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Priekšvārds

Sastādītajā priekšvārds

Nesen
tiku dzirdējis gudru

domu, ka interneta laik-

metā vairs nav ko ķēpā-
ties ar informācijas apmaiņu uz pa-

pīra, resp., grāmatu un laikrakstu

drukāšanu. Lai gan šī gadagrāmata
ir rokā paņemama, nevis uz ekrāna

apskatāma, jautājums joprojām ir

atklāts. Tehnikas progress rada da-

žādas pārdomas un problēmas. Sa-

vā ziņā tas ir līdzīgs jautājumam par

bāku nepieciešamību kuģu vadīša-

nai kosmisko navigācijas sistēmu un

elektronisko karšu laikmetā. Dzīvo-

sim - redzēsim.

Ir lielo desmitgadu jubileju laiks.

Desmit restaurētās neatkarības

gadi. Diemžēl okupācijas gados no-

darītie valstiskie bojājumi izrādīju-
šies daudz dziļāki un nopietnāki, tā-

pat kā tas ir ar pirmoreiz rūpīgāk ap-

skatītajām Brīvības pieminekļa
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Priekšvārds zvaigznēm. Paies krietns laiciņš un

būs vajadzīgs liels darbs, līdz tās va-

rēs no jauna apzeltīt.

Desmitgadu jubilejas var atzī-

mēt daudzas pēc padomju varas sa-

brukuma no jauna radītas valsts in-

stitūcijas. Desmit gadi daudzām

biedrībām un savienībām, arī dažām

veiksmīgākajām bankām, politiska-

jām partijām un pat avīzēm. Desmit

gadi, kopš varam runāt, ko domā-

jam, un nav vairs jādomā, ko runā-

jam. Desmit gadi, kopš uz visiem lai-

kiem apklusuši daudzi lieli rūpniecī-
bas uzņēmumi.

Dažiem, kas nevīžo nodarboties

ar biznesu, piemēram, pensionā-

riem, notikumi un situācija mūsu

valstī var nepatikt. Dažiem var nepa-

tikt, ka Latvijas Republikā ārsti pār-

kāpj Hipokrāta zvērestu, bet proku-
rori - Kriminālkodeksu, ka bērnu-

dārzu audzinātājām prasa augstāko

izglītību, bet ministriem var nebūt

pat vidējās. Taču tā ir šo dažuīpatņu

personīgā nelaime un problēma.
Nesen nekauņas ārzemnieki to,

kas notiek Latvijas Republikā, no-

sauca par state capture, kas nozī-

mējot valsts nozagšanu, sagrābša-

nu vai nolaupīšanu. Tiesa, mēs, ne-

cilie ļaudis jūtam, ka kaut kam (jeb

kādiem) pieder Latvija ar visām va-

rām - likumdošanas, izpildvaru, tie-

su varu un presi. Tomēr pilsoņa pie-
nākums no mums prasa būt optimis-
tiem un atcerēties, ka 30. gadu Čikā-

gā bija tāpat, bet vēlāk ASV tomēr

kļuva par tiesisku un demokrātisku

zemi. Pacietīsimies, dzīvosim 100 un

(ja vajadzēs) vēl vairāk gadu un sa-

gaidīsim šo sociālās taisnības un

labklājības valsti!

Jūrniecības nozarē arī savas ju-

bilejas. Desmit pastāvēšanas gadus

atzīmējusi Latvijas Jūras akadēmija.

Vēlam tai panākumus arī otrajā des-

mitgadē - nu jau no pilsētas centra

tālajā Daugavgrīvā! Jāsāk samieri-

nāties ar acīmredzamo faktu, ka

akadēmija nestrādā atmirstošās na-

cionālās jūrniecības atjaunošanai,

bet gan nodrošina jauniešus ar ār-

zemēs pieprasītu un labi apmaksātu

profesiju. Kvalifikācijas paaugstinā-

šanai vajadzētu pārtraukt lekciju la-

sīšanu latviešu valodā; to būtu liet-

derīgi aizvietot ar kādu absolventam

noderīgāku, piemēram, ar norvēģu

vai spāņu.

Nedaudz vairāk kā desmit ga-

dus pastāv un sekmīgi darbojas Lat-

vijas Jūrniecības savienība. Kopš

Jūras lietu ministrijas pārsteidzīgās

nolikvidēšanas 1993.gada novembrī

LJS ir vienīgā visu jūrniecības noza-

ru vienotāja šo nozaru vadītāju līme-

nī. Savienības darbība, neskatoties

uz savu sabiedriskas organizācijas

statusu (varbūt tieši pateicoties

tam?), bijusi sekmīga.

Atzīmējot desmitgadu jubilejas,

nedrīkstam nepieminēt arī šajā lai-

kā zaudēto un neizdarīto. Joprojām

nespējam un negribam ieviest jūr-
niecības koncepciju. Tagad gan tās

pieņemšanai būtu tīri deklaratīva

nozīme, jo šķiet, ka vilciens jau aiz-

gājis, resp., kuģi aizpeldējuši. PVAS

Latvijas Kuģniecība turpina grimt,

un neviens tai palīgā nesteidzas.

Liekas, atkal darbojas viduslaiku

krasta tiesības un krūmos noslēpu-
šies laupītāji gaida, kad bezpalīdzī-

gais avarējošais LX kuģis nonāks vi-

ņu varā.
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Priekšvārds1998.gada 2.jūlijā iznāca mūsu

vienīgās vispārējās jūrnieku un zvej-

nieku avīzes Jūras Vēstis pēdējais

numurs. Daudzu mīlētais (bet citu

neieredzētais) laikraksts nepie-

dzīvoja 10 gadu jubileju. Šīs avīzes

slēgšana šķiet visai simptomātiska,

jo tā mēģināja pārstāvēt neeksistē-

jošu parādību - vienotu Latvijas na-

cionālo jūrniecību. Savu ceļu pie

lasītājiem turpina pāris resoru avī-

zes ar šauru lasītāju loku.

Nosacīti uz desmitgadi varētu

atskatīties arī šī gadagrāmata; no-

sacīti tādēļ, ka līdzekļu trūkuma dēļ

tā iznākusi neregulāri. Pirmais grā-

matas laidiens bija veltīts 1989./90.g.

un iznāca 1991.gadā. Toreiz izdevējs

bija LKF Jūrniecības vēstures kopa,
kas tagad jau aizgājusi vēsturē. Šis

ir Latvijas jūrniecības gadagrāma-

tasB.laidiens. Nerunājot par finansu

līdzekļu piesaistīšanu, arī grāmatas

sastādīšana ir visai nepateicīgs
darbs. Šķiet, uzņēmumu un iestāžu

vadītājiem vajadzētu izmantot ie-

spēju atspoguļot savu darbību, taču

praksē atsaucība bieži ir niecīga.

Varbūt autorus atbaida tas pats, kas

rada sarūgtinājumu arī grāmatas

veidotājiem: gadagrāmata nenonāk

tirdzniecībā un līdz ar to daudziem

potenciālajiem lasītājiem nav pie-

ejama.
Vai demokrātija, tiesiskums un

taisnīgums Latvijā kādreiz uzvarēs?

Vai varas koridoros kādreiz sapratīs,

ka karogs uz tālbraucēja kuģa ir tik

pat nozīmīgs Latvijas vārda nesējs

pasaulē kā medaļnieks sportists vai

laureāts mākslinieks? Lai priekš-

vārdu beigtu ar kaut nedaudz opti-
mistisku toni, atbildēšu ar citātu no

LJS ilggadējā priekšsēdētāja kap-

teiņa Miķeļa Elsberga raksta šajā

pašā grāmatā: Pēc mantas dalīša-

nas perioda nešaubīgi sekos Latvi-

jas jūrniecības nozares atdzimšana!

Arvis Pope,

grāmatas sastādītājs

2000.gada 11.oktobrī



6

Valdemāra

laiks Krišjānim Valdemāram-

akadēmisku izpēti
K. Valdemāram -175

XVIII
gs. beigās un XIX gs.

pirmajā pusē Latvijas kā

cariskās Krievijas Bal-

tijas guberņas teritorijā ekonomisko

attīstību manāmi ietekmēja visas

lielvalsts iekšējā tirgus augšana un

rūpniecības apvērsuma sākums An-

glijā. Preču eksports uz Rietumeiro-

pas zemēm caur Rīgu un Liepāju pa-

lielinājās ar katru gadu. XIX gs. sā-

kumā preču apgrozījumā Rīga bija

otrajā vietā starp Krievijas impērijas

ostām, tūlīt aiz Pēterburgas. Rēķinā-

ja, ka Rīgas eksporta kopvērtība ir

3,5-4 milj. valsts dālderu, importa -

viens miljons. īpaši ārējā tirdzniecī-

bā radās pastiprināts pieprasījums

pēc lauksaimniecības produktiem.
Gadsimtu mijā nepieredzētos apmē-

ros tas palielinājās liniem, kaņepā-

jiem, labībai un kuģubūves materiā-

liem, to cenas gan Rīgas, gan

ārzemju tirgos nepārtraukti auga.

Augošā kapitālistiskā sabiedrī-

ba sasaistīja vienā veselumā pilsētu
un lauku ekonomiku, radīja latviešu

tautas ekonomiskās dzīves kopību -

vienu no latviešu nācijas izveidoša-

nās nepieciešamajiem priekšnosa-

cījumiem. Topošās latviešu biznesa

aprindas XIX gs. 50.-60. gados cīnī-

jās par feodālo ražošanas attiecību

un to palieku iznīcināšanu, par kapi-
tālistisko attiecību pilnīgāku izveido-

šanos - tātad objektīvi stāvēja sa-

biedrības progresa pozīcijās. Latvie-

šu jauno biznesa aprindu pārstāvju

stāvoklis bija īpatnējs tajā ziņā, ka

tiem vajadzēja cīnīties nevis pret

pašu tautas feodāļiem, bet gan pret

vācu baroniem, kas sešus gadsim-

tus bija turējuši latviešu tautu ne ti-

kai dzimtbūšanas jūgā, bet arī na-

cionālā apspiestībā.

Par topošo latviešu kapitālistu

ideologiem kļuva jaunlatvieši - pir-

mie akadēmiski izglītotie latviešu

jaunatnes pārstāvji. Lai gan jaunlat-

viešiem nebija kādas noteiktas or-

ganizācijas un vienotas program-

mas, XIX gs. 50.-60. gados tie bija

spēks, kas spēja cīnīties pret vācu

muižnieku un garīdznieku ideoloģiju.

Jaunlatvieši asi vērsās pret feodā-

lisma un dzimtbūšanas paliekām

Baltijas ekonomikā, politikā, tiesī-

bās, ideoloģijā un kultūrā, prasīja,

lai latviešu tauta tiktu atbrīvota no

vācu jūga un aizbildniecības, lai tā

gūtu brīvas attīstības iespējas Krie-

vijas impērijas sastāvā.

Jaunlatviešu kustību vadīja

Krišjānis Valdemārs (1825-1891),

kopā ar Juri Alunānu, Andreju Spā-

ģi, Krišjāni Baronu, Kasparu Biez-

bārdi, Frici Brīvzemnieku un citiem

domubiedriemturpinot Garlība Mēr-

ķēja apgaismības idejas. Jaunlat-

vieši pamatā bija liberāli reformistis-

ka nacionāla kustība, kas savas ide-

jas un centienus cerēja īstenot ar

cara valdības reformu palīdzību.

Konkrētajos vēsturiskajos un sociāli

politiskajos apstākļos tas bija vienī-
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Valdemāra

laiks
gais loģiski pareizais sa-

biedrības pārveides

ceļš, jo krasi revolucio-

nāram pavērsienam

Baltijas guberņu ie-

dzīvotāji nebija gatavi.

To neļāva arī trīskāršais

jūgs, kas spieda Baltijas

telpu - baltvācu muiž-

niecība, cara patvaldība

un jaundzimušais paš-

māju kapitālisms. Tādē-

jādi jaunlatviešu kustība

konkrētajā vēsturiskajā
vidē kļuva par vienīgo

progresu sekmējošo un

zināmu pozitīvu rezultā-

tu gūstošo spēku cīņā ar

ekonomiski un politiski
daudz pārāko pretinie-
ku.

Par galveno nācijas
tautsaimnieciskās pats-

tāvības noteicēju jaun-
latvieši izvirzīja brīvās

attīstības iespēju, uz-

svērdami zemnieku sīk-

saimniecības priekšrocības. Jāat-

zīst, ka K. Valdemārs, A. Spāģis un

citi viņu domubiedri pauž ļoti godī-

gu, subjektīvu agrārpolitikas risinā-

šanas ceļu, ticot tautas vienotībai,

atbalstam un pašpalīdzībai. K. Val-

demārs vēsturiskajā 1861. gada Me-

morandā dedzīgi propagandē brīvo

konkurenci un sīko zemes īpašumu:
«Sīkā zemes īpašuma radīšana

pēc iespējas plašākā nozīmē un ar

nosacījumiem kā pārējā Eiropā ir

Baltijas reformu sākums, pat to gal-
venais raksturs.»' Diemžēl cara val-

dības reformas nebūt nedeva iespē-

Krišjānis Valdemārs jaunība

(XIX gs. 50. gadu fotoattēls).

ju sasniegt jaunlatviešu vēlamo

mērķi - visu zemnieku nodrošināša-

nu ar zemi.

Balstīdamies uz angļu klasisko

politekonomiju, īpaši A. Smita mācī-

bu, K. Valdemārs, J. Alunāns, K.

Biezbārdis un citi uzstājās par ražo-

tājspēku attīstību, vietējo satiksmes

ceļu izbūvi, brīvu preču apmaiņu

starp Baltijas telpu un pārējām Krie-

vijas guberņām. Jaunlatviešu izprat-

nē ekonomiskās saites ar Krieviju ir

drošas un izdevīgas. Lielu ieguldīju-

mu šo tirdznieciski ekonomisko sa-

karu attīstībā īpaši devis K. Valde-

1 - Valdemārs K. Memorands//Latvijas vēstures avoti: 5 sej. R., 1939. 5. sēj. 222. Ipp.
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Valdemāra

laiks
mārs savā nenogurdināmībā, radot

gan Baltijas, gan Krievijas jūras
tirdzniecības floti.

Valdemāra tautu izglītojošie cen-

tieni vienoja tautsaimniecības un

kultūras, politikas un nacionālās ne-

atkarības cīņu. Būdams redzamā-

kais XIX gs. kuģniecības veicinātājs

Krievijā, K. Valdemārs vienlaikus ir

zemākās tautas izglītības sistēmas -

tautskolu un arodskolu, nacionālās

literārās valodas un bibliotēku izvei-

des darba attīstītājs. K. Valdemāra

personībā pārsteidz zināšanu encik-

lopēdiskums un globālā vispārde-
mokrātiskā darbība. Latviešu tautas

vēsturē vairs nerodam citu tik vispu-

sīgi darbojošos personību, kuras

centieni vainagotos ar tik redza-

miem sasniegumiem dažādu Krievi-

jā dzīvojošo nacionalitāšu atmodā.

Jaunlatviešiem veltīta samērā

plaša literatūra, galvenokārt vēstu-

riska, kultūrvēsturiska un literatūr-

vēsturiska rakstura sacerējumi. His-

toriogrāfiskie materiāli dalāmi balt-

vācu, latviešu vēsturnieku un t.s.

«marksistisko pētnieku» darbos.

Baltvācu historiogrāfijas pār-

stāvji bija pirmie jaunlatviešu darbī-

bas un uzskatu pētnieki. Daļa no vi-

ņiem asi kritizēja latviešu tautas ne-

atkarības centienus, noliedza jaun-
latviešu kustības lomu, iztēlodami to

par musinošu un graujošu, akadē-

miskajam sociālismam līdzīgu virzie-

nu. Šādas domas pamatā paustas A.

Tranzehe- Rozeneka darbā «Latvie-

šu revolūcija». Tomēr ļoti objektīvi

jāatzīst, ka baltvācu vēsturnieki īpa-

ši saredzēja un akcentēja jaunlat-

viešu darbības revolucionāro nozīmi

tā laika konkrētajos Baltijas vēstu-

riskajos apstākļos. Salīdzinājumā ar

«marksistu» pētījumiem, viņu dar-

bos krietni pārliecinošāk un zināt-

niskāk parādīts šīs kustības vispār-
demokrātiskais raksturs. Baltvācu

vēsturnieks Aleksandrs Tobiens

darbā «Agrārā likumdošana Vidze-

mē XIX gadu simtenī» raksta par

jaunlatviešu sakariem ar krievu de-

mokrātiskajām aprindām, apgalvo-

jot, ka jaunlatvieši esot pieķērušies
radikālām un demokrātiskām utopi-

jām, kas tolaik bijušas modē, un ka

viņu mērķis esot bijis agrārs apvēr-

sums, kam jāiznīcina visi muižnieki.3

Pārdomu vērts ir baltvācu historio-

grāfa Reinharda Vitrama vērtējums.

Viņš jaunlatviešus raksturo kā revo-

lucionāru kustību, kurai politiskajā

laukā bijis liberāli demokrātisks rak-

sturs.
4

Baltvācu vēsturnieku koncepci-

jas liek mums krietni pārskatīt paš-

māju vēsturnieku pēckara spriedu-

mus. Ja jau pat nacionāls un šķi-

risks latviešu tautas pretspēks, kāda

bija vācu muižniecība Baltijā, atzina

jaunlatviešus par revolucionāriem,

nav nekāda pamata piekrist «mar-

ksistu» vēsturniekiem tos vērtēt tikai

kā buržuāziski nacionālistisku refor-

mistisku kustību. Galu galā ir jāatzīst
baltvācu vēsturnieku lielais veikums

2
- Transehe - Roseneck A. von. Die Lettische Revolution/Mit einem Gebitvvort von Professor

TheodorSchieman._Berlin, 1906_5. 79-80.
3
- Tobien A. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert: 2 Bande._Riga, 1911_ll

Band._S. 260_261.
4

-Wittram R. Baltische Geschichte, 1180-1918._Mūnchen,1954_5.205-206.;VVittram

R. Geschichte der Baltischen Deutschen._Stuttgart_Berlin, 1939_5.162.
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Valdemāra

laiks

latviešu nacionālās kustības izpētē,

ierādot viņiem pienākošos vietu Lat-

vijas kultūrvēsturē, jo daudzie pēc-

kara spriedumi izdarīti, balstoties uz

baltvācu vēsturnieku centīgo un

skrupulozo pētījumu un savāktās in-

formācijas bāzes rezultātiem. Jaun-

latviešu kustības izpēte ārzemēs

vienmēr bijusi aktuāla, to liecina arī

1985. gadā Stokholmā izdotais XIX

gadsimta Baltijas vēstures pētī-

jums.5

Latviešu pirmskara vēsturnieki

jaunlatviešu kustību pamatā saistīja

ar neatkarīgas Latvijas valsts izvei-

des vēlmi. Latvijas Republikas laikā

literatūrvēsturnieks Teodors Zei-

ferts jaunlatviešos saskatīja svaba-

dības un patstāvības centienus.6 At-

zīmēdami šīs kustības progresīvo lo-

mu, vairāki vēsturnieki tomēr jaun-
latviešiem pārmet pārlieko orientē-

šanos uz austrumiem, nepiedod
tiem krievisko orientāciju. Ar šādu

uzskatu aprobežotību sirgst Alfrēds

Goba7

un Ernests Blanks8.

Patiesībā objektīvi jāatzīst, ka

tieši 20. un 30. gados tiek veikti vis-

plašākie jaunlatviešu kustības pētī-

jumi visā tās zinātniskās apzināša-

nas vēsturē. Vienojošais te neno-

liedzami ir arī Latvijas Republikas

valdības propogandētais latvis-

kums un latviskās domas prioritāte,

tautas senvēstures un jaunākās
vēstures izpētei veltītā pienācīgā
uzmanība.

Valdemāra kultūrizglītojošā un

tautsaimnieciskā mantojuma izvēr-

tēšanā rosinošs faktors bija plašā

viņa simtgades atzīmēšana. Valde-

māru pamatoti dēvē par latviešu na-

cionālās kustības celmlauzi, par ie-

vērojamāko XIX gadsimta Latvijas

inteliģentu. Literatūrvēsturnieks

Antons Birkerts 1925. gadā publicē-

ja pagaidām visplašāko monogrāfiju

par jaunlatviešu kustības tēvu -

«Krišjānis Valdemārs un viņa cen-

tieni».9 Tā daudzējādā ziņā balstās

uz Āronu Matīsa pētījumu «Krišjānis
Valdemārs savā dzīvē un darbā»,

kas operatīvi iznāk jau gadu pēc

Valdemāra nāves.
10 1925. gadā pa-

rādās vairāku Valdemāra laika un

domu biedru atmiņu publicējumi. 11

1936. gadā Latvijas Universitā-

tes Studentu padomes grāmatnīcas

apgāds uzsāk «Krišjāņa Valdemāra

Rakstu» izdošanu, diemžēl no iece-

rētajiem astoņiem sējumiem iznāk

tikai divi.
12

1938. gadā vienā sējumā
tiek izdota K. Valdemāra rakstu izla-

se.
13 Jāatzīst, ka laikā līdz Latvijas

5
- National Movements m the Baltie Countries during the 19th Century._Stockholm, 1985.

6

-ZeifertsT. Latviešu rakstniecības vēsture: 2 sēj._R., 1930_2.5ēj._17.Ipp.
7
- Goba A. Divas leģendas//Daugava._l93o_Nr.7_835-858. Ipp.

8
- Blanks E. Latvju nacionālā doma sadzīves cīņu ugunīs._R., 1923_30.Ipp.

9
- Birkerts A. Krišjānis Valdemārs un viņa centieni._R., 1925_352 Ipp.

10
- Aronu Matīss. Krišjānis Valdemārs savā dzīvē un darbā._Jelgava, 1892_54Ipp.

11
- Zandbergs A. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru._R., 1925_64 Ipp.; atkārtoti 1928.g.;Līgotņu

Jēkabs. Krišjānis Valdemārs._R., 1923_861;Kreicbergs J. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru._R.,
1925_48 Ipp.; Velmē J. Krišjānis Valdemārs un viņa darbs._R., 1925_20 Ipp. v.c.

