīmredzot notikumi pasaulē Latvijas jūrniecības nozari 2014.gadā
ietekmējuši salīdzinoši maz. Vienīgais izņēmums ir Baltijas reģiona mēroga notikums – sašķidrinātās gāzes termināļa kuģis
Klaipēdas ostā.
2014. gadu var dēvēt par jubileju gadu: Latvijas jūrniecības izglītībai – 225,
Ainažu jūrskolai – 150, Latvijas Jūrniecības savienībai un Latvijas Jūras akadēmijai – 25 un Latvijas Jūras administrācijai – 20. Tādēļ TOP 10 visas šīs jubilejas
tiek „apvienotas” un pārliecinoši ieņem pirmo vietu.

TOP 10
■ Jūrniecības jubileju gads.
■ Baltijas jūras valstu Hidrogrāfijas komisijas 19. konference Latvijā, kurā pie-

dalījās arī Starptautiskās Hidrogrāfijas organizācijas (IHO) vadītājs.
■ Klaipēdā ieradies sašķidrinātās gāzes termināļa kuģis „Independence” un

ekspluatācijā nodots jaunais sašķidrinātās gāzes terminālis.
■ Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra veiktais pētījums par situā-

ciju jūrniecības nozares izglītībā.
■ Sākta jaunas jūrniecības izglītības koncepcijas izstrāde.
■ Papildinās flote – Latvijas Jūras administrācija iegādājusies jaunu kuteri

■

■
■
■

hidrogrāfijas darbu veikšanai, Rīgas brīvosta iegādājas jaunu loču kuteri
„Dina”, Jūras spēku flotile saņem savu piekto patruļkuģi „Rēzekne”.
Triju Zvaigžņu ordenis kapteinim Antonam Ikauniekam. Tiek uzsvērts, ka
šāda apbalvojuma piešķiršana jūrniecības nozarē ir rets, tāpēc nozīmīgs
notikums.
Pieņemti un stājušies spēkā grozījumi Jūras kodeksā, ar kuriem Jūras kodeksa G sadaļa „Jūrnieki” izteikta jaunā redakcijā.
Notiek konkurss „Enkurs”.
Žurnāls „Jūrnieks” sāk iznākt jaunā, vēl apjomīgākā formātā. ■
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2014. GADA NOTIKUMI ĪSUMĀ
■ 2014. gada 1. janvārī Latvija oficiāli pievienojās

■

■
■
■

■

eirozonai, nomainot savu naudas vienību latu
uz Eiropas Savienības naudas vienību eiro.
Latvija bija 18. valsts, kas pievienojās eirozonai, bet Viļānos par godu Latvijas nu jau bijušajai naudas vienībai atklāta Lata iela, un tā
ir pirmā un pagaidām vienīgā apdzīvotā vieta
Latvijā, kas nosaukta par godu latam.
2014. gada 18. janvārī, cilvēku ķēdei nododot
grāmatas no rokas rokā, notika pirmo grāmatu pārvietošana no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas uz jauno – Gaismas
pili. Akcijā apmēram 2000 grāmatu roku rokā nodeva vairāk nekā 14 000
cilvēku.
22. janvarī Saeima apstiprināja Laimdotu Straujumu Ministru prezidentes
amatā. Viņa ir pirmā sieviete šajā amatā.
Latvija 2014. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs, kas notika no 7. līdz 23. februārim, ieguva divas sudraba un divas bronzas medaļas.
Aprīlī bruņotas prokrieviski noskaņotas grupas sāka ieņemt valsts un
drošības iestāžu ēkas Ukrainas austrumu reģionos, pasludinot Luhanskas
un Doņecakas „tautas” republikas. Ukrainai mēģinot atgūt kontroli pār
teritorijām, sākās karadarbība, kurā līdz 2014. gada beigām gāja bojā vairāk
nekā 4000 cilvēku.
4. augustā Ventspils meteoroloģisko novērojumu stacijā gaisa temperatūra sasniedza +37,8 °C, kas ir Latvijas teritorijā augstākā reģistrētā gaisa
temperatūra. ■
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JAUNIE DEPUTĀTI SAŅĒMUŠI
TAUTAS MANDĀTU

2014. gada 4. oktobrī
12. Saeimas vēlēšanās
nobalsoja 912 050 jeb
58,78% balsstiesīgo. Atbilstoši apkopotajiem
vēlēšanu rezultātiem
„Saskaņa” jaunajā parlamenta sasaukumā ieguva 24 deputātu vietas,
„Vienotība” – 23, Zaļo
un zemnieku savienība
(ZZS) – 21, Nacionālā
apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un brīvībai/LNNK” (VL-TB/LNNK) – 17, Latvijas Reģionu apvienība – 8, bet „No sirds
Latvijai” Saeimā pārstāvēs 7 deputāti. ■

2014. GADĀ PIEMINĒJĀM
PRĀMJA „ESTONIA” BOJĀEJU
Pirms 20 gadiem, 1994. gada 28. septembrī, Baltijas jūrā notika traģiskākā
pēckara katastrofa Eiropā – pasažieru prāmja „Estonia” avārija dzelmē aizrāva
852 dzīvības, 17 no tiem bija Latvijas iedzīvotāji. Vēl joprojām neatbildēts ir
palicis jautājums: kas īsti notika? Prāmja „Silja Europe” kapteinis vēlāk laika
apstākļus raksturoja kā „parastu sliktu laiku” un „tipisku rudeni Baltijas jūrā”.
Neviens prāmju reiss tovakar netika atcelts.

ZVEJAS KUĢI „ASTRĪDA” UN TĀ APKALPI
Pagājuši 10 gadi kopš zvejas kuģa „Astrīda” un sešu tā apkalpes locekļu bojāejas pēc sadursmes ar ro-ro tipa kravas kuģi „Vladimir” Baltijas jūrā
2004. gada 10. maijā. ■
LJG 2014
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ĀRZEMJU JŪRNIECĪBAS IZDEVUMOS
VISVAIRĀK APSPRIESTIE
JAUTĀJUMI 2014. GADĀ
1. PIRĀTISMS UN JŪRNIEKI PIRĀTU GŪSTĀ
Šis jautājums visvairāk satraucis jūrniekus, žurnālistus, analītiķus, zinātniekus, apdrošinātājus, pasaules valstu institūcijas un jūrniecības starptautiskās
sabiedriskās organizācijas. Secinājums ir viens: joprojām nav likvidēts pirātisma cēlonis – nabadzīgo valstu bēdīgā ekonomiskā situācija, bet visskumjākais
ir tas, ka neviens nevar īsti pateikt, cik ķīlnieku joprojām atrodas pirātu gūstā,
un neviens nezina viņu vārdus.

2. KUĢU ĪPAŠNIEKI PRET CO2 EMISIJU SAMAZINĀŠANU
Jūrniecības prese 2014. gadā daudz rakstīja par to, ka kuģu īpašnieki iebilst
pret Eiropas Savienības piedāvāto CO2 emisiju monitoringu, uzskatot, ka
Eiropas plāni apsteidz notikumus, jo starptautiskās diskusijas jautājumā par
emisijām no jūras transporta vēl turpinās.

3. MLC KONVENCIJA REĀLI NEDARBOJAS
MLC konvencijas prasības reālajā dzīvē bieži vien netiek ievērotas. Piemēram, kuģu operatori nepiešķir apmaksātus atvaļinājumus saviem jūrniekiem;
ostu valsts kontroles inspektori atklājuši gadījumus, kad jūrnieki bez pārtraukuma strādājuši vairāk nekā 11 mēnešus.
Vēl lielu vērību jūrniecības prese ir pievērsusi jūras vides aizsardzības jautājumiem, kur īpašu satraukumu izraisa naftas noplūdes tankkuģu avārijas
gadījumā. Daudz rakstīts par jūras negadījumiem un avārijām, kam cēlonis
bieži vien ir jūrnieku zemais profesionālais līmenis. Lielu satraukumu izsaucis
Ebolas vīrusa uzvaras gājiens.

PAR 2015. GADA KARSTĀKO APSPRIEŽAMO
TEMATU KĻUVIS TERORISMS. ■
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KLAJĀ LAISTA AINAŽU JŪRSKOLAI
VELTĪTA EIRO MONĒTA
„Šogad Ainažu jūrskolai aprit 150 gadu, un nu brīvās Latvijas pilsoņi izbraukuši visas jūras, izgājuši pasaulē, vienojušies Eiropas
Savienībā, piepulcējušies eirozonai. Latvijas pirmā eiro kolekcijas
monēta, kas veltīta Ainažu jūrskolas jubilejai, ļauj lielo ilgu, centienu un sapņu buriniekiem aiziet četros vējos pasaules klaidā,
vienlaikus aicinot atcerēties minētā rosinājuma otro daļu: „…Zeltu krājiet pūriņā!”,” savā mājas lapā raksta Latvijas Banka.
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Ainažu jūrskolas 150 gadu jubilejai veltītās monētas izlaišanas svētki
notika 5. martā Ainažu jūrskolas muzejā. Monētu prezentēja Latvijas Bankas Monētu dizaina komisijas priekšsēdētāja
vietnieks mākslinieks
Laimonis Šēnbergs, Ainažu jūrskolas muzeja
vadītāja Iveta Erdmane,
monētas mākslinieks
Ivars Drulle, Jūras akadēmijas rektors Jānis
Bērziņš, mūziķi Anta Eņģele un Marko Ojala. Ainažu jūrskolas 150 gadu
jubilejai veltītā monēta
Laimonis Šēnbergs (pa kreisi) un Ivars Drulle
ir kalta Nīderlandē. Mopiemiņas monētas atvēršanas svētkos.
nētas cena Latvijas Bankas kasēs – 35,99 eiro.
Pieci tūkstoši monētas
eksemplāru tirdzniecībā nonāca 5. martā un
tika izpirkti pāris stundu
laikā.
Latvijas Banka divas
monētas dāvināja Ainažu jūrskolas muzejam
un divas Latvijas Jūras
akadēmijai.
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Latvijas 10 latu monēta „Gafelšoneris
„Julia Maria””, 1997. gads
Materiāls – 999° zelts, kalta 1997. gadā
Šveicē, mākslinieks J. Strupulis.

Latvijas 10 latu monēta „Gafelšoneris
„Julia Maria””, 1995. gads
Materiāls – sudrabs, 925. raudze, kalta 1996.
gadā Šveicē, mākslinieks J. Strupulis.

Latvijas 10 latu monēta
„Rīgas kuģis”, 1997. gads
Materiāls – 925° sudrabs, kalta 1998. gadā
(datējums – 1997) Šveicē, mākslinieki
A. Priedīte (grafiskais dizains), L. FranckevičaUlmane (plastiskais veidojums).
Latvijas 10 latu monēta „Ledlauzis
„Krišjānis Valdemārs””, 1998. gads
Materiāls – 925° sudrabs, kalta 1998. gadā
Šveicē, mākslinieki A. Priedīte (grafiskais
dizains), J. Ronis (plastiskais veidojums).
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Piemiņas monēta „Krišjānis Valdemārs”
Latvijas Banka laidusi apgrozībā 1 lata sudraba
piemiņas monētu „Krišjānis Valdemārs”,
kas ir otrā no trim monētām nacionālās
programmas „Latvija. Laikmetu grieži un
laikmetu vērtības” sērijā „Cilvēki”. Sērijas
monētu tapšanā tika izmantota pasaulē un
Latvijā jauna tehnoloģija – metālā iekalts fotoattēls. Monētas grafisko dizainu veidojusi Arta
Ozola-Jaunarāja un ģipša modeli – Ligita Franckeviča. Tā kalta Nīderlandes Karaliskajā kaltuvē.
Latvijas 20 latu monēta „Fregate
„Gekrönte Ehlendt””, 1997. gads
Materiāls – 583° zelts (pārklāts ar 24 karātu zeltu),
kalta Šveicē, mākslinieki A. Priedīte (grafiskais
dizains), J. Strupulis (plastiskais veidojums).

REPLIKA
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Ainažu jūrskolā monētas atvēršanas svētkos piedalījās pārstāvji no Latvijas
jūrniecības valsts un sabiedriskajām organizācijām: Latvijas Jūras administrācijas, Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Jūrniecības savienības, Latvijas Kuģu
kapteiņu asociācijas, Latvijas Kuģu īpašnieku asociācijas. Visi bija priecīgi un
pacilāti gan par pašu faktu, ka Latvijas Banka savu pirmo eiromonētu veltījusi
tieši Latvijas jūrniecības tēmai – Latvijas jūrniecības izglītības šūpulim Ainažu
jūrskolai, gan par skaisto monētas dizainu un nevainojamo kalumu. Visi bija
pārliecināti, ka monētas atvēršanas svētkos to varēs iegādāties, bet rūgti
vīlās – Latvijas Banka šādu iespēju nebija ieplānojusi. Un tā kā monēta no
tirdzniecības pazuda viesuļvētras ātrumā, tā jau
ir kļuvusi par numismātisku retumu. Jūrniecības
UZZIŅAI
Latvijas Banka kopš 1995. gada sabiedrība par šādu bankas attieksmi, protams, ir
izlaidusi 98 jubilejas un piemi- sašutusi. „Mēs šajā pasākumā bijām vajadzīgi tikai
ņas monētas, kuru veidošanā kā statisti, lai pēc tam varētu teikt – pasākumā
piedalījušies vairāk nekā 40 piedalījās jūrniecības asociācijas un kapteiņi!” Tā
Latvijas mākslinieku. Latvijas profesionālo jūrniecības asociāciju vadītāji pauda
monētas ir augstu novērtētas savu sašutumu.
visā pasaulē, saņēmušas dauUn tomēr, ja nu kādam ļoti kārojas iegādāties
dzas prestižas godalgas, tai Ainažu jūrskolas 150 gadu jubilejai veltīto monēskaitā Latvijas monēta 2010. tu, viņi var doties uz veco „Saktu” un pie numisgadā kļuva par Pasaules gada mātiem to nopirkt par 100 eiro. Tiem šīs mantas
monētu.
netrūkstot. ■
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LATVIEŠU PAŠAPZIŅAS KALVEI
AINAŽU JŪRSKOLAI – 150!
2014. gadā apritēja 150 gadu, kopš atklāta Ainažu jūrskola, un
45. gadskārta, kopš tās piemiņu glabā jūrskolas muzejs, kas gadu
gaitā kļuvis par vienu no tautas pašapziņas simboliem.
Jubilejas gadu mēs, muzejnieki, uzsākām ar iedvesmojošu izstādi „Mīlestība nekad nebeidzas jeb tā mīlēja vecie jūras vilki”. Izstāde pavēra ieskatu vēstulēs un pastkartēs no muzeja krājuma, kuras jūrnieki no tāljūru braucieniem
rakstījuši un sūtījuši savām mīļotajām sievietēm. Izstādē bija pastkartes, kurās
rakstīts gan par mīlestību uz sievieti, gan jūru. Muzeja krājums glabā kapteiņa
Bernharda Šnores un viņa līgavas Annas Priedes plašu saraksti pastkartēs.
Ekspozīcijā bija skatāmas arī Ainažu jūrskolas absolventu tālbraucēju kapteiņu kāzu fotogrāfijas, arī atsevišķi kapu pieminekļi ar mīlestības apliecinājumu.
Uz tālbraucēja kapteiņa Eduarda Viziņa kapa pieminekļa viņa sieva Alise likusi
iekalt vārdus „Mīlestība nekad nebeidzas”.
2014. gada 5. marts Ainažu jūrskolas muzeja vēsturē turpmāk būs īpašs
datums. Latvijas Banka šajā dienā laida apgrozībā pirmo eiro kolekcijas monētu, veltītu Ainažu jūrskolas 150 gadu jubilejai. Pirms četriem gadiem mēs,
muzejnieki, rakstījām Latvijas Bankai rosinājumu veltīt Ainažu jūrskolai īpašu
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Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas
kapteiņi Ainažu vecajos kapos
godina veco jūrnieku piemiņu.
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No kreisās: Normunds Vilkaušs, Māra
Mihejeva un Antons Vjaters.

monētu. Bijām ļoti iepriecināti, ka
mūsu lūgumu uzklausīja.
Mākslinieks tēlniecības maģistrs
Ivars Drulle pastāstīja, kā tapis monētas dizains, rādīja darba instrumentus. Idejas meklējot, braucis uz Ainažu muzeju. Nolēmis monētas vienā
pusē attēlot kompasu, otrā – buriniekus, kas aiziet četros vējos pasaules plašumos, aicinot atcerēties seno
rosinājumu: „Latvji, brauciet jūriņā,
krājiet zeltu pūriņā!”
Uz jūrā braukšanu latviešu un igauņu zemniekus jau 19. gadsimta vidū
mudināja K. Valdemārs. Apceļodams
Baltijas jūras piekrasti, viņš visilgāk
uzkavējās Ainažos, purvainu mežu ieskautā zvejnieku ciematā, kur rosīgie
un uzņēmīgie zvejnieki jau bija attīstījuši aktīvu piekrastes kuģniecību,
uzbūvējuši ostu un sākuši gūt pirmo
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Igauņu zvejnieki fotogrāfijās.

peļņu. Tādēļ nav nejaušība, ka K. Valdemārs, meklēdams vietu iecerētajai jauna
tipa jūrskolai, no visas plašās Baltijas jūras piekrastes izvēlējās tieši Ainažus.
Un tā pirms 150 gadiem, 1864. gadā, Ainažos durvis vēra jaunā tipa jūrskola. Tā kļuva latviešu un igauņu vīriem par atspēriena punktu, par vārtiem uz
pasauli, jo mācības tika piedāvātas bez maksas un notika dzimtajās valodās.
Naudu skolas dibināšanai, K. Valdemāra iedvesmoti, saziedoja Ainažu zemnieki. Tas bija veiksmīgs un izredzēts sākums, tālāk jau notika attīstība un izaugsme. Ainažu jūrskolā līdz 1919. gadam zinības bija guvuši ap 3000 audzēkņu,
tai skaitā vairāk nekā 1000 tālbraucēju stūrmaņu un kapteiņu.
1969. gadā tika atklāts Ainažu jūrskolas muzejs – Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle, kas pagājušā gadā jūrskolas 150. gadskārtas ēnā atzīmēja
savu 45. gadadienu. Tā ir mūsu vēsture – kā atgādinājums, kā slavinājums
Ainažu kuģinieku entuziasmam un spējai uzdrīkstēties.
Tā arī mums, šodienas muzejniekiem, nācās uzdrīkstēties – lai atzīmētu Ainažu jūrskolas 150. dzimšanas dienu, lūgt palīdzību kā Latvijas, tā arī Igaunijas
jūrniecības organizācijām.
Atsaucīgus ļaudis atradām AS „Latvijas kuģniecība” (Ģ. Apsītis), Latvijas
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrībā (I. Pavlovs), Ventspils brīvostā (I.
Sarmulis), Latvijas Jūrniecības savienībā (A. Vjaters), Salacgrīvas ostā (I. Īstenais), Salacgrīvas novada domē (D. Straubergs), un, kā katru gadu, mūs atbalstīja tālbraucējs kapteinis A. Ikaunieks un citi.
Kopā jau vienmēr viss izdodas! Tā arī notika ar Ainažu jūrskolas 150. gadadienai veltīto pasākumu.
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16. augustā Ainažos
svinēja dubultsvētkus –
jūrskolas 150 gadu jubileju un Ziemeļlivonijas festivāla 10. gadadienu. Lai
gan sinoptiķi un smagie
padebeši solīja lietu, Ainažos tas nevienu nespēja
nobiedēt. Šajā dienā mazā un klusā piejūras pilsētiņa kūsāja svētku priekā
un līksmē no agra rīta līdz
pat nākamā rīta gaismai.
Desmitos no rīta startam
pulcējās stipro skrējiena
dalībnieki. Divpadsmitos
dienā, suminot 150 gadu
jubilāri, pilsētas dzīvīgākajam laukumam pretī
kapteiņa Veides pilij tika
dots Jūrskolas vārds. Šajā
laukumā 1902. gadā par
Ainažu kuģinieku saziedoto naudu tika uzcelts
jauns jūrskolas divstāvu
nams, kas 1944. gadā
nodega. Vizuāli laukums
tika iezīmēts ar piemiņas
stendu. Tā vēsturiskā atmiņa Ainažos saglabāsies
no paaudzes paaudzē.
Atklājot svētkus, ainažniekus un viesus uzrunāja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
D. Straubergs, atgādināMuzejnieces A. Dūcīte un I. Erdmane.
dams, ka Latvijas jūrniecības tradīcijas aizsākušās tieši Ainažos, ar to jālepojas un ikviena latvieša sirdī
ir jābūt vēlmei saglabāt tā laika vērtības.
Svētku lāpu aizdedza AS „Latvijas kuģniecība” kapteinis Gints Tiščenko.
Viņš sacīja: „Esot vietā, kur aizsākušās jūrniecības tradīcijas un pirms 150
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gadiem likti pamati Latvijas
profesionālajai jūrniecībai,
ir ļoti svarīgi atcerēties šīs
idejas izlolotājus un realizētājus. Kā „Latvijas kuģniecības” pārstāvis varu teikt,
ka tā vienmēr ir rūpējusies
un arī turpmāk rūpēsies par
Latvijas jūrniecības vēsturi
un nodos to tālāk paaudžu
paaudzēs.”
Pēc lāpas iedegšanas īsti
Kultūras ministrijas Goda raksts tika pasniegts
vietā bija A. Eņģeles un M.
Ainažu jūrskolas muzeja direktorei I. Erdmanei.
Ojalas izpildītās jūras dziesmas, draugu no Hēdemēstes priekšnesumi, folkloras
kopas „Cielava” un „Cielavas spēlmaņu” jūrai veltītais uzvedums.
Atzīmējot jūrskolas jubileju, tie, kam dārga tās piemiņa, pulcējās vecajos jūrnieku kapos uz piemiņas brīdi. Latvijas Jūras akadēmijas
rektors J. Bērziņš kā katru
gadu aizsaulē aizgājušajiem
Dejo igauņu viesi.
jūrniecības celmlaužiem atskaitījās par paveikto un lūdza palīdzēt uzturēt Latvijas jūrniecības garu.
Uz kapu kopiņām sagūla ziedi. Pateicības vārdus teica Latvijas Jūrniecības
savienības priekšsēdētājs A. Vjaters, Latvijas Kapteiņu asociācijas prezidents
J. Spridzāns, viesi no Igaunijas un citi.
Svētki turpinājās jūrskolas muzejā ar divu izstāžu atklāšanu un folkloras
kopas „Vilki” koncertu.
Ainažu jūrskolnieka mazmeitas Doras Kesperes gleznotie vēsturiskie buru
kuģi ir apliecinājums tikai vienai viņas daiļrades šķautnei. D. Kespere ir ļoti
daudzpusīga un bezgala interesanta personība, kas neļauj nebūtībā aiziet
sava vectēva un visa buru kuģu laikmeta garam.
Savukārt tallinieša A. Salustes fotogrāfijās varējām aplūkot, kā notiek zveja
ar stāvvadiem Igaunijā.
Jūrskolas dibināšanas gadadienas pasākums pulcēja arī to dzimtu pārstāvjus, kuru priekšteči kādreiz sēdējuši jūrskolu solos. Starp tiem bija māksliniece
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L. Līce, K. B. Kariņa mazmazmeita, kura
atzinās, ka viņai ir īsta svētku sajūta.
Māksliniece muzejam dāvināja savu atmiņu stāstu par vecvectēvu, kādu viņu
redzējusi piecgadīgas meitenītes acīm.
Jau sen grasījusies tās pierakstīt, bet
apaļā jubileja beidzot pamudinājusi
sev solīto izpildīt.
L. Līce priecājās, ka šajos svētkos
visapkārt skan arī igauņu valoda, teikdama: „Paskatos uz viņiem un redzu
līdzīgo, kopīgo.”
Ainažu svētku dalībniekiem vakarā
patiesu baudījumu sagādāja koncerts
„Septiņas pēdas zem ķīļa”. To klausoties, šķita, ka te nu reiz tiek izdziedātas
Svētku lāpu aizdedza „Latvijas
visas mūsu mīļākās un skaistākās dzieskuģniecības” kapteinis Gints Tiščenko.
mas. Ne velti vakara vadītājs aktieris A.
Skrastiņš šo koncertu nosauca par Ainažu dziesmu svētkiem.
Dziesmu „Latviešu jūrniekiem” dzirdot, nevar nedungot līdzi. I. Ziedonim
un R. Paulam šajā dziesmā izdevies notvert Ainažu kuģinieku stipro garu. Turklāt vēl pats maestro pie klavierēm! Un beidzot nebēdnīgā „Jūra krāc un vēji
pūš”, kurai līdzi draudzīgi plecu pie pleca dziedāja latvieši un igauņi. Diriģenti
A. Platpers un E. Vītols, kori, solisti, dejotāji, akordeonists K. Gulbis – visi sagādāja daudz prieka klausītājiem. Visapkārt lija un zibeņoja, bet Ainažiem no tā
tika vien noskaņa. Kā mēs, muzejnieki, jokojām – mūsu jūrskolnieki lietus padebešiem neļāva ienākt Ainažos, jo vienīgi viņi patiesi zināja, cik daudz pūļu,
sviedru un asaru arīdzan tika ieguldīts šajos svētkos.
Svētku nobeigumā dalībnieki devās lāpu gājienā pa K. Valdemāra ielu uz jūru,
lai teiktu tai paldies un izlūgtos svētību. Tur jūras garu izdejoja Latvijas Kultūras
akadēmijas laikmetīgās dejas nodaļas studenti un pār pludmali iedegās saule –
tēlnieka K. Īles gatavotā ugunsskulptūra. Un, protams, svētku uguņošana!
Rīta gaismu Jūrskolas laukumā varēja sagaidīt kopā ar ansambli „Galaktika”, R. Macatu un viņa grupu.
Lai arī Ainaži pēc svētkiem atkal turpina ierasto klusināto dzīvi, jūra mums,
muzejniekiem, ir iemācījusi, ka pēc miera laikiem atkal bango vētras.
2015. gads Ainažu jūrskolas muzejam būs K. Valdemāra zīmē. Mūsu diženajam jūrniecības celmlauzim apritēs 190!
Kur vēl citur, ja ne muzejā, kas iedzīvina stipro vīru piemiņu, latvietis uzzinās, cik daudz viņš spēj! ■
Iveta Erdmane
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MAESTRO: „VAI MĒS NEESAM
PAZAUDĒJUŠI SAVU JŪRU?”
Ainažu jūrskolas 150. gadu jubilejas svinībās septiņos vakarā
Jūrskolas laukumā pulcējās mūzikas cienītāji, lai kopā ar maestro
Raimondu Paulu, diriģentiem Arvīdu Platperu un Edgaru Vītolu,
koriem un pūtēju orķestri „Enkurs” ļautos mūzikas burvībai. Sen
Ainažos nebija bijusi tāda sadziedāšanās!
Pēc lielkoncerta „Septiņas pēdas zem ķīļa!” lūdzu maestro Raimondu Paulu
dalīties savos iespaidos.