12

-Valdemārs K. Raksti: 2 sēj._R., 1936_1. sēj._367 Ipp.; Valdemārs K. Raksti: 2 sēj._R., 1937_2.

sēj._ssl Ipp.
13

- Kr. Valdemāra rakstu izlase._R., 1938_362Ipp.
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laiks
neatkarības atjaunošanai 1991. ga-

dā K. Valdemāra darbu publicēšanā

un veikuma apzināšanā netika izda-

rīta pat ceturtā daļa no tā, ko pavei-

ca Latvijas Republikas laikā.

Tā saucamajā «marksistiskajā»

historiogrāfijā viens no pirmajiem

jaunlatviešu vērtējumiem dots Pēte-

ra Stučkas rakstā «Tautību vai šķiru

cīņa». 14

Jaunlatviešu kustības sākumu

P. Stučka saista ar K. Valdemāra

1848. gadā dibināto Ēdoles jauniešu

pulciņu («Baltijas jūras izsmelšanas

biedrību») un nosauc tos par zem-

nieku «dumpības» ideologiem.
Jaunlatviešus vērtē arī K. Landers,

J. Jansons (Brauns), E. Eferts—Klu-

sais. Viņuprāt, šī kustība raksturīga

ar reforismu un mērenu demokrātis-

mu. Pirmskara marksistiskajā histo-

riogrāfijā nerodam klaji naidīgus un

noliedzošus jaunlatviešu kustības

vērtējumus.

Pēc Otrā pasaules kara jaunlat-
viešu izvērtē kļūst aizvien sarežģītā-
ka un pretrunīgāka. Blakus patiesi

godīgu autoru vēsturiski objektī-
viem pētījumiem (J. Veinbergs, G.

Libermanis) 16 parādās nepamatoti

vulgārsocioloģiski raksti. Staļinisms

Latvijā atstāj drausmas pēdas arī

jaunlatviešu izvērtēšanā. Izveidojas

divas atšķirīgas pamatkoncepcijas.

Akadēmiķi K. Strazdiņš un J. Kras-

tiņš jaunlatviešus traktēja kā liberā-

ļus un buržuāzijas interešu paudē-

jus, pielīdzināja tos nacionālistiskās

buržuāzijas ideologiem.
16 E. Sokols

un V. Samsons, kā arī ekonomiskās

domas vēstures pētnieki P. Dzērve

un G. Libermanis (viņiem pievieno-

jās arī pazīstamais akadēmiķis Jā-

nis Zutis) jaunlatviešus raksturoja

kā apgaismotājus un demokrātus, jo

viņi pauda visas tautas, visas latvie-

šu zemniecības intereses cīņā pret

vācu muižniecības feodālo kundzī-

bu, par latviešu sabiedrības pie-
saistīšanu Eiropas kultūras tradīci-

jām.17

50. gadu otrajā pusē Latvijas

presē izvērtās plaša diskusija par

jaunlatviešu kustības jautājumiem,
diemžēl tās zinātniskai un vēsturis-

kai izvērtei durvis aizcirta Latvijas

okupantu roklaižas A. Pelšes darbī-

ba. Pēc viņa norādījuma žurnāla

«Padomju Latvijas Komunists» 1960.

gada 1. numurā parādījās raksts

«Par jaunlatviešu kustības raksturu

un par diskusiju šajā jautājumā».
18

Klaji kangariskais materiāls brīdinā-

ja, ka jaunlatviešu kustības atzīšana

var novest līdz latviešu buržuāziskā

nacionālisma atdzimšanai. Tā zināt-

14
- Stučka P. Tautību vai šķiru cīņa//Atvases.J9o7_Nr. 1._47. Ipp.

15
- Veinbergs J. Krišjānis Valdemārs Edolē._R., 1948_48 Ipp.

,6
- Krastiņš J. 1905. gada revolūcija Latvijā._R., 1950_52. Ipp.; Strazdiņš K. Jautājumāpar lat-

viešu buržuāziskās nācijas izveidošanos//LPSR ZA Vēstis._l9s2_Nr. 3_54. Ipp.

'7
- Sokols E. Par latviešu nacionālās literatūras sākumiem//Literatūraun Māksla._l9ss_l3.

febr.; Sokols E. Dažas piezīmes par jaunlatviešu kustības izpratni//Karogs._l9s6_Nr. I_lll.

Ipp.; Dzērve P. Koordinācijas sanāksme par ekonomiskās domas vēstures jautājumiem Balt-

ijā//LPSR ZA Vēstis._l9s4_Nr. 9J43.-151. Ipp.
18

- Bumbiers J., Graudiņš X., Krastiņš J., Miške V., Samsons V., Sokols E., Strazdiņš X., Vales-

kalns P., Zutis J. Par jaunlatviešu kustības raksturu un diskusiju šajā jautājumā//PadomjuLat-

vijas Komunists._l96o_Nr. 1J5.-21. Ipp.
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laiks

K. Valdemārapieminekļa atklāšana Ventspilī 2000. gada 28. jūlijā

(atklāj A. Lembergs un akadēmiķis J. Stradiņš).
Gata Dieziņa (A.F.I.) foto

niska diskusija tika pārsvērsta par

ļaunu politisku farsu, jo vairāki rak-

sta «autori» nemaz nezināja par šā-

da materiāla tapšanu, viņi savu pa-

rakstu ieraudzīja tikai žurnāla sle-

jās.'
9

Par laimi vēl pirms Latvijas ne-

atkarības atgūšanas parādījās ar-

vien nopietnāki vērtējumi. Tā vēstur-

nieks H. Strods uzsvēra, ka Valde-

māram kā jaunlatviešu kustības tē-

vam XIX gadsimta vidū bija vispār-

demokrātiska, pārveidojoša un re-

volucionāra nozīme.
20

Šajā gaisotnē Valdemāra izvēr-

tējums dots arī K. Lūša un šo rindu

autora sastādītajā K. Valdemāra

darbu izlasē «Tēvzemei», kas iznāca

1991. gadā. 1995. gadā dienasgais-

mu ieraudzīja krājums «Krišjānim
Valdemāram - 175. Apceres, raksti,

vēstules», divus gadus vēlāk -

«Krišjānis Valdemārs un «Pēterbur-

gas Avīzes»».

Šie Latvijas Jūrniecības fonda

un SIA «Jūras Vēstis» izdevumi (sa-

stādītāji K. Lūsis, G. Šīmanis) ir kaut

nedaudz aizpildījuši to robu, kas vi-

sus okupācijas gadus bija jūtams K.

Valdemāra atstātā mantojuma pub-

licēšanā un apzināšanā.

1997. gadā, pateicoties Latvijas

Valsts vēstures arhīva darbinieku

pūlēm un Rīgas Ostas pārvaldes at-

balstam, tika izdota ilgākā laika pos-

mā tapušā akadēmiskā vēstures do-

kumentu kopojuma «Krišjānis Valde-

mārs. Lietišķā un privātā sarakste»

1 - Ducmanis M. Ka zinātnisku diskusiju pārvērta par (aunu politisku farsu: Saruna ar akadē-

miķi V. Samsonu//Cīņa._l939_2l. febr.
20

- Strods H. Jaunlatviešu tēvs//Dzimtenes balss._l9Bs_2C. dcc.



12

Valdemāra

laiks
pirmā daļa «Krišjāņa Valdemāra vēs-

tules». Neapšaubāmi šis ir vērienī-

gākais K. Valdemāra atstātā epistu-
lārā mantojuma pētījums, zīmīgs de-

vums jaunlatvieša filozofiskās do-

mas izpētē neatkarīgajā Latvijā.
Vēl arvien savu aktualitāti nav

zaudējis uzstādījums sarīkot plašu

zinātnisku diskusiju un Eiropas mē-

roga vēsturnieku konferenci, lai pa-

tiesi objektīvi izanalizētu visus jaun-
latviešu plusus un mīnusus. Cerams,

ka tā dotu pozitīvu un paliekošu
K. Valdemāra un vina domubiedru

vērtējumu.

Viss iepriekš minētais nepār-

protami liek secināt, ka Krišjānis

Valdemārs prasīt prasa akadēmisku

izpēti - kā jūrlietu, tā leksikogrāfijas

un tautskolu attīstības veicināšanā.

XIX gs. vidū K. Valdemāra uzsā-

ktais tautas apgaismības darbs ir

nezūdoša vērtība daudzpostītās lat-

viešu tēvzemes un tautas vēsturē,

ko pats jaunlatvietis apliecinājis vis-

notaļ skopiem vārdiem:

«Trīs lietas mums pār visu citu ir

vajadzīgas: pirmā kārtā - skolas, ot-

rā kārtā - skolas un trešā kārtā -

skolas.»21

Gints Šīmanis

2

' - ValdemārsK. ParskolānV/Raksti: 2 sēj._R., 1936 J.sēj._3o6.lpp.
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Zirgā vai ratos?

Pārdomas par Rīgas dibināšanu

Par
to, vai bīskaps Alberts

1201.gadā lika pamatus

Rīgai tukšā laukā vai vie-

tējo līvu ciematā, strīdi nerims ne-

kad, jo ne viens, ne otrs viedoklis

nav neapstrīdami pierādāms. Šobrīd

virsroku ņēmusi tukšās pļavas versi-

ja, jo pilsētas jubilejai par atskaites

punktu esam pieņēmuši bijušā Brē-

menes domnieka leģendārās izdarī-

bas ar krustu un mūrnieka ķelli. Pret

šādu pieņēmumu nebūtu ko iebilst,

jo tādējādi iespējams precīzāk no-

teikt pilsētas dzimšanas dienas

krāšņo svinību gadu un pat mēnesi.

Pārdomas rada kas cits. Kādā veidā

Alberts Bukshevdens ieradās Rīgu
dibināt: jāšus zirgā bruņinieku pava-

dībā vai ratos mūku sabiedrībā?

Jautājums retorisks, jo vēstures lie-

cības norāda, ka vācu tirgotāji kolo-

nizēt Daugavas krastus braukuši pa

jūru. Palasīsim kaut to pašu Indriķa

Hroniku. Sauszemes ceļš nelielai tir-

gotāju grupai, lai arī karavīru pava-

dītai, tolaik nebūtu iespējams vietē-

jo cilšu kareivīguma dēļ. Tātad visa

pirmsākums bija krusts un kuģis.

Krustu atveda ar kuģi, Rīgas formā-

lie dibinātāji un nākošie kungi at-

brauca ar kuģi.

Amerikas atklāšanas piecsimt-

gades svinību būtiska sastāvdaļa bi-

ja burinieki - gan Kolumba kuģu at-

darinājumi, gan mūsdienu jahtu un

lielo burinieku regates un parādes.

Laikmetu

sasauces
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(Arī 1892.g.atzīmētās četrsimtgadu

jubilejas nagla bija Kolumba karave-

lām līdzīgi kuģi.) lepazīstoties ar Rī-

gas 800. gadadienas jubilejas pasā-

kumu plānu, mēs velti meklēsim tur

ko saistītu ar kuģiem, jūrniekiem vai

vispār ar jūru. Teatrālie bīskapi un

bruņinieki tomēr ieradīsies jāšus!

Protams, Alberts Bukshevdens

nav Kristofors Kolumbs, tāpat kā

Vidzeme nav Amerika. (Lai gan Rī-

gas gaidāmās jubilejas svinības, kā

jūtams, tikai nedaudz atpaliks no

1992.gada vasaras notikumiem Ņu-

jorkā.) Tomēr kādu sasaiti ar jūru
svētku scenārijā vajadzētu pare-

dzēt.

Atstājot šīs sasaites trūkumu uz

svētku rīkotāju sirdsapziņas, mēģi-
nāsim vismaz gara acīm skatīt ku-

ģus, ar kādiem ģermāņi brauca ko-

lonizēt Livoniju un pie viena dibināja

Rīgu.

Ziņas par 12.un 13.gadsimtu mi-

jas vācu pilsētu kuģiem diemžēl nav

tik drošas kā par Amerikas atklājēju
buriniekiem. Kolumbs izbrauca trīs

gadsimtus pēc Alberta, tādēj viņa

karavelas ir izdevies restaurēt piln-
ībā. Tomēr arī par agrākiem laikiem

arheologi un vēsturnieki ir ko uzzi-

nājuši.

Vikingu laikiem paejot, viņu sla-

venās laivas nepazuda, taču tika

pārveidotas. Radās t.s.normāņu ku-

ģis - vienmasta burinieks, kuram

vienīgā taisnā bura bija galvenais

dzineklis, atstājot airiem otršķirīgu
lomu. Radniecība ar vikingu kuģiem

uzskatāmi izpaudās burinieka kor-

pusa slaidumā jeb lielajā garuma-

platuma attiecībā, kā arī vadņu for-

mā -tie bija vienādi. Stūrēja ar lai-

vas sānos - parasti pie labā borta -

piekārtu lielu airi.

Tirdzniecībai šie garie normāņu

jeb skandināvu kuģi nebija visai pie-

mēroti, jo tajos bija maz kravas tel-

pu. Preču masveida transportam

vairāk noderīgi bija frīzu koges, kuru
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korpusu garuma attiecība pret pla-

tumu un dziļumu bija apmēram 3:1:

1. Šo burinieku dzimtene bija Zie-

meļjūra, taču ap 1200.gadu tie jau

brauca arī Baltijas jūrā. Koges bija

samērā lēni un neveikli burinieki, tā-

dēļ šķiet likumsakarīgi, ka kuršu un

sāmsaliešu sirotājkuģi - pvraticas-

tos palaikam aplaupīja un sagūstīja
vai nogremdēja.

Vācu jeb ģermāņu vienīgā osta

un kuģubūves vieta Baltijas jūrā

12.gadsimta beigās bija Lībeka. Kādi

izskatījušies šeit būvētie kuģi, vēstu-

res avoti klusē. Zināms tikai tas, ka

arī tie braukuši uz Livoniju un nav bi-

juši līdzīgi kogēm.
Par labu pieņēmumam, ka bīs-

kaps Alberts ieradies Rīgā (vai tās

dibināšanas vietā) tieši ar kogi , ru-

nā vairāki apstākļi. Viņa jūras ceļo-

jums sākās Brēmenē, tātad Ziemeļ-

jūrā, kur koges jau bija plaši pazīsta-

mas. Lielākam ceļotāju skaitam ko-

ge bija piemērotāks kuģis, bez tam

tajā varēja iekraut lielāku daudzumu

preču - nav izslēgts, ka Alberts ar

pavadoņiem vispirms piestājuši Vis-

bijā Gotlandes salā, kas tolaik bija

Baltijas tirdzniecības centrs.

Koges tipam piederējis arī t.s.

Rīgas kuģis, kura atliekas atraka Rī-

gas senās ostas vietā - Alberta lau-

kumā 1938.gadā. Diemžēl, vēstur-

niekiem tā arī neizdevās vienoties

par to, vai šis kuģis nogrimis pirms
vai pēc pilsētas formālās dibi-

nāšanas, un līdz arto atradums ne-

kādu papildus skaidrību nenesa. Pa-

ti senākās ostas vieta Rīdzenes upē

šodien visu aizmirsta un pamesta.

Domājams, drīz te ierīkos autostāv-

vietu...

Attēlā redzamais koges mode-

lis, kurš apskatāms Rīgas vēstures

un kuģniecības muzeja ekspozīcijā,

jau attiecināms uz laiku pēc Alberta

brauciena - 13.gadsimta beigām vai

pat 14.gadsimta sākumu. Kuģim jau
ir ahterī piekārta stūre un aizsardzī-

bai domātas, ar pils mūriem līdzī-

giem izrobojumiem aprīkotas plat-
formas jeb kastelas. Uz tām bruņi-

nieki vicināja zobenus, no tām kara-

kalpi šāva bultas. Pakaļējā platfor-

ma bez tam noderēja kā patvērums

stūrmanim. Aizklājot sānu spraugas

ar buru audeklu, veidojās jau kas lī-

dzīgs pirmatnējai stūres mājai.

Acīmredzot bīskaps būs izticis bez

šīm modernajām ērtībām...

Arvis Pope

Literatūra: Malvess R. Senās Latvijas

kuģniecības vēsture. (Mašīnraksts Rīgas

vēstures un kuģniecības muzejā.) R., 1940
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Visnotaļ
ķecerīgs jautā-

jums, jo pretendē aiz-

skart mūsu tautas pa-

audžu paaudzēs kultivēto pozitīvo

un vienīgo par pareizu uzskatāmo

atbildi. Taču vērtējot atjaunotās

Latvijas Republikas centienus

saukties par jūras valsti, godīgi

jāatzīst - pastāvošajai varai ir pil-

nīgi vienalga, vai uz kuģiem, kuri to-

mēr kaut kādā ziņā ir saistīti ar Lat-

viju, brauc latvieši, krievi, ukraiņi

vai filipīnieši. Pat reizēs, kad dzie-

dam «Pie jūras dzīve mana», bizne-

sa ļaudis klusībā nosmīn- jūrniecī-
bai patlaban ir ļoti maza saikne ar

latviešu valodu un latvietību.

Jūrnieks - tas ir internacionāls

«produkts», kuram Latvijā prasa

nevis valsts, bet angļu valodas zi-

nāšanas. Te naudas vienība nav

lats, taču nejauksim principus -

ASV dolārs finansēs nebūt neizsa-

ka to pašu, ko sauszemnieks saprot

ar jūras kilometrāžu, ko te kopš
sendienām nosaka jūras jūdzēs.

Krišjānis Valdemārs

jūrā redzēja turību

Kamēr Valdemāra pētnieki vēl

arvien lūko, vai vārdus «Latvji,
brauciet jūriņā!» patiesi pirmais ir

teicis Krišjānis Valdemārs, mums

nāktos atcerēties, ka tieši viņa ie-

rosmē dibinātās zemnieku jūrsko-
las īsā laikā pagājušā gadsimta bei-

gās pārvērtās par latviešu jaunka-

pitālistu «kadru kalvi». Ja Valde-

mārs jūrā braukšanu jau kopš sa-

viem Liepājas augstākās apriņķa

skolas ģimnāzista gadiem uzskatīja

par turības nesēju mazizglītotajiem

tautasbrāļiem (jā, un arī igauņiem,

krieviem - visplašākajām tautībām

un nacionalitātēm), šķiet, zemē me-

tama šī nodarbe nav arī mūsu die-

nās.

Itin bieži, tiekoties ar latviešu

jūrniekiem, izkristalizējas atziņa -

jūras darbs tomēr ir daudz vairāk

izsakošs, nekā sauszemniekam sā-

kumā liekas. Ja Valdemārs jūrnieka

misijā redzēja iespēju iepazīt pa-

sauli, pašam ar savām acīm pārlie-

cināties par daudz demokrātiskā-

kām sabiedriskajām iekārtām, nekā

tas toreiz bija cariskās Krievijas

Baltijas guberņās, mūsdienu jūr-

nieks, par spīti tam, ka «krasta žur-

kas» bez īpašas piepūles nu jau

pelna vairāk nekā «okeānu vagotā-

ji», tomēr kā pirmo vērtību vēl ar-

vien nosauc šī aroda romantiku, ti-

kai tad naudu un šipšandlera lēti

pārdotās preces.

Latviešu jūrnieki nemīl daudz

diskutēt par nacionālām problē-

mām, jo uz kuģa visi ir kā viena lie-

la ģimene. Ja tā nav, nevedas

darbs un visnotaļ var tikt apdraudē-

ta kuģošanas drošība. Atmodas ga-

dos pavīdējusī doma par īpašu lat-

viešu apkalpju veidošanu uz mūsu

valsts kuģiem, šķiet, aizgājusi līdz

ar Latvijas karogu, kurš nu jau tirdz-

niecības flotē kļuvis par retumu.

Šodien Latvijas kuģi brauc zem Kip-

ras, Libērijas un Maltas karogiem.
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Un diezin vai radīt īpašus siltumnī-

cas apstākļus mūsu jaunajiem jūr-
niekiem maz vajadzētu - šajā brīva-

jā darba tirgū uzvarēs ne jau tas,

kurš pareizi izsauks komandas lat-

viešu valodā. Jūrā jau izsenis valda

viena - angļu valoda, un nerespek-
tēt šo patiesību laikam gan būtu sli-

mot ar strausa sindromu.

Turība, gara gaisma, pasaules
izzināšana - šķiet gadsimtu griežos
nekas nav mainījies. Vai šāds atzi-

nums tomēr nav pašapmāns?

Pirms ej jūrā,
iemācies peldēt

Patlaban Latvijā jūras arodus

var apgūt Rīgā, Liepājā, Engurē un

Salacgrīvā. Augstāko akadēmisko

jūrniecības izglītību - Latvijas Jū-

ras akadēmijā, kur ir 4 studiju prog-

rammas - kuģu vadīšana, kuģu me-

hānika, kuģu elektroautomātika un

ostu vadīšana. Akadēmijā, ņemot

vērā reālo pieprasījumu darba tir-

gū, tiek gatavoti arī hidrogrāfi un

hidrobūvju inženieri. Izglītība iegūs-

tama gan valsts budžeta finansēta-

jās studiju programmās, gan mak-

sas grupās. Patīkami, ka LJA des-

mit pastāvēšanas gados, pārvarot

ne vienu vien mācībspēku krīzi, to-

mēr studijas norit valsts valodā. Ci-

ta lieta - augstskolas gars. Latvijas
kara flotes veterāns, komandkap-

teinis Hugo Legzdiņš vairākkārt iz-

teicies, ka šo augstskolu viņš vēlas

redzēt daudz latviskāku. Šķēpi ne-

būtu jālauž arī par militārisma iezī-

mēm un jūrnieka formas nepiecie-
šamību. Tā disciplinē, un puiši paši

labprāt tās nēsā svinīgos gadīiu-

Tālbraucējs kapteinis Māris Mertens.
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mos, jo ikdienai tomēr iznāk par

dārgu.
īstas ugunskristības LJA au-

dzēkņiem ir pirmā jūras prakse. No-

nākot uz dažādu kompāniju kuģiem,

kuru apkalpes tomēr nospiedošā

vairākumā veido krievvalodīgie, ne-

kas cits neatliek, kā saprast-ja ša-

jā vīru kolektīvā neiekļausies, tev

dzīves uz kuģa nebūs. Atmodas ga-

dos dažs labs LJA audzēknis angļu

valodu zinājis labāk par kuģa kap-

teini, kuriozu te bijis pārpārēm.

Ne jau visiem laimējas nonākt

praksē pie tāda sava aroda meista-

ra kā «Latvijas Kuģniecības» tāl-

braucēja kapteiņa Māra Mertena,

uz kā vadītā kuģa jūras prakse nu-

dien ir īsta mācībstunda. LJA stu-

dējošās meitenes - kuģu vadītājas
- kapteiņa Mertena vadītās jūras

prakses atceras vēl labāk nekā pir-

mos randiņus ievziedu laikā Gaujas
līčos.

Šo rindu autoram savulaik nā-

cās būt kopā ar Māri Meiteņu Bal-

tijas un Ziemeļjūrā, dienām gaidīt
mūsu vienīgo ledlauzi «Vanna» ledū

pie Kolkas bākas un pārliecināties-
vislabāk stūrēt kuģi var iemācīties

tieši ledus navigācijā, sekojot pa

šķēriņu priekšā braucošajam ku-

ģim. Māris Mertens atzīst, ka tieši

darbs Arktikas ledājos viņam ļāvis
līdz profesionālismam noslīpēt kuģa
vadīšanas mākslu. Reiz, gribot darīt

prieku jūrniecības vēsturniekam un

bāku pētniekam Arvim Popem, kap-
teinis Mertens savu kuģi nogriezis
tik tuvu Drogdenas bākai, ka tās uz-

raugs bailēs vai meties ūdenī, do-

mādams, ka rolkeris nudien viņam

pārbrauks pāri. Taču, kā zināms,

jūrnieku, tāpat kā mednieku un

makšķernieku stāstiem nav gala...

Vēsture atkārtojas.

Bet no tās nemācās...

Ir dzirdēts teiciens, ka jūrā

braucot tikai ideālisti. Vai latvieši

laikā, kad bija dzelzs vīri un koka

kuģi, tik tiešām tādi bija? Mežonīgā

kapteiņa Kihnu Jena simbols, lai arī

patapināts no sābriem igauņiem, ir

populārākais jūrābraucēja tēls jau

kurā paaudzē. Tikai aiz tā nāk paš-

māju Didriks Taizels un dziesmiņas

par jauko kuģīti «Neibāde», kas bū-

tībā ir skaudra lappuse mūsu jūr-

niecības vēsturē. Līdzīgi Nacionā-

lajiem partizāniem mežos un pur-

vos, arī pasaules jūrās un okeānos,

Biskajas līcī avarējot 1948. gada 8.

decembrī, tvaikonis «Ķegums» kā

pēdējais grima dzelmē ar sarkan-

baltsarkano karogu. Vai, pāršķirstot

šīs dramatiskās vēstures lappuses,

šodienas latvietī mūsu jūrniecības

un ostu lietas tiek analizētas kā pa-

gātnes mācības? Nemānīsim sevi

un citus - lielākoties prevalē apzi-

ņa, ka te nekas sen jau vairs nav

maināms - jūras valsts patstāvība

un šo lietu latviskums izbeidzās līdz

ar Jūras lietu ministrijas likvidēša-

nu. Apzinādamies, ka 1993. gada

Latviešu Jūrnieku kongress pamatu

pamatos bija saldsīrupaina pašap-

liecināšanās, nevis politiķus vir-

zošs notikums, daudzi jūrniecības

speciālisti neredz jēgu saukt kopā

vīrus nākamajam kongresam. Kā

labs tvaika vārstulis noderēja gan

1998. gada vasarā pieņemtā, bet
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līdz šim tā arī nerealizētā Latvijas

Kuģošanas politikas koncepcija,

gan nepārtrauktās partiju cīņas ap

VAS «Latvijas Kuģniecība» privati-

zāciju. Šis bizness šobrīd ir ļoti tālu

no vienkārša latviešu cilvēka ro-

mantiskām domām un idejām par

neatkarīgu Latvijas floti, nacionālā

kapitāla palielināšanos ostās un

īpašas nepieciešamības pēc jau-
niem latviešu jūrniekiem. Droši vien

par donkihotisku pēc gadiem no-

vērtēs cīņu par Latvijas karoga at-

griešanos tirdzniecības flotē, jo, lai

gan Nīderlandē un Norvēģijā kuģi
nāk atpakaļ mājās, Latvijā ir daudz

citu prioritāšu.

Šajās rindās nav ne mazāka pe-

simisma. Pēc K. Valdemāra vār-

diem, tieši Latvija ir Eiropas sirds

(tās centrs atrodoties pie Kolkas

raga), un, cerams, tieši šis argu-

ments uzvarēs eiroskeptiķus.

Jūrā iet īsti vīri, un viņiem

šķērslis nebūs ne tie, ne citi karogi

kuģu mastos, ne tā, ne cita valoda,

ne zaļāka zāle un ne spožāka saule.

Latvijas jūrniecībā viss ir noticis

tieši tā, kā tam jānotiek. Uz virsrak-

stā uzdoto jautājumu, šķiet, var rast

visai pozitīvu atbildi...

Gints Šīmanis
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Latvijas Jūrniecības savienība

sešos gados paveiktais

Nu
jau vienpadsmit gadi

pagājuši kopš Latvijas
Jūrniecības savienības

dibināšanas brīža. Tas bija 1989.ga-
da 3.novembrī, kad Latvijas Zvejnie-
ku kolhozu savienības telpās, vēl

neatgūtas neatkarības apstākļos,

sanācām 45 vīri, gandrīz visi profe-
sionāli jūrnieki, uz dibināšanas sa-

pulci. Tagad šķiet, ka bijām pārāk
lieli ideālisti, jo vēl nezinājām, ar kā-

dām grūtībām savā darbā būs jāsa-

stopas jaunajai sabiedriskajai orga-

nizācijai. Tiesa, šiem pašiem vīriem

jau tobrīd bija lieli nopelni Latvijas
Jūras kuģniecības, kā arī zvejas ku-

ģu saglabāšanā topošajai atjauno-

tajai Latvijas Republikai.
Visi jutāmies vienoti, jo toreiz

mūsu starpā vēl nepastāvēja dažā-

du partiju uzceltās barjeras. Ne-

pastāvēja arī atšķirīgas, ar personī-

go materiālo ieinteresētību saistī-

tās intereses. Mērķis bija viens: at-

jaunot nacionālo jūrniecību, pa-

nākt, lai Latvijas kuģi brauktu zem

sarkanbaltsarkanā karoga un lai uz

tiem atkal skanētu latviešu valoda...

Par LJS valdes pirmo priekš-

sēdētāju ievēlēja vienu no galvena-

jiem dibināšanas organizētājiem
Gunāru Šteinertu. Vietnieki toreiz

bija Ivars Ross un Bruno Zeiliņš,

bet atbildīgais sekretārs - Andris

Jurdžs.

Tas bija Jūrniecības savienības

nopelns, ka 1990.g.augustā izdevās

sapulcēt daudzus jo daudzus jūras

ļaudis uz Latvijas jūrnieku konfe-

renci Salacgrīvā. Tas arī bija pē-

dējais pasākums, kas noritēja lielā

nacionālā vienotībā un pat sajūs-

mā. Skaisto ieceru realizēšana to-

reiz likās tikai laika jautājums. Tā-

lāk jau sekoja rūpju pilnā ikdiena,

kurā nācās saprast, cik daudzzem-

ūdens akmeņu ir savienības no-

spraustajā kursā. 1993.g.jūlijā Rīgā,
Latviešu biedrības namā sanāca

Latvijas jūrnieku II kongress, kura

pieņemtajās rezolūcijās starp citu

tika izteikts lūgums Saeimai izvei-

dot atsevišķu Jūras lietu komisiju,

kā arī saglabāt Jūras lietu ministri-

ju. Likumdevēji abus Latvijas jūrnie-

ku lūgumus ignorēja. Nelīdzēja arī

vēstule valsts prezidentam. Šīs ne-

izprotamās nelabvēlības sekas jū-

tam vēl šodien. Liela daļa II jūrnie-
ku kongresa rezolūciju palika ne-

realizēta.

Jau pirms kongresa nezināms

ļaundaris smagi ievainoja LJS val-

des priekšsēdētāju Gunāru Šteiner-

tu (kongresā tika nolasīts viņa sa-

gatavotais plašais ziņojums). Pēc

šāvienu ievainojumiem sekoja ilga
ārstēšanās un atveseļošanās, tādēļ

tika pieņemts lēmums ievēlēt jaunu

savienības valdes priekšsēdētāju.
Ārkārtas kopsapulcē 1993.g. 18.

septembrī savienības biedru izvēle

krita uz šo rindiņu autoru. Tas, ka

kopsapulce mani ievēlēja gandrīz

vienbalsīgi (pret balsoja tikai Latvi-

jas Kuģniecības zampoļits Valdis
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Miķelis Elsbergs.

Skujiņš), nepārprotami liecināja, ka LJS valdes sastāvs ir svārstījies no

jūrniecības nozares pārstāvji man 20 līdz 30 cilvēkiem. Uzskatu, ka ti-

uzticas. LJS veidojās par visas no- kai pateicoties šādai kārtībai, katra

zares vienojošo sanāksmju un ap- lēmuma pieņemšanā iesaistot va-

spriežu vietu, kur notika lietišķa do- došos jūrniecības speciālistus, iz-

mu apmaiņa, tika izskatīti stratēģis- devās šos lēmumus noturēt augs-

ki un taktiski svarīgi jautājumi. Se- tas kvalitātes līmenī. Nav iespē-

višķi tas bija jūtams pēc Jūras lietu jams izcelt kādu no valdes locek-

ministrijas likvidēšanas. ļiem, jo visi strādāja pēc labākās

Man dāvātās uzticības attais- sirdsapziņas, neskatoties uz lielo

nošanai pirmām kārtām lūdzu kop- noslogojumu pamatdarbā. Valdes

sapulci papildināt savienības valdi sēžu apmeklējums bija normāls, se-

ar vairākiem ietekmīgiem jūrniecī- šu gadu laikā tikai dažas reizes ne-

bas nozares darbiniekiem, pārsva- bija kvoruma.

rā lielāko uzņēmumu vai iestāžu Ar pirmās un turpmāko sasau-

pirmajām personām. Mans lūgums kurnu valžu lēmumiem tika atļauts
tika apmierināts. Līdz šim laikam piedalīties valdes sēdēs jebkuram
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LJS biedram; par šādu kārtību tika

informēts kopsapulcēs. Uz kopsa-

pulcēm aicinājām ne tikai biedrus,

bet gan visus, kam ir kāda interese

par jūru un jūras lietām. Ar atseviš-

ķiem ielūgumiem uz kopsapulcēm

aicinājām Valsts prezidentu, partiju

un valdības pārstāvjus. Valsts pre-

zidents G.Ulmaņa kungs visā savas

valdīšanas laikā mūsu uzaicināju-

mus uz kopsapulcēm un Jūras

svētkiem atstājis bez ievērības. Arī

mūsu informācija par Latvijas
valsts karoga masveidīgu nolaiša-

nu uz Latvijas kuģiem neguva nekā-

du Valsts prezidenta ievērību.

Kā aktīvākais LJS centienu at-

balstītājs no visām aizgājušajām
valdībām jāatzīmē satiksmes mi-

nistrs Andris Gūtmanis. Viņš arī at-

rada laiku, lai tiktos ar ierindas

jūrniekiem, to var apliecināt Kuivižu

un Kolkas puses jūras zvejnieki.

Kopsapulcēs bez ministra Andra

Gūtmaņa piedalījās Satiksmes mi-

nistrijas valsts sekretārs Uldis Pē-

tersons un Jūrniecības departa-

menta direktori Imants Sarmulis,

Jānis Butnors un Aigars Krastiņš.

Satiksmes ministra A.Gūtmaņa no-

pelns ir arī tas, ka LJS ar diviem cil-

vēkiem pārstāvēta Latvijas ostu pa-

domē un vienu - Latvijas Kuģniecī-

bas padomē. Attiecībā uz Gūtmaņa

kungu vēl jāpiemin, ka man nebija

problēmu tikties ar ministru jebkurā

jautājumā. Bez īpašām saskaņoša-

nām vajadzēja tikai ierasties uz pie-

ņemšanu bez 15-20 minūtēm asto-

ņos no rīta.

Atskatoties uz aizvadīto sešu

gadu periodu, jāsecina, ka, diemžēl

LJS valdei pastāvīgi nācās izjust

savu sabiedriskas organizācijas

statusu, kas ļāva būt tikai padom-

devējiem, ne lēmējiem. Tāpēc īpa-

šu gandarījumu deva veiksmes kā-

du nopietnu jautājumu risināšanā,
bet sarūgtinājumu radīja gadījumi,

kad valdība neieklausījās profesio-

nāļu ierosinājumos.

Minēšu dažus veiksmju un ne-

veiksmju gadījumus.

1994.gadā LJS valdei kopā ar

Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnie-
ku arodbiedrību, kuru vada Igors

Pavlovs, izdevās panākt, lai tiek at-

celts absurdais Finansu ministrijas

lēmums, ar kuru kuģu īpašniekiem

tika uzdots atskaitīt no jūrnieku al-

gām dienas uztura naudu. Mums iz-

devās sameklēt starptautisku

1946.g. likumu, ar kuru kuģu īpaš-

niekiem tika uzdots nodrošināt jūr-

niekiem kvalitatīvu bezmaksas uz-

turu. Jautājuma kārtošanas gaitā

bija vairākas smagas pārrunas ar

Finansu ministrijas ierēdņiem. Tikā-

mies arī ar finansu ministru Uldi

Osi. Kādu no LJS valdes sēdēm ar

savu klātbūtni bija pagodinājis tā

laika labklājības ministrs un taga-

dējais Ministru prezidents Andris

Bērziņš. Šī jautājuma pozitīva risi-

nājuma pamatā bija A.Bērziņa lie-

tišķā pieeja un jūrnieku problēmu

izpratne.
Visā manas darbības laikā LJS

valde par īpašu rūpju bērnu uzska-

tīja jūrniecības izglītību. Ar gandarī-

jumu varu atzīmēt, ka Latvijas Jūras

akadēmija, tāpat kā Rīgas Jūrskola,

Liepājas Jūras koledža un jūrniecī-
bas klases pie Salacgrīvas un En-

gures vidusskolām, pārvarot mate-

riālās grūtības, gatavo augstas
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kvalifikācijas jūras un ostu speciā-

listus. Ir patīkami dzirdēt, ka Latvi-

jas Jūras akadēmijas absolventu

kvalifikāciju augsti vērtē vairākas

ārvalstu rēderejas, piedāvājot dar-

bu uz saviem kuģiem.
Par ļoti svarīgu jautājumu LJS

valde uzskatīja jūrniecības uzņē-

mumu privatizācijas gaitu. Šie jau-

tājumi bieži tika skatīti valdes sē-

dēs un iztirzāti kopsapulcēs. Valdes

lēmumus ar pavadvēstulēm sūtījām

valdībai, Ekonomikas ministrijai,

Latvijas Privatizācijas aģentūrai

(LPA), atsevišķos gadījumos arī po-

litiskajām partijām. Par visām sa-

vām darbībām nozarei svarīgos jau-

tājumos informējām presi un infor-

mācijas aģentūras. Diemžēl, mūsu

informācija vajadzīgo publicitāti

neguva. Būtiski svarīgos jautāju-
mos centāmies publicēt atklātas

vēstules. Jāsaka, ka šādas publikā-

cijas panākt bija samērā grūti un

sarežģīti. Kā visaktīvākais sabiedrī-

bas informēšanā par LJS valdes

darbību jāmin radio žurnālists Ai-

vars Tiltiņš, kuram esam pateicīgi

tāpat kā Latvijas Radio ģenerāldi-
rektoram piejūrietim Dzintrim Kolā-

tam.

Kas attiecas uz LJS sadarbību

ar LPA, tad jāatzīmē, ka pēc mūsu

lūguma aģentūras ģenerāldirektors

sūtīja uz valdes sēdēm atbildīgus
darbiniekus. Viņi informēja par jau-

nākajiem virzieniem Latvijas Kuģ-
niecības privatizācijas gaitā, kā arī

atbildēja uz mūsu jautājumiem. Vai-

rākkārt pārstrādājot LX privatizāci-

jas noteikumus, LPA ņēma vērā

mūsu ierosinājumus. Sadarbības

padziļināšanai LPA ģenerāldirek-

tors J.Naglis lūdza nodibināt darba

grupu, kura varētu aģentūru kon-

sultēt atsevišķos jūrniecības jautā-

jumos. Šādu grupu nodibinājām, ie-

kļaujot tajā četrus LJS valdes lo-

cekļus: Kuģu īpašnieku asociācijas

prezidentu Rīgas Kuģniecības val-

des priekšsēdētāju Antonu Ikaunie-

ku, bijušo LX direktora 1. vietnieku

Imantu Vikmani, Jūras adminis-

trācijas direktora vietnieku Gunāru

Šteinertu un firmas Hanza vicepre-
zidentu Aivaru Muravsku.

Vairākkārt esam griezušies
Ekonomikas ministrijā un LPA ar ie-

rosinājumu no jūrniecības uzņēmu-

mu privatizācijas iegūtos līdzekļus

izmantot citu jūrniecības uzņēmu-

mu attīstības aktivizēšanai, īpaši iz-

glītības atbalstam. Zināma atsaucī-

ba bija gūta, Ekonomikas ministrija

iedalīja nelielus līdzekļus no privati-

zācijas fonda Latvijas Jūras akadē-

mijai, lai sekmētu tās pārcelšanos

uz jaunajām telpām Bolderājā. LPA

savukārt deva rīkojumu privatizēja-

mā valsts uzņēmuma LX vadībai

ik gadu pārskaitīt Jūras akadēmijai

20 tūkst. latu.

Ar lielu rūgtumu jāatzīmē, ka

mūsu ierosinājumi par LX flotes ku-

ģu vidējā vecuma pazemināšanu ir

nogrimuši LPA padomes politiska-

jās intrigās. Rodas jautājums - vai

tiešām nekad un neviens neatbil-

dēs par to, ka tuvākajā laikā apsīks
kravu piedāvājums pārvadāšanai

ar LX kuģiem to lielā vecuma dēļ.

Par vēl vienu rūpju bērnu LJS

valde uzskatīja Jūrniecības gada-

grāmatu. Priecājamies, ka tā iznāk

katru gadu kopš LJS pastāvēšanas.

Dažus gadus līdzekļu trūkuma dēļ ir
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nācies apvienot vienā grāmatā. Šo

grāmatu izdošanā nesavtīgu darbu,

bieži bez jebkādas samaksas, ir ie-

guldījuši Arvis Pope, Gints Šīmanis,
Anita Freiberga un Ilze Bernsone.

Gadagrāmatas izdošanas finansē-

šanu ir nodrošinājušas Rīgas, Vent-

spils un Liepājas ostas pārvaldes.
Risinot piekrastes kuģošanas

drošības un mazo ostu attīstības

jautājumus, ir nācies tikties ar pie-
krastes pašvaldību vadītājiem, ku-

riem esmu pateicīgs par lietišķo sa-

darbību un izpratni. Šie cilvēki ir

piedalījušies LJS valdes sēdēs, kur

tika skatīti minētie jautājumi.
Visu laiku esam cieši sadarbo-

jušies ar Jūrniecības vēstures ko-

pu, kuru vadīja Arvis Pope. No ko-

pas esam saņēmuši daudz vērtīgu

ierosinājumu, kuri tika skatīti val-

des sēdēs. A.Pope ir bijis neiztrūk-

stošs un aktīvs mūsu valdes sēžu

dalībnieks.

Daudz nervu un laika prasīja
Jūrniecības fonda saglabāšana tā

sākotnējo uzdevumu risināšanai.

1993.g.pie LJS tika nodibināts Jūr-

niecības fonds ar mērķi vākt līdzek-

ļus veco jūrnieku atbalstam un da-

žādu humānu, ar Latvijas jūrniecību
saistītu mērķu īstenošanai. Zinot,

ka Jūrniecības fonda kasē ir uzkrā-

ti ievērojami līdzekļi, ļaunprātīgu
cilvēku grupai, izmantojot spraugas

likumdošanā un tā laika fonda vadī-

bas neizlēmību, radās vēlme šo

fondu atšķelt no LJS un, iespējams,

pārvērst par kādas politiskas parti-

jas piedēkli. Pateicoties juristes
Ivetas Nikolājevas palīdzībai, izde-

vās sakārtot Jūrniecībasfonda liet-

vedību un sagatavot vajadzīgos

materiālus tiesvedības uzsākšanai.

Lietas izskatīšana vairākās tiesu in-

stancēs neļāva minētajai grupai

īstenot tās neģēlīgo plānu. Jūrnie-

cības fonds turpina funkcionēt sa-

vā iepriekšējā statusā, izmantojot

jūrniecības uzņēmumu ziedotos lī-

dzekļus izglītības atbalstam, Latvi-

jas jūrnieku tradīciju kopšanai un

trūkumā nonākušo veco jūrnieku
atbalstam. Protams, fonda darbības

pilnveidošanā un aktivizēšanā vēl

daudz darāmā.

Turpmāk nedaudz par sfēru,

kurā mums neizdevās ielauzties.

LJS valde, kuras sastāvā tanī laikā

bija 16 tālbraucēji kapteiņi, uzskatī-

ja, ka ir spējīga sniegt kvalificētu

atbalstu Latvijas interešu aizstāvī-

bai sarunās ar Igauniju par jūras

robežām Rīgas līcī. Ar šādu piedā-

vājumu rakstiski griezos pie ārlietu

ministra V.Birkava un un Saeimas

tā laika Ārlietu komisijas vadītāja
A.Kiršteina. Ārlietu ministrs, kā jau

augstas proves diplomāts, izjusti

pateicās par piedāvājumu un solī-

jās vajadzības gadījumā izmantot

LJS palīdzību. Līdz Latvijai neizdevī-

ga līguma parakstīšanai šāda vaja-
dzība neradās. Ārlietu komisijas va-

dītāja, kā arhitekta pēc izglītības,
atbilde bija lakoniskāka un skanēja

apmēram tā: paši zinām, ko darīt.