AR AINAŽIEM MANI SAISTA ATMIŅAS
R. Pauls: „Man par Ainažiem ir tādas patīkamas atmiņas no tiem tālajiem
gadiem, man te bija daudz paziņu. Ir prieks, ka jau septiņdesmitajos gados
izdevās uzrakstīt dziesmu „Latviešu jūrniekiem” ar Imanta Ziedoņa vārdiem.
Ainaži – jā, tā ir skaista vieta, jūra, lai gan jūra Latvijā jau visur ir vienāda.
Ļoti gribētos, lai šie piejūras ciemi un pilsētas attīstītos, lai te notiktu kaut kas
interesants. Nav jau viegli šodien tiem zvejniekiem... Bet cerams, ka latvieši
izdzīvos, ja neaizbrauks prom...”
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JŪRAS DZIESMĀM IR ĪPAŠS SPĒKS
R. Pauls: „Es domāju, Latvijai jūra ir viens no svētumiem, kas faktiski mūs
baroja; šī skaistā pludmale, jūras piekraste, šie meži pie jūras. Diemžēl pēdējā
laikā tas ir kaut kā nobīdīts malā. Savulaik mēs savās dziesmās ļoti daudz runājām par Baltijas jūru, Rīgas līci, dzintaru. Šodien tas kaut kā vairs nav aktuāli.
Nezinu, kāpēc. Vai mēs to jūru kaut kādā veidā neesam pazaudējuši?!
Kavēties atmiņās ir ļoti skaisti, bet dzīvot tikai no atmiņām – tā tomēr nevar! Ir jāveido kaut kas no jauna, bez jauna mums izdzīvot būs grūti.
Novēlu tiem, kas te dzīvo, izturību! Atcerēsimies savus vecos kapteiņus, arī
tos, kuri brauca uz buru kuģiem! Tajos laikos būt kapteinim uz burinieka! Vārgulītis tur nevarēja strādāt. Es šodien pāršķirstīju grāmatu „Dzelzs vīri un koka
kuģi”, paskatījos tajās kapteiņu sejās, uz viņu ģimenes bildēm – man ir prieks,
tie ir bijuši kārtīgi vīri! Kārtīgi vīri, un tādiem ir jābūt arī tagad. Strādājiet!”■
Gints Šīmanis, Valda Brauna foto
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NAV DIVU CEĻU
STĀSTS PAR KĀDU FILMU
Gandrīz pirms gadsimta ceturkšņa, ap 1980. gadu, kinorežisors
Andrejs Edvīns Feldmanis uzņēma dokumentālo filmu par zvejniecības nozari. Filmēšanas vasarā radošā grupa dzīvoja Kolkā, filmēja kolhoza „Banga” cehus gan Rojā, gan Kolkā. Filma „Nav divu
ceļu” tāda, kādu to iecerēja autori, nav saglabājusies. Tās būtiskākā daļa ir iznīcināta. Taču arī atlikusī glabā interesantas aizgājušo
laiku liecības. Šoziem tikos gan ar filmas autoru Feldmaņa kungu,
gan vienu no filmā redzamajiem personāžiem – tolaik kolhoza
„Banga” Kolkas filiāles zivjapstrādes tehnoloģi Veltu Šteini.
Saruna ar režisoru Andreju Edvīnu Feldmani, pašlaik Okupācijas
muzeja Audiovizuālo materiālu krātuves vadītāju
– Pagājušā gadsimta 70. gados padomju valsts vadītāji atzina, ka ražošanu
vajadzētu virzīt ne tikai kvantitātes, bet arī kvalitātes gultnē. Tam pieskaņoja
ideoloģijas ievirzi. LPSR Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteja saņēma
pasūtījumu atspoguļot zvejniecības, zivsaimniecības tēmu. Tiem, kas nezina,
der paskaidrot, bet tiem, kas zina, atgādināt – video tad vēl bija aiz tāliem
kalniem, tāpēc televīzija neko nevarēja ierakstīt, un „Telefilma–Rīga” pārklāja
visu spektru: uzņēma dokumentālās, mākslas un animācijas jeb, kā tolaik sauca, multiplikācijas filmas.
Tātad no augšas, no cekas (Kompartijas centrālkomitejas – red.) bija pasūtījums un dots mājiens, ka jārunā par problēmām, jāpakritizē nebūšanas ražošanā, bet pieklājīgi, maigi. Es, samērā nesen Ļeņingradā kino institūtā ieguvis
kinorežisora un operatora diplomu, tāpat visa mūsu radošā grupa, jauni cilvēki, iedomājāmies, ka tad jau jākritizē uz pilnu klapi. Jānis Brencis, kas dzīvoja
Mazirbes pusē un labi pārzināja zvejniecības vidi, cilvēkus un problemātiku,
uzrakstīja scenāriju. Tā tapa pamats dokumentālajai filmai „Nav divu ceļu”.
Tolaik zivsaimniecības nozarē strādāja gan zvejnieku kolhozi, apvienoti
Zvejnieku kolhozu savienībā, gan valsts uzņēmums „Zapriba“, ko vadīja ukrainis Vjačeslavs Kirejevs, kuram piederēja milzīga zvejas flote. Viņš cēla savus
kombinātus. Zvejnieku arteļiem, kolhoziem, bija savi kombināti, arī sava flote.
Filmā centāmies parādīt, ka divi ceļi nav racionāli, pamatojot to ar konkrētiem
faktiem, ar speciālistu stāstījumu, kā izšķiež resursus, atklājot, ka milzīgajai
nozvejai nav atbilstošas pārstrādes jaudas.
Jānis Brencis filmai izvēlējās divus spēcīgākos kolhozus – Rojas „Bangu”
ar priekšsēdētāju Miķeli Lismentu un Salacgrīvas kolhozu „Brīvais vilnis”
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ar Alfredu Šliseru. Brencis viņus labi
pazina, priekšsēdētāji piekrita mūsu
nostādnei – ķerties klāt „Zapribai“ –
un atklāja visas aizkulises.
Galvenais, ko uzsvērām filmā, bija
tas, ka nozvejotās zivis nespēja pārstrādāt. Trūka lielu saldētavu, refrižeratoru transports bija vājš, nekārtība
valdīja autotransportā. Tas bija komplekss jautājums. Bieži vien līdz rūpFilmēšanas vasarā Kolkā. Pirmajā rindā
nīcai nonāca daļēji bojāta produkcija,
Betija (Elizabete) Hausmane un Olga
reizēm pat uz kuģa zivis jau sabojājās
Rozefelde, otrajā – režisors Andrejs Edvīns
un tās meta okeānā.
Feldmanis, Ziedonis Šmits un Elza Ešentāle.
Ko darīja? To, ko visi zināja, bet
par ko nedrīkstēja atklāti runāt. Zivis
veda uz lapsu fermām un mala zvēriem. Kirejevam, starp citu, bija divas
maltuves.
– Vai jūs arī to nofilmējāt?
– Jā. Zinājām, uz kuru maltuvi ved
„Zapribas“ zivju pārpalikumu, ko nejaudā pārstrādāt, un to visu slepus
nofilmējām. Dokumentējām, kā zivis
samala miltos!
Filma top... No kreisās: Vilma Modere– Kā tieši jūsu filmu sagrāva?
Pūpolberga, filmas operators Oļģerts
– Pirmā saķeršanās ar Kirejevu
Zālītis un Staņislava Adamkoviča.
mums bija jau filmas tapšanas laikā.
Viņa kabinetā notika ražošanas sēde.
Mēs bijām krietni sagatavojuši jautājumus. Un tieši tāpēc, ka tas bija tik
nopietni, jau dzirdot otro jautājumu,
Kirejevs mūs patrieca ratā: von ot sjuda! Ārā! Vēl viņš kliedza: ko jūs nodarbojaties ar tādiem sīkumiem, vai jūs
zināt, kāds mums spēks? Es varu no
Indijas okeāna atsaukt savu floti un ar
kuģu ģeneratoriem nodrošināt visam
Kolkas steķi pie vecās rūpnīcas.
Talsu rajonam elektrību!
Saprotams, ka gatavais filmas materiāls viņam nepatika. Kirejevs, ietekmīgs cilvēks arī Latvijas Kompartijā, panāca, ka visu viņam netīkamo izņem
ārā. Mūsu priekšnieki bija ļoti saprotoši, bet neko nevarēja izdarīt. Man šķiet,
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ka izgrieztais materiāls arī arhīvā nav saglabājies. Filmas ideju iznīcināja, nosaukumam vairs nav seguma.
Bet man kā autoram bija jānožēlo grēki, jāraksta Ministru Padomei, ka esmu pāršāvis pār strīpu, ka atsakos no tā visa.
– Bet vai to, kas atlika no filmas, rādīja kinoteātros?
– Noteikti bija pirmizrāde televīzijā.
– Arī atlikušais materiāls ir gana kritisks, kas diez vai patika biedriem
kungiem. Turklāt tas, ko stāsta Lisments, ir svarīgi arī mūsdienās, viņš
pareizi teic: kas tā par kārtību, ja zivis no Kurzemes sūta uz Latgali,
bet no Salacgrīvas – uz Talsiem. Pirmkārt, produkcija, kas ātri bojājas,
otrkārt, neracionāla transporta plūsma. Nav jābūt tautsaimniekam, lai
saprastu, cik tas ir muļķīgi. Tāpat atspoguļota birokrātiskā nejēdzība,
kas liek gadiem ilgi gaidīt jaunas ražošanas iekārtas un mēnešiem ilgi,
iekams apstiprina jaunu produkcijas veidu.
– Jā, tomēr filmas sākotnējā iecere vairs neizskan, proti, neder divas sistēmas: zvejnieku kolhozi, kurus apvienoja Zvejnieku kolhozu savienība, un
valsts uzņēmums „Zapriba“. Visai nozarei jābūt vienotai!
Lai saprastu, kādi tad bija laiki, varu pastāstīt vēl gadījumu ar citu manu
filmu. Man no montāžas galda nospēra dažus kadrus! Tā darbojās čeka. Bet es
savus nozagtos kadrus vēlāk ieraudzīja vienā zviedru mākslas filmā!
Tās laikam bija 60. gadu beigas, kad uz Latviju ar pirmo čarterreisu no Maskavas lidoja trimdas latvieši. Lidosta vēl atradās Spilvē. Zināju, ka tur emocijas
ies pāri malām. Tā arī notika. Nofilmēju, kā pie trapa māte tur aiz elkoņiem
meitu, kas tūlīt pirmo reizi mūžā ieraudzīs savu tēvu... Šo kadru man nozaga,
un vēlāk ar milzu izbrīnu to ieraudzīju zviedru filmā, režisora Johanna Bergenstrola lentē „Baltijas traģēdija” par leģionāru izdošanu. Viņi to bija ielikuši
kā simbolu. Biju Kinonamā uz tikšanos ar filmas radošo grupu. Palūdzu tulkotājai Solveigai Elsbergai, lai viņa zviedriski pajautā režisoram, no kurienes
viņiem tas kadrs. Līdzko režisors sāka stāstīt, tā pēkšņi blakussēdētājs viņam
kaut ko iečukstēja ausī, un viņš aprāvās. Tas beidzās ar to, ka visa radošā grupa
un personas, kas to pavada, ieskaitot Ļeņingradā akreditēto zviedru atašeju,
atstāja Kinonamu. Bet mēs to visu nofilmējām.
– Vēl mazliet par filmu „Nav divu ceļu”... Neiznīcinātais materiāls ir
ne vien ar kritisku skatu, bet arī saistošs, tā ir mūsu industriālā vēsture.
Gan ražošanas attiecības, gan dokumentētie cilvēki, gan vide. Filmā redzami Kolkas steķi pie vecās rūpnīcas, kādu nav jau gadus divdesmit...
Kādas vēl jums atmiņas par filmēšanas laiku, notikumiem?
– Filmēšanas vasarā trīs mēnešus strādājām un dzīvojām turpat Kolkā – pie
kombināta kaut kādā mājiņā pie jūras, šķiet, tādās kā kopmītnēs. Reiz abi ar
operatoru Oļģertu Zālīti izbraucām ar zvejniekiem jūrā. Man atmiņā, ka filmas
direktors runāja ar vietējās zastavas (PSRS armijas postenis – red.) priekšnieku,
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un tas atklāti pateica: maļeņkuju škuru vozmjom ot ribakov – nelielu ādiņu
zvejniekiem noplēsīsim. Un tieši tajā reizē bijām liecinieki, kā sadala nodevas.
Loms nebija neko liels. Pirmo daļu zvejnieki atstāja sev, otro – robežsargiem,
kas ieradās pakaļ ar saviem maziem maišeļiem. Saprotams, ka zvejniekiem
vajadzēja labas attiecības ar robežsargiem. Mums, filmētājiem, bija līdzi
metāla bundža, tā saucamā jalfa kārba, arī tajā ielika butes. Viena ceha darbiniece savā mājiņā visu dienu tās kūpināja. Ja nemaldos, bija vēl ceturtā
daļa, paredzēta kādam partijas sekretāram. Protams, tādas lietas jau mēs pat
nemēģinājām filmēt.
Atceros vēl tādu gadījumu. Reiz mēs, filmēšanas grupa, braucām uz Kolku
no Rojas. Mums bija jeraziks (ErAZ – saīsinājums no kr. val. vārdiem „Erevānas
automobiļu rūpnīca” – red.), laikam sešvietīga automašīna ar kulbu. Autoinspekcija kādas citas automašīnas šoferim pārbaudīja dokumentus. Mūs
neapturēja. Alkoholu nebijām lietojuši, it kā nebūtu ko uztraukties. Bet mūsu
šoferītis pielika ātrumu. Miliči arī. Beigās jau devām ar pilnu šusi. Trakā ātrumā
iebrāzāmies Kolkas centrā un fiksi iebraucām kādas mājas pagalmā. Paši pa
durvīm ārā un prom uz savu kopmītni. Miliči tikmēr braukā un braukā pa ciemu, bet neko neatrod. Mēs ar interesi noskatījāmies.
Pārgalvīgās bēgšanas iemesls izrādījās prozaisks. Mūsu šoferis bija iesniedzis lūgumu izceļošanai uz Izraēlu un baidījās nonākt konfliktsituācijā, kas varētu apdraudēt iegūt izbraukšanas atļauju no PSRS. Viņš bija aizmirsis ierakstīt
ceļazīmē pārvietošanās maršrutu...