Mana piedāvājuma pamatā bija tas,

ka kuģu vadītāju mācību plānos jūr-
skolās profilējošā priekšmeta Jūras

tiesības kursā ietilpst detalizēta

dažādu starptautisko konvenciju

apgūšana, kuras reglamentē jūras
robežu un dažādu piekrastes zonu

režīma noteikšanu. īpaši zinoši ār-

valstu piekrastes režīma un jūras
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robežu jomā bija zvejas kuģu kap-

teiņi, jo viņiem nācās strādāt tiešā

ārvalstu jūras režīma zonu tuvumā.

Lai neiekultos nepatikšanās, bija

perfekti jāapgūst ne tikai starptau-
tiskās konvencijas, bet arī jāizgrau-
žas cauri dažādajiem šo konvenciju
komentāriem. Šādas zināšanas Lat-

vijas darba grupai, kuru vadīja izbi-

jušais labklājības ministrs Jānis Ri-

tenis, nebija vajadzīgas. Zvejnieku
intereses pārstāvēja divi biologi -

N. Riekstiņš un M. Vītiņš. Toties

Igaunijas darba grupā bija man labi

pazīstami rūdīti jūras vilki - tālbrau-

cēji kapteiņi Lauri Vaarja un Taidus

Linikoja. Piedaloties kādā no darba

grupu tikšanās reizēm, man bija ie-

spēja pārliecināties, ka šie vīri ope-

rēja ar starptautisko konvenciju

punktiem un paragrāfiem.

Tagad nedaudz par jūras robe-

žu ar Lietuvu. Robežlīguma projektā
robežas līnija no sauszemes līdz te-

ritoriālo ūdeņu robežai (12 jūras jū-
dzes no krasta) iet atbilstoši starp-

tautisko konvenciju prasībām, bet,

šķērsojot teritoriālo ūdeņu līniju, jū-
ras robežas līnija ievērojami pa-

griezta uz Latvijas ūdeņu pusi. Tādā

veidā Lietuvas pusē paliek labi

mencu zvejas rajoni un lieli iespē-
jamie naftas lauki. Lai šādu labvēlī-

gu līgumu panāktu padomju laikos,

uz Maskavu bija jābrauc ar balzā-

ma koferīti. Cik zināms, tad lietu-

viešiem balzāma nav. lespējams, ka

kāds
no mūsu delegācijas ir saņē-

mis lapsādas cepuri. Ja nopietni,
tad pēc līguma projekta publis-
košanas lietuviešu zvejas kuģu

kapteiņi, tiekoties ar mūsu zvejas

vīriem, ir izteikuši apbrīnu par sa-

vas delegācijas veiksmi un neiz-

pratni par Latvijas puses piekāpību.
Zināmu skaidrību šinī jautājumā ie-

nes ārlietu ministra Induļa Bērziņa

atbilde intervijā uz kāda žurnālista

jautājumu - kāpēc robežas līnija

pie teritoriālo ūdeņu līnijas ir pag-

riezta uz Latvijas pusi? Atbilde bija

apmēram šāda: Lietuvai jau tā tik

maz jūras! Vai tiešām Bērziņa kun-

gam nav zināms, ka katras valsts

jūras teritorijas platību nosaka tās

sauszemes krasta līnijas garums?
Šāds ārlietu ministra teritoriālā jau-

tājuma traktējums var pavedināt
kādu zemāku ministrijas ierēdni

bilst, ka Lietuvai ir tikai viena jūras

osta, bet Latvijai - trīs lielās un 7

mazās.

Neņemos spriest par iespēja-
miem naftas laukiem jūras robežas

rajonā, bet attiecībā uz mencu kon-

centrācijas rajona lielas daļas ne-

pamatotu iekļaušanu Lietuvas teri-

torijā ar šo mistisko robežas līniju

varu spriest objektīvi, jo vairākus

gadus esmu vadījis Latvijas zvejas

kuģu ekspedīciju Baltijas jūrā. Kurš

atbildēs par Latvijas zvejas flotes

iespēju apcirpšanu?

Latvijas valstij kaitīgu domu

paušanā neatpaliek arī Ārlietu mi-

nistrijas valsts sekretārs M.Riek-

stiņš. 2000. gada 27. septembrī, Lat-

vijas Radio komentējot Saeimas Ār-

lietu komisijas lēmumu (pieņemtu

ar minimālu balsu pārsvaru) par jū-

ras robežas līguma nodošanu iz-

skatīšanai Saeimā, viņš teica seko-

jošo: Latvijai Baltijas jūrā jau nekas

nav piederējis, tagad būs vismaz

kaut kas! Vai Latvijas tiesu vara

kādreiz prasīs M.Riekstiņam, kāpēc
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Latvijai nepieder tāda Baltijas jūras

daļa, kādu nepārprotami nosaka

starptautiskās konvencijas jūras
robežu jautājumos? Nekādā gadīju-
mā jūras robežu nedrīkst saistīt ar

iespējamām naftas atradnēm, jo jū-

ras robeža pastāvēs arī pēc tam,

kad naftas bļoda būs izsmelta.

Šī raksta nolūks nav atreferēt

sešos gados paveikto vai nepaveik-

to. Stādīju sev uzdevumu parādīt

atsevišķus notikumus Latvijas jūr-
niecības nozarē un LJS dalību šo

jautājumu risināšanā (vai tikai vie-

dokli, ja pie risināšanas netikām

pielaisti).

Nobeigumā gribu izteikt dziļu

pateicību tiem vecajiem vīriem, ku-

ri regulāri piedalījās kopsapulcēs

un dāsni dalījās savā pieredzē. Viņi

rādīja atdarināšanas cienīgu pie-

mēru jaunajiem studentiem un kur-

santiem, kuri, atzīstot Latvijas Jūr-

niecības savienība nozīmi, papildi-

na tās biedru rindas, ienesot jaunī-
bas degsmi un svaigas zināšanas.

īpaša pateicība pienākas LJS

labajam garam Mārai Mihejevai.

Viņa veiksmīgi tika galā ar dau-

dzajām grāmatvedes, lietvedes,

biedru naudas iekasētājas, Jūras

svētku un kopsapulču organizētā-

jas funkcijām un bija man ļoti labs

palīgs.
Ciešā sadarbībā un saskaņā ar

gados veciem un jauniem LJS bied-

riem ir nemanot aizritējuši seši in-

tensīva un interesanta darba gadi.

Priecājos, ka man pietika veselā

saprāta pēdējā kopsapulcē noņemt

savu kandidatūru. Par to ir pateicī-

ga arī mana sašķobījusies veselība.

Jaunajam priekšsēdētājam An-

tonam Vjatera kungam un jaunajai

valdei vēlu veiksmīgu darbu un lū-

dzu vienmēr paturēt prātā, ka Latvi-

ja ir liela jūras valsts ar bagātām la-

bu jūrā braucēju tradīcijām. Pēc

mantas dalīšanas perioda nešaubī-

gi sekos Latvijas jūrniecības noza-

res atdzimšana!

Miķelis Elsbergs,

Latvijas Jūrniecības savienības

valdes priekšsēdētājs

no 18.IX.1993 līdz 26.XI.1999
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Atskats Jūras svētku norisē

Kopš
1993. gada Latvijas

Jūrniecības savienības

(LJS) valdei jūlija otrā

sestdiena ir kā savdabīgs ek-

sāmens, atskaite par paveikto orga-

nizatorisko darbu Jūras svētku rīko-

šanā.

Līdz 1993. gadam dažādos datu-

mos vairāk vai mazāk tika atzīmēti

trīs ar jūru saistīti pasākumi: Jūras

transportu darbinieku, Jūras kara

flotes un Zvejnieku dienas. Tie bija
izteikti arodsvētki. LJS ar jūras lietu

ministra, LJS biedra Andreja Dandz-

berga atbalstu ierosināja apvienot
šos svētkus visiem ar jūru saistītiem

cilvēkiem, kā tas bija uzsākts jau
1939. gadā.

Par jūras dienām mēnešrakstā

«Jūrnieks» 1939. gada septembra
numurā rakstīts, ka «jūrniecības de-

partaments kopā ar Tirdzniecības

un rūpniecības kameru, kara floti,

rēderiem un daudzām citām attiecī-

gajām organizācijām rīko «Jūras

dienas», kuru gada protektora pie-
nākumus laipni uzņēmies Valsts

Prezidents K. Ulmanis un protektors
ir finansu ministrs A. Valdmanis, Rī-

cības komitejas goda priekšsē-
dētājs ir Tirdzniecības un rūpniecī-
bas kameras priekšsēdētājs A. Bēr-

ziņš un kara flotes komandieris ad-

mirālis T. Spāde.
«Jūras dienu» mērķis ir rādīt sa-

biedrībai jūras lielo tautsaimniecis-

ko nozīmi un iepazīstināt to ar līdz

šim kuģniecībā, ūdensceļu izbūvē

un ūdeņu izmantošanā veikto darbu

un turpmākajiem nodomiem.»

Tā 1939. gadā «Jūras dienas»

vērtēja mēnešraksts «Jūrnieks».

Mūsuprāt tieši «attiecīgo organizā-

ciju» nostāja pret jūrniecības nozari

šodien rada bažas par tās nākotni.

Lai nodrošinātu Jūras svētku

svinēšanu jūras valsts galvaspilsē-

tā, šajā gadā lūdzām Rīgas Domi uz-

ņemties svētku norises virsvadību,

iekļaujot šo pasākumu arī Rīgas 800

gadu jubilejas svinību plānā. Rīgas

Domes un Rīgas brīvostas valdes

priekšsēdētājs Andris Ārgalis ar iz-

pratni un atsaucību uzņēma LJS ini-

ciatīvas un uzdeva izpilddirektoram

Andrim Grīnbergam sniegt pasāku-

mam visa veida atbalstu. Diemžēl

līdz ar izpilddirektora aiziešanu at-

vaļinājumā jūnija beigās visas sa-

skaņošanas un atļauju saņemšanas

nācās sākt no gala pie Rīgas pil-

sētas izpilddirektora vietnieces Itas

Zariņas. Šis process ir laika un dar-

ba ietilpīgs: piemēram, lai saņemtu

atļauju afišu un plakātu izlīmēšanai

Rīgas un Pasažieru ostā, tās jāsa-

skaņo ar pilsētas galveno mākslinie-

ku, valodas inspekciju un, protams,

ar teritorijas saimniekiem.

Jebkura pasākuma sekmīgs ri-

sinājums ir atkarīgs no finansiālā

nodrošinājuma. Šeit liela pateicība

pienākas ne tikai Rīgas brīvostas te-

ritorijā strādājošajiem uzņēmumiem,

bet arī citām organizācijām, kas at-

balstīja Jūras svētku sarīkošanu -

Latvijas Jūras administrācijai, Latvi-

jas Tirdzniecības flotes arodbiedrī-

bai, SIA «LAPA», Latvijas Kuģu īpaš-

nieku asociācijai, Latvijas Kuģniecī-
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bai, Skultes ostas pārvaldei, SIA

«EMU», A/S «Baltijas Transporta

Apdrošināšana», SIA «Sala», SIA

«Maersk», SIA «CHR. Jensen», SIA

«Strek», SIA «Alfa kuģu aģentūra»,
SIA «Zīlīte, A/S «Starts - Rīga», A/S

«Rikon», SIA «Saimnieks - Serviss»,

«Rīgas ostas elevators», SIA «Rīgas

tilti», SIA «LINDA», A/S «Lindeks»,

SIA «Kompass tranzīts», SIA «Juta

termināls», VA/S «Latvijas gāze»,

SIA «Alpha osta», SIA «BALTIC Con-

tainer Terminal», SIA «BGS», SIA

«Diskaveri», A/S «8.L.8. Baltijas

Termināls», A/S «BMGS», SIA «Bol-

derājas Kuģu rūpnīca», SIA «Ekers»,

SIA «Freja», SIA «Jaunmīlgrāvja Os-

tas kompānija», «Rīgas Tirdzniecī-

bas brīvosta» un, protams, vislielāko

pateicību gan par finansiālo, gan or-

ganizatorisko atbalstu pelnījuši Rī-

gas Brīvostas pārvaldnieks Leonīds

Loginovs, tās darbinieki - Aigars

Pečaks, Aivars Karlsons, Kārlis Frīd-

manis, ledlauža «Vanna» komanda

un tā kapteinis Edgars Ūķis, Rīgas
Pasažieru ostas prezidents Zigmārs
Priede un saimniecības pārzinis
Guntars Miķelsons.

Visus šos gadus Jūras svētku

pasākumi ir guvuši lielu rīdzinieku

un Rīgas viesu atsaucību, jo LJS

centusies piesaistīt pēc iespējas
vairāk dalībnieku ar plašu program-

mu. Pateicoties Nacionālo bruņoto

spēku atsaucībai, visus gadus Jūras

spēku krasta apsadzes kuteru, Gai-

sa spēku lidaparātu un Speciālo uz-

devumu vienības kaujinieku piedalī-
šanās Jūras svētkos ir būtiski papil-

dinājusi svētku vizuālo daļu. Arī šo-

gad rīdzinieki ar lielu interesi varēja

sekot izpletņu lēcēju paraugde-

monstrējumiem un sadarbībai ar

glābšanas dienesta ātrlaivām. Un šī

diena bija tāda kā atskaite tautas un

īpaši jau jūrnieku priekšā par glāb-
šanas darbu iespējām, ko var sniegt

attiecīgie dienesti.

Svētku svinīguma noskaņu lie-

liski papildināja jahtu sacensības

Daugavā un ledlauža «Vanna» pie-
dalīšanās kopējā pasākumā. Svētku

programma katru gadu papildinās ar

jaunām idejām un pasākumiem. Pēc

mūsu iniciatīvas šogad tika ieviesta

jauna tradīcija - pieminot bojā gāju-

šos jūrniekus, Daugavā svinīgi tika

nolaists vainags.

Jauninājums Jūras svētku svi-

nēšanā ir arī Latvijas Jūrniecības

savienības ceļojošā kausa izcīņa ai-

rēšanā jūras laivām Daugavā. Lielu

skatītāju interesi ir guvusi Zēģelētā-

ju savienības jahtu regate Daugavā

un radio vadāmo modeļu demons-

trējumi Andrejostas jahtkluba akva-

torijā. Šo pasākumu patroni jau vai-

rākus gadus ir Andris Bērziņš, Māris

Alders un Armands Cakuls.

Tie
,

kas vēlējās uzzināt ko vai-

rāk par jūrniecības tradīcijām, varē-

ja aplūkot vēsturiskas fotogrāfijas,

skatīt vairāk nekā simts dažādu jūr-

nieku mezglu paraugus, ar ko savu

stendu pirmoreiz jūras svētkos pār-

stāvēja Latvijas Jūras skautu un

gaidu centrālā organizācija.

Tradicionāli pasākumi notika vi-

su svētku laiku: šautriņu mešana,

laušanās un sacensības pie basket-

bola groza. Vislielāko interesi izrai-

sīja jūrnieku zābaku mešana tālumā

un svaru bumbu cilāšana. Šos pasā-

kumus organizēja un vadīja Mo-

dests Armanis un Uldis Kundziņš.
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Pasākuma centrālais notikums ;

bija jūras valdnieka Neptūna parādī- I
šanās uz kutera. Svētku dalībnie- I
kiem bija iespēja arī pašiem vizmā- i
ties ar krasta apsardzes kuteriem un I
pasažieru kuģiem. Par cilvēku drošī- <
bu uz ūdens un krastā tāpat kā ie- i
priekšējos gadus rūpējās Ivans Dc- i
ņisovs ar saviem palīgiem. I

Svētkos uzstājās pūtēju or- I
ķestris «Rīga», bērnu popgrupa «Tu :
un es», aktiera Gunta Skrastiņa an- j
samblis, akordeonists Māris Balaš- i
ko. Visas svētku noskaņas radītājs 1
bija cienījamais mākslinieks Pēteris <

Liepiņš. Svētki noslēdzās ar balli un I

uguņošanu. <

Izsakot pateicību Rīgas Domes

darbiniekiem par atbalstu un izprat-
ni tradicionālo Jūras svētku orgāni-

Antons Vjaters.

zēšanā un norisē, tomēr ar nožēlu

konstatējām, ka Jūras svētki nav ie-

kļauti Rīgas 800 gadu jubilejas prog-

rammā 2001. gadā. Tāpēc atkal gri-

bas atgriezties pie mēnešraksta

«Jūrnieks» 1939. gada septembra

numurā teiktā, ka jūrniecības noza-

rei «mūsu zemē ir daudzsološa nā-

kotne un tai jātop par visas tautas

lietu, par mūsu lepnumu, par svarīgu

saimnieciskās politikas ieceri un tā

jāpieskaņo vispārējiem valsts saim-

niecības plāniem». Kaut gan tas

teikts vairāk nekā pirms sešdesmit

gadiem, diemžēl vēl šodien jūrniecī-

bas nozare nav kļuvusi «par svarīgu

saimnieciskās politikas ieceri».

Antons Vjaters,

LJS valdes priekšsēdētājs
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uz infrastruktūras sakārtošanu

L
atvijas tranzīta politikas

jautājumus komentē Sa-

tiksmes ministrijas Inves-

tīciju un tranzīta politikas departa-

menta direktors Vigo Legzdiņš.

- Latvijas tranzīta koridors ir

ērts un izdevīgs, bet vai tas ir arī

konkurētspējīgs?
- Radīt konkurētspējīgus tran-

zītpakalpojumus ir viens no svarīgā-

kajiem un arī grūtākajiem uzdevu-

miem. Lai gan parasti min trīs

priekšnoteikumus - lēti, ātri un dro-

ši - ne vienmēr visu šo trīs priekš-
noteikumu summa irtā, kas pārlieci-

na kravu īpašnieku nosliekties par

labu vienam vai otram kravu pārva-

dājumu maršrutam. Nākas pārlieci-

nāties, ka vislielākā nozīme ir uzticī-

bai, kas, strādājot attiecīgajā bizne-

sā, radusies konkrētajam tranzītko-

ridoram, patērētajam laikam un ad-

ministratīvajai videi. To vislabāk pie-
rāda konkrēti fakti. Piemēram, Somi-

jai ir izdevies savam tranzītkorido-

ram piesaistīt ļoti vērtīgas kravas,

kuru pārvadājumi parasti tiek veikti

konteineros. Lai gan konteinerkravu

līdz Maskavai caur Latviju varētu

transportēt lētāk nekā caur Somiju,

tomēr daudzas neatrisinātas problē-

mas Latvijā traucē iegūt uzticību, tā-

pēc tā zaudē konkurencē ar Somiju.

Savukārt, ja salīdzina Latvijas un

Krievijas piedāvātos pakalpojumus,

konkrēti Rīgas un Sanktpēterburgas

ostās, bonusus iegūst Rīgas osta, lai

gan loģiski īsākais, tātad arī lētākais

ceļš būtu no Maskavas līdz Sankt-

pēterburgai. Visi jautājumi jāskata

salīdzinājumā. Piemēram, kālija sāli

lētāk būtu pārkraut Klaipēdā, bet tur

nav radīta attiecīga infrastruktūra,

tāpēc ieguvēja ir Ventspils osta, jo

šeit, savukārt, ir radīta šo kravu ap-

strādei nepieciešamā infrastruktū-

ra.

Ļoti nozīmīga loma konkurēt-

spējīga tranzītkoridora nodrošināša-

nā ir arī informācijas sistēmai. Kra-

vu īpašniekam ir svarīgi zināt, kā at-

tiecīgās valsts teritorijā virzās viņa

krava, tāpēc Satiksmes ministrija iz-

strādājusi Integrētās transporta in-

formācijas sistēmas projektu, kura

mērķis ir apvienot visus loģistikas

ķēdē iesaistītos uzņēmējus un in-

frastruktūras daļas.

Apzinot statistikas datus par

tranzītkravu īpatsvaru Baltijas re-

ģionā, jāsecina, ka Latvija pēc kravu

apjomiem ir visizmantotākā tranzīt-

valsts. Kā tas būs nākotnē, progno-

zēt grūti, jo tirgus konjunktūra, ko

spēj ietekmēt Latvija, ir neliela.

- Jūs jau pieminējāt ka ļoti no-

zīmīga loma uzticības iegūšanā ir arī

tam, cik pievilcīga administratīvā vi-

de radīta, lai nodrošinātu ērtu un

ātru tranzrtkoridoru.

- Satiksmes ministrijas uzde-

vums ir radīt likumdošanas bāzi, lai

nodrošinātu klientam pievilcīgu un

ērtu kravu caurlaidību. Lai sekmīgāk

tiktu risināti likumdošanas jautāju-

mi, jau 1997. gada novembrī Satik-
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Satiksmes ministrijas Investīciju un tranzīta politikas

departamenta direktors Vigo Legzdiņš.

smes ministrijā tika izveidots Tranzī-

ta politikas departaments. Mūsu

mērķis ir panākt, lai likvidētu situā-

ciju, ka no vienas puses tiek apgal-
vots, ka Latvija ir ērta tranzītvalsts,
bet no otras puses tiek ieviesti dažā-

di reglamentējoši dokumenti un ne-

attaisnotas papildu procedūras, kas

kavē tranzīta plūsmu. Cenšamies iz-

veidot sistēmu, ka tranzītbiznesa

kontrolē iesaistītās valsts institūci-

jas - muita, robežkontrole, sanitārā

robežinspekcija - strādā saskaņoti,
lai neattaisnoti nebūtu jātērē laiks

dažādu savā starpā nesaskaņotu
procedūru veikšanai. Progress jau
panāks Muitas likumā.

-Viens no svarīgākajiem fakto-

riem, kas ietekmē tranzītkoridora

konkurētspēju, ir infrastruktūras at-

bilstība Eiropas standartiem.

- Tas ir otrs svarīgākais jautā-

jums pēc likumdošanas sakārtoša-

nas, ar ko nodarbojas Satiksmes mi-

nistrija. Tā arī pārstāv Latvijas tran-

sporta politiku starptautiskā līmenī.

Eiropas Savienības (ES) transporta

infrastruktūras politika tiek veidota,

akcentējot multimodālo transporta

koridoru attīstību kandidātvalstīs

Austrumeiropā un Centrālajā Eiro-

pā. Šādi koridori šķērso arī Latviju,

un to tālāka attīstība ir Latvijas

starptautiskās transporta politikas

pamatā. Līdz 1997. gada jūnijam, kad

Helsinkos notika 3. Paneiropas tran-
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viens tā dēvētais Krētas koridors

maršrutā Helsinki—Tallina—Rīga—

Kauņa-Varšava. Konferencē tika

pieņemts lēmums papildināt Eiropas
multimodālo transporta koridoru

shēmu un tajā iekļaut arī Latvijas os-

tu savienojumu ar Krieviju un NVS

valstīm, no kurām notiek galvenā
tranzītkravu plūsma cauri Latvijai.
Tālākais darbs šo tranzīta koridoru

infrastruktūras sakārtošanā saistīts

ar ES TINA (Transport Infrastructu-

re Needs Assesment) procesu, kura

mērķis ir identificēt un ekonomiski

izvērtēt ceļu, dzelzceļu, ostu un li-

dostu paplašināšanas nepiecieša-

mību ES asociētajās dalībvalstīs.

Nozīmīgiem projektiem var tikt pie-
saistīti līdzekļi no ES un starptautis-
ko finansu institūciju līdzekļiem. Lat-

vijā tuvāko gadu laikā prioritāra būs

jau esošās infrastruktūras sakārto-

šana un uzlabošana. Valsts investī-

ciju politika, ieguldot budžeta līdzek-

ļus vai garantējot ārvalstu kredītus,

ir ļoti piezemēta. 70% no Investīciju

programmas valsts garantētajiem

kredītiem tiek novirzīti tranzīta attīs-

tībai nepieciešamās infrastruktūras

attīstīšanai. 1998. gadā šī summa bi-

ja 85 milj. latu, kas tika novirzīti Lat-

vijas dzelzceļa, Rīgas, Ventspils un

Liepājas ostu infrastruktūras sakār-

tošanai, kā arī citu, salīdzinoši ma-

zāku projektu realizēšanai. Ļoti sva-

rīga ir sadarbība arī ar ES PHARE

programmu, sagatavojot infrastruk-

tūras investīciju projektus.
1998. gada beigāsīpašo uzdevu-

mu ministrs sadarbībai ar starptau-

tiskajām finansu institūcijām Ro-

berts Zīle un Eiropas Komisijas dele-

gācijas vadītājs Latvijā Ginters

Veiss parakstīja memorandu par fi-

nansējumiem izraudzītajiem projek-

tiem PHARE programmas ietvaros.

Par nozīmīgu atzīts projekts

VIA BALTICA ceļu drošības uzlabo-

šanai, kam piešķirts ES finansējums
400000 ECU apmērā, bet Latvija pie-
dalās ar 130 000 ECU līdzfinansēju-

mu. Projekts, kam ES piešķīrusi

975 000 ECU, bet Latvija - 350 000

ECU, ir Liepājas ostas dambja celt-

niecība Tosmares kanāla nodroši-

nāšanai.

Liela uzmanība un finansu lī-

dzekļi - 5 milj. ECU piešķirti Aus-

trumu-Rietumu koridora dzelzceļa

restrukturizācijas projektam. Esam

apzinājuši transporta infrastruk-

tūras vajadzības laikaposmam līdz

2015. gadam. Tās sakārtošana varē-

tu izmaksāt aptuveni 1,3 milj. latu. Ir

izstrādāts prioritārā autoceļu un

dzelzceļu tīkla projekts, kas varētu

kļūt par Transeiropas tīkla sastāv-

daļu. Tajā ietilpst jau esošais tran-

sporta koridors VIA BALTICA, auto-

ceļš Liepāja—Rīga—Jēkabpils—Krie-

vijas robeža, dzelzceļš Vent-

spils—Jelgava—Krustpils—Krievijas

robeža.

Neapšaubāmi, ka bez valsts at-

balstītiem investīciju projektiem os-

tās un transportā tiek investēti arī šo

projektu izpildītāju, ostu pārvalžu un

citu fondu līdzekļi, kas arī ir mērāmi

desmitos miljonu latu. Katru gadu

lielas naudas summas tiek investē-

tas rehabilitācijas līmeņa pasāku-

mos dažādās nozarēs, piemēram,

dzelzceļā (VAS «Latvijas Dzel-

zceļš»), kuģošanas kanālu atjauno-
šanā (ostu pārvaldes) utt.
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Ļoti liela investīciju programma

tiek veikta starptautiskajā lidostā

«Rīga», kur pagājušā gada beigās

ekspluatācijā nodots moderns ieli-

došanas termināls. Patlaban notiek

izlidošanas terminālu, lidmašīnu

stāvvietu un pievedceļu projektu iz-

strāde. Kopumā šogad ir paredzēts

noslēgt vairākus kredītlīgumus par

aptuveno summu 20 milj. ASV dolā-

ru, kuri tuvāko 2 gadu laikā tiks ie-

guldīti lidostas «Rīga» infrastruktū-

ras modernizācijā. Tas principā at-

ļaus lidostai izvirzīt mērķi - gadā ap-

kalpot līdz 1,5 milj. pasažieru (patla-
ban pasažieru skaits ir mazāks par

600 tūkst. gadā). Līdz ar šo projektu

realizāciju strauji celsies servisa lī-

menis un lidosta «Rīga» atbildīs vi-

siem starptautiskajiem standartiem.

Pašreiz notiek intensīvs darbs

pie projektu identificēšanas, kuros

sākot ar 2000. gadu ir iespējams pie-
saistīt Eiropas Savienības pirmsies-
tāšanās strukturālo fondu (ISPA) lī-

dzekļus. Latvija te var pretendēt uz

ievērojamu summu - apmēram 25

milj. eiro, to mūsu transporta infra-

struktūra varētu saņemt ik gadu nā-

kamo 7 gadu laikā. Šo līdzekļu sa-

ņemšanai ir nepieciešami labi pa-

matoti projekti, kuri ir vērsti uz

starptautiskas nozīmes infrastruktū-

ras attīstību, turklāt nosakot priori-

tātes no Eiropas Savienības puses.

Eiropas Komisija galvenokārt ir

koncentrējusies uz 2 veida ieguldīju-

miem - autoceļos un dzelzceļā, sek-

mējot arī kombinēto projektu attīstī-

bu, jo ostu un lidostu projekti var

radīt konkurētspēju pārdali ES. Tā

uzskata, ka ostām un lidostām pa-

šām ir jāinvestē no savas peļņas to

tālākā infrastruktūras attīstībā.

Būtisks Latvijas Republikas gal-

vaspilsētai ir ceturtā Daugavas

šķērsojuma pirmsprojekts. Vēl ne-

varu simtprocentīgi pateikt, vai tas

būs tunelis vai tilts, taču tuvāko divu

gadu laikā beigsies priekšprojekta

izpēte, un tad jau varēs piesaistīt lie-

lus kredītlīdzekļus.

Intervēja Anita Freiberga

1999. gadaaprīlis
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Latvijas Attīstības aģentūra ir

viena no tām institūcijām Latvijā,
kas nodarbojas ar Latvijas uzņēmu-

mu attīstības prioritāšu izpēti un jau-

nu ārējo tirgu meklēšanu, kā arī

analīzes un informācijas pakalpoju-
miem. Par Latvijas attīstības tenden-

cēm, sasniegto un nākotnes iespē-

jām stāsta Latvijas Attīstības aģen-

tūras Mārketinga departamenta di-

rektors Valdis Avotiņš.

- Kā jūs vērtējat Latvijas vietu

starptautiskajā tirgū un tās attīstī-

bas iespējas?
- Ja runājam par iespējām, tad

gribu teikt, ka tās ne tuvu nav iz-

smeltas. Šobdrīd Latvija vēl nav no-

spēlējusi savu lomu kā centrs ar di-

namisku attīstību, kā vieta, kur var

tikties divas lielās ekonomiskās pa-

saules - Austrumu tirgus - Krievija

un NVS un Rietumeiropas un Eiro-

pas Savienības attīstīto valstu tir-

gus.

Taču jāteic, ka uzsāktie darbi un

projekti sevi apliecina kā perspektī-

vus un dzīvotspējīgus. Tāds piemērs
ir projekts, kurā apvienojusies LAT-

VIJAS GĀZE no Latvijas puses,

GAZPROM no Krievijas puses un

RURGAZno Vācijas puses, izmanto-

jot tās priekšrocības, kas ir Latvijai -

gāzes krātuves, izdevīgais ģeorgrā-
fiskais novietojums, tradīcijas, dar-

baspēks. Šādas sadarbības rezultā-

tā rodas iespējas modernizēt tehno-

loģijas un sakārtot infrastruktūru,

kas dod labumu mūsu valstij kopu-

mā.

Vairāki sekmīgi projekti attīstīti

transporta un tranzīta jomā, kur iz-

devies apvienot intereses. Kā sek-

mīgākais piemērs būtu jāpiemin Lat-

vijas un Krievijas kopuzņēmuma SE-

VERSTALLAT darbība. Uzskatu, ka

sekmīgi strādā Latvijas ostu pārval-
des un ostās strādājošie uzņēmumi,

attīstot sadarbības projektus.

Nenoliedzami, ka ārējie faktori

ietekmē biznesa darbības attīstību

un kopuzņēmumu veidošanos. Sma-

gi sevi pieteica Krievijas finansu krī-

ze. Taču katra krīze reiz beidzas, un

tad, kad situācija starptautiskajā tir-

gū uzlabosies, skats uz Latviju būs

daudz asāks un spilgtāk iezīmēsies

pozitīvās tendences un priekšrocī-
bas biznesa attīstībā.

Sekmīgi darbojas Ziemeļu di-

mensija - projekts, kurā apvienoju-

šās Baltijas jūras valstis. Arī Baltijas
Padomē dažādos apakšlīmeņos iz-

veidotas darba grupas, kuras strādā

pie finansu jautājumu risināšanas.

Šajā līmenī nenoliedzami Latvija un

konkrēti Rīga apliecinājusi sevi kā

Baltijas jūras reģiona centru. Varbūt

tieši Baltijas jūras reģions ir tuvā-

kais skatu punkts, kurā Latvija var

demonstrēt ļoti labu piedāvājumu un

labas priekšrocības.
- Kāpēc transporta un tranzīta

jomā vajadzētu skatīties Latvijas vir-

zienā?

- Savos argumentos nebūšu

oriģināls un nekādā gadījumā jaun-
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Latvijas Attīstībasaģentūras Marketinga departamentadirektors ValdisAvotiņš.

atklājējs, bet tas, ko pieminēšu un

uzskaitīšu ir laika un konkurences

pārbaudīti argumenti. Vispirms -

ģeogrāfiskais novietojums, kas iztu-

rējis jau gadu simtu pārbaudi. Latvi-

ja ir tuvākais preču plūsmas ceļš,
kas savieno Austrumu ražošanas un

tirdzniecības centrus ar Rietumu

tirdzniecības centriem. Latvijā ir pie-
tiekami augsti izglītots un tradīcijām
bagāts darbaspēks, labi attīstīta in-

frastruktūra, ostas, dzelzceļš, labi

attīstīts ceļu tīkls, kā arī konkurēt-

spējīgas tehnoloģijas. Visi šie fakto-

ri kompleksā piedāvājumā nosaka

pievilcīgu cenu politiku.
Noteikti jāpiemin arī tas, ka

transporta un tranzīta jomai izteikts

valdības atbalsts - konkrēti - par
prioritāru atzīta Nacionālā transpor-
ta attīstības programma. Šādi veido-

ta politika ļaus Latvijai 2 līdz 3 gadu

laikā ne tikai sagalabāt konkurēt-

spēju, bet vēl straujāk izvirzīties par

līderi kā tradicionālajos biznesa

segmentos, tā arī iekarot pozīcijas

jaunos biznesa virzienos, kas ietver

sevī loģistikas industriju, pievieno-

tās vērtības radīšanu ar transporta

un tranzītu saistītās nozarēs. Šo pa-

kalpojumu kompleksu Rietumos pa-

zīst kā starptautisko pakalpojumu

industriju.
- Kā izskatās Latvijas iespējas,

salīdzinot tās ar Lietuvas un Igauni-

jas piedāvātajiem pakalpojumiem?
- Konkurence Baltijas valstu

starpā nenoliedzami ir pieaugusi.

Arī Lietuva un Igaunija strauji attīstī-

jušas pakalpojumu kvalitāti, tāpēc

nevaram sagaidīt, ka viss nokārto-

sies vai veidosies, nepieliekot pūles.
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Tieši tāpēc pastiprināti jāizmanto

tās priekšrocības, kas jau šodien

dod Latvijai handikapu konkurences

cīņā un jānotur tās pozīcijas, kuras

mēs esam iekarojuši. Viena no lielā-

kajām priešrocībām ir tā, ka Latvija
atrodas Baltijas valstu centrā. Rīga
tiek uzskatīta par uzlecošo zvaigzni,

un ir visi priekšnoteikumi, lai tā vei-

dotos par īstu centru. Rīgā kopā ar

piepilsētām un piegulošajiem rajo-
niem ir 1,2 milj. iedzīvotāju, kurus

vienlaikus var uzskatīt arī par klien-

tiem un patērētājiem, un tas jau ir ie-

vērības cienīgs tirgus, kas nostāda

Rīgu vienlīdzīgā statusā ar Kopen-

hāgenu, Helsinkiem vai Stokholmu.

Rīga no visām Baltijas valstīm šādā

statusā ir vienīgā. Rīgai ir aktīvs

mērs un ostas vadība, kuru darbība

nenoliedzami dod rezultātus. Dau-

dzas starptautiskas kompānijas jai

izvietojušas savus distribūcijas cen-

trus Rīgā, un to skaits strauji pieaug,
šeit ir pārstāvētas visas lielās multi-

nacionālās kompānijas. Strauju at-

tīstības tempu uzņēmusi arī Vent-

spils un Liepāja, kā arī citi Latvijas

reģionālie centri.

- Viens no svarīgiem jautāju-
miem sekmīgai konkurētspējai ir tā

sauktās pievienotās vērtības radīša-

na. Vai uzskatāt ka Latvijā šo jautā-

jumu risina sekmīgi?
- lepriekšējos gados šī joma

tikai sāka attīstīties un kādu lielāku

izrāvienu varam sagaidīt 2000. gadā.
Attīstības aģentūra veic tirgus pē-

tījumu, kurā piedalās Latvijas ostas

un Satiskmes ministrija. Dati liecina,

ka esam pareizi izvērsuši savu dar-

bību, uzsākot pievienotās vērtības

radīšanu vispirms ar elementāriem

pakalpojumiem - pakošanu, pārpa-

košanu, šķirošanu v.c. Nākošais

posms šādu pakalpojumu ķēdē ir

elektronisko iekārtu komplektēšana,
testēšana. Esam daudz mācījušies

un izmantojuši Beļģijas, Nīderlan-

des un Vācijas pieredzi.
Lai trāpītu desmitniekā, nopietni

jāpēta tirgus tendences. Šodien sa-

mērā lielā apjomā caur Latvijas os-

tām iet metāla kravas. Šajā nozarē

noteikti iezīmējas Krievijas intere-

ses, tāpēc vajadzētu to izmantot,

piesaistot Krievijas pusi pievienotās
vērtības radīšanā. Vēlreiz gribu uz-

svērt, ka Latvijai ir ļoti labi

priekšnoteikumi, lai tā Baltijas jūras

reģionā varētu uzņemties to lomu,

ko Āzijā spēlē Honkonga un Singa-

pūra, bet Rietumeiropā Nīderlande

un Beļģija.
-Kas varētu kavēt sekmīgu biz-

nesa attīstību Latvijā un būtu tās vā-

jie punkti?
- Kritiskie elementi ir biznesa un

politiskās attiecības ar Krieviju un

dzelzceļa tarifu sakārtošanas jautā-

jumi. Šos jautājumus sekmīgi varētu

palīdzēt atrisināt kopuzņēmumu vei-

došana, pilsētu sadraudzība.Viens

no svarīgākajiem faktoriem ir Latvi-

jas straujā virzīšanās uz Eiropas Sa-

vienību.

- Kā jūs vērtējat vai Latvijas

valdība ir darījusi maksimāli daudz,

lai radītu pievilcīgas valsts imidžu?

- Mūsu valdība ir nodefinējusi

ļoti ambiciozus plānus sarunu uzsā-

kšanai ar Eiropas Savienību. Latvijas

ambīcijas ir lielākas nekā Čehijai un

Polijai. Un nebūt nevarētu teikt, ka

tām nav pamata, jo daudzas problē-

mas, ar kurām joprojām cīnās citas
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pārvarējusi. Kā atzinuši starptau-

tiskie eksperti, Latvijai ir vismazāk iz-

kropļota tautsaimniecība. Tajā pat

laikā jāatceras, ka Latvijai ir pārlieku

mazs iekšējais tirgus, lai tā varētu

strādāt tikai uz to, tāpēc jāmeklē ie-

spējas, kā sniegt savus pakalpoju-

mus. Mums jāprot būt atvērtiem.

Šobrīd Eiropā tieši Baltijas jūras re-

ģions ir visdinamiskāk augošais un

mēs esam šī reģiona centrā, bet tas

jau varētu būt ļoti nopietns signāls
Austrumu partneriem, ka tieši šeit ir

tā vieta, kur satiekas Austrumu un

Rietumu intereses.

Labu biznesa attīstības stratēģi-

ju parādījušas mūsu ostas, kur

strauji ienāk modernās tehnoloģijas
un ir kvalificēts darbaspēks. Labas

biznesa attīstības tendences parāda
arī tās pilsētas, kas nav metropoļu
statusā. Piemēram, Ventspils piedā-
vā vismar 10 vērā ņemamus projek-
tus, bet Liepājai šodien ir vienas no

lielākajām iespējām pievienotās
vērtības radīšanā, jo lieliski sadar-

bojas ostas, brīvās ekonomiskās zo-

nas un pilsētas vadības, ātri tiek lik-

vidēti birokrātiskie šķēršļi, pilnībā
nav noslogots dzelzceļš un autoceļi,
kā arī ir daudz brīvo teritoriju bizne-

sa attīstībai*

-Kādu mācību mums deva Krie-

vijas ekonomiskā krīze?

-Tā lika mums uzmanīgi pārdo-
māt kopējo mārketinga programmu.

Sākotnēji mēs gribējām piedāvāt
Latviju tikai kā tiltu starp Austru-

miem un Rietumiem. Jātzīst, ka arī

šodien tilta loma nav mazinājusies,

bet mēs jau spējam piedāvāt savus

pakalpojumus un varam būt Austru-

mu un Rietumu biznesa tikšanās vie-

ta.

Krievijas ekonomiskā krīze deva

arī impulsu Latvijas uzņēmējiem iz-

vērtēt savas iespējas un turpmāko

darbību Krievijas tirgū, kā arī res-

trukturizēt savu biznesu. Jāatzīst, ka

arī ekonomiskā krīze spēj dot ko po-

zitīvu. Būtiskākais ieguvums ir tas,

ka Latvijas uzņēmēji daudz nopiet-

nāk veido savu biznesu, daudz no-

pietnāk novērtēja citu valstu piere-

dzi. Šie uzņēmēji jau tagad strādā

jaunos tirgos un ir kļuvuši daudz in-

teresantāki gan Rietumu, gan

Austrumu tirgum, jo šodien ne tikai

Rietumos, bet arī Austrumos ir pie-

prasījums pēc kvalitatīvām precēm.

-Tas nozīmē, ka Latvijas tirgus

nebūtsavas iespējas nav izmēlis un

ir spējīgs piedāvāt konkurētspējīgus

pakalpojumus?
- Šodien pasaules tirgus ir ļoti

dinamisks. Strauji attīstās tehnolo-

ģijas, pazūd ģeogrāfiskās robežas.

Šodien tirgus spēlē ar pavisam ci-

tiem noteikumiem. Tas, ka šodien

Latvijā vislielākās investīcijas tiek

ieguldītas telekomunikācijās un

transporta jomā, runā pats par sevi.

Tas nozīmē, ka Latvijai starptautis-

kajā tirgū jau šodien ir un arī nākot-

nē būs sava stabila vieta.

Intervēja Anita Freiberga

2000. gadamaijs
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atbilst ES prasībām

Par
likumdošanas un tran-

zītbiznesa jautājumiem

stāsta Satiksmes ministri-

jas Valsts sekretārs Uldis Pēter-

sons.

-Latvija sevi uzskata par tranzīt-

valsti, bet vai izdarīts pietiekami

daudz, lai par tādu Latviju uzskatītu

arī ārvalstu partneri?
- Tas, ka Latvija ir tranzītvalsts,

manā skatījumā nav apspriežams

jautājums, bet gan fakts. Bet, kad

varēs teikt, ka esam visu paveikuši,
lai sakārtotu tranzītbiznesa proce-

sus valstī, uz to viennozīmīgi atbildēt

nevaru. Domāju, ka šis process ne-

kad nevar būt pabeigts, tāpat kā Rī-

ga nekad nevar būt uzcelta. Vien-

mēr būs pietiekami daudz darāmā,

lai palielinātu kravu apjomu, jo ostu

potenciāls šodien vēl netiek pilnībā
izmantots. Arī dzelzceļa un autopār-

vadājumus var ievērojami kāpināt,
taču šo jautājumu risināšana sasto-

pas ar zināmām problēmām - tarifu

likmēm, pārvadājumu atļaujām, kā

arī politiskām batālijām.

Taču, ja aplūkojam valdības pa-

veikto, droši varu teikt, ka tā darījusi

visu, kas tās spēkos, lai sakārtotu li-

kumdošanu un citus jautājumus val-

stī. Vienmēr esam gatavi uz starp-

valdību sarunām, divpusējiem saka-

riem, esam gatavi sniegt roku, bet

bieži vien gadās, ka to neviens ne-

vēlas ņemt pretim. Bieži vien šķiet,

ka jautājums jau pietiekami iztirzāts

un jau pietuvojies saprātīgam risinā-

jumam, bet tad notiek kādi politiski

kūleņi un politiskas krīzes, kas visu

noliek sākuma pozīcijās. Tad dažu

labu reizi liekas, ka mēs darām pār-

lieku daudz, it īpaši, ja runājam par

pasākumiem, lai mazinātu tarifu po-

litikas krīzi un tās negatīvo ietekmi.