Saruna ar tā laika kolhoza „Banga” Kolkas filiāles zivjapstrādes
tehnoloģi Veltu Šteini
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– No sākotnējās ieceres parādīt, ka aplami ir divi ceļi – zvejnieku
kolhozi, arteļi, un valsts uzņēmums „Zapriba“, filmā vairs nav ne vēsts.
Taču arī palikušais ir ļoti dūšīgi tiem laikiem. Miķelis Lisments un vēl citi
darbinieki atklāti runā par nejēdzībām zivsaimniecībā. Un jūs tur arī
esat kādā kadrā...
– Jā, esmu. Domāju, ka filma ir uzņemta ap 1980. gadu. Līdz 1978. gadam
bijām uzņēmuma „M. Plūdoņa Rojas zivju konservu kombināts” filiāle, un tikai
tad Lisments mūs paņēma un pievienoja „Bangai”, kam tāpat kā Plūdonim
centrs bija Rojā.
– Kā jums pašai izveidojās darba dzīve Ziemeļkurzemes piekrastē?
– Biju beigusi Rīgas pārtikas rūpniecības tehnikumu un 1966. gadā ierados
Kolkā kā diplomēta zivju apstrādes tehniķe–tehnoloģe. Sāku strādāt Kolkas
zivju konservu fabrikā, direktors bija Cauka. 1970. gadā mūs paņēma Plūdonis.
Sāku strādāt par meistari, kas bija zemākais pakāpiens. 1967. gadā apprecējos,
piecus gadus nostrādāju Kolkas fabrikas cehā Mazirbē. 1972. gadā mani aicināja atpakaļ, izkārtoja dzīvokli.
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Kad 1978. gadā nokļuvām „Bangas” paspārnē, strādāju par ražošanas daļas
vadītāju un tehnoloģi. 1991. gadā sākās privatizācija. Pieci puiši, viens Krievijas pilsonis no Maskavas un četri latvieši no Rojas, nopirka visu, kas piederēja
„Bangai”, abas Kolkas ražotnes, gan „Baltijas zivi”, gan to galu, kur tagad ir „Līcis–93”, – kolhoza laikos tas bija viens veselums. Doma bija turpināt ražošanu.
Krievija mums bija galvenais noieta
tirgus, diemžēl 90. gadu beigu krīze
uzņēmumu iznīcināja – 1998. gadā
tas bankrotēja, 2000. gadā sadalījās:
radās „Baltijas zivs” un „Līcis–93”.
Starp citu, tur, kur tagad atrodas „Līcis–93” cehs, Jevgeņijs Morozovs jau
„Brīvā zvejnieka” laikā uztaisīja cehu,
kurā ražoja kvalitatīvas šprotes.
Es paliku „Baltijas zivī”, strādāju
par ceha priekšnieci. 2007. gadā arī
šim uzņēmumam radās problēmas,
mencu ražošana paputēja. Par laimi,
man jau tūlīt bija pensija.
– Interesants, bagāts darba
mūžs! Pievērsīsimies filmas laikam! Kas no tā palicis prātā?
– Pašu filmēšanu tikpat kā neatceVelta Šteine 2013. gadā valsts svētkos Kolkā.
ros. Es par tiem gadiem nesūdzos. Bija jau labi strādāt. Lisments bija ļoti bargs vadītājs, bet reizē arī patika, vismaz
mums, speciālistiem. Mans darba mūžs zivrūpniecībā bija liela dzīves skola,
mācījos attieksmi pret darbu, strādāt ar cilvēkiem.
Filmā redzami kadri – pie galda sēž komisija. Tā bija kolhoza kvalitātes un
standartizācijas komisija, ko nodibināja, ja nemaldos, tad, kad „Banga” apvienoja mazos kolhozus. Katru nedēļu notika degustācijas, speciālisti kopīgi skatījās produkciju. Filmā redzamā Haritonova bija kvalitātes vadītāja. Savukārt
Lidija Priedīte, kas ieprecējās Sīkragā, bija laboratorijas vadītāja. Filmā daudz
runā par birokrātijas līkločiem, iekams iegūst atļauju jaunu produktu ražot
pārdošanai. Lisments pareizi teic, ka paiet seši līdz deviņi mēneši! Un tāpat
ar iekārtām. Mūsu zinātnieki jau izgudroja dažādas zivjapstrādes iekārtas,
piemēram, mencu mehanizētai apstrādei – filēšanas mašīnas, galvu griešanas
mašīnu. Rīgā uzņēmumā „Peruzo” tās ražoja. Bet mēdza paiet vairāki gadi,
kamēr jaunās iekārtas no izgudrošanas brīža nonāca līdz ražotājiem.
Savā laikā zvejoja ļoti daudz mencu, sēta mums bija piekrauta pilna, 50–60
tonnu! Lai gan mencas apstrādājām mehanizēti, tik un tā bija grūti ar tādu
apjomu tikt galā.
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– Filmā runā arī par
apstrādes jaudām.
– Reizēm ar bažām
skatījāmies, kā pienāk
kuģi. Kā ar zivīm tiks galā? Tas bija smagi. Vajadzēja arī tā iegadīties,
ka taisni uz brīvdienām
sanāca vislielākie lomi!
Un bija jāņem pretī.
Šausmīgi. Paldies visiem darbiniekiem, kas
nekad neatteica!
Zivjapstrādes tehnoloģe Velta Šteine
Kolkā zivjapstrādē pa
kadrā no filmas „Nav divu ceļu”.
abiem cehiem kopā bija
ap 300 nodarbināto. Astoņdesmito gadu sākumā ražojām ne tikai konservus,
jūrmalā bija šķūņi – sālīšanas un kūpināšanas cehs. Lielos toveros, mēs tos
saucām par čaniem, zivis sālīja, vēlāk mērcēja un tad auksti kūpināja. Sūtīja
50 litru muciņas uz Krieviju, renģes un brētliņas – garšvielu un parastajā
sālījumā.
– Bet vai vietējie dabūja zivis? Un ko vēl jūs ražojāt?
– Domāju, ka dabūja. Paši strādājošie varēja nopirkt, cik gribēja.
Mēs saņēmām daudz okeāna zivju – siļķes, paltusus, skumbrijas, stavridas.
Tās silti kūpināja. No mencām taisīja fileju un gatavoja svaigi atvēsinātas, tad
veda uz Rīgu, uz Centrāltirgu. Paši arī saldējām.
Butes gan nebija. Lucīšus mala miltos... Tā ir zivs, ko grūti apstrādāt, grūti ķidāt. Ārkārtīgi darbietilpīgi, laikietilpīgi. Pavisam nedaudz apstrādājām, likām
kārbiņās. Jā, reņģes arī gāja miltos.
– Vai zvejniekiem vajadzēja izmantot citādus tīklus?
– Nevajadzēja ļaut tik daudz zvejot! Kā tagad ir ieviesti limiti, tā vajadzēja
arī toreiz. Zivis tik veda un veda, cilvēki strādāja caurām sestdienām un svētdienām. Ar pateicību atceros ļaudis Kolkā un Mazirbē!
– Bet nopelnīt jau varēja?
– It kā jau jā. Man kā meistarei sākumā maksāja 90 rubļu mēnesī, vēlāk jau
alga cēlās.
– Pašu filmēšanu tātad neatceraties?
– Nē. Bet nofilmējuši mani ir, sēžu pie galda. Blakus laikam ir Lidija Priedīte.
Filmēšanas grupa Kolkā arī dzīvoja, šķiet, pie „Baltijas zivs” ceha – mājiņā, kas
bija tāda kā viesu māja vai kopmītne.
– Vai jums gatavo filmu neparādīja?
– Vismaz es to nezinu.
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– Tad jūs pagājušajā rudenī filmu redzējāt pirmoreiz?
– Jā, Lāčplēša dienā. Protams, interesanti!
– Kā kolhoza laiki beidzās?
– 1991. gadā sākās privatizācija. Atnāca jaunie puiši, uzpirka Kolkas ceha
strādājošo pajas un privatizēja Kolkas cehu.
– Vēl mazliet par diviem ceļiem, kas no filmas izgriezti. Tātad nozarē
strādāja gan arteļi jeb kolhozi un valsts uzņēmums?
– Jā. „Zapriba“ bija valsts uzņēmums. Rojas zivju konservu kombināts bija
„Zapribas“ pakļautībā, kolhozi – Zvejnieku kolhozu savienības. Arī Kolkas ražotne Plūdoņa laikā, līdz 1978. gadam, bija pie „Zapribas“, bet no 1978. gada,
kad mūs pārņēma „Banga”, nokļuva Zvejnieku kolhozu savienībā. „Zapriba“
lepojās ar lielu floti, milzu kuģiem un pārstrādes rūpnīcām. Rojā bija gan
„Banga”, gan Plūdonis, divi lieli uzņēmumi, katrs savā upes pusē. Tāpat bija
Ventspilī un gan jau vēl citās vietās.
Tādi tie laiki bija. ■
Alnis Auziņš
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PASAULĒ AUGSTĀKAJĀ CELTNĒ –
ŠPROTES NO SALACGRĪVAS
Akciju sabiedrības „Brīvais vilnis” izpilddirektoru Māri Trankali
satieku brīdī, kad tikko kā atskanējis zvans no Berlīnes, kur izstādē gadatirgū „Gruene Woche” („Zaļā nedēļa”) draud beigties
„cara šprotu” krājumi mūsu nacionālajā stendā. „Tas būtu liels
mīnuss, jo Latvija šogad ir „Zaļās nedēļas” partnervalsts, un steidzīgi jāsūta papildkrava.”

PĀRSTEIDZ JAUNIE IEPAKOJUMI
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Ir patīkami apzināties, ka tevis vadītā uzņēmuma produkcija kaut kur pasaulē ir kļuvusi par deficītu.
M. Trankalis: „Jebkāda mūsu parādīšanās šādos pasaules mēroga gadatirgos ir ļoti nozīmīga, un „Gruene Woche” ar visu augsto Latvijas pārstāvniecību, protams, nebūtu pilnīga bez „Brīvā viļņa” produkcijas. Pēdējie notikumi
pasaulē rāda, cik nestabils ir Austrumu tirgus, tādēļ jebkura prezentācija Rietumos mums ir ļoti būtiska. Es nebaidos apgalvot, ka mūsu produkcija ir daudz
labākā nekā Eiropas zivju apstrādātāju veikums. Pats daudz ceļoju un zinu, ka
Eiropas restorāni mūs var pārsteigt ar izsmalcinātu zivju ēdienu izvēli, taču
lielveikalu prece ir ļoti industrializēta, šīs zivis ir pilnas ar konservantiem, lai
ražotājiem nesāpētu galva par īsiem realizācijas termiņiem, garšas īpatnībām,
jo tiek domāts par vidējo aritmētisko patērētāju. Un mēs neesam pārliecināti,
ka šīs pārtikas krāsvielas un konservanti ir tik nekaitīgi cilvēka veselībai!“
AS „Brīvais vilnis” darbojas premium klases segmentā. Piemēram, Latvijā
lielākajā pārtikas izstādē „Rīga Food” salacgrīvieši konkursā par produkcijas
iepakojumu savā grupā aizņēma visu goda pjedestālu. Šī uzvara nāca ar
jauno caurspīdīgo iepakojumu, kurš
izgatavots no polipropilēna. Glāzīte, kurā iepako slavenās Rīgas šprotes, savu uzvaras gājienu piedzīvoja
maijā Amsterdamā, izstādē „Private
Label”. Šādā tarā top arī sardīņu un
skumbriju konservi. Arī kārbiņa ar
caurspīdīgo vāciņu, kura jau ir labāk
pazīstama mūsu tirgū, izpelnījusies
pircēju atzinību kā Rietumos, tā AusAS „Brīvais vilnis” izpilddirektors Māris Trankalis trumos. Nav šaubu, ka caurspīdīgais
iepakojums dod pircējam drošības
(no labās) ar ASV kongresmeni Džimu Kostu.
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sajūtu, ka netiek pirkts „kaķis maisā”, savukārt ražotājam uzliek jo lielāku atbildību – produktam jābūt ne vien garšīgam, bet arī glītam.
M. Trankalis: „Ļoti liels nopelns te ir zivju produkcijas ražotājiem – ceha
strādniecēm, kurām ir šis rūdījums, apzinīgums, prasme kārtot kārbiņās zivis
ar izjūtu, gaumīgi, tādējādi radot augstvērtīgus konservus. Ilggadējām darbiniecēm talkā nāk jaunā maiņa. Tā nav, ka zivju apstrādē ir tikai vecāka gadagājuma ļaudis. Pie mums darbu rod arī jaunie. Pastaigājoties pa Salacgrīvu, var
sastapt arī jaunus cilvēkus, māmiņas ar bērnu ratiņiem, un tas iepriecina!“

BEZ ALKŠŅA MALKAS NEIZTIKT
Eiropa jau zina un pazīst mūsu šprotes. M. Trankalis stāsta, ka viņš AS
„Brīvais vilnis” strādā no 2005. gada, un visu šo laiku tiek meklēti jauni noieta
tirgi. Par spīti nestabilajai situācijai Krievijā, rubļa devalvācijai, salacgrīvieši vēl
aizvien eksportē savu produkciju arī uz Krieviju. No tirgus aiziet var vienmēr,
taču M. Trankalis atzīst, ka sadarbības partneri, kuri Krievijā realizē „Brīvā viļņa” produkciju, dara visu, lai lielveikalu ķēdes maksimāli ātri nomainītu cenas.
Vissāpīgāk tas, protams, skar patērētājus, kuri vairs nevar atļauties nopirkt to,
ko vēlas.
Lai mazinātu Krievijas īpatsvaru eksporta apjomā, AS „Brīvais vilnis” aktīvi
meklē alternatīvus noieta tirgus: pērn uzņēmums veiksmīgi uzsāka eksportu uz Franciju, un šobrīd par Salacas krastos tapušo produkciju interesējas
potenciālie sadarbības partneri no Itālijas un ASV. Biedrības „Rīgas šprotes”
sastāvā „Brīvā viļņa” pārstāvji šovasar apmeklēs izstādi Ņujorkā, kā arī tradicionālās izstādes Maskavā, Amsterdamā, Briselē un citviet.
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M. Trankalis: „Pēc PSRS sabrukuma Rietumi neticēja, ka šeit, postpadomju
telpā, var ražot augstvērtīgus zivju konservus. „Brīvais vilnis” ar savām tradīcijām pārliecināja, ka var. Un nu jau kādus desmit gadus arī Rietumi mums ir
noticējuši! Mūsu produkcijā nav krāsvielu, garšas pastiprinātāju, un brētliņas
šprotēm mēs kūpinām ar alkšņa malku, benzopirēna normas tiek ievērotas.
Turklāt, „Brīvais vilnis” ir pirmais pasaulē, kas sterilizētos konservus sāka ražot
caurspīdīgā iepakojumā. Daži to sauc arī par Latvijas nokia.
Turklāt caurspīdīgā iepakojuma kārba ļauj pilnībā saglabāt produkta dabīgo garšu, konserviem skārda bundžiņā ir, lai arī neliela, dzelzs piegarša.“

PRASĪBA PĒC AUGSTVĒRTĪGAS IZEJVIELAS
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„Zivju apstrādes kompleksi piejūrā veic arī ļoti svarīgu sociālo funkciju – tie
dod darba vietas tūkstošiem iedzīvotāju,“ turpina M. Trankalis. „AS „Brīvais
vilnis” strādā ap 450 darbinieku, un tas ir lielākais darba devējs novadā un tuvākajā apkārtnē. Gadu gaitā gan problēmas ir mainījušās – ja tagad te atvērtu
kādu jaunu lielāku uzņēmumu, trūktu darbaspēka. Tāpēc mēs esam gandarīti
par „Brīvā viļņa” zelta fondu – mūsu ilggadējiem darbiniekiem, kuriem rūp
mūsu tirdzniecības marka un uzņēmuma prestižs. Nav noslēpums, ka „Brīvais
vilnis” savu kvalitātes latiņu ir uzcēlis ļoti augstu, to zina mūsu pircēji un respektē pārējie zivsaimniecībā strādājošie Latvijas uzņēmumi. Asociācija „Rīgas
šprotes” pēdējā laikā ļoti seko, lai uzņēmumi, kuri eksportē Latvijas šprotes,
strādātu atbilstošā līmenī.“
„Rīgas šprotes” savu popularitāti ieguvušas, gadu gaitā saglabājot senās
ražošanas metodes, kur ļoti daudz ir arī roku darba. Laba produkta pamatu
pamats ir augstvērtīga izejviela. M. Trankalis atzīst, ka, neskatoties uz kuģu
sagriešanu un nozvejas kvotu samazināšanu, izejvielu, par laimi, viņiem netrūkst. Tomēr, lai saglabātu augsto standartu, „Brīvais vilnis” ir gatavs brētliņas
un reņģes vest pāri kaut visai Latvijai – no Liepājas un Ventspils. Izpilddirektors pateicas visiem zvejniekiem, kuri ir iemantojuši „Brīvā viļņa” uzticību un
apgādā uzņēmumu ar svaigo izejvielu. Zvejniekiem, kuri izpilda visas kvalitātes prasības, uzņēmums ir gatavs samaksāt arī vairāk. Nav noslēpums, ka
brētliņas un reņģes īpašā godā ir tikai Baltijas valstīs, kur tās izmanto pārtikas
ražošanā, jo Skandināvijā un citviet Eiropā šīs zivis tiek maltas miltos, tā teikt,
galaprodukts ir tehniskā produkcija.
M. Trankalis uzteic LR zemkopības ministru Jāni Dūklavu, kurš izprot zivsaimnieku problēmas, novērtē spēju nodrošināt benzopirēna līmeni normas
robežās, ražojot ES atbilstošu produkciju.
M. Trankalis: „AS „Brīvais vilnis” ir tradicionāli plašs izstrādājumu sortiments.
No Atlantijas izejvielas mēs ražojam ap 30% produkcijas, kuru nu jau arī liekam caurspīdīgās kārbās savā sulā, eļļā, saglabājot dabisko garšu. Tradicionāli
ir arī tādi konservu veidi kā, piemēram, apceptas brētliņas tomātu mērcē vai
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šprotu pastēte. Lai izgatavotu augstvērtīgu šprotu pastēti, tur jāieliek ne mazāk darba kā pašu šprotu ražošanā. Kūpināšanas procesā kāda brētliņa nokrīt
no virbām, saplaisā zeltainā zivs ādiņa, varbūt ir kādi nelieli tehniski bojājumi,
un tad šīs brētliņas nonāk šprotu pastētē, kas ir ļoti pieprasīta un kvalitatīva
produkcija. Eiropas tirgum mēs gatavojam ļoti garšīgu šprotu pastēti, ir pat
dzirdēts, ka to salīdzina ar slaveno zosu aknu pastēti. Katrā ziņā „Brīvais vilnis”
stingri iestājas par Latvijas zivju konservu augstu kvalitāti un dabiskām garšas
īpašībām, kas jāiepazīst patērētājiem kā Eiropā, tā Āzijā. Un ir tikai patīkami,
apceļojot tālas zemes, turienes lielveikalos ieraudzīt salacgrīviešu saražoto
produkciju. Neapšaubāmi, katrā tirgū ir iecienītas savas zivju konservu garšas
īpatnības, tomēr mēs cenšamies patērētājus radināt arī pie latviskās garšas,
pārliecināt un likt to iepazīt. Tā mūsu tomātu mērcei ir vismaz 30 receptes, un
katram tirgum ir sava garša. Piemēram, semināram Mehiko mēs gatavojam
produkcijas parauga paleti, jo meksikāņu ieradumi vēl ir jāpiepazīst.“
Pozitīvi ir tas, ka konservu eksports vairs netiek orientēts uz kādu konkrētu
diasporu (krievu ASV vai ebreju Izraēlā), bet gan uz visu valsti kopumā. Arī
braucieni uz Apvienoto Arābu Emirātu gadatirgiem ir devuši savus rezultātus – nu „Brīvā viļņa” šprotes var iegādāties pasaulē augstākās celtnes „Burj
Khalifa” lielveikalā Dubaijā. ■
G. Šīmanis
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KOLKAS BĀKA – JUBILĀRE
Izraksts no Krievijas kontradmirāļa Baženova 1884. gada 1. jūlija
ziņojuma Jūrlietu ministrijas Hidrogrāfijas dienestam: „Man ir tas
gods paziņot, ka 1. jūlijā 57o 48’ ziemeļu platuma un 22o 39’ Griničas garuma grādos iedegta jaunās Domesnes bākas uguns. Bākas
dzelzs tornis – apaļš, sarkans, ar zaļu kupolu, uzcelts mākslīgas,
astoņstūra saliņas vidū četras verstis un 325 asis no Domesnes raga. Salas diametrs – 22 asis, augstums virs jūras līmeņa – 18 pēdas.
Bākas uguns augstums ir 64 pēdas virs jūras līmeņa, uguns redzamības matemātiskais horizonts – 9,3 jūdzes. Pie bākas atrodas
tvaika taure – sirēna miglas signāliem un zvans, ar kura palīdzību
dod signālus retiem sitieniem.”
Kolkas bākas tapšanas ceļš nebija ne ātrs, ne viegls, taču tieši 1. jūlijs – bākas uguns iedegšanas diena – šogad tika atzīmēts kā bākas 130. dzimšanas
diena.
Gadsimtu gaitā Kolkasraga apkārtnē bojā gājušos kuģus vēl neviens
nav precīzi saskaitījis, taču skaits varētu sniegties ne vien simtos, bet pat
tūkstošos. Lai kā censtos Kolkasraga bāka, ar to vien nepietika drošības
garantēšanai, tādēļ 1858. gadā Kolkasraga sēkļa galā novietoja peldošo bāku – ugunskuģi. Tomēr arī tas problēmu neatrisināja, jo nebija izmantojums
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spēcīgu vētru laikā, kad patiesībā
bija visvairāk nepieciešams. Un tā
1863. gadā tiek sākta mākslīgas salas būvniecības plānošana. Projektu
apstiprina vien 1872. gadā. Mākslīgās salas pamatos liek guļbaļķu
kastes jeb fašīnas, ko piepilda ar
laukakmeņiem. Laukakmeņus piegādā gan no Sāremā salas, gan arī
no Kolkas puses, vasarā tos ved ar
laivām, ziemā – ar ragavām. Salu pabeidz būvēt 1874. gadā, bet 1875.
gadā uz tās uzceļ 14 metrus augstu
koka pagaidu torni. Bāka uz salas
sāk darboties, tiek izdzēstas krastā
esošās bākas ugunis. Taču tas ir tikai
pagaidu variants, un 1881. gadā tiek
apstiprināts dzelzs torņa projekts,
bet 1882. gadā – celtniecības darbu
izmaksu tāme. Konkursa kārtībā tiek
izraudzīts būvuzņēmējs – Pēterburgas metālapstrādes rūpnīca, un līdz
1884. gada jūlijam jaunais bākas tornis ir gatavs!
Ideju pa bākas dzimšanas dienu
izloloja un realizēja biedrība „Domesnes” – šādā vārdā Kolkas bāka
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dēvēta līdz pat 1920. gadam. Biedrība
„Domesnes” dibināta 2013. gadā ar
mērķi apzināt un saglabāt no jūras
izskaloto kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt sabiedrības izglītošanu
un iesaistīšanu pasaules un Latvijas
kuģniecības vēstures izpētē.
„Var gadīties, ka, attīstoties tehnoloģijām, bākas savu sūtību zaudēs.
Taču Kolkas bāka savu vēsturisko vērtību nezaudēs nekad. Kā sarežģīta
būve uz mākslīgi veidotas salas tā
ir viena no īpašākajām Baltijas jūras
bākām. Mūsu izaicinājums ir šo vēsturisko mantojumu pētīt un sargāt,”
jubilejas pasākumā uzsvēra biedrības „Domesnes” pārstāve Dženeta
Marinska.
Viņas pieļāvumu par bāku nozīmes mazināšanos gan apstrīdēja Latvijas bāku īpašnieka Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis
Krastiņš, norādot, ka pasaulē vecākā bāka, kura joprojām darbojas, celta pirms
2000 gadiem, tādēļ Kolkas bākai jau tāds pusaudža vecums vien esot – viss
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vēl tikai priekšā! J. Krastiņš ļoti atzinīgi novērtēja iniciatīvas grupas – biedrības
„Domesnes” darbību.
Savukārt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis Juris
Urtāns atzina, ka bākas Latvijā tiek uztvertas kā simbols: bāka un cerība, bāka
un pareizais ceļš, bāka un mīlestība, un tā varot vēl turpināt.
Kad jubilejas viesi bija jubilāri apciemojuši gan klātienē uz salas, gan no
attāluma – no Kolkasraga, jubilejas svinības turpinājās Kolkas tautas namā.
Tur viesus sagaidīja „Domesnes” rīcībā esošo no jūras izskaloto atradumu
izstāde, kā arī ar mīlestību gatavoto Kolkas pamatskolas bērnu zīmējumu un
bākas maketu izstāde.
Tautas namā notika seminārs „Kolkasraga mantojums un tā attīstības
iespējas”, kurā tika runāts gan par pašu bāku, gan bākām kā industriālo mantojumu un tūrisma objektiem, gan arī par Kolkas apkārtnē esošajiem kuģu
vrakiem, no kuriem vienam, tāpat kā Kolkas bākai, piešķirts valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss. ■
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KOLKASRAGA MIGLAS TAURE
Kolkasraga bāku vēsture aizsākās 13. gadsimtā, kad Kolkā kurināti signālugunskuri, lai jūrnieki varētu noteikt pagrieziena punktu starp Irbes šaurumu
un Rīgas jūras līci. Rags, no kura sēklis iestiepjas 6 kilometrus tālu, vienmēr
bijis kuģniecībai bīstams, pie tā izveidojusies Baltijas jūrā lielākā kuģu kapsēta. Pirmais bākas koka tornis, kura virsotnē kurināts ugunskurs, minēts 1532.
gadā. 16. gadsimta vidū te bijušas divas bākas, kas veidoja vaduguņu līniju pa
sēkļa asi. Pagrieziens bija jāizdara brīdī, kad abu bāku ugunis atradās viena
virs otras un šķietami saplūda. 1818. gadā ugunskurus aizstāja ar eļļas lampām – gaisma bija nepārtraukta jeb, kā saka jūrnieki, cieta. Kolkas bāku ekspluatāciju par vairāk nekā trim tūkstošiem sudraba rubļu gadā bija uzņēmies
Dundagas muižas īpašnieks fon Ostenzakens. Krimas kara laikā britu jūrnieki
bākas izdemolējuši. 1858. gadā torņus remontēja un nostiprināja krastu pie
Ziemeļu bākas torņa. Divdesmit gadus vēlāk torni sagāza jūra. Dienvidu tornī
ierīkoja kuģu kustības un ledus novērošanas punktu. Saglabājušies tikai drupu fragmenti.
No 1858. gada kuģniecībai bīstamo Kolkas sēkli iezīmēja arī ar ugunskuģi. Naktī tas raidīja baltu zibšņuguni. Kuģi vairākkārt apdraudēja peldošais
ledus, tāpēc 1875. gadā to pārtrauca izmantot. Kolkas bāka ir vienīgā Latvijā,
kas būvēta uz mākslīgi veidotas salas. Tā atrodas jūrā – 5,14 kilometrus no
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vecās bākas drupām. Salu veidoja no
laukakmeņiem, ko pieveda laivās vai
ragavās no Kurzemes un Igaunijas.
Tās būvi uzsāka 1872. gadā, bet gaismu pagaidu bākas tronī iededza trīs
gadus vēlāk. Uz salas uzbūvēja dzīvojamo māju apkalpei un uzstādīja no
Parīzes atvestu miglas tauri. Pabeigtā bāka sāka darboties 1884. gadā.
Vēlāk miglas tauri aizstāja ar tvaika
sirēnu, 1915. gadā nekustīgo lēcu – ar
zibšņu gaismu, bet 1934. gadā par
kvēlgaismas avotu kļuva starmetēju
lēcas, novietotas uz rotējoša galda.
Sešdesmitajos gados bāku atkal modernizēja, bet 1979. gadā tā sāka darboties automātiski, bez apkalpes.

VALSTS AIZSARGĀJAMS INDUSTRIĀLAIS PIEMINEKLIS
2013. gadā Kolkas bākas komplekss atzīts par industriālo pieminekli un
iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Ievērojamajai vecmāmiņai bija veltītas jubilejas svinības visas pirmā jūlija
dienas garumā. Tās sarīkoja Kolkas sabiedriskā organizācija — biedrība «Domesnes» sadarbībā ar Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldi un Rīgas
brīvostas pārvaldi.
„Kolkas bāka un Kolkas rags mums ir simbols,
UZZIŅAI
pēc tā mūs atpazīst Latvijā un ārvalstīs,” teica Domesnes nav tikai svešāds,
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens. labskanīgs īpašvārds. Aptuve„Pasakot vien vārdu otro daļu, klausītājiem šie ni 1040. gadā tas iekalts tekstā
jēdzieni neizteiks neko, bet kopā ar Kolkas vārdu Zviedrijā, Sēlas salas rūnakmenī,
tiem ir pavisam cita jēga. Braukt pa jūru garām un starptautiski apzīmē tālāko
Kolkas ragam un nepamanīt bāku vai būt Kolkā Kurzemes ziemeļu punktu. No
un neaiziet līdz raggalam, lai ieraudzītu tālumā tā jūrā stiepjas aptuveni sešus
bāku vai vismaz nobildētos pie senākās bākas kilometrus garš smilšu sēklis,
kurš vietu maina valdošo vēju
mūra drupām – manuprāt, tādu cilvēku nav.
Biedrības „Domesnes” izveide un bākas 130. ietekmē. Tā ir ļoti bīstama vieta
dzimšanas dienas svinības ir vietējo uzņēmīgo kuģiem, laivām, cilvēkiem. Mūsu
cilvēku radošas izdomas, darba un neatlaidības laikā mākslīgā sala, uz kuras uzrezultāts. Dženeta Marinska un Mareks Ieviņš būvēts tagadējais Latvijas valsts
biedrībā ir enerģiskākie dzinējspēki. Lūk, viņi īpašums Kolkas bāka, ir vienīgā
pamanīja šo gadskaitli un datumu, un kāpēc gan Latvijai piederošā sala jūrā.

gg.indd 469

LJG 2014

469

3/9/15 9:34:27 PM

notikumi, fakti, kultūra
lai mēs neceltu ārā no vēstures aizmirstības un neatgādinātu par šiem
130 gadiem, nepievērstu uzmanību
vienai no visas Latvijas bagātībām!”
Drosmīgi savu turpmāko darbu
plāno „Domesnes” biedri, viens no
viņu sapņiem ir starptautiska zemūdens mantojuma izpētes centra
izveide Kolkā kaut kad nākotnē – ar
savu muzeju un laboratorijām, jūras izpētes kuģiem un zemūdenēm.
Žilam Vernam savulaik arī neviens
neticēja, bet, kā liecina dzīve, viņa
visfantastiskākie sapņi ir kļuvuši par
īstenību.
Kamēr uz sauszemes par bāku
domā gan praktiķi, gan aizrautīgi
romantiķi, bāka turpina savu darbu – neļauj cilvēkiem apmaldīties
un iekļūt briesmās. Tā tikai izskatās,
ka tās garais stāvs ar mirkšķinošo
aci ir gluži vientuļš tur, tālumā, starp Dižjūru un Mazjūru.

TIKAI FAKTI
2011. gada 4. jūlija naktī no svētdienas uz pirmdienu Kolkas bākas kompleksā izcēlās ugunsgrēks. Tā kā uz Kolkas bākas salas ikdienā cilvēki neatrodas,
informācija par ugunsgrēku ap četriem no rīta tika saņemta no kāda garām
braucoša zvejnieka. Ugunsgrēku dzēst devās NBS Gaisa spēku helikopters un
Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta kuģis „Astra”. Kad tika sākti dzēšanas
darbi, viena no ēkām jau bija nodegusi, bet otru izdevās apdzēst. Ugunsgrēkā
pati Kolkas bāka nebija cietusi un tās darbs netika traucēts. Nodega kāda no
bijušajām kompleksa dzīvojamām vai saimniecības ēkām.
Kolkas bāka ir Latvijas Jūras administrācijas īpašums, kas nodots Rīgas
brīvostas apsaimniekošanā.
Kopš 1993. gada Kolkas bākas saimnieks ir tālbraucējs kapteinis Visvaldis
Feldmanis.
Lai arī cik dīvaini tas liktos, bet tieši pateicoties padomju varas 50 gadiem,
kad te bija slēgtā zona, Kolkasraga vide ir saglabājusies neskarta. ■
LJG 2014
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NOSTĀSTI PAR KOLKU
ĶĒVE AR PULKSTENI KAKLĀ
Kolkas raga galā kādreiz stāvējis pulkstenis, kas miglas laikā zvanījis un
brīdinājis kuģiniekus, ka te ir rags. Barons nolēmis iedzīvoties un izdomājis viltību: krastā palaiduši ķēvi ar pulksteni kaklā. Ķēve klibodama gājusi pa krastu,
bet pulkstenis zvanījis. Kuģinieki miglā nosprieduši, ka Kolkas rags tātad atrodas tur, un uzbraukuši sēklim. Barona ļaudis kuģus aplaupīja, bet salaupīto
lika noliktavās krastmalā.
Teicējs – Rūdolfs Zembahs Mazirbē
1970. gada vasarā

LAUPĪTĀJI „KĀJGRIEŽI”
Senos laikos ļaudis, kas dzīvojuši Kolkā, esot bijuši īsti laupītāji. Sēklis, kas
atrodas iepretī Kolkai, iestiepjas tālu jūrā un ir pārklāts ar ūdeni. Tikai zinātāji
varējuši noteikt tā atrašanās vietu, lai neuzbrauktu tam virsū. Lielā miglā
viltīgie kolcinieki palaiduši pa sēkli baltu, klibu zirgu. Zirgam piesēja divus
lukturus: zilu un baltu kā kuģim. Klibais zirgs gājis zvalstīdamies, lukturi šūpojās. Nomaldījušies jūras braucēji, ieraudzīdami pazīstamās ugunis, priecīgi
braukuši pretī, tā nokļūdami uz sēkļa. Tad manīgie kolcinieki aplaupījuši tos.
Reiz, lai iegūtu jūrnieka skaistos zābakus, tie nogriezuši nelaimīgajam pat
kājas. No tā laika kolciniekus sauca par „kājgriežiem”, tāda iesauka dzirdama
vēl šodien.
Teicēja – Paulīne Zēberga Vaidē
1970. gada vasarā

TEIKA
Vecos laikos velns gribējis jūru aizbērt ar smiltīm no Kolkas līdz Roņu salai,
lai kuģi nevar braukt uz Rīgu. Dievs arī atļāvis, bet tikai ar tādu norunu, ka
velns vakarā var sākt un nest līdz tam laikam, kad gailis pirmo reizi dziedās
pēc pusnakts. Tā arī velns sācis nest. Pie Stiebru kalna velns ņēmis smiltis. Tur
vēl tagad redzamas lielas un dziļas bedres katrpus ceļam. Velns divi nastas
aiznesis un iebēris jūrā. Kad šis trešo nastu nesis, tad Dumbru gailis dziedājis.
Velnam bijis jāsviež nasta zemē. Tur vēl tagad redzami smilšu kalni, gandrīz
līdz pašai Kolkai. ■
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KOLKĀ JŪT EIROPAS ELPU
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Iebraucot Kolkā no Rojas puses, nevar nepamanīt Zēņu dīķi, kas savulaik
ceļa labajā pusē rakts un bijis noderīgs vietējai zivju apstrādes fabrikai – te zāģēts ledus zivju uzglabāšanai. Tagad Zēņu dīķis pārvērties līdz nepazīšanai, jo
biedrība „Kolkas makšķernieku klubs”, ko vada sporta skolotājs Oskars Sproģis, veiksmīgi startējot Eiropas Zivsaimniecības fonda projektos, izbūvējis
laipas, tiltiņus, lapenītes, sakārtojis dīķa apkārtni un izcēlis no tā nogrimušos
kokus. Nākotnē, ja tiks sarūpēts finansējums, vēl atliek sakārtot dīķa noteku uz
jūru, kas aizdambējusies ar kritalām, tādējādi daba pati regulē ūdens noteci,
taču daudz labāk būtu, ja dambis priecētu acis ar kontrolējamu caurteku.
Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens pozitīvi vērtē nevalstisko organizāciju aktivitātes – tas ir kā barometrs, ar kuru varam noteikt vietējo ļaužu
kapacitāti. Rosīgi ir Kolkas bākas vēstures pētnieki biedrībā „Domesnes”,
iesaistot arvien vairāk apkārtnes jauniešu.
Cerams, ka daudzu kārotais sapnis – kaut nedaudz tikt tuvāk Kolkas bākai
jūrā uz salas – varēs piepildīties civilizēti un droši, citādi pārāk daudz dramatisku brīžu un notikumu Kolkasraga apkaimē pēdējā gadā piedzīvots. Avantūristiski braucieni uz bāku ne tikai rada draudus atpūtnieku dzīvībai, bet var
novest pie pilnīga aizlieguma šajā rajonā kuģot ar mazizmēra peldlīdzekļiem.
Baltijas jūras un Rīgas līča sadurē straumes ir tik bīstamas un neprofesionāļiem grūti prognozējamas, ka te nu gan jokoties ar jūru ir pilnīgs neprāts!
Eiropas Savienības finansēts projekts ir asfaltētais ceļš no Kolkas Ventspils
virzienā. Tas viss ir piesaistījis pagastam daudz vairāk tūristu – te ir ko redzēt,
te ir vērts braukt! Arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais
ūdenssaimniecības infrastruktūras projekts Kolkas ciemā ir pilnībā īstenots,
tas izmaksājis 583 000 eiro.
Paverieties www.kolka.lv – tur vienmēr jūs tiešsaistē redzēsiet Kolku, arīdzan kuģus un lidmašīnas virs Kolkas. Tas ir gana interesanti!
Līvu senie zvejniekciemi, tautas nams Mazirbē, smalksmilšu pludmale, divu
jūru, putnu un cilvēku satikšanās Kolkasragā, līvu valoda un lībiskā izloksne,
Kolkas asie kadiķi un Slīteres nacionālais parks – te jūt Eiropas elpu! Šīspuses
lepnums ir lībiešu un kurzemnieku tradicionālie ēdieni, tostarp arī sklandrausis, kas nesen ieguvis ES garantētās tradicionālās īpatnības zīmi.
Ceļojumā pa Lībiešu krastu mēs varam iepazīt 12 ciemus. Kopā ar kaimiņu
novadiem ir izdota jauna Ziemeļkurzemes karte ceļvedis sešās valodās, īpašais Dundagas jaunums – novada zīmola brošūra „Zeme pie divām jūrām!”
latviešu, angļu un lībiešu valodā. Sklandrauši un pūtelis, Kolkas zelta šprotes
ar pasaules godalgām – tas pārliecina un aicina ciemos! ■
G. Šīmanis
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KATRAM DZĪVĒ JĀATROD
SAVA BĀKA
Kolkas „Burās”, pavisam netālu no Kolkas raga, ir tāds savāds starojums – te dzīvo tālbraucējs kapteinis, ilggadējais Kolkas bākas
uzraugs Visvaldis Feldmanis. Un arī Kolkas bāka nav tālu – tikai
kādi seši kilometri jūrā, rādīdama ceļu kuģiem uz Rīgas brīvostu.
Tai piederīgs ir arī tās uzraugs, vēlāk galvenais bāku speciālists
Visvaldis Feldmanis. Sagaidot bākas simt trīsdesmitgadi, pie
viņa spieto vēsturnieki, žurnālisti un bāku entuziasti. Meklē seno uzrakstu, kurš nācis bākai līdzi no tās izgatavošanas vietas
Sanktpēterburgā, ko radošajai apvienībai „Jūras Vēstis”, uzņemot videofilmu „Gaisma pār Kolkasragu” par tālbraucēju kapteini
V. Feldmani, vēl 2007. gadā izdevās nofilmēt.
Pats „Buru” saimnieks vārdos ir lakonisks. No 1994. gada Kolkas bāka darbojas bez apkalpes. Bākas uguns darbināšanai uzstādītās radioaktīvo izotopu
baterijas nomainītas ar gaismas paneļiem – saules baterijām.
Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs, kurš V. Feldmani pazīst
jau ilgus gadus, saka, ka kapteinis bākai atdevis visus atjauninātajā Latvijā
nodzīvotos gadus – kopis, tīrījis, pucējis un uzraudzījis bākas salu, atdevis
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Kolkas bākai tai pienākošos godu. Te,
Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā,
pacelts ES karogs, jo Kolkas bākas sala ir Latvijai šobrīd vienīgā piederošā
sala jūrā, tātad tai ir īpašs aizsargājamais statuss.
Kad 2001. gadā Rīgas brīvostas
pārvalde likvidē Kolkas bākas uzrauga vietu, V. Feldmanis turpina rūpēties par bāku kā bāku daļas vecākais
speciālists. Tālbraucējs kapteinis
organizē piekrastes ekskursijas, kas
lielākoties ietver slaidu loku ap bākas
saliņu, palūkojoties, vai uz betona
bluķiem negozējas ronēni, kas itin
labi sadzīvo ar tūkstošiem kaiju, kuras te ligzdo, laiž pasaulē mazuļus un pamatīgi apskādē ēku jumtus. Daba nemīl tukšumu – kad cilvēki atstāja saliņu,
te iemitinājās kaijas, un bargā ziemā no raga pa ledu atskrējusi pat daža laba
lapsa. Vai slavenais Roņu salas lācis tranzītam izmantojis Kolkas bākas salu,
par to ziņu nav.
Bāka visos laikos pievilkusi ļaudis. V. Feldmanis atminas, ar cik mēģinājumiem tur nogādāts Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Andris Bērziņš un
Igaunijas Republikas prezidents Hendriks Tomass Ilvess uz Kolkas bāku raudzījušies no krasta. Māksliniece Elita Viliama savās bākas studijās tur pabijusi
vairākas dienas. Kad premjers Ivars Godmanis kādā saulainā Maija svētku
dienā kāpa uz bākas salas, viņš atminējās Visvalža Feldmaņas spēju vadīt
lielus kolektīvus – kuģu apkalpes, zvejnieku kopsaimniecību „Selga”, tādējādi
secinot: bāku var uzticēt tikai par sevi pārliecinātam cilvēkam. Pats tālbraucējs
kapteinis „Buru” verandā, kas ir vispatīkamākā sarunu vieta jebkurā gadalaikā,
atzīst, ka katram pašam dzīvē jāatrod sava bāka. Tai nav obligāti jāatrodas jūrā
uz salas, bet gan jābūt īstajā vietā un laikā, lai nestu gaismu ne tikai sev, bet it
īpaši līdzcilvēkiem. Tāda ir bāku sūtība – radīt gaismu! ■
G. Šīmanis
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PIEMIŅAS PLĀKSNE
EGONAM LĪVAM
31. augustā – dienā, kad rakstniekam Egonam Līvam apritēja
90. gadskārta, Liepājā pie nama Baznīcas ielā 20 viņam tika atklāta piemiņas plāksne.
Rakstnieks Ēriks Kūlis ideju
par memoriālo plāksni izloloja kopā ar kādreizējo Liepājas
ostas pārvaldnieku Aivaru Boju. Katrs saziedoja nepieciešamos 254 eiro, lai plāksni varētu
izgatavot.
Plāksnē iegravēts teksts: „Šajā mājā no 1964. līdz 1969. gadam dzīvoja latviešu rakstnieks
Egons Līvs (Gūtmanis)”. Pēc Kūļa
teiktā, memoriālā plāksne pagaidām kaut nedaudz aizstās
iecerēto piemiņas zīmi Egonam
Līvam un Olafam Gūtmanim.
Jau 2013. gada septembrī tika izveidota piemiņas zīmes izveides
iniciatīvas grupa, kurā darbojas
kapteiņi Aivars Boja, Imants Aizkalns, Eduards Raits, Liepājas
Rakstnieks Ēriks Kūlis un Egona Līva
speciālās ekonomiskās zonas
atraitne Edīte Gūtmane.
pārvaldnieks Guntars Krieviņš,
Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja Sandra Vensko, Jānis Lagzdiņš, rakstnieks Ēriks Kūlis un citi.
Olafs Gūtmanis ir sacījis: „Par Egonu var droši teikt, ka Liepāja padarīja
viņu par rakstnieku. Vēl precīzāk – tā vide, kurā viņš tik labi iederējās starp
jūras vīriem, kas viņā izraisīja vēlēšanos parādīt šos ļaudis bez romantiskiem
izskaistinājumiem, kādi tolaik bija modē, kad rakstīja par dzejniekiem. Egons
Līvs Liepāju mīlēja, un pilsēta viņam izrādīja un vēl tagad izrāda savu pretmīlestību. Viņš Liepājai, jo sevišķi savās pirmajās grāmatās, uzcēlis literāru
pieminekli, kas sastāv no daudziem izteiksmīgiem un sirsnību apliecinošiem
fragmentiem.”■
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PIEMIŅAS VIETA
DIVIEM GŪTMAŅIEM
Latvijas Rakstnieku savienības (LRS) izsludinātajā atklātajā metu
konkursā par literātu Egona Līva un Olafa Gūtmaņa piemiņas vietas izveidi Liepājā uzvarējis darbs ar devīzi „Airētāji”. Tā autori ir
tēlnieks Aigars Zemītis un arhitekte Agnese Lāce.
Metu konkursā pavisam bija
iesniegti septiņi darbi. Otrā vieta
piešķirta darbam ar devīzi „Devītais vilnis”, kura autori ir tēlnieks
Kristaps Gulbis un arhitekti Guntis Grabovskis un Zanda Zamuška. Savukārt trešo vietu ieguvis
darbs ar devīzi „Kuģis”, kura autori ir tēlnieks Egons Peršēvics un
Egons Līvs (pa labi), īstajā vārdā Egons Gūtmanis,
arhitekte Laura Kozlovska.
dzimis 1924. gada 31. augustā Jelgavā, miris 1989.
Metu konkursa mērķis bija
gada 1. aprīlī Rīgā. Apglabāts Meža kapos.
mūsdienīgā telpisko, ainavisko
Olafs Gūtmanis dzimis 1927. gada 10. janvārī
un tēlniecisko simbolu valodā atLiepājā, mūžībā aizgājis 2012. gada 4. decembrī.
spoguļot Līva un Gūtmaņa persoApglabāts Liepājas Centrālajos kapos.
nībām kopīgo spēku un vitalitāti,
godināt sarežģīto Latvijas 20. gadsimta pieredzi un pozitīvi iedvesmot katru.
Abu rakstnieku, liepājnieku, vārdi saistās ar jūras tematiku literārajos
darbos un radošu sadarbību ar jūras profesiju pārstāvjiem. Viņi ir strādājuši
zvejnieku kolhozā „Boļševiks”, kas atrodas netālu no izvēlētās piemiņas vietas
Vecliepājā, Zvejnieku alejas un Roņu ielas krustojumā.