Bieži vien notiek dziļš un pamatīgs,

bet ārēji neafišēts darbs ar Krievijas

uzņēmējiem, ar Krievijas kravu

īpašniekiem un pārvadātājiem, ar

Krievijas un NVS valstu dzelzceļiem,

visiem, kas iesaistīti kravu pārvadā-

jumu procesā, lai kopīgi atrisinātu

problēmas, kas rada zaudējumus un

negatīvi ietekmē ne tikai Latvijas

tranzītbiznesa, bet arī Krievijas un

NVS valstu biznesa intereses.

Varu nosaukt pasākumu virkni -

dažādas vienošanās starp Krievijas

un Latvijas dzelzceļiem, starp Ka-

zahstānas un Latvijas dzelzceļiem,

vienošanās par tranzītkoridora vie-

notu tarifu atsevišķām preču gru-

pām. Visi šie pasākumi palīdz erodēt

to negatīvo fonu, kas rodas no

mums neizdevīgo un negatīvo doku-

mentu pieņemšanas Krievijā.

Jāteic, ka vislabākie sasniegumi

panākti tieši sadarbībā starp Latvijas

un Krievijas dzelzceļiem. Ļoti smagi

un negribīgi risinās jautājumi ar

Krievijas autopārvadātājiem un Krie-

vijas Transporta ministriju. Taču at-

bildību par samilzušo jautājumu ne-

veiksmīgu risināšanu mēs nevaram

novelt uz Krievijas puses nevēlēša-

nos iedziļināties mūsu problēmās.
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Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Uldis Pētersons

Var saprast arī Krieviju. Ja šodien

Krievijā ir 11 tūkstoši starptautisko

autopārvadātāju, bet Latvijā ir 7

tūkstoši, tad par kādu bilanci te var

runāt? Protams, Krievija teiks, atvai-

nojiet, bez Latvijas ir vēl arī Igaunija,
Lietuva un citas valstis, ar kurām tā

vēlas uzturēt autopārvadājumu biz-

nesu. Liela atbildība jāuzņemas mū-

su autopārvadātāju asociācijai, kas

patiesība nenodarbojas ar to jautā-
jumu risināšanu, kas veicinātu sa-

darbības veidošanos ar Krievijas au-

topārvadātāju asociāciju, lai veidotu

organizācijas, kas strādātu uz pari-
tātes principiem vai veidotu kopīgus
uzņēmumus. Diemžēl mūsu autopār-

vadātāju alkatība, ja tā varētu izteik-

ties, varbūt vēlme nedalīties pīrāgā

ar saviem kaimiņiem, var novest pie

tādām sekām, kad notiks tirgus paš-

regulēšanās, kas sīkos pārvadātājus

izspiedīs no tirgus. Šādas tendences

jau ir jūtamas, taču domāju, ka situā-

ciju nevajadzētu dramatizēt.

Likumdošana nerada šķēršļus

-Cik sakārtota ir likumdošanas

bāze?

- Domāju, ka jāizšķir divi likum-

došanas bloki - viens bloks, kas

reglamentē pārvadātāju un klientu

attiecības. Šajā jomā, šķiet, izdarīts

pietiekami daudz. Pieņemts auto-
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kums, kas veiksmīgi darbojas. Šos

likumus pamatā izstrādāja Satik-

smes ministrijas vadībā. Otrs bloks,

ja tā varētu teikt, kas nav tikai Satik-

smes ministrijas kompetencē, ir pro-

cedūru jautājums uz robežām. Latvi-

ja ir spērusi milzu soli robežu šķēr-
sošanas jautājumu sakārtošanas jo-

mā un procedūru atvieglošanai au-

topārvadātājiem. Protams, bezvīzu

režīma ar Krieviju mums nekad ne-

būs, vismaz pārredzamā nākotnē

noteikti nē, bet vesela virkne atvieg-

lojumu - nav nepieciešami izsauku-

mi, nevajadzīga formalitāšu pildīša-

na -jau pieņemti. Pagaidām atklāts

palicis jautājums par vīzu izsniegša-

nu uz robežas, kam pagaidām vēl

pretojas Ārlietu ministrija un lekšlie-

tu ministrijas Imigrācijas departa-

ments. Domāju gan, ka manis piemi-
nētie šķēršļi, kādi pagaidām vēl eks-

istē, nav tie būtiskākie, kas rada

daudzas problēmas. Jautājuma pa-

matā ir disbalanss, ko Latvija radīju-
si autopārvadātājiem. Šobrīd mums

jānogaida, kāds būs autopārvadāju-

mu pieaugums no Krievijas puses

un vai tiem sekos arī adekvāti pret-

soļi. Ja tas notiks, tad mēs varam

plānot nākošos pasākumus.
Ja salīdzinām, kādas ir Krievijas

un Lietuvas attiecības, tad jāatzīst,

ka Lietuvas valdība savā laikā ir pie-

ņēmusi liberālāku robežas šķērso-

šanas procedūru, bet jāņem vēra arī

tas, ka Krievija pret Lietuvu neizvirza

tādas prasības kā pret Latviju. Lietu-

vas lielais pluss ir tas, ka tai aiz mu-

guras stāv Kaļiņingrada.
- Vai jūsuprāt saskaņoti darbo-

jas robežkontrole, sanitārā inspek-

cija un cik lielā mērā tai vajadzētu

iejaukties tranzītkravu pārbaudē?
- Apskatot šos jautājumus, jāat-

zīst, ka ir zināmas pretrunas kontro-

les jomā, ko arī pierādīja nesenā

Beļģijas pieredze. Kontrolei jābūt

neatslābstošai, stingrai un precīzai,
bet tajā pat laikā arī ātrai. No otras

puses, ja ir droša pārliecība, ka kra-

va tiešām iet tranzītā cauri Latvijai,

tad šīm procedūrām jābūt maksimā-

li atvieglotām. Mēs esam izslimojuši

to procesu, kad visas kravas pār-

bauda. Jo precīzāk būs reglamen-

tēts, kādas prasības kravu pārvadā-

tājam uz robežas izvirzīs - ja jau lai-

kus varēs prognozēt muitnieka vai

robežsarga rīcību, jo vieglāk tiks ap-

strādātas kravas uz robežas.

Šobrīd vislabāk norit darbs uz

dzelzceļa, lai samazinātu stāvēšanu

uz robežas. Cita aina vērojama uz

autoceļiem, kur aina nebūt nav tik

pievilcīga. Ja mēs godīgi analizētu

jautājumu par Latvijas, Lietuvas un

Igaunijas robežu šķērsošanu, tad

jāatzīst, ka brīvās tirdzniecības lī-

gums starp šīm valstīm ļautu šķērsot

robežu bez nevajadzīgām formalitā-

tēm. Te nākas atzīt, ka šīs procedū-

ras vēl būtu sakārtojamas.

Brīvās ekonomiskās zonas

kā stimuls attīstībai

-Vai brīvās ekonomiskās zonas

un brīvostas šodien attaisno savu

darbību un vai tās nav pretrunā ar

ES nostādnēm?

-
Šodien nākas atzīt, ka brīvosta

jau patiesībā tā pati brīvā ekonomis-

kā zona vien ir. lespējams, ka ES uz-
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Latvijā paralēli darbojas likumi par

brīvām ekonomiskām zonām Rēzek-

nē un Liepājā, ir Ventspils Brīvostas

likums, Rīgas Tirdzniecības brīvos-

tas likums. Tiek izskatīts jautājums

par Rīgas Brīvostas likumu (šobrīd

jau pieņemts - aut). Taču, kamēr

mēs vēl neesam ES dalībvalsts un

atceroties pašas Eiropas pieredzi,

viņiem gan nevajadzētu mums īpaši
ko pārmest, ja mēs vēlamies attīstīt

brīvo ekonomisko zonu un brīvostu

režīmā iekļautos rajonus.
ES ļoti labi vajadzētu atcerēties,

kā savulaik daudzas ostas un pilsē-
tas no depresīvām kļuva par

plaukstošām un attīstītām. Lielisks

piemērs ir Denkerka Francijā, kur

savulaik tika noteikts termiņš, kas

dots, lai osta attīstītos brīvostas un

brīvās ekonomiskās zonas režīmā.

Pateicoties šādai praksei, šodien

Denkerkā darbojas gigantiski Co-

ca-Cola ražošanas kompleksi, auto-

mašīnu kombināti v.c. Denkerka ie-

guva stimulu un investīcijas, kas tā-

lākajos gados tai ļāva attīstīties arī

parastos apstākļos.
Ja runājam par Latvijas pieredzi,

tūlīt jāatzīst, ka nav politiski pareizi
nolikt Latvijas lielās ostas nevienlī-

dzīgos konkurences apstākļos. Ja

visa Ventspils osta strādā brīvostas

režīmā, bet Rīgas ostā tikai vienai

daļai piešķirtas šādas privilēģijas,
tas nav politiski pareizi.
- Jau vairākus gadus Rīgas

Tirdzniecības brīvosta un Ventspils
Brīvosta strādā šādā režīmā. Vai jū-
su skatījumā tiešām viss attīstās tā,
kā bija ieplānots? Varbūt vajadzēja
noteikt zināmu laika posmu, kurā šīs

ostas strādās brīvostas režīmā un

tad arī būtu paveikts vairāk?

- lespējams, tas būtu bijis parei-
zākais risinājums, kā panākt iespē-

jami efektīvāku darbu. Uzskatu, ka

Ventspils, pateicoties brīvostas sta-

tusam, tiešām aktīvi strādājusi un

daudzi projekti sekmīgi risinās. Lai

pieminam kaut vai jaunā konteiner-

termināla celtniecību vai KĀLIJA

PARKA paplašināšanas projektu.

Šeit investīcijas ir ienākušas.

Taču Rīgas Tirdzniecības brīv-

ostā vērojama nepatīkama tenden-

ce - projektos paredzētie attīstības

virzieni kā, piemēram, preču šķiro-

šana, montāža utt., līdz šim vēl nav

realizējušies dzīvē. Teritorijas ir lie-

las un tukšas, bet tajās nenotiek pie-

vienotās vērtības radīšana, turpinās

parastās ostas operācijas. Pieļauju,

ka iepriekšējā ostas vadība bija pā-

rāk izvēlīga vai piesardzīga un neiz-

lēmīga jaunu sadarbības partneru

izvēlē. Varbūt tas ir klusums pirms

vētras, bet baidos, ka tas ir ieildzis

sastingums.

Pēdējā laikā arvien aktuālāks

kļuvis jautājums par jumta likuma iz-

veidošanu brīvostām un brīvajām

ekonomiskajām zonām Latvijā. Taču

domāju, ka tas gan ir tālākas nākot-

nes jautājums.
- Kādas ir pozitīvās tendences

brīvostu darbībā?

- Priecē fakts, ka Liepājā ienāk

vērā ņemami projekti. Protams, gri-

bētos, lai tas notiktu straujāk, taču

jāatzīst, ka daudzu aizsāktu projektu

realizēšanā lielu negatīvu lomu no-

spēlēja Krievijas krīze, kas daudzus

labus projektus atvirzīja nenoteiktā

nākotnē. Ja Krievijā nebūs noieta tir-
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tā arī paliks vienīgi ieceru līmenī.

Runājot par nākotnes attīstības

tendencēm, domāju, ka nenoliedza-

mi procentuāli Liepājai ir vislielākās

potences, jo tās attīstība sākusies

praktiski no nulles. Ventspils jau

šobrīd sasniegusi pietiekami augstu

līmeni, tāpēc īpašs izrāviens šeit

nav prognozējams. Tā būs mērķtie-

cīga aizsākto projektu realizācija.
Ja objektīvi runā, tad Rīgai tomēr

attīstības iespējas ir vislielākās. Gan

pateicoties jau esošajai infrastruk-

tūrai, gan brīvo teritoriju, gan izdevī-

gā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ.

Protams, mēs jo cieši esam sais-

tīti ar Krieviju, jo vislielākās kravu

rezerves ir tieši tur. Pienāks laiks,

kad Krievija ne tikai ekspluatēs sa-

vus dabas resursus, bet arī nopietni
domās par ražošanas attīstību.

- Vai varam cerēt ka pienāks

laiks, kad ekonomiskais saprāts

ņems virsoku pār politiskajām ambī-

cijām?
- Tas notiks tad, kad izveidosies

zināma kritiskā masa Krievijas re-

ģionos.

ES prasības tiek ievērotas

- Jaunai valstij veidot sistēmu,

lai organisms kopumā būtu dzīvot-

spējīgs, nenākas viegli. Nav piere-

dzes, trūkst zināšanu, bet attīstīto

valstu modeļus pārņemt pilnībā nav

iespējams, jo nav nepieciešamās
bāzes šāda modeļa iedzīvināšanai.

Arī likumdošanas harmonizācija pa-

šā Eiropā vēl nav viennozīmīga. Tā-

pēc daudziem procesiem nācies iz-

iet cauri, lai, saņemot daudzus bel-

zienus, nonāktu pie pareizākā risi-

nājuma un optimālākā varianta. Pie-

mēram, bija jāpaiet ilgam laikam, lai

pārliecinātu mūsu finansistus, ka

akcīzes nodokli nedrīkst noēst vai

izmaksāt pensijās, bet gan tas jā-

iegulda ceļu sakārtošanā. Laimīgā

kārtā pēc nogurdinošām debatēm

skaidrais saprāts tomēr guva virsro-

ku. Un šodien varam lepoties, ka,

pateicoties tam, maģistrālie ceļi ir

sakārtoti.

Vislabākie sasniegumi panākti

aviācijas likumdošanas saskaņoša-

nā ar ES prasībām. Un tas dod lielu

stimulu tālākajam darbam.

Sistēmas pamatakmeņi ir ielikti

arī jūrniecības un ostu likumdošanā.

Likumam ir divi darbības veidi - vai

nu to ievēro un nevienam nerodas

problēmas, vai arī likums traucē

strādāt. Ne Jūrniecības kodekss, ne

Likums par ostām, neraugoties uz

nepilnībām, nevienam strādāt nav

traucējis. Te vēl un vēlreiz jāatzīst:

ja toreiz, kad izstrādāja šos likumus,

būtu šodienas pieredze, zināšanas

un saprašana, daudzi slideni posmi

būtu novērsti. Te nu vēlreiz nonā-

kam pie sarunas sākumā aizsāktās

domas, ka darāmā ir daudz. Tikai

neatlaidīgs darbs un zināšanu uz-

krāšana liekama visa pamatā.

Intervēja AnitaFreiberga

1999. gada jūlijs
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Aivars
Lembergs ir viens

no redzamākajiem politi-

ķiem Latvijā. Viņš jau 10

gadus ir Ventspils Domes priekš-

sēdētājs, arī Latvijas Tranzīta bizne-

sa asociācijas prezidents, valsts

pilnvarnieks akciju sabiedrībā

«Ventspils Nafta» un valsts pilnvar-
nieks valsts akciju sabiedrībā «Lat-

vijas Dzelzceļš». Politiķis, kurš ne-

aizmirst pagātni, rēķinās ar šodienu,

bet strādā, raugoties nākotnē. Tieši

tāpēc kā pārsteigums nenāk viņa

teiktais, ka šobrīd tiek veikts izpētes
darbs par Ventspils ostas attīstību

tuvākajos 100 gados. Kā saka pats
A. Lembergs: «Mēs vienmēr cenša-

mies iet uz priekšu, neskatoties uz

ekonomiskajām un politiskajām kolī-

zijām. Nesūdzamies par dzīvi, bet

mēģinām rast konstruktīvus risinā-

jumus, lai vērstu dzīvi labāku.»

Jau par folkloru kļuvusi A.

Lemberga atziņa: «Biznesā nav

draugu, biznesā ir tikai intereses!»

Un dzīvē nākas pārliecināties, ka

tieši intereses ir tās, kas visvairāk

tuvina cilvēkus... Un arī valstis.

Motivācija virza darbību

-Kādas ir Latvijas politiskās un

ekonomiskās intereses šodien, un

vai tādas pašas ir arī A. Lemberga
intereses?

- Gan politiskās, gan biznesa in-

tereses saistītas ar konkrēto darbī-

bu, ko cilvēks dara konkrētā brīdī, ko

varēs darīt nākotnē. Cilvēkam ir ne-

pieciešama darbības motivācija.

Varu droši teikt, ka motivācija virza

arī manu darbību. Ja runājam par

politiskajām interesēm, tad jāatzīst,
ka Latvija ir viena no pasaules val-

stīm, kurās attīstītais tranzīta biz-

ness ir arī pasaules ekonomiskās

mijiedarbības bizness. Tas, nenolie-

dzami, paplašina mūsu valsts poli-

tiskā skatījuma apvāršņus un eko-

nomiskos sakarus. Bet lielākās eko-

nomiskās intereses saistītas ar Eiro-

pas Savienību, ASV, Kanādu, Argen-

tīnu, Brazīliju, Dienvidaustrumāzijā

tā ir Ķīna, arī Indija. Ekonomiskās in-

tereses sasniegušas pat Āfriku. Ta-

ču kā svarīgākās, nenoliedzami,

jāuzskata Krievija, Baltkrievija, Uk-

raina, Lietuva, Igaunija, Kazahstāna,

Uzbekistāna. Jau no seniem laikiem

tie mums nav vienaldzīgi reģioni.

Latvijas politiskās intereses,

protams, ir maksimāli integrēties

pasaules un Eiropas ekonomiska-

jās struktūrās, ko patiesībā Latvija

ļoti veiksmīgi arī dara. Liels sasnie-

gums ir tas, ka Latvija ir uzņemta

Pasaules Tirdzniecības organizāci-

jā. Lai ko arī šodien uzsāktu, es uz

Latviju jau skatos kā uz Eiropas Sa-

vienības dalībvalsti. Pēc gadiem

pieciem septiņiem tas notiks, bet

salīdzinoši tas ir ļoti īss laika

posms, tāpēc valsts attīstības stra-

tēģija jāorientē uz ES. Protams, biz-

nesā attīstības iespējas ir tikai tad,

ja valsts sekmīgi realizē ārējo un

iekšējo politiku. Pirmām kārtām jā-

sakārto iekšējā politika. Latvijā ār-

kārtīgi svarīgi, lai notiktu sabiedrī-



44

Strateģija
bas konsolidācijas un cittautiešu

integrācijas process. Bez tā nākot-

ne nav iedomājama pasaules eko-

nomiskajā un politiskajā apritē.

lekšējā stabilitāte ir pamats ārējo

sakaru sekmīgai veidošanai un ār-

politikas attīstībai.

Ļoti sarežģītas attiecības Latvi-

jai veidojas ar lielo kaimiņu - Krie-

viju. Gribu pasvītrot, ka Latvi-

jas—Krievijas attiecības ir divpusē-

jas, tāpēc jāsabalansē abu pušu

intereses, jāmeklē kompromisi un

jārod pozitīvs gan ekonomisko, gan

politisko jautājumu risinājums. Ta-

ču nekādā gadījumā nevaram ap-

galvot, ka Latvijas intereses ne-

sniedzas tālāk par Krieviju. Svarīgi
uzturēt attiecības ar ES, ASV. Jā-

meklē saskarsmes punkti, bet ne-

drīkst aizmirst par konkurenci. Tas

jāapzinās un jāprot aizstāvēt savas

valstiskās intereses. Vispirms jau

Baltijas jūras reģionā, kur nopietnu
konkurenci veido Somija, Igaunija,
Lietuva, Polija, atsevišķi Krievijas

reģioni.
- Vai jūsuprāt sekmīgi norit

Latvijas likumdošanas harmonizā-

cija ar ES likumdošanu?

- Latvija pietiekami sekmīgi ir

startējusi ceļā uz tirgus ekonomi-

ku, bet ir neapgāžams fakts, ka ar

Latviju vēl nav uzsāktas sarunas

par iestāšanos ES. Tas liecina, ka

esam strādājuši nepietiekami labi.

Tam par pamatu ir bijuši vairāki ie-

mesli - kā nozīmīgākais, nenolie-

dzami, novēlotā privatizācija 90.

gadu vidū, daļēji varbūt arī ne īpaši

veiksmīgā privatizācija.

Pašreizējai valdībai ir ļoti plašs

un sabalansēts skatījums visos vir-

zienos - gan Austrumu, gan Rietu-

mu un tā ir apņēmības pilna savu

politiku realizēt. Diemžēl Latvijā vēl

joprojām saglabājas vecas un ne

īpaši progresīvas tradīcijas, kas iz-

paužas provinciālā politiskajā uz-

pūtībā. Daudzi nespēj atbrīvoties

no vīzijas, ka Latvija ir pasaules na-

ba, tāpēc vajag tikai kādam no Lat-

vijas nepiegādāt pienu vai gaļu, lai

varētu to politiski ietekmēt. Attīstī-

bu ievērojami kavē arī orientācija

uz nozarēm, kurām nav internacio-

nālas nozīmes un noieta tirgus.

Dziļu robu sit arī stabili saglabāju-
sies un dziļi iesakņojusies komu-

nistiskā domāšana - par visu jādo-

mā un jāgādā valstij. Jau sen šo

domāšanu vajadzēja pārkārtot un

katram valsts pilsonim apzināties,

ka pirmām kārtām pats pilsonis ir

atbildīgs gan par sevi, gan arī par

valsti.

- Kāda ir valdības attieksme

pret tranzītbiznesa attīstību?

- Ceļš jau nesākas un nebei-

dzas vienā valstī. Un tā ir Latvijas
lielā veiksme, ka šis tranzīta ceļš

iet pa Latvijas teritoriju. Šobrīd

Ministru kabinetam piemīt liberāla

tirgus ekonomikas domāšana, kas,

nenoliedzami, pozitīvi ietekmē arī

tranzītbiznesa attīstību valstī.

- Latvijas un Krievijas attiecī-

bas nekad nav bijušas vienkāršas.

Situāciju tirgū saspīlēja arī ekono-

miskā krīze Krievijā. Kādas ir krīzes

sekas un abu valstu šābrīža attiecī-

bas?

- Labākas, nekā tās bija 1998.

gadā. Viens no iemesliem - Latvi-

jas valdība par prioritāru izvirzījusi

jautājumu par Latvijas un Krievijas
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attiecību sakārtošanu. Tā

ir jauna prioritāte.

Vēl joprojām gan Lat-

vijā, gan Krievijā ir poli-
tiski spēki, kuri nav iein-

teresēti abu valstu attie-

cību uzlabošanā. Arī na-

cionāli radikālie spēki

gan Latvijā, gan Krievijā
meklē ienaidnieka tēlu.