SARUNAS AR VECAJIEM JŪRNIEKIEM
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Rakstnieka Egona Līva vārds ir zināms ikvienam,
kurš kaut attāli pazīst latviešu literatūru. Kaut gan
rakstnieks jau vairākus desmitus gadu ir aizsaulē,
viņa literārais mantojums turpina dzīvot. Šobrīd apgādā „Zvaigzne ABC” klajā nāk rakstnieka izlolota
grāmata, kuru uzrakstīt viņš nepaspēja. Grāmatas
nosaukums ir „Sarunas ar vecajiem jūras vilkiem”,
un to veido Egona Līva dzīves laikā veiktās intervijas ar latviešu tālbraucēju kuģu kapteiņiem, ko no
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magnetofona lentēm atšifrējušas rakstnieka atraitne Edīte Gūtmane un
žurnāliste Anna Hānberga.
Kā grāmatas priekšvārdā raksta tās sastādītājs rakstnieks Ēriks Kūlis, „saņemot šo Egona Līva literāro mantojumu no Edītes Gūtmanes rokām, jutos pateicīgs un pagodināts par lielo uzticēšanos un uzskatīju par savu pienākumu
veco jūrnieku dzīves stāstus apkopot”. Grāmatā iespēju robežās saglabāta arī
katra jūrnieka unikālā valoda un izteiksmes veids, ļaujot lasītājam dzīvi iztēloties un gandrīz pašam „sadzirdēt” viņu vēstījumus.
Egonam Līvam paveicies ar draugu kopu – literatūrzinātnieku Ilgoni Bērsonu, rakstniekiem Ēriku Hānbergu un Ēriku Kūli, kuri nav ļāvuši viņa literārajam mantojumam nogrimt aizmirstībā. Trīs gadus pēc rakstnieka aiziešanas
mūžībā Ilgonis Bērsons presē skāra skarbo jautājumu, kāpēc Egonam Līvam
nepiešķīra LPSR valsts prēmiju, un mudināja pievērsties viņa daiļradei, arī vēl
neatšifrētajam. 1989. gadā nāca klajā Egona Līva stāstu kopkrājums „Jūras
putu pīpe”, 1992. gadā – „Rēta lūpas iekšpusē un…” ar skarbo leģionāra laika
pieredzi, 2000. gadā – „Asteru medus” ar vēstulēm, piezīmēm un dzejoļiem,
bet no 2004. līdz 2007. gadam dienasgaismu ieraudzīja piemineklis Līva daiļradei – Kopotie raksti četros sējumos.
Egona Līva mūža aizrautība bija jūra un jūras ļaudis: par to vēsta viņa
stāstu un kinoscenāriju spēcīgie tēli un mākslinieciski spilgtie apraksti. Mūža
nogalē rakstnieks bija izvirzījis sev uzdevumu iepazīt vecos latviešu jūrniekus
un uzklausīt viņu stāstus, tādējādi gūstot pārliecību, cik spoža nākotne būtu
iespējama Latvijas kuģniecībai, ja nebijis padomju okupācijas.
Šo „veco jūras vilku” – latviešu tālbraucēju kapteiņu un stūrmaņu – dzīves
stāsti, kas pamazām grima aizmirstībā, Egonu Līvu neatstāja vienaldzīgu. Viņš
brauca ciemos pie sirmajiem kapteiņiem Kārļa Kalna, Arvīda Ludevika, Artura
Kunstberga, Oskara Kiršfelda, Friča Fogeļa, Voldemāra Bērziņa, stūrmaņa
Ādama Melgalva un citiem jūras vīriem, intervēja viņus, ierakstīja sirmo vīru
atmiņas gan par Krišjāņa Valdemāra dibinātajām jūrskolām visgarām Latvijas
piekrastei, gan kuģinieku darba gaitām pasaules okeānos, un dalījās ar tiem
domās par latviešu jūrniecības nākotni. Taču tikpat lielā mērā kā jūra rakstnieku interesēja arī cilvēku likteņi.
Šajā grāmatā lasāms, cik samezgloti un sarežģīti nežēlīgā laikmeta ietekmēti tie bija. Bet pāri visam valda mīlestība uz jūru un kuģiem. Grāmatā „Sarunas ar vecajiem jūras vilkiem” iemūžināts unikāls kultūrvēsturisks materiāls,
kurš neatstās vienaldzīgus ne tos, kam tuva Latvijas jūrniecība, ne tos, kas
interesējas par patiesiem dzīvesstāstiem.
Laikrakstā „Latvijas Avīze” sarunā ar žurnālisti Vitu Krauju Edīte Gūtmane
stāsta, ka savā grāmatvedes profesijā viņa strādājusi ļoti nedaudz, jo Egons
Līvs vēlējies, lai dzīvesbiedre mājās audzinātu bērnus un, jā, būtu klāt arī viņa
darbā. Abi cēlušies piecos no rīta, Egons rakstījis – ar mīkstu zīmuli uz rūtiņu
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papīra –, un Edīte pārrakstījusi ar rakstāmmašīnu vīra iepriekšējā dienā sacerēto. Astoņos, deviņos, kad modās bērni – visi sākumā dzīvojuši vienā istabā –,
Egons gājis atgulties un pēc tam izlabojis mašīnrakstu, ko Edīte pārrakstījusi
vēlreiz. Pirms dot pārrakstīt, Egons katru teikumu izlasījis skaļi priekšā. Zinājis,
ka Edīte teiks visu, ko domā. Arī netīkamo. „Reiz kļuva nikns, paķēra mēteli,
izskrēja laukā, nerunāja,” viņa atceras. „Kad pārnāca atpakaļ, teica – mammīt
(tā viņš Edīti uzrunāja kopš bērnu nākšanas pasaulē), laikam jau tev bija taisnība…” Ko tvēra Edītes Gūtmanes auss? „Rakstītajam bija jābūt stipri tuvu patiesībai,” viņa atteic. Egons Līvs raksturā bijis tikpat stiprs kā viņa varoņi, taču reizē
arī ļoti emocionāls. Kad Rīgā toreizējā Drāmas teātrī pirmizrādīja „Velnakaula
dvīņus”, tik ļoti pārdzīvojis, ka nav varējis lāgā skatīties. „Bet Cilinskis bija pasakains Kaspars!” atceras Edīte Gūtmane. Kā „Cīņas” korespondents Egons Līvs
braucis uz ziemeļiem pie briežu ganiem un atgriezies ar ļoti skaistu aprakstu.
To izvirzīja prēmijai, bet nepiešķīra. Pēc filmas „Kapteinis Nulle” prēmēja visu
radošo komandu, izņemot scenārija autoru. Šī netaisnība viņam ļoti ķērusies
pie sirds. Kinostudijā Lietuvā pēc „Velnakaula dvīņiem” uzņēma filmu „Jūtas”.
„Egons negribēja ķerties pie scenārija. Mēs abi aizbraucām uz Viļņu, kur mums
iedeva izlasīt uzrakstīto. Egons, mazliet iemalkojis, guļ, bet es rauju cauri visu
nakti un… raudu. Iedomājieties, Velnakaula mīlestība Zanda apprec milici,
viņiem uz kāzām uzdāvina zirgu, bet garā viss aplam, ar tik komunistisku pieskaņu. Egons aizbrāzās uz Maskavu, nepieļaus tādu scenāriju. Bet tur pateica –
scenārijs jau ražošanā, neko vairs nevar darīt,” atceras Edīte Gūtmane.
„Viņš gribēja turpinājumu rakstīt tādā nacionālā garā, bet teica – to jau
neļaus, tad jau labāk nekā…” atceras rakstnieka atraitne. „Vienreiz viņš man
atklāja, ka bija aizgājis pie ostas, domājis, nevar vairs izturēt šo psiholoģisko
spiedienu, kaut vai meties ūdenī. Kad to izdzirdēju, sacīju – bet, Egon, vai par
mani un bērniem tu nemaz nedomā, kā mēs pēc tam dzīvosim? Tad viņš nomierinājās un laikam ar šādu domu arī dzīvoja tālāk.”

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS BIBLIOTĒKAI
PIEŠĶIRTS EGONA LĪVA VĀRDS
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2014. gada 5. septembrī Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) Studiju centrā atklāja ekspozīcija, kas veltīta mūsu jūras tematikas lieliskajam atspoguļotājam
latviešu literatūrā rakstniekam Egonam Līvam. Esam lepni, ka LJA bibliotēka
kopš 2014. gada nes Egona Līva vārdu, un veltām šo ekspozīciju mūsu literāta
deviņdesmitgades atzīmēšanai.
„Egonam bija savrups liktenis: skaidrs, noteikts, bet arī noslēpumainības
tīmekļiem apvīts,” Egona Līva „Darbu” 1. sējumā apcerē „Egons Līvs” raksta
literatūrzinātnieks, Egona Līva draugs un laikabiedrs Ilgonis Bērsons.
Kā salikt šo Egona Līva likteni Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) studentiem redzamā un saprotamā daudzinājumā – tas bija grūts uzdevums, kas
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uzgūla LJA studiju centra vadītājas Ingas Zariņas pleciem 2013. gada agrā
rudenī, un viņa veiksmīgi tika ar šo misiju galā, topošajai idejai piesaistot
Egona Līva dzīvesbiedri Edīti Gūtmani, Ilgoni Bērsonu, citus Egona Līva
laikabiedrus – literātus Andreju Miglu, Ēriku Kūli un Ēriku Hānbergu, fotožurnālistu Uldi Briedi, kā arī liepājnieci, projekta „Krasta ļaudis” vadītāju
dzejnieci Sandru Vensko.
Par E. Līva garo stāstu „Kapteinis Nulle” (1964) I. Bērsons Latvijas Valsts
izdevniecības reklāmas žurnālā raksta: „Līvs stāsta lakoniski, pusvārdos, ar
zemtekstiem, tāpēc prasa uzmanīgu lasītāju.” Gluži tāpat ir ar mākslinieka Armīna Ozoliņa talantīgi veidotajām fotoplanšetēm, kuras prasa iedziļināšanos
daudzšķautnainajā Egona Līva daiļradē – stāstos, publicistikā, kinoscenārijos,
dzīvē krastā un jūrā, kur ik brīdi sejā iecērt salts ziemelis, Baltijas vilnis vai zivju
smārds. Tā ir sāļā Latvijas piekraste, runātīgās zveju sievas un burkšķošie veči,
kas pa īstam atveras tikai īpašā, sev vien zināmā gaisotnē.
„Velnakaula dvīņi” ir pazīstamākais Egona Līva daiļdarbs. Dziļi personisks,
tādēļ arī tik izjusts un patiess. Dzejniece Mirdza Ķempe savam novadniekam
velta īpašu pateicību: „Mīļais Velnakaula dvīņu radītāj, dodu Jums šo grāmatu,
kas ir nāveskaula dvīne, jo vārds „nāve” tajā atkārtojas 25 reizes. Esmu sajūsmināta un satriekta zili zaļa no Jūsu Velnakaula. Pie Jūsu kājām krītot – dzejniece
Mirdza.”
Literārajam daiļdarbam seko teātra izrāde, kinofilma Lietuvas PSR kinostudijā, daudzi tulkojumi. Gaumīgi iekārtotā Egona Līva piemiņas ekspozīcija
neviļus liek aizdomāties par mūsu jūrniecības lietu virzītājiem gadsimtu gaitā.
19. gadsimtā nacionālo jūrniecības lietu no aizmirstības cēla Krišjānis Valdemārs, 20. gadsimtā pēc Otrā pasaules kara par to iestājās Egons Līvs. Viņa
misija skolēnu konkursos „Jūras māte man vaicāja” (radio) un „Vai tu mīli jūru?”
(Latvijas TV) bija nenovērtējama, jo Egons turēja kopā vēsturiski vardarbīgo
pārrāvumu latviešu jūrābraukšanā – starp burinieku laiku un modernajiem
motorkuģiem, uz kuriem vairs brauca labi ja saujiņa latviešu.

gg.indd 479

LJG 2014

479

3/9/15 9:34:30 PM

notikumi, fakti, kultūra
Nu Jūras akadēmija aizpilda šo
latviešu tukšumu pasaules jūrās un
okeānos, un katrā no studentiem
tiek īstenota kāda senlolota Egona
Līva ideja. Vidusskolēniem, kuri nāk
studēt uz Latvijas Jūras akadēmiju,
Kaspars Velnakauls savulaik bijis cilvēks, kuram līdzināties: „Ieskatieties
Kasparā dziļāk, un jūs redzēsiet, cik
liels viņš ir, cik augstu pacēlies pāri
saviem laikabiedriem – draugiem un
ienaidniekiem; ieskatieties, ieskatieties dziļāk!”
Latviešu jūrniecības vēstures pētniecība un tradīciju atjaunošana, kino literārā pirmavota autors, proza
un dramaturģija, kino scenāriju autors, ģimene, balva „Krasta ļaudis” –
nu viss Egona Līva devums skaistā
smaragdzaļā jūras krāsas ietērpā skatāms uz mūžiem augstskolā, kas ir
paša rakstnieka sapņu un centienu
piepildījums. Tā ir pasaule zinātkāriem jauniešiem, kuri vēl tikai meklē
dzīves jēgu, vīriem pilnbriedā, kas
ar jūru ir uz „tu” (gluži kā Egons!), un
večiem ar krunku sejā (jeb rētu lūpas
iekšpusē – kā Egonam!), kam šai dzīEgona Līva dzīvesbiedre Edīte Gūtmane.
vē vairs nekas nav svešs, bet tomēr
sajūta – es gribu vēl! – kaut kāda velna pēc aizkavējusies! Par drosmīgajiem
taču ir arī šis stāsts. ■
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ELITA DOMĀ, DIEVS DARA...
Tieši tik pretenciozi Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā Rūpniecības ielā, ko zinātāji vēl aizvien dēvē par Misiņa
bibliotēku, nosaukta pasaulē atzītās ekslibris meistares ELITAS
VILIAMAS jaunākā darbu izstāde. Autore ir uzticīga savām lielajām stihijām – jūrniecībai, pasakām un baronam Minhauzenam,
kurš nebūt nav bijis melis. Grāmatu ilustrācijas, kalendāri, preses
grafikas, pastmarkas un ekslibri – tas priecē arī šoreiz!
„No viena stenda mūs uzlūko Vilhelma Haufa pasaku varoņi, citā greznojas
Skaidrītes Kaldupes „Meža grāmatas” tēli, bet visam pāri dīvainis Minhauzens,
kurš Elitas Viliamas daiļradē aizsākās pirms desmit gadiem ar barona Minhauzena 285. gadu jubilejai veltīto pastmarku.
Elita Viliama saka, ka viņa ir kundze ar deviņiem amatiem un vēl vienu
desmito. Izstādes atklāšanā viņa daudzkārt atkārtoja: es esmu brīva, jo mīlu
jūru! Brīvība un neatkarība ir šīs personības neaizmirstamais strāvojums, un
ikviens, kurš tuvāk pazīst Elitu,
zina, ka, jā, Dievs domā, bet Elita
dara ... (paradoksāli, tieši tā!)
Tuvojoties Latvijas simtgadei,
māksliniece gatavo pastmarku
sēriju, kas atainos valstiski svarīgus sasniegumus laikā no 1918.
gada līdz mūsdienām. Ik gadu
no šīs sērijas paredzēts izdot vismaz trīs pastmarkas.
Elita Viliama ir šo pastmarku
dizaina autore, un viņas koncepcija iekļauj motīvus par Latvijas Republikas karogu, ģerboni,
himnu un šo valstij svarīgo simbolu autoriem.
13. janvārī, no kā Elita nebūt
māņticīgi nebaidās, izstādes
atklāšanā Latvijas Jūrniecības
savienības valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters māksliniecei
atgādināja, cik daudz izstāžu
atvērts kopīgi, bet tālbraucējs
Elita Viliama.
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Mākslinieks Jānis Strupulis sveic savu kolēģi Elitu Viliamu izstādes atklāšanas reizē.

jūrnieks Ēriks Streičs viedi piemeldēja – neskaitīsim gadus, bet atzinības skūpstus no īstiem jūras vīriem, un to nav mazums!“
Tik dzejiski, Elitas Viliamas mākslas iedvesmots, par viņu raksta Gints
Šīmanis, bet LZA prezidents Ojārs Spārītis ir teicis: Elita Viliama pieder pie
grafiķiem, kuru apmācībā lielas pūles ielika izcilā latviešu meistaru paaudze,
sākot ar R. Zariņu, P. Upīti, D. Rožkalnu. Jūrniecības, kuģu un bāku tēma – tā
ieausta zvejnieku tīklos, liekas, māksliniece pati tajos ieaudusies. Lai rodas
jaunas tēmas, atrodas jauni dzintari, plaukst zvejniecība, atspoguļojas Latvijas vēsture.
Elita Viliama pati uzskata, ka jūrniecība ir visai raiba padarīšana, bet jūras
tēmu var risināt dažādi – jūrā var iet uzvalkā, ar iestīvinātu krekla apkaklīti, var
braukt romantiskā noskaņojumā. „Man palīdz veco un jauno jūrnieku stāsti,”
saka Elita. „Un tad, kad salasās ideju gūzma, var uzsākt jaunus darbus.”

TALANTU NENOSLĒPSI
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„Starp citu, par talantu runājot, tā ir mistika un maģija. Manā ģimenē ir bijuši visdažādāko profesiju pārstāvji, bet mākslinieki ne. Man šo talantu laikam
jau pierunāja vai uzlika kāda cienījama vecuma kapteiņa kundze, kuras vīrs
no visas pasaules bija sakrājis lielu gleznu kolekciju. Kad māte mani gaidīja,
viņa kādā sarunā kapteiņa kundzei bija izmetusi: kas tie mākslinieki vispār
ir par cilvēkiem! Uz to kapteiņa kundze tikai atjautājusi: un ja tava meita būs
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māksliniece, ko tad tu darīsi? Lai arī kā māte to negribēja, es sāku ar sienu un
katras papīra strēmeles apzīmēšanu.”
Elita stāsta, kā mācījusies mākslas skolā, vēlāk Mākslas akadēmijā, un es apjaušu – man vienmēr šķitis, ka mākslinieks ir romantikas un bohēmas apvīts,
bet patiesībā, izrādās, māksliniekam ir fiziski grūts un veselībai bīstams darbs,
jo, piemēram, strādājot ar gravīrām un ofortiem, ir vajadzīga pamatīga fiziskā
izturība, piedevām tas ir darbs ar ķīmiju, tāpēc kaitīgs veselībai. Lai gan Elitai
strādāt šajās tehnikās ļoti patika, viņa tik pamatīgi saindējās ar skābēm, ka uz
kādu laiku par to vajadzēja aizmirst.
„Ir lietas, kuras šķiet grūti savienojamas ar mākslu. Tās ir dažādas ierīces
un instrumenti, kas nepieciešami, lai radītu mākslu, Un, protams, tas ir fiziski
smags darbs, lai tiktu līdz mākslas darbam. Kad izstādes atklāšanā es stāvu ar
cepuri galvā koši sarkanām lūpām un rādu savus darbus, neviens nespēj iedomāties, kas ir palicis aizkulisēs. Patiesībā tas nevienam arī nav jāzina.”

MĀKSLA PROVOCĒT
Savu radošo garu Elitai nācās modināt padomju gados. Jauši vai nejauši,
bet Elitas radošais gars, darbi, idejas un ieceres daudziem pasniedzējiem un
valdošajai sistēmai šķita provokatoriski. Kad viņa veidoja ilustrācijas grāmatai
„Robina Huda bultas”, darbu tik labi novērtēja, ka paņēma fondos, bet čekas
kurators aizrādījis par salkanajām bildītēm un ieteicis pievērsties kara tēmai.
Viņa paklausīja un pievērsās kara tēmai – ilustrēja Hemingveja „Ardievas

gg.indd 483

LJG 2014

483

3/9/15 9:34:32 PM

notikumi, fakti, kultūra
ieročiem” un izprovocēja pasniedzējus un
kuratoru, kurš, runājot par kara tēmu, bija
domājis kaut ko par sarkano armiju. Elitu
iespaido Ēriks fon Donekens un kosmoss,
bet kosmosa iekarošana viņas darbos sacēla vētru akadēmijā.

MĀKSLA NEPADOTIES
„Mākslas pasaule ir skaista, bet es jau
no bērnības esmu sapratusi, ko nozīmē
konkurence. Tā ir cūcīga būšana. Es nezinu, kāpēc daudzi savus konkurentus
visādi cenšas slāpēt, jo konkurence taču
ir vajadzīga. Nav ko skaust, katrs jau var
tikai to, ko pats var. Īsti talanti stāv pāri
nenovīdībai un intrigām. Dainis Rožkalns
reiz teica: „Vajag jaunajiem putniem palīdzēt uzlidot, nevis aiz kājām raut lejā!”
Pēc akadēmijas no Maskavas saņēmu
rekomendāciju uzņemšanai Mākslinieku savienībā. Tas bija spēcīgs papīrs, bet
kaut kur pazuda. No divdesmit astoņiem
komisijas locekļiem četri bija pret manu
uzņemšanu un arī vēlāk visiem spēkiem
mani ēda laukā, bet es cīnījos par savu
vietu zem saules. Esmu rūdīta vārna! Ir
lietas, kas jādara bez emocijām, un ja nesaprot, tad jārīkojas. Man nepatīk darīt
cilvēkam pāri, bet, ja viņš būs pirmais
sācis, tad dabūs pretī, jo es nebūšu tā, kas
nolaidīs rokas gar sāniem.”

MĀKSLA BŪT ĪSTAJĀ VIETĀ
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„Godīgi sakot, es neticēju, ka tikšu
Mākslas akadēmijā, tāpēc man bija rezerves variants. Ja netiktu akadēmijā, tad
bija doma mācīties jūrskolā. Un, ja mani
neuzņemtu tāpēc, ka esmu sieviete, tad
es ar jebkuriem līdzekļiem būtu tikusi
projām no Padomju Savienības, kaut
vai apprecētos ar kādu ārzemnieku, un
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ārzemēs jau noteikti varētu mācīties jūrskolā. Tagad ir iznācis ideālais variants – esmu pabeigusi Mākslas akadēmiju un kā māksliniece savos darbos
varu strādāt pie jūras tēmas, varu zīmēt jūrniekus. Nezinu, kas būtu tad, ja es
būtu jūrniece, bet nevarētu izpausties mākslā. Tas varētu būt slikts variants.”

AR JŪRU SIRDĪ HERCOGU JĒKABU GAIDOT
– Tu ilgus gadus esi bijusi iekšā jūrniecībā. Ko vari teikt par mūsu jūrniecības sabiedrību?
– Jūrniekam vienmēr un visos laikos ir jābūt profesionālim, un tas nav apspriežami, bet es pašlaik jūtu, ka jūrnieka profesijai vairs nav tās īpašās garšas,
kas bija senāk. Tā bija tāda īpaša jūrnieku aura, kas viņus apņēma. Man šķiet,
ka tagad jūrnieki ir kļuvuši tādi paši darba darītāji kā jebkuras citas profesijas
pārstāvji, bez tā īpašā, jūrniekiem vien piemitušā noslēpuma. Kad vēl tikai
sākās Atmoda, arī jūrniecībā, bija vecā kaluma jūrnieki ar savu stāju, ar saviem
stāstiem, lai arī šad tad piepušķotiem, bet viņos iekšā bija tā īpašā romantika.
Tagad cilvēki tik tālu pragmatizējušies, ka arī jūrnieks ir kā robotiņš, kā skrūvīte lielajā mehānismā. Ja kādreiz par jūrniekiem varēja rakstīt romānus, tad
tagad tikai retais ir portreta vērts. Bieži vaino laiku, bet laiks nav vainīgs.
– Vai vari nosaukt kādu, ko uzskati par jūrnieku un cilvēku ar lielo
burtu?
– Pa lielākajai daļai tie ir vecie jūrnieki, bet pirmais būtu hercogs Jēkabs,
kura priekšā es noņemtu cepuri. Otra tāda valsts darbinieka nav un nebūs. Arī
Krišjānis Valdemārs ir cieņas vērts, jo tieši viņš izsita cauri jūrniecības izglītības
lietas.
– Tu daudziem esi zīmējusi ex libris, un tur taču parādās cilvēka būtība. Kā tu tai tiec klāt?
– Man patīk pareģot un to atspoguļot ekslibrī. Gaidim Zeibotam savulaik
paredzēju dienesta pakāpi, tāpēc arī ekslibrī Nelsons. Kad zīmēju grāmatzīmi
Andrim Kļaviņam, viņš bija „Latvijas kuģniecības” šefs, un man šķita, ka ar
to kuģniecības privatizāciju viss neies tik gludi, tāpēc arī viņa kuģis iet pa
viļņiem.
Esmu zīmējusi ex libris gan jahtu kapteiņiem, gan konkursiem ārzemēs, ir
bijusi Kolumba tēma. Godīgi sakot, vairāk esmu zīmējusi ārzemniekiem, bet
nepaguvu uztaisīt „Kaupo” kapteinim Valdim Grenebergam-Grīnbergam.
– Esi gana daudz strādājusi ar Jūras administrāciju un Jūrniecības
savienību.
– Tā ir bijusi interesanta sadarbība, un mēs varējām atrast kopīgu valodu.
Esmu pateicīga Antonam Ikauniekam un Antonam Vjateram, kuri vienmēr
izrāda patiesu interesi par to, ko daru. Arī ar Baibu Strautmani Latvijas Jūras
administrācijā esam labi sadarbojušās. Tomēr jāteic, ka piedzīvots arī sarūgtinājums. Es būšu ciniska, jo uzskatu, ka par īstu jūrnieku var būt tikai īsts
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goda vīrs, bet mūsu kopumā jaukajā
jūrnieku sabiedrībā atrodas arī pa
kādam jūras mēslam. Karote darvas
sabojā medus mucu, un tieši tā ir bijis arī jūrniecības sabiedrībā. Un tikai
pateicoties goda vīriem, uz kuriem
jūrniecības sabiedrība turas, par šo
sabiedrību nevar atļauties domāt
slikti.
– Vai tas ir tāds mākslinieka cinisms un uzdrošināšanās pateikt
savas domas?
– Jā. Man nepatīk būt ciniķei, bet,
ja kāds uzdrošinās pārkāpt robežu,
varu viņam pateikt visu, ko domāju.
Es ļoti cienu tādus vīrus kā Gunārs
Šteinerts un Artūrs Brokovskis, kuri
var pateikt savu viedokli un kurus
gribas respektēt. Ļoti atšķiras tas, ko
cilvēki saka tikai tāpēc, lai izgāztu savu slikto garastāvokli, no patiesi vietā un
laikā pateikta profesionāla vai tīri cilvēciska viedokļa.
– Veidojot pastmarku sēriju, tu dod savu pienesumu Latvijas simtgadei. Kādu tu vēlētos redzēt Latviju tās simtajā dzimšanas dienā?
– Es gribētu, lai Latvijai būtu skaisti kuģi un profesionāli jūrnieki, un uz to
mums atliek tikai tiekties. Lai jūras lielvalsts nav tikai tukša skaņa, bet tam
būtu patiess piepildījums, un tam ar Krišjāni Valdemāru būs par maz, vajadzēs
hercogu Jēkabu. ■
Uzklausīja Anita Freiberga
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MIRKĻI, KAS VEIDO MŪŽĪBU
Brauns Valdis. Mūža mirkļi. [Fotoalbums]. – Rīgā, 2015 : Latvijas
Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts”. – 192 lpp.
Sagaidot Latvijas
valsts simtgadi, fotomākslinieks Valdis
Brauns dziļāk ielūkojies
savā radošajā arhīvā. Tā
tapis gaumīgs melnbaltā foto daudzinājums –
fotoalbums „Mūža mirkļi”, kas ļauj pāršķirstīt
Latvijai un tās ļaudīm
būtiskas vēstures lappuses. Jestrais vāka foto
ar meitenēm zirgos Skultes jūrmalā uzreiz liek noprast, ka meistars arī šoreiz
nekur tālu no savas dzīves stihijām nebūs aizmaldījies – te atkal goda vietā
ir jūra, krasta ļaudis, sievietes ar misijas apziņu un veči ar zvīņām matos. Tas
aizrauj, pārliecina un uzrunā.
Man pašam, protams, vistuvākās ir tās albuma lappuses, no kurām pretī
raugās tālbraucēji kapteiņi Visvaldis Feldmanis, Arvīds Buks, Jānis Buklovskis,
Igors Vītols. Cilvēki, kuri ne tikai paši cēla no aizmirstības latviešu valodu uz
tāljūras kuģiem, bet vēl arvien ir dzīvs paraugs jaunajiem, kuri savu dzīvi nolēmuši saistīt ar jūru.
Fotoalbumu ievada 70.–80. gadu līča zvejnieku portretējums – pie savām
laivām, ar rūpi sejā un enkuru plecos, piesēduši uz kāda jūras izskalota egles
celma vai savā sētā, kur jau iekurts dūmu namiņš un sieva izķidājusi zivis, lai
pavisam drīz visu piekrasti piesmaržotu kūpinājumu aroms. Mēs arvien tik kāri tveram šīs krasta izjūtas, šo zivju dūmu ne ar ko neaizstājamo noskaņu, kura
rada romantiku, ilgas pēc tālēm, kaut kā sen nebijuša un neizjusta. Vīru vamžos burtiski ieausts šis raupjums viņu attiecībās, jo darbs necieš vieglumu,
taču acis izstaro pat kaut ko bērnišķīgu, jo jūrai un nāvei ir milzu vara, taču tās
nespēj atņemt galveno – alkas dzīvot. Kas bijis par mata tiesu no nebūtības,
zinās, ka dzīvības garšai ir īpašs smeķis. Omulīgā zivju sieva, tarājot tīklus un
lasot reņģes, jums izstāstīs tādu dzīvi, kas jums pat sapņos nav rādījusies. Šo
pasauli Valdis Brauns tver jau gadu desmitiem, un tieši tādēļ blakus tāljūru
kapteiņiem un piekrastes zvejiem dziļdomīgi uz mums noraugās dzejniece
Ārija Elksne ar savu mazo dēliņu Miķelīti, izbrīnā iesaucas Lidija Freimane,
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pozē Elza Radziņa un Harijs Liepiņš. Te smaida maestro Raimonds Pauls jaunībā, uz mirkli atvelk elpu Alfrēds Jaunušans vasaras viesizrādēs un savu dzīvi kā
pērli izdzied Aija Kukule. Garīgais piesātinājums ir tik liels, ka grāmata uz mirkli
jāatliek malā, līdz saprotu, kādēļ tā jūtos – cik mēs esam bagāti! Cik bagāta šais
simt gados ir Latvija! Varbūt, lūkojoties fotoportretos, uz mirkli aizmirstas mūsu ikdienas likstas, šaubas starp „nevaru” un „negribu”, jo mums pretī raugās
priekā mirdzošas sejas – jaunlaulātie, kuri ir īpašs Valda daudzinājums, kāds
Rumānijā sastapts ganu zēns vai uz Svētupes tača ieraudzīti nēģu zvejnieki.
Te ir Ainažu jūrskolas 150 gadu jubileja, upju flotes veterānu salidojums uz
kuģīša „Liepāja” ar rosīgo kapteini Uldi Ziņģi centrā, te ir barikādes un Eduards
Pāvuls pie savas pirtiņas Valteros. Un daudzu ikdienā sastapto sejās ir paļāvība
uz sevi un saviem spēkiem, kas dara stipru zemi, no kuras šie cilvēki nāk.
Mākslas zinātnieks Jānis Borgs albuma ievadā konstatē:
„Mēs nevaram apgalvot, ka Valda Brauna fotogrāfijās atklātos pilnīgs Latvijas sabiedrības šķērsgriezums un teju zinātnisks laikmetu raksturojums. Tie ir
tikai kādas lielākas panorāmas spilgti iegaismoti atsevišķi sektori, pie kuriem
piederīgs vienmēr ir juties arī pats meistars. Kur viņš visvairāk uzturējies jeb
dzīvojis „kā zivs ūdenī”. Viņš strādā it kā savā intīmā ļaužu lokā – jūras vīri,
mākslinieki, sievietes... un galvenokārt tikai latvieši. Tā ir vide, ko Valdis Brauns
pazīst.”
Pats meistars atzīst, ka „Mūža mirkļi” nākuši grūti: katrs foto ir ar milzīgu
emocionālu slodzi – tie ir cilvēki, kas veidojuši Latviju pēdējā gadu simtenī.
Viņu portreti mūs uzrunā, un jo pazīstamāks ir cilvēks, jo lielāka ir aura, ko
tvēris Valdis Brauns. Personību kaleidoskops, mūžības skartie ar skanējumu
pāri gadsimtiem. Tomēr Valdim jau prātā jauns izaicinājums, un ar to viņš mūs
pārsteigs turpmākajos gados. Kas zina, vai mūža mirkļi dzirksteļos skaistuma
pasaulē – sievietēs un dabā, bet spilgtas personības Valda Brauna fotomākslā
ir un paliek mūžīgās vērtības. ■
G. Šīmanis
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MĪLESTĪBĀ DZIMUSI GRĀMATA
Latvijas Jūras akadēmijai – 25 (1989–2014) : [Albums]. –
Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2014. – 103 lpp., il.
Manās rokās ir nudien grezna grāmata, kuru rotā ne tikai Latvijas Jūras
akadēmijas (LJA) emblēma, bet arī
atgādinājums par 2014. gadu kā Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīgas
daudzinājuma laiku – „Live Rīga”
aicina baudīt gaumīgi un ar garšu
šo jūrniecības izglītības Latvijā 225.
gadskārtu.
Atmodas laika noskaņās dzimusī
Latvijas Jūras akadēmija ikvienam,
kurš kaut nedaudz līdzēja tās izveidē, ir svēts mantojums mūsu atgūtajā valstī. Un te nav līdz apnicībai
zināmais stāsts par Ļeņina nesto baļķi Sarkanajā laukumā, kuram gadu
gaitā pieķērās arvien jauni un jauni
nesēju simti. To, kā dzima LJA, visdetalizētāk var izlasīt Egona Līva un Arvja Popes izlolotajā „Latvijas jūrniecības
gadagrāmatā ‘89/‘90” (Rīga, Zinātne, 1991), kur publicēta arī 1989. gada 16.
martā pieņemtā Koncepcija par jūrniecības izglītības sistēmas reorganizēšanu (cik zināms, šis izdevums ir arī LJA bibliotēkas krājumā). Neapšaubāmi,
katram ir savs skatījums uz LJA pirmajiem darbības gadiem, kuri vainagojas
ar pirmo izlaidumu Rīgas Latviešu biedrības namā 1994. gada 18. jūnijā. Par
to stāsta arī viena no greznās grāmatas nodaļām, pirms tam aplūkojot LJA
ievērojamākos absolventus. Viņiem (kopskaitā – desmit) atvēlētas tikai četras
lappuses, kaut gan grāmatas apjoms droši vien ļautu vairāk. Tādēļ, kā jūrnieki
saka, „aiz borta” palikuši šābrīža sekmīgie ostu pārvalžu vadītāji un departamentu direktori, pašvaldību vadītāji un citi, kuriem līdz augstajiem posteņiem
tikt līdzējusi LJA gūtā izglītība, jūras praksēs rūdītā dzīves pieredze, jo, kā teicis Krišjānis Valdemārs: „Kuģniecība nav tikai ienākuma avots, bet arī ceļš uz
pasauli, iepazīšanās ar citām zemēm un tautām, ceļš uz pašcieņu, kas varētu
sekmēt savas tautas nacionālo atmodu.”
Pārlapojot albumu, arvien vairāk un vairāk nostiprinās pārliecība – tam nav
redaktora. Izdevums ir kā pēdējā mirklī kopā salikta krāšņa puzle, kur vairs
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nav atlicis laika ne kopā liktos tekstus izlasīt no sākuma līdz beigām, ne citētos
avotus precizēt. Neticu, ka tālbraucējs kapteinis Normunds Vilkaušs, kuram
pats Salacgrīvas vidusskolas jūrniecības koledžas tipa klasē mācīju latviešu
kuģniecības vēsturi, Kārļa Ulmaņa vārdus „neviena valsts nav maza, ja tās
krastus apskalo jūra” piedēvētu Krišjānim Valdemāram (13. lpp.), jo tieši šie
vārdi daudzkārt citēti arī Latvijas Jūrniecības savienības ielūgumos uz kopsapulcēm un Jūras svētkiem vairāku gadu garumā.
Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka albuma mērķauditorija pirmām kārtām ir
LJA absolventi – viņi ar savu darbu, zināšanām un piemēru tad arī ir iznesuši
Latvijas Jūras akadēmiju pasaulē – vistālākajās jūrās, okeānos un zemēs. Tieši
tādēļ grāmatas tekstā prasās pēc autoriem, kuri zina šo LJA izveides vēsturi,
pirmsākumus, jo LJA jau nesākas no rektora. Tā sākas no daudzu nacionālajā jūrniecības atdzimšanā iesaistīto tautiešu vēlmes būt saimniekiem savā
dzimtajā zemē, jā, arī uz jūras! LJA vēstures izklāstā iztrūkst būtisku momentu, pavērsiena punktu uz LJA. Man allaž acu priekšā skats, kā Latvijas radio
žurnāliste Velta Krūze uz toreizējās Rīgas 1. vidusskolas klavierēm rakstīja
prasību Latvijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejai un republikas valdībai (12.02.1989) nodrošināt jūrniecības izglītību latviešu valodā. Cilvēki metās
cīņā par latviešu jūrniecību ar viskvēlākajām jūtām, taču grāmatas autoru (kas
viņi ir? – nav konkrētu nominatu!) ieskatā tas nav pieminēšanas vērts. (Tai pašā laikā vieni un tie paši fakti par LJA pirmo izlaidumu atkārtojas.) Velta Krūze,
tāpat kā fotogrāfs Valdis Alberts, kura bildes bez autorības albumā daudzkārt
publicētas, guļ Meža kapos un savas izjūtas mums vairs neizstāstīs.
Nav noslēpums, ka šādas grāmatas izveide prasa ne tikai finanšu ieguldījumus. Ļoti liela izdevuma vērtība ir LJA absolventu saraksti, tādēļ īpaši jāpateicas par albuma sagatavošanā ieguldīto darbu LJA Studiju daļas vadītājai
Inesei Vaičikauskai, ikvienam, kurš savus laikmeta dokumentējumus uzticēja
grāmatizdevējam Tenim Nigulim. Redzot, ka greznais albums atrodas goda
vietā ne viena vien LJA absolventa darba kabinetā, jāteic – grāmata savu klajā
nākšanu ir attaisnojusi. Ļoti iespējams, ka šis tā arī paliks vienīgais izdevums,
kurš vēstīs par Latvijas Jūras akadēmijas mūžu viena gadsimta ceturkšņa
garumā. ■
G. Šīmanis
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UZSKATU, KA GRŪTĪBAS
JĀPĀRVAR VIEGLI
Ojāra Griķa fotoizstādes „Portreti. Ūdens/ debesu ūdens, sālsūdens, cukurūdens” Jūrmalas pilsētas muzejā
Novembrī Jūrmalas pilsētas muzejā bija skatāma Ojāra Griķa fotoizstāde
„Portreti. Ūdens/ debesu ūdens, sālsūdens, cukurūdens”, kurā varēja aplūkot
fotomākslinieka darbu izlasi, sākot no pirmā portreta „Dzintra”, kas tika radīts,
atgriežoties no armijas 1967. gadā, līdz pat pašiem jaunākajiem darbiem.
Materiāla pa šiem gadiem sakrājies daudz, tāpēc blakus portretiem bija kadri
no burāšanas un dažāda veida ūdeņiem, kā pats mākslinieks tos dēvē: Cukurūdens – tās ir „saldās bildītes” ar skaistu saulīti, ūdentiņu, putniņiem, tās,
kas cilvēkiem patīk, Debesu ūdens sevī ietvers lietu un sniegu, bet Sālsūdens
galvenokārt jūru visās tās izpausmēs un regates fotogrāfijas.
Ojārs Griķis: „Man patīk viss interesantais, darba profils ir tik plašs, ka varu
strādāt jebkurā žanrā. Tomēr tuvākie ir portreti un jūras braucieni – regates,
cilvēki tajās. Mani īpaši interesē pati dabas psiholoģija, kas rosina uz filosofiskām pārdomām – dzīvības sākums, augšana un attīstība, dabas zīmes un
simboli.”
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Par savu lielāko
profesionālo skolu fotomākslinieks uzskata
darbu Rīgas kinostudijā, kurā nostrādājis 21
gadu – līdz pat tās darbības beigām. Par šo
laiku Ojārs Griķis stāsta:
„Pie aktierprovēm strādāju kopā ar režisoriem
Rolandu Kalniņu, Vari
Braslu, Imantu Krenbergu u.c. Kinostudijā bija
ļoti liela slodze un augstas prasības, jo aktierus
lomām režisori atlasīja
pēc fotogrāfijām, lai redzētu viņu saderību. Filmēšanas laikā no vienas
epizodes vajadzēja izgatavot sešus kadrus –
viens krāsu negatīvs,
viens krāsu diapozitīvs
un četri melnbaltie negatīvi tādā līmenī, lai kinofilmu varētu reklamēt arī aiz robežām. Šis darbs bija
ļoti interesants.”
Ojārs Griķis vēl strādāja kinostudijā, kad viņu uzaicināja strādāt žurnālā
„Santa”. Tā sākās darbs dažādos preses izdevumos, arī Latvijas telegrāfa aģentūrā, par sevišķi svarīgu notikumu fotogrāfu. Prezidenta Gunta Ulmaņa laikā
Ojārs Griķis bija prezidenta fotogrāfs.
„Uzskatu, ka grūtības jāpārvar viegli” tā Ojārs Griķis, „savos septiņdesmit
gados saprotu, kāpēc esmu uz zemes un kādi ir mani uzdevumi.”■
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TV RAIDĪJUMAM „LATVJI,
BRAUCIET JŪRIŅĀ!” – 10 GADU
Jūras svētku rītā – ar aizvadītā gada notikumu Latvijas jūrniecībā bagātīgu izklāstu. Par pārmaiņām tranzītbiznesā un ostās. Ostinieku atmiņas un
pieredzes stāsti. Nopietnas diskusijas par gaidāmo Latvijas lielajās ostās, par
interesantiem ceļojumiem un iespaidiem kaimiņvalstu ostās... No 12. jūlija TV
raidījums „Latvji, brauciet jūriņā!” jau otro sezonu sestdienas rītos pulksten
8.30 skatāms kanālā LNT.
Bet nedaudz no vēstures. 2004. gada nogalē raidījums „Latvji, brauciet
jūriņā!” iziet ēterā Latvijas Televīzijas 1. kanālā ar iknedēļas stāstiem par
zvejniecību.
2008. gadā ēterā parādās cikla „Rīgas osta deviņos gadsimtos” pirmais raidījums, vēlāk nāk klāt tādi cikli kā „No Līvas ostas līdz Liepājas SEZ” un „Ventspils osta cauri gadsimtiem”, kas apliecināja,
ka radošā komanda visu laiku ir meklējusi ko
jaunu, lai TV skatītājiem
būtu interesanti šos raidījumus skatīties.
No 2013. gada raidījumu var vērot kanālā
LNT, par ko esam pateicīgi, jo mūsu skatītāju
pulks ir krietni pieaudzis un raidījums kļuvis
vairāk atpazīstams.
2014. gadā TV raidījums „Latvji, brauciet jūriņā!” svin savu
desmitgadi.
Mēs veidosim raidījumus tā, lai skatītājiem
mūsu jubilejas gadā tie
būtu īpaši.
Uz tikšanos ēterā! ■
Haralds Sulainis
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VAI JŪRA DRĪZ BŪS
BAGĀTNIEKU IZPRIECA?!
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Pateicoties vēsturiskām likumsakarībām, 2004. gadā varēju pielikt arī savu
plecu raidījuma „Latvji, brauciet jūriņā!” pirmo izlaidumu veidošanā. Tobrīd
kopā ar producentu Haraldu Sulaini jau strādājām pie divām dokumentālajām
videofilmām – par komandkapteini Hugo Legzdiņu („„Ronis” – mana būdiņa
un pils”) un tālbraucēju kapteini kuivižnieku Hariju Līdaku. Aiz muguras bija
arī mūsu kopdarbs par Krišjāni Valdemāru – muzikāli dokumentālā videofilma
„Valdemārs par Valdemāru” (1998).
Sākotnēji raidījums stāstīja par piekrastes zvejniekiem. Tā kā to atbalstīja
Zivju fonds, bija nepieciešams plašāks skatījums uz visu zivsaimniecības nozari – arī tāljūras zvejniekiem, zivju apstrādātājiem un akvakultūru. Tieši tādēļ,
manuprāt, vispārdomātākie raidījumi radās par zvejniecību, kad tā veidotājus
konsultēja Zivsaimnieku asociācija un Kurzemes Zvejnieku asociācija. Tas bija
šai nozarei ļoti smags laiks – kuģu sagriešana, zvejas kvotu samazināšana.
Izdzīvoja stiprākie. Nesen, viesojoties
biedrības „Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija” 10 gadu jubilejā,
secināju, ka no Skultes līdz Liepājai ir
prasmīgi apgūta Eiropas Savienības
Zivsaimniecības fonda nauda – uzceltas zvejas piestātnes, saldētavas,
iegādātas iekārtas un autofurgoni.
Vīri var lepoties ar panākumiem.
Turpmākie sadarbības gadi ir
saistīti ar plašāku Liepājas, Rīgas un
Ventspils ostu atspoguļošanu TV
ekrānos. Kā neatkarīgie producenti
savu raidījumu veidojām LTV1 kanālam. Tā bija mūžīga cīņa par labākiem
raidlaikiem, jo mēs tikām uzskatīti
par „nišas produktu”.
2013. gada augustā nonācām LNT
kanālā, protams, kā komercprojekts.
Tad arī pirmo reizi kā raidījuma scenārija autors saskāros ar cenzūru. Producentam tika norādīts, ka svētdienas
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rītā nedrīkst rādīt vēsturiskus kadrus no kinožurnāla „Padomju Latvija” par
1989. gadā Ventspilī dzimušiem kropliem bērniem (jo svētdiena taču jāuzsāk
tikai ar pozitīvām emocijām!). No raidījuma pašreklāmām vajadzēja aizvākt
vārdus „dzintara zoķētājs” un „strandēt”, jo tos vienkāršais LNT skatītājs nesapratīšot. Neapšaubāmi, tik zems savu skatītāju novērtējums aizvainoja arī
mani, un te nu tiešām jāteic vislabākie vārdi par LTV 1. kanāla pārraudzēm
Baibu Šmiti un Sarmīti Plūmi, kuras nekad neatļāvās „mācīt” mūs kā raidījuma
veidotājus. Ja jau TV nerosinās izzināt pasauli, saukt atmiņā apvidvārdus un
profesionālismus, bet visu nonivelēs līdz vienkāršrunas tekstiem, kam gan
tāds masu saziņas līdzeklis būs vajadzīgs?!
Raidījumam „Latvji, brauciet jūriņā!” ir izveidojies savs skatītāju un ekspertu loks. Zvejniecības speciālisti Visvaldis Feldmanis, Inārijs Voits, Igors Markuševskis un citi vienmēr nākuši talkā ar padomu un noderīgu informāciju.
Paldies viņiem! Esmu īpaši gandarīts par seno draudzību ar burinieka „Libava”
saimniekiem Vilni Brikmani un Anatoliju Molokanovu. (Mēs varējām izsekot
šā kuģa būvei un gaitām daudzu gadu garumā.) Jūrniecības muzeji Rīgā, Ainažos, Ventspilī un Liepājā un mūsu viedie gidi Ilze Bernsone, Iveta Erdmane,
Ingrīda Štrumfa un Juris Kriķis – „dzīvās” enciklopēdijas! Tie ir cilvēki, kuriem,
tāpat kā man, jūra ir dzīvesveids, nevis biznesa projekts. Šādu mohikāņu paliek arvien mazāk. Laiks sit ar eiro, un drīz Jūras akadēmijā varēs iestāties tikai
bagātnieku bērni. Viņu veiksmes stāstus lai apraksta citi scenāristi. ■
Gints Šīmanis
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JŪRNIECĪBAS 25 GADU PIETURZĪMES
Divdesmit pieci gadi. Daudz vai maz? Kā uz to skatās. Ja pasaules
radīšanas mērogā, tad tikai tāds nieks. Bet, ja Latvijas neatkarības
atgūšanas kontekstā, tad pietiekami daudz, lai nobaudītu paveiktā darba pirmos augļus.
Deviņdesmito gadu sākumā Latvijai, tajā skaitā jūrniecībai,
viss bija jāveido no jauna, jo jaunajai neatkarīgās Latvijas sistēmai no vecās padomju sistēmas nebija ko paņemt. Tikai cilvēki, un arī tiem bija jāspēj lauzt sevī vecos stereotipus, jāmācās
un jāsāk domāt jaunās kategorijās. Deviņdesmito sākumā
aizsākās arī kardinālas pārmaiņas jūrniecības starptautiskajā
regulējumā, un tagad starptautiskā jūrniecības likumdošana ir
kardināli mainījusies. Latvija sāka no nulles un ir sekmīgi izpildījusi daudzus mājas darbus. 2015. gadā Latviju sagaida liels
izaicinājums – Eiropas Savienības prezidentūra. Bet kā tas viss
aizsākās?