Ja ir ienaidnieka tēls, tad

ir rīcības motivācija pul-
cēt tautu nemieriem. Ne-

reti arī masu mediji ten-

denciozi dara visu, lai

pasliktinātu starpvalstu
attiecības. Bet svarīgi, lai

pragmatiski un tālredzīgi

politiķi, kādu netrūkst ne

Latvijā, ne Krievijā, ne-

pakļautos nacionālradi-

kāļu spiedienam un ne-

pieļautu, lai provokācija,
kas ir iepriekš plānota,
sasniedz savu mērķi -

pārvelk krustu Latvi-

jas-Krievijas attiecību sakārtoša-

nai. Šobrīd varu teikt, ka ar zināmu

optimismu skatos abu valstu turp-
mākajās attiecībās, jo jūtama ab-

pusēja interese un vēlēšanās šīs

attiecības sakārtot.

Latvijas Tranzīta biznesa

asociācija - saikne starp
biznesu un valdību

Latvijas Tranzīta biznesa aso-

ciācija (LTBA) dibināta 1994. gada
vasarā un apvienoja lielākās kom-

pānijas, kas iesaistītas tranzītbizne-

sa, Ventspils, Rīgas, Liepājas ostas.

Aivars Lembergs.

«Latvijas Dzelzceļu», Ventspils do-

mi, lai izveidotu reālu un profesio-
nālu apvienību, kas spētu novērtēt

situāciju tirgū un sakārtotu attiecī-

bas starp uzņēmējiem un valsti, lai

piedalītos likumdošanas sakārtoša-

nā un starpvalstu attiecību uzlabo-

šanā. Bet par darbības pamatmērķi
LTBA sev izvirzīja konkurētspējīgas
vides izveidošanu Latvijā, lai veici-

nātu tranzīta piesaisti un Latvijas kā

stabilas tirdzniecības partneres imi-

dža radīšanu.

- 1994. gadā Latvijā bija cits

politiskais un ekonomiskais kli-

mats. Cik šodien ir viegli un nepie-
ciešami saturēt kopā vienā asociā-
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cijā gan nu jau savā starpā konku-

rējošas Latvijas trīs lielākās ostas,

gan tik dažādās biznesa struktū-

ras?

- Līdz šim mums vēl nav biju-

šas grūtības uzturēt kopīgo domu,

jo arī paši uzņēmēji pamazām sko-

lojas un saprot atšķirīgas lietas -

kas ir konkurence, bet kas ir tie sa-

skares punkti, kuros meklējams ko-

pīgs dialogs starp uzņēmējiem no

vienas un valdības struktūrām no

otras puses. LTBA uzdevums ir

pārstāvēt un aizstāvēt biznesa in-

tereses caur valsts institūcijām un

dialogā ar valsti. Palīdzēt valsts ie-

rēdņiem, kuru pienākums ir sakār-

tot likumdošanu, likumprojekta iz-

strādes gaitā skaidrāk un pamatī-

gāk izprast likumsakarības. Tikai

abpusējas konsultācijas starp biz-

nesmeņiem, ko šajā gadījumā

pārstāv LTBA, un valsts ierēdņiem
dod garantijas, ka dokumentos tiks

iekļautas biznesa intereses un jau

iepriekš prognozētas iespējamās

kļūdas, kas vēlāk varētu kavēt gan

likuma sekmīgu darbību, gan uzņē-

mējdarbību. Ja iesākumā bija grūti,
tad tagad jau valsts ierēdņi piera-
duši pie dialoga, jo paši itin labi ap-

zinās, ka teorija, atrauta no prak-

ses lemta neveiksmei.

LTBA nodarbojas ar tranzītbiz-

nesa attīstības tendenču pētīšanu

un prognozē tālāku šī biznesa attīs-

tību gan Latvijā, gan citās valstīs.

Tā sekmīgi piedalījās Muitas un

Dzelzceļa likuma izstrādāšanā. Šo-

dien praktiski neviens likumpro-

jekts vai normatīvs dokuments ne-

tiek pieņemts, ja savu vērtējumu

tam nav devusi LTBA. Mūsu aso-

ciācija ir pirmā, kas reaģē uz kā-

dām izmaiņām vai tikai šo izmaiņu

tendencēm kravu pārvadājumu tir-

gū un operatīvi informē valdību par

vienu vai otru problēmu, kā arī pie-

dāvā šo jautājumu risināšanas va-

riantus.

Domāju, ka arī turpmāk uzņē-

mējiem vajadzētu apvienot savas

intereses, lai to mehānismu funk-

cionēšana, kas regulē uzņēmējdar-

bību, maksimāli atvieglotu viņu biz-

nesu. Nenoliedzami, ir konkurence

gan ostu, gan ekspeditoru, gan sti-

vidoru starpā, bet, piemēram, mui-

tas darbs interesē visus. Un tas ir

tikai viens piemērs. Jau pašā aso-

ciācijas darbības sākumposmā tā

norobežojās no konfliktsituāciju ri-

sināšanas savu biedru starpā. Mū-

su uzdevums ir risināt kopīgos uz-

devumus.

-Ja LTBA, kā tās prezidentam,

jums nākas pacelties pāri Ventspils

interesēm, tad Latvijas Ostu pado-

mē, kuras loceklis arī jūs esat, va-

rat vairāk aizstāvēt tieši Ventspils

ostas viedokli.

- Latvijas Ostu padome tika iz-

veidota 1994. gadā, un ideja par pa-

domes izveidošanu radās tolaik

Ministru prezidentam Valdim Bir-

kavam, lai, apvienojot vairākas mi-

nistrijas (Finansu, Ekonomikas, Sa-

tiksmes, Vides un reģionālās attīs-

tības un Zemkopības ministrijas -

aut. piezīme), risinātu aktuālus jau-

tājumus un virzītu ostu attīstības

politiku valstī. Tolaik, kad nebija vēl

izveidota attīstības koncepcija, bija

ārkārtīgi svarīgi neatstāt tik svarī-

gas nozares attīstību pašplūsmā.

Bet, runājot par Ventspils interešu
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aizstāvēšanu Latvijas Ostu pado-

mē, varu piekrist, ka tās, nenolie-

dzami, aizstāvu, taču nekādā gadī-

jumā nedaru to atrauti no Latvijas
interesēm.

Pēdējā laikā Latvijas Ostu pa-

domei daudz nācies darīt, lai atbrī-

votos no pagātnes jūga. Tās darbs

būtu daudz efektīvāks, ja varētu

norobežoties no vienas lietas - os-

tas pēc «Likuma par ostām» atskai-

ta Ostu attīstības fondā naudu un ir

daudzi, kuri vēlas iegūt šo naudu

visdažādāko projektu realizēšanai,

tāpēc rodas nebeidzami strīdi, kā

šo naudu tērēt. Bet tagad jau ir iz-

darītas izmaiņas «Likumā par os-

tām», lai Ostu padome varētu turpi-
nāt darbu stratēģisku jautājumu ri-

sināšanā.

Vai Ventspils ir biznesa

Meka Latvijā?

-Visi Ventspils projekti ir nor-

māli attīstījušies un tam kā iemeslu

var minēt Ventspils domes, ostas

pārvaldes un uzņēmēju lielisko sa-

darbību un saprašanos.
- Pilsētas Domes pirmais pie-

nākums ir radīt maksimāli labvēlī-

gus apstākļus uzņēmējdarbības at-

tīstībai, jo no tā, cik sekmīgi attīs-

tās bizness, veidojas nodokļu bāze,

no kuras, savukārt, politika, kā šo

naudu tērēt. Tāpēc personīgi
daudz laika veltu nodokļu maksātā-

jiem. Bet nodokļi Ventspilī lielā mē-

rā veidojas ostā un ap ostu, tāpēc

svarīgi attīstīt šo likumu. Ja Vents-

pilī nebūtu ostas, es darītu visu, lai

attīstītos cita veida uzņēmējdarbī-

ba, bet tie jau būtu citi spēka pie-

likšanas punkti.

- Nekas nestāv uz vietas, tā-

pēc būtu vērts ielūkoties Ventspils

ostas tālākās attīstības stratēģijā?

-Jau šodien strādājam pie os-

tas attīstības projekta nākamajiem

100 gadiem un to palīdz gatavot ho-

landiešu speciālisti. No 1998. gada

Ventspils osta strādā brīvostas re-

žīmā. Jāpiebilst, ka Ventspils Brīv-

ostas likums pilnībā atbilst ES pra-

sībām un dod lielisku iespēju attīs-

tībai, jo rada pievilcīgu nodokļu, tā-

tad arī tarifu politiku.
1998. gadā investīcijas Vents-

pils ostas un terminālu infrastruk-

tūras attīstībā bija 120 milj. ASV do-

lāru. Arī turpmāk ieguldīsim līdzek-

ļus infrastruktūras attīstībā, lai no-

drošinātu konkurētspēju savā biz-

nesā.

Viens no svarīgākajiem projek-

tiem, pie kuriem strādā Ventspils

osta, ir jauna naftas cauruļvada
celtniecība. Šis projekts varēs rea-

lizēties vienīgi tad, ja tam netiks lik-

ti politiski šķēršļi, jo finansiāli pro-

jektam alternatīvas nav. Taču šo-

brīd jūtama politiska pretdarbība

gan no Somijas, gan Krievijas, gan

Polijas.
Esam gandarīti, ka, būdams

Latvijā, «Lukoil» prezidents Vagits

Aļekperovs apmeklēja arī Ventspili

un varēja pārliecināties par Vents-

pils iespējām. V. Aļekperovs redzē-

to Ventspilī komentēja īsi: «Es biju

izbrīnīts». Tagad sarunas turpinā-

sies jau Maskavā, kur svaru kausos

tiks liktas gan politiskās ambīcijas,

gan ekonomiskie aprēķini, bet jā-

cer, ka skaidrais saprāts uzvarēs.
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Taču jaunā naftas cauruļvada

projekts nav vienīgais, pie kura

strādā Ventspils. Šeit tiek celts mo-

dernākais konteineru termināls

Baltijas jūrā.

-1998. gadā Ventspils ostā ap-

strādāja 38 milj. t kravu. Kādu kra-

vu apgrozījumu esat plānojuši sa-

sniegt tuvākajā laikā?

- Tuvākajos 5 gados varam sa-

sniegt 50 milj. t. Tas ir tik daudz, cik

aizvadītajā gadā apstrādāja visas

Latvijas ostas. Šāds kravu apgrozī-

jums ir reāls, taču, nenoliedzami,

apstrādāto kravu apjoms būs atka-

rīgs no tā, cik dinamiski būs ekono-

miskās attīstības tempi Krievijā. Ja

Krievija arī turpmāk slīgs arvien dzi-

ļāk krīzē, tad šādus attīstības tem-

pus nevarēs sasniegt arī Ventspils
osta. Bet ja mēs palūkojamies uz

Ventspils ostas iespējamo kapacitā-

ti, tad jau šodien varam teikt, ka ne-

apgūstot jaunas teritorijas tā varētu

sasniegt 85 milj. t.

Vēl daudz jāstrādā pie pievie-

notās vērtības radīšanas ostā, jo

šobrīd tas vēl ir salīdzinoši maz at-

tīstīts process. Taču kopumā jā-

teic, ka Ventspils osta attīstās, sa-

balansējot ostas, dzelzceļa, auto-

ceļu un cauruļvadu projektus.

Taču, atgriežoties pie Latvijas

tranzīta biznesa kopumā, jāpiebilst,

ka tas ir atvērts katram un mēs

esam ieinteresēti sadarbībā ar vi-

siem, kas gatavi piedalīties kopīga

tranzīta koridora attīstībā no

Austrumiem uz Rietumiem, padarot
to vēl drošāku un lētāku.

Intervēja AnitaFreiberga

1999. gada aprīlis
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to ietekme uz Latvijas tautsaimniecības

attīstību Eiropas reģiona kontekstā

Brīvās
ekonomiskās zo-

nas, brīvostas ideja Lat-

vijā guvusi atsaucību jau
sen. Tikai dažus gadus pēc Latvijas
Republikas izveidošanas - 1921. ga-

da 20. maijā Latvijas Republikas Sa-

tversmes sapulce pieņēma «Likumu

par Brīvostām». Kā zināms, Satver-

smes sapulces uzdevums bija iz-

strādāt Latvijas Republikas Konsti-

tūciju, kā arī izveidot likumu bāzi,

kas kļūs par jaunās Latvijas valsts

tiesiskās un ekonomiskās attīstības

balstu. Brīvosta sāka sevi pierādīt
kā perspektīvs ekonomiskais mode-

lis jūrniecības nozarē. Tagad nu jau
vairākus gadus Latvijā atkal uzsāku-

šas darbību brīvās ekonomiskās zo-

nas. Tās ir četras: Rīgas, Ventspils
un Liepājas ostās, kā arī Rēzeknē.

Tomēr par šādu zonu lietderību Lat-

vijā tiek arvien no jauna diskutēts.

Tajā pat laikā dažādas speciālās zo-

nas ar nodokļu atlaidēm tiek plaši iz-

mantotas gan attīstītajās valstīs, tā-

dās kā ASV, Lielbritānija v.c, gan
jaunattīstības valstīs Dienvid-

austrumāzijā, Āfrikā, kā arī Meksikā.

Tādēļ dīvaina šķiet Eiropas ekono-

misko struktūru vēršanās pret brīvo

ekonomisko zonu attīstību Latvijā.
Pret šādu zonu attīstību Eiropas Sa-

vienības valstīs un citur iebildumu

nav. Vai tās būtu Eiropas bailes no

godīgas konkurences? Der atcerē-

ties, ka brīvostas parasti tiek izman-

totas kā reģionālās attīstības iespē-

ju variants tieši depresīvajos rajo-

nos. lespējams, ka Eiropas Rekons-

trukciju un attīstības banka un citas

Eiropas ekonomiskās struktūras do-

mā, ka pārējā Eiropa salīdzinājumā

ar Latviju ir depresīvā ekonomiskā

situācijā. Var jau būt, ka tas tā arī ir.

Manuprāt, Latvijā šobrīd vēl nepa-

stāv brīvās ekonomiskās zonas šī

termina izpratnē, jo par nopietnu

labvēlības režīmu Latvijas četrās

brīvajās ekonomiskajās zonās vēl

nevar runāt. Tajās noteiktais nodok-

ļu līmenis ir tikai tāds, kas pieļauj ra-

žošanas attīstību. Atšķirībā no pārē-

jās Latvijas teritorijas, kur, pateico-
ties Eiropas ekonomisko struktūru

rekomendācijām, ir ieviests pārlieku

smags, ražošanas attīstību drīzāk

bremzējošs nodokļu slogs.
Brīvo ekonomisko zonu veido-

šana Latvijā ir jāsaskaņo ar valsts

integrāciju pasaules saimniecības

sistēmā, tāpēc ir pašsaprotami, ka

šīs četras zonas strādā galvenokārt
tranzītkoridora darbības nodrošinā-

šanai. Tajā pat laikā, attīstot tikai

tranzītu, nebūs iespējams sasniegt

nepieciešamo ekonomisko progre-

su. Brīvajās ekonomiskajās zonās

nepieciešama tāda ražošanas attīs-

tība, kas sekmētu arī profesionālās

izglītības sistēmas, kā arī lietišķo un

tehnisko zinātņu attīstību. Līdz ar to

valsts ekonomiskajā struktūrā vei-
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dotos savstarpēji saistīta mijiedarbī-

ba - izglītība, zinātne, ražošana brī-

vajās ekonomiskajās zonās. Tās va-

rētu būt ķīmijas un farmaceitiskās

ražotnes, precīzā aparātbūve, elek-

troniskās ražotnes, neapšaubāmi
orientētas uz produkcijas izgatavo-

šanu ar augstu pievienoto vērtību.

Visumā ir noskaidrots, ka attīstot

brīvajās ekonomiskajās zonās tradi-

cionālo produkcijas izgatavošanu ar

zemu pievienoto vērtību nav per-

spektīvi.
Ir pagājuši desmit gadi kopš

dziesmotās revolūcijas Latvijā. No

saimnieciskās attīstības viedokļa

raugoties, mūsu valsts joprojām at-

rodas vēl tikai sākuma posmā. Arī

no šā viedokļa brīvo ekonomisko zo-

nu lietderība nav apšaubāma.
Diemžēl patlaban valdība, ak-

centējot šodienas aktualitātes, maz

uzmanības velta tautsaimniecības

attīstības plānošanai. Tāpēc brīvo

ekonomisko zonu attīstība vēl arvien

pakļauta saraustītai valsts tautsaim-

niecības attīstības politikai ar ne-

pārdomātiem grozījumiem likumos,

kas pie jau tā pārmērīgi smagās no-

dokļu politikas sistēmas šo slogu vēl

arvien palielina. Tieši tāpēc Finansu

ministrijai brīvās ekonomiskās zo-

nas ir kā «dadzis acī». Ar ko tas va-

rētu beigties? Domāju, ka Kaļiņin-

gradas piemērs jau parādīja situāci-

ju, ka nav labi bezgalīgi mainīt

spēles noteikumus. Sāksim arto, ka

nodokļu atlaidēm ir jādarbojas kā

ekonomiskai svirai, nevis kā «sieram

peļu slazdā». Nākotnē tas varētu at-

baidīt nopietnas investīciju prog-

rammas, paverot ceļu ātrām speku-

lācijām, kuras kopā ar valstī esošo

totālās privatizācijas politiku tikai

samazinās ražošanas potenciālu.
Likumu par Rīgas Tirdzniecības

brīvostu Saeima pieņēma 1996. ga-

da novembrī, Ventspils Brīvostas li-

kumu - 1996. gada decembrī, Liepā-

jas Speciālās ekonomiskās zonas li-

kumu un Rēzeknes Speciālās eko-

nomiskās zonas likumu - 1997. gada

martā. Spriežot pēc secības, rodas

jautājums: kurš rajons Latvijā ir dep-

resīvāks? Jāatzīmē, ka visas šīs brī-

vās ekonomiskās zonas turpināja
tradicionālo darbību. Faktiski jaunu

virzienu sāka tikai Liepāja, nomainot

kara ostas strupceļu uz tirdzniecī-

bas ostas attīstības maģistrāli. Uz-

ņēmumu un ražotņu attīstība šajos

brīvās ekonomiskās zonas veidoju-

mos nav notikusi tik ātri, kā bija ce-

rēts. Sevišķi savādi tas ir Rīgā, kur

pat kravas plūsmas pieaugums gal-

venokārt ir sasniegts uz tās ostas

daļas rēķina, kura nav brīvostu režī-

mā. Kāpēc?

Tomēr, ko īsti vēlējās redzēt val-

sts un pašvaldības no brīvo ekono-

misko zonu multiplikatorā efekta?

Protams:

1) bezdarba samazināšanos,

veidojot darba vietas gan brīvajā

ekonomiskajā zonā, gan arto saistī-

tajās infrastruktūrās;

2) algas patēriņa un iekasētās

nodokļu maksas palielināšanu un

bezdarba pabalstu maksas izsnieg-

šanas samazināšanos;

3) kravu plūsmu palielināšanos,

konkurējot ar citām ostām.

Tātad, lai saruna risinātos no-

pietni, ir nepieciešama valdības

programma, kurā būtu noteiktas

prioritātes tautsaimniecības attīstī-
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bā. No «draudzīgo» ekspertu un pa-

domdevēju puses ienākošajās reko-

mendācijās ir skaidri redzami mēģi-

nājumi Latviju tranzīta tirgū nobīdīt

malā. Vienīgā iespēja, kā uzvarēt

šajā konkurences cīņā par pasūtīju-

mu, ir piedāvāt lētāku, drošāku,

precīzāku un operatīvi strādājošu
tranzīta koridoru.

Savā laikā maestro Raimonds

Pauls teica, ka tikai jūra, mežs un

kultūra var glābt šo valsti un tautu.

Tādēļ ceru, ka drīz būs izstrādāta

valsts attīstības ilgtermiņa program-

ma, kurā jūrniecības nozare domi-

nēs kā viena no prioritātēm. Šajā
gadījumā visai jūrniecības nozarei

būtu jādarbojas uz brīvās ekonomis-

kās zonas principiem izstrādātu val-

sts kredītpolitiku. Diemžēl iepriekšē-

jo gadu pieredze liecina, ka Eiropas

Rekonstrukcijas un attīstības ban-

kas un Pasaules bankas kredīti bieži

tiek izsniegti ar nosacījumiem, kuri

faktiski vērsti uz ražošanas sašauri-

nāšanos. Par godīgu konkurences

cīņu to ir grūti nosaukt. Tātad runa ir

par nozares attīstību kopumā - pre-
tējā gadījumā brīvostu nozīme zūd.

Zūd nozarei, zūd valstij.
Pēdējā laikā masu medijos par

jūrniecības tēmu ir izskanējusi do-

ma, ka iepriekšējās valdības Latvijas
jūrniecību ir sagrāvušas. Bet tā ir

nozare, kura ietekmē visas četras

brīvās ekonomiskās zonas Latvijā.
1998. gadā Ministru kabinets ak-

ceptēja jauno Kuģošanas politikas
koncepciju. Mērķis - veicināt kuģo-
šanas nozares attīstību, padarot
Latviju par reģiona kuģošanas akti-

vitāšu centru. Veicot kuģošanas no-

zares analīzi Latvijā, noskaidrots, ka

Imants Burvis.

galvenais iemesls kuģu aiziešanai

no Latvijas kuģu reģistra ir ar darba

spēku saistītie nodokļi: iedzīvotāju

ienākuma nodoklis un obligātie so-

ciālās apdrošināšanas maksājumi.

Šī apstiprinātā koncepcija paredz iz-

veidot nodokļu atlaižu politiku kuģ-

niecībām, samazinot iekasējamo

nodokļu apjomu līdz konkurētspējī-

gam līmenim, salīdzinot ar pasaulē

esošo.