1988. GADS
■ 1988. gada 14. oktobrī pie Ainažu jūrskolas muzeja atklāj Krišjāņa Valde-

māra krūšutēlu.
■ 1988. gada 16. oktobrī laikraksts „Cīņa” publicē kapteiņa Harija Līdaka

rakstu „No atmiņām pie jūras augstskolas”. No 1959. gada Latvijā nebija
jūrniecības izglītības latviešu valodā.

1989. GADS
■ 1989. gada 1. aprīlī mūžībā aiziet jūrniecības atjaunotnes ideju nesējs rakst-

nieks Egons Līvs.
■ Jūrniecības entuziasti 1989. gada 3. novembrī nodibina Latvijas Jūrniecī-

bas savienību, par valdes priekšsēdētāju ievēl Gunāru Šteinertu.
■ 1989. gada 1. oktobris tiek uzskatīts par Latvijas Jūras akadēmijas dzim-

šanas dienu. Tā gan vēl iesākumā ir Kaļiņingradas institūta filiāle, bet no
1990. gada 25. jūlija Rīgas Tehniskās universitātes fakultāte.

1990. GADS
■ Latvijas PSR Augstākā Padome 1990. gada 4. maijā pieņem deklarāciju „Par
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Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.
■ 1990. gada 7. jūlijā LR valdība Satiksmes ministrijas ietvaros nodibina Jūr-

niecības departamentu, par kura vadītāju kļūst G. Šteinerts.

3/9/15 9:34:37 PM

notikumi, fakti, kultūra
1991. GADS
■ 1991. gada 21. augustā pieņem Latvijas Republikas Augstākās Padomes

■

■

■

■
■

■

■
■
■

konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, pasludinot Latvijas Republikas pilnīgu neatkarību un izbeidzot 4. maija deklarācijā
noteikto pārejas periodu.
LR Zivsaimniecības ministrija pārņem zvejas ostu kapteiņdienestus un
izveido Zvejas ostu galveno kapteiņdienestu, kas pilda valsts uzraudzības
funkcijas.
LR Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamenta ietvaros nodibina
Latvijas Kuģu reģistru, kura sastāvā iekļauj Latvijas jahtu reģistru un Mazo
kuģu inspekciju.
1991. gada 15. jūlijs. Pēc LR satiksmes ministra J. Janovska iniciatīvas notiek sarunas ar PSRS Jūras flotes ministru J. Volmeru, kurās piedalās arī
Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamenta direktors G. Šteinerts un
Latvijas jūras kuģniecības priekšnieks J. Paderovs. Tikšanās mērķis – PSRS
Jūras flotes pāriešana Latvijas jurisdikcijā.
KR vadītājs Staņislavs Šmulāns un Pēteris Avotiņš, kurš kļuvis par „Latvijas
kuģniecības” direktoru, pārņem PSRS Jūras floti.
1991. gada 17. septembris. Baltijas valstis ar novērotāja tiesībām piedalās
IMO darbā. Tas Latvijai izmaksā aptuveni 40 tūkstošus angļu mārciņu gadā,
kas tam laikam ir pietiekami nopietna summa.
1991. gada decembris. Likvidē Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamentu un Latvijas Zivsaimniecības ministriju. To vietā izveido Jūras
lietu ministriju, par kuras vadītāju ieceļ Andreju Dandzbergu. Jūras lietu
ministrija pārrauga jūrniecības nozari, un tās uzdevums ir veidot jūrniecības politiku valstī, bet trūkst profesionāļu, kuri varētu veidot politiku un
iedarbināt sistēmu.
1991. gadā sāk veidot Latvijas ostu galveno kateiņdienestu.
1991. gada 30. augusts. Uz kuģa „Rēzekne” paceļ pirmo atjaunotās Latvijas
Republikas karogu.
Iznāk „Latvijas jūrniecības gadagrāmata”.

1992. GADS
■ 1992. gada februāris. Jūras lietu ministrijā izveidots Jūras administrācijas

departaments, kura astoņi speciālisti strādā direktora Bruno Zeiliņa vadībā.
Tā paša gada beigās departamentu pārveido par Latvijas ostu galveno kapteiņdienestu, ko turpina vadīt Bruno Zeiliņš un kas pārrauga Rīgas, Ventspils,
Liepājas un mazo ostu kapteiņdienestus. Pildot dienesta pienākumus, ostu
kapteiņdienestu darbiniekiem jāvalkā formas tērps ar atšķirības zīmēm.
■ 1992. gada februārī LJS ietvaros izveido Latvijas Jūrniecības fondu, par tā
priekšsēdētāju ievēl kapteini Aleksandru Kārkliņu.
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■ 1992. gada 21. maijā Latvijas Jūrniecības savienības valde pieņem lēmumu

jūlija otrajā sestdienā svinēt Jūras svētkus.
■ Kuģu reģistru iekļauj Jūras lietu ministrijā, tas saņem juridiskas personas

statusu un tā sastāvā darbojas kuģu tehniskā inspekcija.
■ 1992. gada 1. septembrī Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamenta

pakļautībā tiek izveidots Latvijas Jūras avāriju un glābšanas dienests, par
kura direktoru kļūst Andris Bernāns.
■ 1992. gada 28. oktobris. LR Jūras lietu ministrija izdod pavēli Nr. 170 „Par
Latvijas Republikas Hidrogrāfijas dienesta izveidošanu”. HD strādā 289
darbinieki.
■ Rīgas jūras tirdzniecības ostas pakļautībā tiek izveidots Jūrnieku reģistrs.
Jūrnieku dokumentus izsniedz ostas kapteiņa vietnieks, kurš ir arī Jūrnieku
reģistra vadītājs. Pirmā LR jūrnieka grāmatiņa tiek izsniegta 1992. gadā
„Latvijas kuģniecības” tankkuģa „Hosē Martī” kapteinim Kārlim Zaksam.

1993. GADS
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■

1993. gada 8. janvārī LJA kļūst par patstāvīgu mācību iestādi.
1993. gada 9.–10. jūlijā notiek pirmais pēckara Latvijas jūrnieku kongress.
1993. gada augusta sākums. Tiek likvidēta Jūras lietu ministrija.
Paplašinot Latvijas ostu galvenā kapteiņa dienesta darba apjomu un atbildību, liek pamatus Latvijas Jūras administrācijai. Pēc Zviedrijas Jūras administrācijas modeļa, pielāgojot to Latvijas apstākļiem un reālajai situācijai,
Latvijā sāk veidot vienotu jūrlietu kontroles sistēmu.
Latvija kļūst par IMO dalībvalsti.
1993. gada 23. februāris. Latvijas jūrniekiem izsniedz pirmos Latvijas diplomus.
1993. gada 5. maijā LJA Satversmes sapulce par pirmo LJA rektoru ievēl
docentu Jāni Bērziņu.
1993. gada septembris. Par SM Jūrniecības departamenta direktoru kļūst
Imants Sarmulis.
1993. gada 1. oktobris. Bruno Zeiliņu, kurš līdz tam ir vadījis Galvenā kapteiņa dienestu, apstiprina par jaunizveidotās Latvijas Jūras administrācijas
direktoru.
HD no Krievijas Federācijas robežsardzes un Jūras kara flotes Hidrogrāfijas
dienesta savā valdījumā pārņem visus LR ūdeņos esošos navigācijas līdzekļus, aptuveni 177 vienības.

1994. GADS
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■ Pirmais lielo jubileju gads – LJA atzīme piekto dzimšanas dienu.
■ Sākas aktīva valsts uzņēmumu privatizācija, tai skaitā arī „Latvijas kuģnie-

cības” privatizācijas process.
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notikumi, fakti, kultūra
■ Izveido Latvijas Ostu padomi.
■ Notiek darbs pie likumdošanas izstrādes, kas reglamentē Kapteiņa dienes-

■
■
■
■

■

ta, Kuģu reģistra, Jūrnieku reģistra, Hidrogrāfijas un Glābšanas dienesta
darbību.
1994. gada 18. jūnijā notiek pirmais LJA izlaidums, kurā piedalās Valsts
prezidents Guntis Ulmanis.
1994. gada 15. jūlijā ar Satiksmes ministrijas pavēli Nr. 156 Hidrogrāfijas
dienestu iekļauj JA sastāvā kā struktūrvienību.
1994. gadā pieņem Likumu par ostām un Jūras kodeksu.
1994. gada 5. jūlijs. JA no Somijas kuģu būvētavas saņem jaunbūvēto loču
kuteri „Daina”, kas izmaksājis 500 tūkstošus ASV dolāru. Bija plānots būvēt
vēl vienu šādu kuteri, bet Latvijas Ostu padome līdzekļus vairs nepiešķīra,
tāpēc plāns palika nerealizēts.
1994. gada 16. novembris. Latvija kā humāno palīdzību no Zviedrijas valdības saņem glābšanas kuteri „Dēkla”.

1995. GADS
■ Latvija savu projektu realizācijai sāk izmantot starptautisko finansējumu,

kas piesaista ārzemju speciālistu un konsultantu interesi. Interese, protams, nav nesavtīga.
■ Latvija sāk gatavoties GMDSS ieviešanai, kad 1999. gadā spēkā stāsies
Latvijas ratificētā starptautiskā konvencija, kas nosaka, ka visiem kuģiem
jābūt aprīkotiem ar aparatūru, lai varētu iesaistīties globālajā meklēšanas
un glābšanas sistēmā.
■ 1995. gadā uzsāk lielo programmu – kuģu kustības drošības sistēmu izveidi Rīgas un Liepājas ostā. Rīgā joprojām darbojas novecojušie PSRS radari
„Okean”, kas neatbilst jaunajām prasībām.
■ 1995. gada maija vidū Ventspilī svinīgi atklāj Ventspils kuģošanas drošības
centru. Projekta izmaksas sasniedz 1 milj. ASV dolāru, no kuriem 800 tūkst.
sedz Dānijas puse.

1996. GADS
■ JA iegādājusies kuģus „Astra” un „Māra” cilvēku meklēšanas un glābšanas

darbu veikšanai jūrā.
■ JA izdod pirmo publikāciju „Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos”.

1997. GADS
■ 1997. gada 1. janvāris. JA kļūst par valsts bezpeļņas akciju sabiedrību.
■ 1997. gada 24. janvārī no amata atbrīvo LK prezidentu Pēteri Avotiņu. Līdz

2003. gadam LK prezidents ir Andris Kļaviņš, viņu nomaina Imants Vikmanis, kura vietā 2007. gada 1. novembrī stājas Imants Sarmulis.
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notikumi, fakti, kultūra
■ JA Hidrogrāfijas dienests sāk izdot elektroniskās jūras kartes un ar tām

pilnībā pārklāj Latvijas ūdeņus.
■ Baltijas valstu jūras administrācijas iedibina tradīciju katru gadu rīkot Latvi-

jas, Lietuvas un Igaunijas jūras administrāciju vadītāju tikšanos.
■ 1997. gada 20. oktobris. Satiksmes ministrijā apstiprināti Latvijas Repub-

likas Jūrnieku sagatavošanas un diplomēšanas noteikumi. Regulāri tiek
atjaunota Jūrnieku reģistra datu bāze.

1998. GADS
■ Notiek intensīvs darbs, lai izveidotu Kuģu satiksmes vadības sistēmu Rīgas

un Liepājas ostā un modernizētu Ventspils ostā. Notiek bāku kontroles
automatizācija.
■ 1998. gada 28. janvārī sāk būvēt Rīgas ostas KSV centru, ko nodod ekspluatācijā 1998. gada 17. decembrī.

1999. GADS
■ Visi navigācijas līdzekļi, kas atrodas Rīgas, Ventspils, Liepājas un mazo ostu

akvatorijās, tiek nodoti ostu pārvalžu valdījumā.
■ 1999. gada 26. novembrī Miķelis Elsbergs nekandidē LJS valdes priekšsē-

dētāja amatam, par LJS valdes priekšsēdētāju ievēl Antonu Vjateru.

2000. GADS
■ JA notiek vadības maiņa: pensijā aiziet Bruno Zeiliņš, par JA direktoru kon-

kursa kārtībā ieceļ Ansi Zeltiņu.
■ Kapteiņu dienesti pāriet ostu pārvalžu pārziņā.
■ JA izveido Kuģošanas drošības departamentu, kura sastāvā iekļauj Kuģoša-

nas drošības inspekciju.
■ IMO iekļauj Latviju baltajā sarakstā, tā apliecinot Latvijas jūrnieku augsto

kvalifikāciju un sagatavotības līmeņa atbilstību starptautiskajām prasībām.
■ Par JA Jūrnieku reģistra, LJS un citu jūrniecības uzņēmumu prioritāti kļūst
jūrnieku izglītības jautājums.

2001. GADS
■ Pieņem LKĪA jau 1997. gadā izstrādāto kuģošanas politiku.
■ 2001. gada 3. oktobris. Pabeidz Globālās jūras avāriju sakaru sistēmas
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(GMDSS) ieviešanas projektu, turpmāk šī sistēma nodrošinās sakarus Latvijas atbildības zonā.
■ 2001. gada 29. jūnijs. Notiek pirmā Latvijas brīvvalsts laikā uzbūvētā hidrogrāfijas kuģa „Kristiāns Dāls” kristības. Par kuģa krustmāti kļūst LR Valsts
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
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notikumi, fakti, kultūra
■ 2001. gada 2. augusts. Pamatojoties uz Likumu par ostām un Satiksmes

ministrijas rīkojumu, bākas un bojas Irbes jūras šaurumā HD nodod Rīgas,
Ventspils un Liepājas ostu pārvalžu valdījumā.

2002. GADS
■ Tiek pabeigta „Latvijas kuģniecības” privatizācija.
■ Pilnībā pabeidz Meklēšanas un glābšanas centra nodošanu NBS Jūras spēkiem.
■ Valdība akceptē jauno kuģošanas politiku, kura paredz atvieglotu nodokļu

politiku, kas varētu būt pamats, lai kuģi atgrieztos Latvijas Kuģu reģistrā.
■ Hidrogrāfijas dienests atzīmē 10 gadu jubileju, izdod grāmatu „Baltijas

jūras locijas. Latvijas piekraste” un pievienojas starptautiskajam karšu izplatīšanas centram „Primar Stavanger”.
■ Par Jūrnieku reģistra vadītāju kļūst Jāzeps Spridzāns.

2003. GADS
■ Rīgas ostā ienāk „Cutty Sark Tall Ships` Races” regate, pēc 10 gadiem tā

atkal ir atgriezusies Rīgā.
■ 2003. gada 7. decembrī komandkapteinis Hugo Legzdiņš (3.12.1903 –

20.07.2004) atzīmē 100. dzimšanas dienu.

2004. GADS
■ 2004. gada 1. janvārī Latvijas iestājas Eiropas Savienībā.
■ 2004. gada 1. jūlijā spēkā stājas ISPS kodekss.
■ JA notiek reorganizācija. 2004. gada 1. novembrī JA pārreģistrēta par valsts

akciju sabiedrību „Latvijas Jūras administrācija”.
■ 10. maijā Baltijas jūrā avarē zvejas kuģis „Astrīda”, bojā iet visi seši apkalpes

locekļi. JA speciālistu veiktās izmeklēšanas rezultātā izdodas pierādīt, ka
avārijā vainojams Kipras karoga kuģis „Vladimir” (avārijas izraisītāji pie atbildības nav saukti joprojām).
■ JA atzīmē 10 gadu jubileju.

2005. GADS
■ 2005. gadā Latvijā tiek ieviesta Automātiskā identifikācijas sistēma (AIS).
■ Latvija kļūst par pilntiesīgu Parīzes memoranda dalībvalsti.
■ Hidrogrāfijas dienests pievienojas Starptautiskajai Hidrogrāfijas organizā-

cijai (IHO).
■ Saeimā pieņemtie grozījumi Jūras kodeksā nosaka, ka Latvijas Kuģu re-

ģistrā turpmāk varēs reģistrēt arī ārvalsts fiziskai vai juridiskai personai
piederošus kuģus.
■ Pensijā dodas KR vadītājs Staņislavs Šmulāns, viņa vietā par KR vadītāju
kļūst R. Vingris.
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notikumi, fakti, kultūra
2006. GADS
■ Jūrnieku reģistrs kļūst par vadošo organizāciju ES līdzfinansētajam pilot-

projektam „Jūrnieku sertifikātu viltojumi – drauds jūrnieku sagatavošanas
sistēmai”. Pilnībā sāk piemērot jaunos jūrnieku sertificēšanas noteikumus.
■ Pirmo reizi Latvijā svin Starptautisko hidrogrāfijas dienu, un JA Hidrogrāfijas dienests, atzīmējot šos svētkus, pirmo reizi ciemos uz sava kuģa „Kristiāns Dāls” ielūdz bērnus no audžuģimenēm, tā iedibinot jaunu tradīciju.
■ JA rīko akciju vidusskolēniem „Gaidām kapteiņus, arī Tevi!”, kas vēlāk kļūst
par konkursu vidusskolniekiem „Enkurs”.
■ Hidrogrāfijas dienests kļuvis par elektronisko jūras navigācijas karšu izplātītājas kompānijas „Primar Stavanger” dalībnieku, bet Jānis Krastiņš no
2006. līdz 2008. gadam rotācijas kārtībā vada tās padomi.

2007. GADS
■ Sāk iznākt Jūras administrācijas žurnāls „Jūrnieks”.
■ Uzsāk darbu jauna kuģu ceļa izveidošanai Irbes jūras šaurumā.
■ Hidrogrāfijas dienests ievieš jauno navigācijas līdzekļu monitoringa sistē-

mu

2008. GADS
■ Pabeigts darbs pie Eiropas Savienības sponsorētā pilotprojekta „Jūrnieku

sertifikātu viltojumi – drauds jūrnieku sagatavošanas sistēmai”.
■ JA Kuģošanas drošības departamentu, ko līdz šim vadīja Gunārs Šteinerts,

sāk vadīt Raitis Mūrnieks.

2009. GADS
■ Stājušies spēkā jaunie Ministru Kabineta noteikumi par kuģu karoga valsts

uzraudzības īstenošanu, kas paredz aizturētajiem kuģiem noteikt pastiprinātu inspekciju režīmu.

2010. GADS
■ No 2009. gada vidus, kad no direktora amata aiziet Ansis Zeltiņš, līdz
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2010. gada beigām JA piedzīvo četrus vadītājus: Artūru Brokovski-Vaivodu
(no 2009. gada jūlija līdz novembrim), Nilu Freivaldu (no 2009. gada novembra līdz 2010. gada augustam), Aigaru Krastiņu (no 2010. gada augusta
līdz decembrim), Jāni Krastiņu (no 2010. gada decembra).
■ 2010. gada 29. decembrī Satiksmes ministrija kā JA akcionāre veic izmaiņas
uzņēmuma valdē: par valdes priekšsēdētāju ieceļ JA Hidrogrāfijas dienesta
vadītāju Jāni Krastiņu un par valdes locekli – Rīgas brīvostas ostas kapteiņa
vietnieku Artūru Brokovski-Vaivodu, kurš ilgus gadus pildījis JA valdes locekļa pienākumus un bijis valdes priekšsēdētājs.
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notikumi, fakti, kultūra
■ 2010. gadā Latvijas karoga kuģiem ārvalstu ostās inspekcijas veiktas 39

reizes. Ne reizi netiek konstatēti pārkāpumi, tāpēc Kuģošanas drošības
departamenta direktors Raitis Mūrnieks un Kuģošanas drošības inspekcijas vadītājs Artūrs Ošs izsaka pateicību kuģu īpašniekiem, kapteiņiem un
apkalpēm par godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret darbu.

2011. GADS
■ JA stratēģiskais plāns ir ieinteresēt kuģu īpašniekus reģistrēt savus kuģus

Latvijas Kuģu reģistrā.
■ Daudzus gadus Latvija ir tiekusies uz balto sarakstu, nu varam priecāties, ka

beidzot uz gadu tajā esam iekļuvuši, jo mūsu karoga kuģi nav aizturēti un
tiem par pārkāpumiem nav izteikti aizrādījumi.
■ 2011. gada 12. augustā Latvija pievienojas Starptautiskajai konvencijai par
darbu jūrniecībā (MLC), kuras ratifikācijas process iesākās jau 2006. gadā.

2012. GADS
■ Latvijas Jūras akadēmijas 2012. gada ziemas izlaidumā kuģu vadītāja diplo-

mu saņem pirmais vidusskolēnu konkursa „Enkura” dalībnieks.
■ Hidrogrāfijas dienests atzīmē 20 gadu jubileju.
■ No 2012. gada 23. līdz 27. aprīlim Monako notiek Starptautiskās Hidrogrāfi-

jas organizācijas (IHO) 18. konference, ko vada Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš.

2013. GADS
■ 22. maijā Ainažu jūrskolas muzejā notiek ikgadējais Latvijas jūrnieku salido-

jums, kura laikā tiek atvērta JA un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas izdotā grāmata „Latvijas bākas”. Tas ir izdevums ar māksliniecisku, informatīvu un arī vēsturisku vērtību. Grāmata „Latvijas bākas” nodota
Tautas grāmatu plauktam.
■ Jūrnieku reģistrs iegulda lielu papildu darbu, strādājot ar jūrniekiem, jūrniecības mācību iestādēm un mācību centriem, kā arī rīkojot seminārus
STCW konvencijas Manilas grozījumu ieviešanai.
■ Sāk iznākt JA žurnāla „Jūrnieks” atjaunotais variants.
■ JA Jūrnieku reģistrs 2013. gada nogalē veic pētījumu par Latvijas jūrnieku
profesionālās sagatavošanas sistēmas ilgtspēju. Pētījuma gaitā tiek apstrādāti dati no JR jūrnieku sertificēšanas datubāzes, kā arī iegūts darba devēju
vērtējums par Latvijas jūrnieku nodarbinātību.

2014. GADS
■ Jau astoto gadu JA, sadarbojoties ar jūrniecības nevalstiskajām organizāci-

jām, jūrniecības mācību iestādēm, ostām un privāto biznesu, rīko konkursu
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notikumi, fakti, kultūra

■

■
■
■

vidusskolēniem „Enkurs”. Īpaša pateicība 2014. gadā pienākas individuālajam ziedotājam Pāvelam Rebenokam.
Līdz ar Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par jūrnieku veselības
atbilstību darbam uz kuģa” stāšanos spēkā Latvijā veiksmīgi ieviestas
2010. gada STCW konvencijas Manilas grozījumu prasības.
Jūrnieku reģistrs veic pētījumu, lai apzinātu audzēkņu un pasniedzēju viedokli par esošo jūrniecības izglītības programmu īstenošanu.
JR sāk darbu pie jaunas jūrniecības izglītības koncepcijas izstrādes.
Ierindā stājas jaunais hidrogrāfisko mērījumu kuteris „Sonārs”, ko JA iegādājusies, lai nomainītu līdz šim ekspluatēto „Blesser 510” tipa kuteri.

Satiksmes ministri: Jānis Janovskis, Andris Gūtmanis, Vilis Krištopans,
Anatolijs Gorbunovs, Roberts Zīle, Ainārs Šlesers, Krišjānis Peters, Kaspars
Gerhards, Uldis Augulis, Aivis Ronis un pašlaik Anrijs Matīss.
SM Jūrniecības (tagad Jūrlietu) departamentu vadījuši: Gunārs Šteinerts, Imants Sarmulis, Jānis Butnors, Aigars Krastiņš, pašlaik Laima Rituma.
JA direktori (valdes priekšsēdētāji): Bruno Zeiliņš, Ansis Zeltiņš, Artūrs
Brokovskis-Vaivods, Nils Freivalds, Aigars Krastiņš, pašlaik Jānis Krastiņš.
LJS valdes priekšsēdētāji: Gunārs Šteinerts, Miķelis Elsbergs, Antons
Vjaters. ■

LJG 2014

504

gg.indd 504

3/9/15 9:34:38 PM

PRO MEMORIA

VLADIMIRS EINIŅŠ
01.07.1936.  10.01.2014.
Mūžībā aizgājis Vladimirs Einiņš – cilvēks, kurš savā dzīvē izgājis caur uguni
un ūdeni. Dzimis Baltkrievijā, 1943. gadā kopā ar ģimeni atgriezies Latvijā,
izmācījies par kuģu vadītāju, bijis matrozis, zvejnieks un kapteinis, ilgus gadus arī zvejnieku kolhoza „Boļševiks” priekšsēdētājs, vēlāk – zvejnieku akciju
sabiedrības „Kursa” padomes priekšsēdētājs. Vadījis gan vietējās zvejas flotes
kuģus, gan ekspedīcijas flotes kuģus, gan arī zvejas saldētājtraleri „Dzintarzeme“. Viņa vadībā 1988. gada novembrī tika dibināta Liepājas Tautas frontes
nodaļa, 1991. gadā bijis barikāžu dalībnieks, bet kā Augstākās Padomes
deputāts 1990. gada 4. maijā balsojis par Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas deklarāciju. Kopš 1997. gada Vladimirs Einiņš bija Liepājas ostas
loču kuģa „Austra” kapteinis.
Divu Triju Zvaigžņu ordeņu kavalieris Vladimirs Einiņš saņēmis arī pateicību
„Par mūža ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā”. Vēl pirms pavisam neilga laika viņš teica: „Nepazaudēt cerību! Bez tās dzīvot nevar. Es ar optimismu
un cerībām skatos nākotnē un esmu pārliecināts, ka pēc gadiem divdesmit,
kad manis šai saulē vairs nebūs, Latvijas jūrniecība joprojām būs dzīva. Man ir
cerība, ka Latvijas vārds nezudīs.”
Līdz sava mūža pēdējam mirklim Vladimirs Einiņš bija Latvijas patriots,
Latvijas Jūrniecības savienības biedrs, kapteinis, jūrnieks.
Patiesā cieņā pieminot Vladimiru Einiņu,
Latvijas Jūrniecības savienība
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PRO MEMORIA

IEVA CIMERMANE
10.06.1930.  12.06.2014.
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2008. gadā dienasgaismu ieraudzīja Ievas Cimermanes apjomīgākais un
nozīmīgākais darbs „Vīri un kuģi” (Liepupes (Pernigeles) novada kuģinieki no
17. gadsimta līdz 20. gadsimta sākumam). Autore pētījumus sāka 1990. gadu
sākumā, apsekojot arhīvus, muzejus, pētot baznīcu grāmatas, uzklausot daudzu cilvēku atmiņu stāstījumus, komplektējot vizuālo materiālu. Manuskriptu
viņa sāka rakstīt 2003., bet beidza 2006./2007. gadā. Toreiz autore dažās rindās rezumēja savas darba gaitas:
„Pēc Latvijas Universitātes Vēstures fakultātes beigšanas 1954. gadā kļuvu
par arheoloģi un muzeja zinātnisko darbinieci. Nostrādāju vairāk nekā 30 gadus Latvijas Valsts vēstures muzejā (tagadējais Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs). Piedalījos arheoloģiskajos izrakumos, arī pati vadīju, gatavoju zinātniskās publikācijas. Pārzināju muzeju krājumu glabāšanu. Aizgājusi pensijā,
iepazinu Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumu bagātības; tām pateicoties,
tapa šī grāmata.
Grāmata nav sākums, tā ir turpinājums darbam, ko 1930. gadu beigās,
strādādams toreizējā Rīgas pilsētas vēsturiskajā muzejā, sāka mans tēvs Rauls
Šnore. Viņš kājām apstaigāja Vidzemes jūrmalu, vāca materiālus un 1939. gadā muzejā iekārtoja Latvijas kuģniecības vēstures izstādi.
Kuram gan, ja ne man, bija pienākums rūpēties par to, lai Liepupes novada – mana tēva un vectēva tālbraucēja kapteiņa Pētera Šnores dzimtas šūpuļa – ļaužu rosīgā darba dzīve un pamācošā vēsture nenogrimtu aizmirstībā.”
Ieva Cimermane dzimusi 1930. gada 12. jūnijā Rīgā ievērojamu vēsturnieku,
numismātu un arheologu Elvīras un Raula Šnoru ģimenē (R. Šnore no 1936.
līdz 1941. gadam bija Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja, tag. Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejs, direktors). Ievu Cimermani iepazinu pirms četriem gadu
desmitiem, kad viņa bija kaimiņu muzeja (Latvijas Vēstures muzeja) galvenā
krājuma pārzinātāja. 90. gados tika uzsākti Šnores dzimtas un visas Liepupes
kuģinieku un kuģu vēstures pētījumi. Izpētes ceļš no Liepupes „Ūķu” mājām,
vēlāk no Cēsīm autori bieži veda uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
Latvijas kuģniecības vēstures nodaļu. Daudzu tūkstošu vienību lielais krājums
tika pilnībā izskatīts – atlasīti ar Vidzemi saistītie materiāli, kā arī atšifrēta
ne viena vien agrāk neprecīzi anotēta vai vispār nenoskaidrota fotogrāfija.
Pateicoties šim veikumam, tapa šķirkļi par Šnoru dzimtu un vairākiem citiem
vidzemniekiem 1998. gadā Rīgā iznākušajai enciklopēdijai „Latvijas jūrniecības vēsture 1850–1950”. Daudzi jūrnieki un jūrniecības darbinieki iepazina
Ieviņu, kā viņu daudzi sauca, dodoties uz kuģinieku salidojumiem Ainažos,
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jo pa ceļam iegriezās Liepupes „Ūķos”, kuras par savām dzimtajām mājām
sauca vairāki slaveni Šnoru dzimtas tālbraucēji kapteiņi un kuģīpašnieki. Viņa
bija zinoša vēsturniece, apveltīta ar mērķtiecību un lielām darba spējām, kā
arī inteliģents un taktisks cilvēks, nekad neuzsvēra sava darba nozīmīgumu,
likās, vairāk apbrīno citu pētnieku veikumu, nekad neizceļot savu ieguldījumu
Latvijas kuģniecības vēstures izzināšanā. Tiekoties ar viņu, bija sajūta, ka gadi
un laika zobs šo cilvēku neskar…
2014. gada 12. jūnijā Ieva Cimermane devās pie saviem senāk mūžībā aizgājušajiem senčiem, kuru vairums bija jūrnieki un vēsturnieki – jūrniecības
vēstures pētnieki. Viņas atdusas vieta ir Rīgā, Meža kapos, kur apbedīti vairāki
Šnorus dzimtas pārstāvji.
Ilze Bernsone,
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vadītāja

2014. GADĀ AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
JŪRNIECĪBAS DARBINIEKI
Nikolajs Zirdziņš
(1916.12.X – 2014.22.I)
Orentīns Stankevičs
(1937.30.VI – 2014.17.II)
Andrejs Brencsons
(1935.24.I – 2014.17.VII)
Ojārs Lācis
(1936.20.X – 2014.28.X)
Elmārs Vītoliņš
(1953.7.IV – 2014.1.XI)
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Viktors Andiņš
(1933.9.IV – 2014.26.VI)
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jubilāri

JŪRNIECĪBAS DARBINIEKI –
JUBILĀRI 2014!
85

70

Laimonis Plīrums

Ģertrūde Aniņa
Jānis Brūnavs
Guntis Tīrmanis
Māris Vīlips

80
Eduards Delvers
Uldis Mačs
Harijs Reitmanis
Jānis Štālbergs
Jānis Štrauhmanis
Valdis Uzārs
Jānis Vanags
Gunārs Zakss

65
Vladimirs Bogdanovs
Imants Burvis
Maija Migla
Edgars Murds
Andris Raņķevics
Ingrīda Vīlipa

75

60

Marta Aizsilniece
Aivars Baltvilks
Pēteris Brokāns
Oļģerts Brizgo
Valdis Dreimanis
Alberts Evertovskis
Oļegs Kolosovs
Kārlis Kukarāns
Aloizs Kundziņš
Jēkabs Laivenieks
Ivars Leitis
Kārlis Ludāns
Kornēlijs Rundāns
Ēriks Streičs
Broņislavs Tumans

Haralds Apogs
Pēteris Avotiņš
Pēteris Iesalnieks
Aigars Krastiņš
Juris Leimanis
Leonīds Loginovs
Elita Viliama

55
Andris Cekuls
Aleksejs Čurkins
Iveta Erdmane
Andrejs Umbraško

50
Gints Šīmanis
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PALDIES PAR SADARBĪBU
UN ATBALSTU!
Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomei
Rīgas brīvostas pārvaldei
Ventspils brīvostas pārvaldei
Liepājas SEZ ostas pārvaldei
Salacgrīvas ostas pārvaldei
Skultes ostas pārvaldei
Mērsraga ostas pārvaldei
Latvijas Jūras administrācijai
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Latvijas Kuģu īpašnieku asociācijai
Latvijas Jūras akadēmijai
Liepājas Jūrniecības koledžai
Latvijas Jūras spēkiem
Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrībai
Firmām
AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
SIA “Lapa”
AS “Liepājas osta LM”
SIA “BGS”
SIA “B.L.B. Baltijas termināls”
SIA “Eko osta”
SIA “Jūras projekts”
LSEZ “DG Termināls”
“Rīgas pasažieru termināls”
SIA „Hanza Jūras aģentūra”
SIA „Harbour Enterprise”
SIA „Det Norske Veritas”
Personīgi Antonam Ikauniekam
Paldies visiem, kas palīdzēja “Latvijas jūrniecības gadagrāmatas 2014”
sagatavošanā, neliedzot padomu, informāciju, fotomateriālus, kā arī
finansiāli atbalstīja tās izdošanu.

gg.indd 509

LJG 2014

509

3/9/15 10:07:08 PM

saturs

SATURA RĀDĪTĀJS
PRIEKŠVĀRDS
3
4

JĀMĀCĀS DOMĀT PLAŠĀK
2014. GADS – BAGĀTS JUBILEJU GADS LATVIJAS JŪRNIECĪBAI

JŪRNIECĪBAS SAVIENĪBA
14
22
33
34
37
46
54

ATSKATS UZ LJS KOPSAPULCI
VAJADZĪGI JAUNI UZDEVUMI UN JAUNI MĒRĶI
JŪRNIECĪBAS DARBINIEKIEM PATEICAS PAR
IEGULDĪJUMU LATVIJAS JŪRNIECĪBAS LABĀ
LJS BIEDRI PAR LATVIJAS JŪRNIECĪBAS SAVIENĪBU
TRIJU ZVAIGŽŅU ORDEŅA 5. ŠĶIRA KAPTEINIM ANTONAM IKAUNIEKAM
KUĢI PELDĒS VĒL ILGI
UZVĀRDS, KAS NEĻAUJ NOVIRZĪTIES NO KURSA

POLITIKA
58
66
70
74
83
86

CIK MAKSĀ EIROPAS POLITIKA?
PIRMAJĀ VIETĀ JĀBŪT KUĢOŠANAS DROŠĪBAI UN VIDES AIZSARDZĪBAI
„UZ SAVU DARBU BRISELĒ SKATOS KĀ UZ BIZNESA PROJEKTU”
ZIŅAS
ZIVSAIMNIECĪBĀ JAUNI AKCENTI – RAŽOTĀJU GRUPAS
UN LABVĒLĪGA ATTIEKSME PRET PIEKRASTI
ZVEJNIEKI NAV UN NEBŪS OTRĀS ŠĶIRAS ĻAUDIS

JŪRAS ADMINISTRĀCIJA
90
102
105
108
111
113
116
120
125
127
131
144
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LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJAS 20 GADI
IR PIENĀCIS KONSTRUKTĪVA DARBA LAIKS
JŪRAS ADMINISTRĀCIJA NOPIETNU IZAICINĀJUMU PRIEKŠĀ
PERSONĀLA INSPEKTORS – VIDUTĀJS STARP
DARBA DEVĒJU UN ŅĒMĒJU
JŪRNIEKU REĢISTRĀ DARBS VĒRSTS UZ MĒRĶI UN REZULTĀTU
KUĢOŠANAS DROŠĪBAS DEPARTAMENTĀ BANGOŠANĀS NORIMUSI
KUĢU REĢISTRĀCIJA IR UZTICĪBAS BIZNESS
HIDROGRĀFIJAS DIENESTS GATAVS PALIELINĀT DARBĪBAS JAUDU
KARTOGRĀFI VĒRTĒ PĀRMAIŅAS JŪRĀ UN KRASTĀ
BALTIJAS VALSTU JA SPECIĀLISTI APSPRIEŽ NOZARES AKTUALITĀTES
JA ZIŅAS
DARBINIEKI VĒRTĒ MOTIVĒJOŠOS FAKTORUS UZŅĒMUMĀ

IZGLĪTĪBA
146 TRĪSSIMT DEVIŅI ALBERTA DĀLDERI
156 DUNDAGAS (ĢIPKAS, MAZIRBES) JŪRSKOLA – VECĀKĀ KURZEMĒ
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165
180
190
196
202
210
223
228
230
231

RĪGAS JŪRSKOLAS – JUBILĀRES
AUGSTSKOLA SĀKAS AR STUDIJĀM, UN STUDENTS TAJĀ IR GALVENAIS
LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS ZĪMOLS IR JĀSAGLABĀ
PĒTĪJUMS „JŪRNIEKU SAGATAVOŠANAS
SISTĒMAS IEKŠĒJAIS VĒRTĒJUMS”
PĀRMAIŅĀM JĀNĀK
AR MORĀLU PALĪDZĪBU UN LABIEM VĀRDIEM VIEN NEPIETIEK
LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA JAUNO MĀCĪBU GADU
SAGAIDA AR JAUNIEM PLĀNIEM UN IECERĒM
LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA UN LIETUVAS JŪRAS AKADĒMIJA
SADRAUDZĪBAS PROJEKTA IETVAROS IEVIESĪS E-APMĀCĪBU
LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽAS ELEKTROTEHNIKAS
LABORATORIJAS MODERNIZĀCIJA
KONKURSS „ENKURS” PARĀDA LABUS REZULTĀTUS

JŪRNIECĪBA
238
240
245
248
252
254
256
260
266
267

JŪRNIECĪBAS ZIŅAS
KAD ROMANTIKA AIZIET OTRAJĀ PLĀNĀ
PROFESIONĀĻI SPRIEŽ PAR JŪRNIECĪBAS JAUTĀJUMIEM
ARODBIEDRĪBA – TĀ IR SISTĒMA DARBA TIRGŪ
LTFJA ITF AKCIJU NEDĒĻĀ LATVIJAS UN ZVIEDRIJAS OSTĀS
„LATCREWCOMPASS” IR GATAVS RISINĀT NOZARES PROBLĒMAS
DODOT GŪTAIS NEATŅEMAMS
DIVDESMIT DIENAS PIE VĪRA UZ KUĢA
JŪRNIECĪBAS OLIMPISKĀS SPĒLES
150 GADU PASAULĒ UN 20 GADU LATVIJĀ AR MISIJAS APZIŅU

JŪRAS SPĒKI
276
278
281
286

LATVIJA PIEDALĀS ES PRETPIRĀTISMA OPERĀCIJĀ ATALANTA
LATVIJAS KRASTA APSARDZE – PARAUGS CITĀM VALSTĪM
JŪRAS SPĒKU FLOTILE SAŅEM PIEKTO PATRUĻKUĢI – „RĒZEKNE”
„TĀLIVALDIS” DARBOJAS NATO 1. PASTĀVĪGAJĀ
JŪRAS PRETMĪNU GRUPĀ

BALTIJAS JŪRA UN VIDE
288
292
294
297
298

HELCOM PIEŅEM JAUNU KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJU
PAR IESPĒJAMO SLĀPEKĻA EMISIJU NOTEIKŠANU BALTIJAS JŪRAI
PAR GAISA PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM
SAUDZĪGA ATTIEKSME PRET VIDI UN CILVĒKIEM
JŪRU NEVAR IEGROŽOT

OSTAS
304 LIKUMDEVĒJI NEIEKLAUSĀS NOZARES VAJADZĪBĀS
306 SKLOIS PROJEKTS – OSTU KONKURĒTSPĒJAI UN KUĢOŠANAS DROŠĪBAI
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308
311
316
322
328
331
344
350
362
370
372
376
381
385

PADZIĻINĀS KUĢOŠANAS CEĻU RĪGAS JŪRAS LĪCĪ
„TRANSRUSSIA 2014” PAR POLITIKU CENŠAS NERUNĀT
SADARBĪBAS PARTNERI UN IESPĒJAS
STATISTIKA
VĒSTURE MĒDZ ATKĀRTOTIES
RĪGAS OSTAS ZIŅAS
BIZNESĀ DOTAIS VĀRDS IR SVARĪGĀKS PAR VISU
VENTSPILS OSTAS ZIŅAS
LIEPĀJAS OSTAS ZIŅAS
LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS SIA „DG TERMINĀLS”
SALACGRĪVAS OSTAI VĒL OZOLA MŪŽU
SKULTES OSTA – CETURTĀ LIELĀKĀ LATVIJĀ
PANĀKUMUS NOSAKA SPĒJA IESKATĪTIES NĀKOTNĒ
„HARBOUR ENTERPRISE” STĀDĀ GODPRĀTĪGI

VĒSTURE
390 JŪRNIEKI UN JŪRNIECĪBAS DARBINIEKI – SIMTGADNIEKI
397 KĀDA KURZEMES SAIMNIEKDĒLA DZĪVE UN
DARBI – FRIDIS? EGLĪTE (1874? – 1961?)
410 JŪRNIEKU KRISTĪBAS
416 NOGRIMUŠĀS DZĪVES
427 BĒGĻU LAIVAS ARVIEN VĒL UZPLĒŠ ATMIŅU RĒTAS

NOTIKUMI, FAKTI, KULTŪRA
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438
442
445
451
453
460
464
468
471
472
473
475
476
481
487
498
491
493
496
505
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2014. GADA NOTIKUMI
KLAJĀ LAISTA AINAŽU JŪRSKOLAI VELTĪTA EIRO MONĒTA
LATVIEŠU PAŠAPZIŅAS KALVEI AINAŽU JŪRSKOLAI – 150!
MAESTRO: „VAI MĒS NEESAM PAZAUDĒJUŠI SAVU JŪRU?”
NAV DIVU CEĻU
PASAULĒ AUGSTĀKAJĀ CELTNĒ – ŠPROTES NO SALACGRĪVAS
KOLKAS BĀKA – JUBILĀRE
KOLKASRAGA MIGLAS TAURE
NOSTĀSTI PAR KOLKU
KOLKĀ JŪT EIROPAS ELPU
KATRAM DZĪVĒ JĀATROD SAVA BĀKA
PIEMIŅAS PLĀKSNE EGONAM LĪVAM
PIEMIŅAS VIETA DIVIEM GŪTMAŅIEM
ELITA DOMĀ, DIEVS DARA...
MIRKĻI, KAS VEIDO MŪŽĪBU
MĪLESTĪBĀ DZIMUSI GRĀMATA
„UZSKATU, KA GRŪTĪBAS JĀPĀRVAR VIEGLI”
TV RAIDĪJUMAM „LATVJI, BRAUCIET JŪRIŅĀ!” – 10 GADU
JŪRNIECĪBAS 25 GADU PIETURZĪMES
PRO MEMORIA
JUBILĀRI
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