Kā šobrīd veicas ar šīs politikas
ieviešanu? Manuprārt, darbs ir ie-

strēdzis. Latvijai garām cenšas aiz-

tikt visi kaimiņi. Tātad - neskatoties

uz visu pozitīvo, ko paveikušas paš-

valdības brīvo ekonomisko zonu at-

tīstībā, tieši konsekventas ilgtermi-

ņa attīstības valsts politikas trū-

kums, nepārdomātā tautsaimniecī-

bas attīstība ar mainīgo nodokļu li-
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kurnu paketi, svārstības spēles no-

teikumos liedza Latvijai gūt visus ie-

spējamos pozitīvos risinājumus.
Pateicoties brīvo ekonomisko

zonu administrāciju un pašvaldību

darbam, ir vērojamas pozitīvas ten-

dences gan kravu plūsmu apjoma

pieaugumā, gan ražošanai piesaistī-

to investīciju apjomu pieaugumā.
Vēlos uzsvērt - tēs ir tikai tenden-

ces.

Kā liecina iepriekšējā pieredze,
valsts struktūru darbība ir orientēta

uz šodienu. Vai tās spēs aktīvāk do-

māt par tālāku perspektīvu - rādīs

laiks. Ja tas nenotiek, tad arī Latvijā

esošo brīvo ekonomisko zonu likte-

nis var kļūt līdzīgs Kaļiņingradas va-

riantam.

Ļoti ceru, ka tā nebūs un ka Ei-

ropas daļa - Latvija - ieņems pienā-

cīgu vietu pasaules saimnieciskajā

sistēmā.

Imants Burvis,

LR 7. Saeimas

Tautsaimniecības, agrārās, vides un

reģionālās politikas komisijas

Jūrniecības, zivsaimniecības un

transporta apakškomisijas

priekšsēdētājs
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Jautājums
par brīvostu un

brīvo ekonomisko zonu vei-

došanu Latvijā aktivizējās
1996. gadā. Tolaik meklēja ceļus,
kas ejami, lai uzlabotu Latvijas lielo

ostu - Rīgas, Ventspils un Liepājas -

darbu, lai varētu palielināt preču

eksportu un spētu sekmīgi konkurēt

tirgū.

Brīvostas mehānisms balstās uz

principu, ka visas preces, kuras os-

tā importē uzņēmēji tiek atbrīvotas

no muitas akcīzes un pievienotās
vērtības nodokļa. Šāda atvieglota

nodokļu sistēma būtu kā garants,
kas palīdzētu aktivizēt saimniecisko

darbību, palīdzot attīstīties arī citām

tautsaimniecības nozarēm.

Brīvās ekonomiskās zonas

(BEZ), kas citur pasaulē vēl tiek dē-

vētas par eksporta zonām, bezno-

dokļu zonām vai brīvostām atkarībā

no to funkcijām un teritoriālā sadalī-

juma, nav nekas pārsteidzošs vai

jauns. Pasaulē ir vairāk nekā 600 šā-

du zonu un saglabājas tendence

tām strauji augt. BEZ tiek veikts vai-

rāk nekā 15% no visa starptautiskās
tirdzniecības apjoma. Taču, lai BEZ

varētu reāli darboties, ir nepiecieša-
ma to atbilstība veselai virknei no-

sacījumu - sakārtotai infrastruktū-

rai, resursu bāzei, kvalificētam dar-

baspēkam, kā arī attiecīgajai zonai

jāatrodas stratēģiski nozīmīgā tirdz-

niecības ceļu krustpunktā. Visiem

šiem nosacījumiem Latvijā atbilst

lielās ostas, un kā apliecinājums
tam ir gadu no gada pieaugošie kra-

vu apgrozījuma apjomi.

Taču, ja mēs objektīvi vērtējam
3 gados sasniegto (tas ir laiks, kopš

piešķirts attiecīgais statuss), jāat-

zīst, ka attīstības tempi varēja būt

straujāki, investīciju, kā arī jaunu

projektu, vairāk.

Savulaik, kad Satiksmes minis-

trijā, pēc tam Ministru kabinetā un

Saeimā tika piedāvāts Rīgas Tirdz-

niecības brīvostas likums, valdības

un politiķu attieksme pret to nebija

viennozīmīga. Daudzi baidījās riskēt

un pieņemt tik radikālus lēmumus

(Latvijā RTO bija pirmā bezdelīga,
kas vēlējās lidot brīva, no nodok-

ļiem atbrīvotā plašumā), tāpēc viņu

vienīgais arguments bija satrie-

cošs: «Mēs taču nezinām, kas tur

iznāks, tāpēc drošības pēc to norai-

dīsim.»

Toreizējais satiksmes ministrs

Vilis Krištopans bija jaunās idejas

piekritējs. Pirms vairāk nekā trim

gadiem viņš uz jautājumu, vai Latvi-

jā kāda no ostām darbosies brīvos-

tas režīmā, atbildēja: «Domāju, ka

brīvostas būs Ventspilī un Rīgā. Mū-

su mērķis ir piesaistīt klientus, ku-

riem ir nauda un kuri kaut ko grib

darīt šajā teritorijā, tāpēc brīvostas

ir jāveido. Ja mēs laikus šo procesu

iesāksim un darba gaitā to pilnvei-

dosim, tad paši arī būsim ieguvēji.

Diemžēl Saeimas pārstāvji lielā mē-

rā gatavi vienīgi uz standartrisināju-

miem. Viņi grib ar klasiskām meto-

dēm panākt strauju valsts ekono-

misko attīstību. Šo valsti mēs ar

standartrisinājumiem no stagnāci-

jas neizvilksim. Vajadzīgas nestan-
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darta metodes, kas sevi attaisnoju-

šas daudzās pasaules valstīs.»

Celmlauzis brīvostu veidošanā

bija RTO. Ventspils Brīvostas likuma

apstiprināšana ritēja daudz raitāk

un emocionāli mazsāpīgāk. Arī Lie-

pājas Brīvās ekonomiskās zonas li-

kuma pieņemšana Saeimā neaizka-

vējās. Taču šodien izveidojusies si-

tuācija, kas ostu attīstībā ienes ne-

patīkamu disonansi. Rīgas osta jo-

projām darbojas apstākļos, kas to

noliek nevienlīdzīgā konkurences

pozīcijā attiecībā pret abām pārē-

jām lielajām Latvijas ostām. Ir ne-

normāls stāvoklis, ka tikai viena tre-

šā daļa no Rīgas ostas - Rīgas Tirdz-

niecības osta - strādā atvieglotā re-

žīmā. No pirmās dienas, kad Rīgas
ostas pārvaldnieka amatā stājās
Leonīds Loginovs, viņš nenogurstoši

pūlējies, lai pierādītu, ka visai ostas

teritorijai piešķirams brīvostas sta-

tuss, kas Rīgas ostā strādājošos uz-

ņēmējus noliktu vienādos spēles no-

teikumos, bet pašu ostas aparātu

vienādos apstākļos ar Ventspili un

Liepāju. Stājoties amatā, L. Loginovs
teica: «Mēs nedrīkstam dalīt uzņē-

mējus, naidot tos savā starpā un ra-

dīt priviliģētos. Mums nav jāizgudro
divritenis - brīvā ekonomiskā zona

labi darbojas Ventspilī, tā attīstās

Liepājā un tāda ir arī Rīgas ostas

nākotne. Izveidot Rīgu par brīvostu,

manuprāt, daudz spēka neprasīs.

Cits jautājums - cik šādam risināju-

mam ir atbalstītāju un cik pretinie-

ku? Jautājumu valstī vajadzētu sa-

kārtot tā - viens brīvostu likums lie-

lajām, cits - valsts mazajām ostām.»

No brīža, kad tika teikti šie vārdi,

ir pagājis krietns laiciņš. Izrādījās,

ka Rīgas ostas pārveidošanai par

brīvostu bijis vairāk pretinieku nekā

piekritēju. lespējams, ka tā bijusi
nodrošināšanās pret Rīgu kā even-

tuāli bīstamu konkurenti.

Tikai 200Ū. gada jūnijā notikuša-

jā Latvijas Ostu padomes sēdē tika

pieņemts lēmums Rīgas Brīvostas li-

kumu virzīt tālākizskatīšanai Saei-

mā. Uzstājoties jau pieminētajā sē-

dē, Rīgas ostas pārvaldnieks Leo-

nīds Loginovs teica: «Rīgas osta jo-

projām atrodas nevienādos konku-

rences apstākļos. Rīgas ostā visu

darbu izmaksas ir par 30% lielākas

nekā Ventspils ostā.» Rīgas ostas

pārvaldnieka vārdu pamatā ir skru-

pulozi aprēķini un tālejošs mērķis iz-

veidot Rīgas ostu par konkurētspējī-

gu un labi funkcionējošu organismu.

Ar nožēlu gan jāatzīst, ka trīs

gadi kopš RTO jau strādā brīvostas

režīmā, diemžēl gaidītos rezultātus

nav devuši. RTO joprojām pilda pa-

rastās ostu funkcijas, bet pievienotā

vērtība, ko projekta autori īpaši ak-

centēja brīvostas likuma pieņemša-

nas laikā, šajā teritorijā joprojām

nerodas. Pēc RTO prezidenta Aivara

Tauriņa domām, tas ir gan objektīvu,

gan subjektīvu iemeslu dēļ. Kā atzi-

na Satiksmes ministrijas valsts sek-

retārs Uldis Pētersons, iespējams,

jauni projekti RTO neienāca bijušās

ostas vadības neizlēmības dēļ. Lai

gan pievienotās vērtības radīšanai

projektu piedāvājumi bija, tie netika

pienācīgi novērtēti, un nu jāgaida

jauna vilciena tuvošanās, jo iepriek-

šējais jau ir devies tālēs zilajās.

Kārtējo reizi jāatzīst, ka Vents-

pils osta kopbildē izskatās vislabāk.

Jau brīvostas režīmā šeit veikti
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grandiozi ostas padziļināšanas dar-

bi, rit konteinertermināla celtniecī-

ba, veikta KĀLIJA PARKA paplaši-

nāšana, attīstās daudzi citi ostas re-

konstrukcijas projekti. Taču arī

Ventspilī vēl nav realizēti nopietni

pievienotās vērtības radīšanas pro-

jekti.

Runājot par Liepājas ostu un Lie-

pājas brīvo ekonomisko zonu, visla-

bāk situāciju raksturo ostas pārvald-

Kad kāda ārzemju firma uzvar

tenderī, tad sākas problēmas, lai fir-

ma legalizētu savas darbības licen-

ci. Lai saņemtu brīvatļauju, viņiem

gandrīz vai jāiemācās latviešu valo-

da, bet starptautiski atzīts sertifikāts

jāpierāda veselai mūsu valsts klerku

armijai, ko mēdz dēvēt par īpaši iz-

veidotu un kompetentu komisiju.»
Brīvās ekonomiskās zonas plu-

sus A. Boja raksturoja īsi, bet nepār-

nieks Aivars Boja. Jautāts, kādas ir

negatīvās tendences darbam brīvās

ekonomiskās zonas apstākļos, viņš
teica: «Brīvās ekonomiskās zonas un

Liepājas ostas darbības trūkumi pa-
tiesībā irtie paši, kurus izslimo visa

valsts kopumā. Pamatā tā ir birokrā-

na, kas bremzē daudzu projektu
sekmīgu realizāciju. Lūdzu, piemērs,
Norit kāda projekta darbu veikšanas

tenderis, bet tenderis mums jārīko
Par valsts garantētiem kredītiem.

protami-tie ir nodokļu atvieglojumi,

ko bauda īpašās ekonomiskās zonas,

Aizskarot investīciju ienākšanas

problēmu, A. Boja lielu optimismu

neizrādīja: «Par kaut ko lielu pagai-

dām vēl nevaram runāt. No mūsu

puses notiek informācijas nopludi-

nāšana un kaut kur, iespējams, in-

formācijas uztveršana un aprobēša-

na. Ir bijuši projekti, kuriem jau pa-

nākts nodomu protokols, bet to tālā-

ka realizācijas gaita izjukusi.
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Šobrīd ar Dāniju parakstīts lī-

gums, kas paredz Kara ostas terito-

rijas apgūšanu ražotnes attīstībai.

Dāņu rīcībā tiks nodoti aptuveni 10

ha ostas teritorijas, pievilkts dzelz-

ceļš, atjaunota piestātne. Lai reali-

zētos lieli projekti, jāpaiet vairākiem

gadiem. Sākumā valdīja tāda kā ei-

forija, ka brīvā ekonomiskā zona dos

ātrus rezultātus.

Lielu belzienu daudzu projektu
realizēšanai deva Krievijas krīze, un

tiem, kas savu biznesu orientēja uz

Austrumiem, šobrīd jānogaida, jo

pagājušā gada krīzes cirstās brūces

nav tik viegli sadziedēt.

Kā pozitīvu momentuA. Boja mi-

nēja faktu, ka Latvijas Ostu padomē
un valdībā akceptēta doma par brīv-

ostu jumta likuma izveidošanu. Taču

šobrīd tā vien šķiet, ka brīvostu jum-

ta likuma pieņemšana ir tālākas nā-

kotnes jautājums.
Par to, ka rit Rīgas, Ventspils un

Liepājas ostu infrastruktūras sakār-

tošana, ostu modernizācija, šodien

nevienam nerodas nekādas šaubas.

Bet joprojām buksē tādi darbi kā šķi-

rošana, iesaiņošana, marķēšana

v.c, kas pasaules praksē ir brīvos-

tās plaši izplatīta tranzītkravu ap-

strādē papildus tirdzniecībai un

transportēšanai. Vēl nav attīstīta

rūpniecības un citu saimniecisku

uzņēmumu veidošana brīvostās.

Runājot par problēmām brīvos-

tās, tās vislabāk raksturoja Latvijas

bijusī ekonomikas ministre Ingrīda
Ūdre: «Lai gan kopumā brīvostu un

brīvo ekonomisko zonu darbība vēr-

tējama pozitīvi, ir vairākas prob-

lēmas, kas joprojām ir aktuālas un

risināmas. Pakavēšos pie 4 galvena-

jām, kas manā skatījumā būtu stei-

dzami risināmas - nodarbinātība un

imigrācija, birokrātija, muitas proce-

dūras un uzņēmuma ienākuma no-

dokļa avansa maksājumi.»
Varam būt pārliecināti, ka trūku-

mi tiks novērsti, joto pieprasa skaid-

rais saprāts un sīvā konkurences cī-

ņa kravu transportēšanas un ap-

strādes jomā, kā arī ostu konkuren-

ce Eiropā. Jau šodien Latvija ir tran-

zītvalsts, kas atvērta sadarbībai un

jauniem investīciju projektiem.

Anita Freiberga
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studējot gudru vīru prognozes pasaules ostu

attīstībā, tuvojoties XXI gadsimtam,

jeb kā mums integrēties globālajā

jūras kravu pārvadājumu sistēmā

Dīvaini,
ka stāstot par Rī-

gas, tagad jau brīvostas,
darbību starptautiskos

forumos, kur gribot vai negribot jā-
salīdzina sevi ar pasaules un Eiro-

pas attīstītākajām ostām, mēs ļoti
labprāt vēršamies pie notikumiem

bagātās vēstures, tādējādi citu jūras
valstu priekšā motivējot vēlmi un

tiesības nodarboties ar kravu pārva-
dājumiem. Rīgas vēsturē savas pē-

das ir atstājušas praktiski visu liel-

varu spožākās personības, Ventspilī

un Liepājā - arī kurzemnieks Jē-

kabs. Minēšu piemēru no strap-

tautiskās izstādes «Transrussia '99»,

kas starp citu sakrita ar diezgan ie-

vērojamu Latvijas Dzelzceļa jubileju.

Latvijas varenākās ostas Ventspils

prezentācijās divas dienas visda-

žādākajos veidos tika pamatota

Krievijas nepārprotami pareizā

Rigas Brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs skaidro ostas attīstības tendences.
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pu caur Latvijas ostām, bet sutas ru-

makam ierīkojot ceļu no Vindau līdz

Rižskajai Maskavā. Tālāk seko pa-

domju laika straujā izaugsme un,

lūk, te nu mēs esam, Krievijas sirdī,

brīvi un eiropeiski atvērti divdesmit

pirmajam gadsimtam. Lai arī kā tas

nebūtu, ar skumjām ir jāsecina, ka

šodien no loga pāri palikusi ir tikai

«fortočka». Secinājumam piekrīt
abās pusēs logam mītošie, taču ka-

trs ar savām iebildēm. Mēs sakām,

pie vainas ir politiķi, viņi - «davaiķe

žiķ družno». Jautājums ir, kādus

standartus mēs lietojam sarunās ar

iespējamiem, mūsu gadījumā ar bi-

jušajiem, partneriem? Ja šobrīd bū-

tu jānoraksturo mūsu attiecības ar

Krievijas tranzītbiznesa aprindām,
tad varētu teikt, ka tās ir komerciāli

nedrošas un politiski atsaldētas, tā-

tad «navigācija» ir praktiski neie-

spējama. Runājot modernā valodā,

aizvien mazāk iespēju visos līmeņos

ir izvēlēties monopola uzvedības

veidu, jo iespējas konsolidēties vis-

dažādākajās kombinācijās ir nesalī-

dzināmi lielākas, tātad daudz ātrāk

no spēles izkrīt tie, kas nespēj pielā-

goties.

Latvijā vēl joprojām nav sa-

sniegta tā auglīgā mijiedarbība, kurā

it kā būtu ieinteresēti visi: pilsēta,

osta, privātuzņēmēji, valsts un sa-

biedrība kopumā. Ja kāds no šīs

spēles dalībniekiem izstājas kaut uz

neilgu laiku, spēle pilnvērtīgi nevar

norisināties. Bet tā kā Latvijas ostas

pārsvarā spēlē katra savā laukumā

un dalībnieki maina komandas kā

daždien profesionāli sportā, tad arī

Izstāde «Transrussia '99» Rīgas ostas pārvaldes stendu apmeklē LR satiksmes ministrs

Anatolijs Gorbunovs un VAS «Latvijas Dzelzceļš» ģenerāldirektorsAndris Zorgevics.
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rezultāts irtads, kadu to esam pelnī-

juši.

Otrs piemērs ir vēl sāpīgāks.

Starptautiskajā loģistikas un kravu

pārvadātāju konferencē Londonā

«INTERMODAL 99» pasaules va-

došo loģistikas kompāniju prezentā-

cijās, kurās tiek izmantotas Eiropas

kartes, Baltijas valstu kontūras tiek

aizklātas ar informatīvajiem lauku-

miem, tātad mūsu «fortočkai» tiek

aizvilkts priekšā biezs aizkars. Pir-

moreiz man bija sajūta, ka mūsu nav

ne šajā, ne arī otrpus aizkaram.

Pēc otrā pasaules kara beigām

deviņdesmito gadu nogale starptau-
tiskā transporta saimniecībā ir iezī-

mējusi straujas un principiālas iz-

maiņas. Jēdziens, kas sadzīvē ausīs

skan gandrīz vai apnicīgi, transporta
jomās ir ieguvis divdesmit pirmā
gadsimta dominantes jēgu. INTEG-

RĀCIJA. Kļūstot aizvien prasīgākai
darbības videi, visdažādāko jomu un

nozaru speciālisti ir spiesti pielāgo-
ties komplekso transporta pakalpo-
jumu sniegšanā visaptverošai stra-

tēģiskas domāšanas un reformu la-

vīnai. Šodien globālā sagāde kravu

nosūtītājiem visā pasaulē uzliek par

pienākumu būt spējīgiem paļauties
uz viengabala transporta ķēdēm, no

kurām osta ir ievērojams līniju un

visdažādāko interešu krustpunkts.
Tādēļ papildus slodze gulsies uz os-

tu vadības struktūrām, lai nodroši-

nātu efektīvu saimniekošanas mo-

deli un gaidītos labumus visiem šajā
ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem.

Savukārt tas nozīmē, ka jāveidojas
jaunām partnerattiecībām un da-

lībnieku lomu pārvērtēšanai, kas ne-

izbēgami izraisīs visdažādāko līme-

nu prasības revidēt darbību regla-

mentējošo dokumentu un noteikumu

kopumu. Varam jau mierināt sevi ar

domu, ka vienmēr mēs kādam būsim

vajadzīgi un bez Latvijas ostu pakal-

pojumiem Eiropai tuvākajā laikā ne-

iztikt, taču jautājums ir, cik lielā mē-

rā ar mums rēķināsies kā ar integrē-
ties spējīgu nākotnes transporta ar-

hitektūras vienību.

Tuvojoties jaunajam gadsim-

tam, visā pasaulē ostu attīstības

eksperti pastiprinātu uzmanību pie-
vērš tieši nākotnes transporta arhi-

tektūras jautājumiem, jo, kā savā re-

ferātā atzīmē viens no vadošajiem

pasaules bankas speciālistiem
Marks H. Juhels, ja lielākajā daļā
valstu pēc otrā pasaules kara ostu

sektorā dominēja valsts saimnieko-

šanas modelis ar salīdzinoši nelielu

privātā kapitāla līdzdalību, tad 90.

gadi iezīmē aizvien pieaugošu privā-

tā sektora piesaisti ostu pakalpoju-

mu sniegšanā. Apkopojot datus par

privātkapitāla piesaisti ostu attīstī-

bas projektos, ieskaitot investīcijas

infrastruktūrā, pasaules banka seci-

na, ka nepilnos desmit gados iegul-

dīto līdzekļu apjoms pārsniedzis 10

miljardus USD, kas ievērojami paāt-

rināja lielo firmu konsolidēšanos un

globālo darboņu parādīšanos tran-

sporta pakalpojumu sfērā. Jāatzī-

mē, ka veidojoties starptautiskiem

transporta pārvadājumu tīkliem, ku-

ri juridiski tiek nostiprināti ar ilgter-

miņa līgumiem un privāto investīci-

ju piesaisti, palielinās spiediens uz

ostu pārvaldēm kā zemes un iekār-

tu īpašniekiem. Atsevišķos reģio-

nos, kā, piemēram, Latīņamerikā un

Austrumāzijā valsts līdzdalība da-
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žādos projektos sasniedz 65%, taču

ir skaidri jaušama tendence saplūst

kapitāla un īpašuma formām, izjau-

cot klasiskā finansējuma shēmas

un veicinot atšķirīgu motivāciju ilg-

termiņa ieguldījumiem. Ja ņem vērā

iepriekš minētās tendences, tad jā-

secina, ka valsts un privātā sektora

efektīvai sadarbībai būs nepiecie-
šamas ilgstošas reformas, lai uz

spēles likto interešu izpratne būtu

visaptveroša. Kas nepieciešams,
lai valsts un privātie partneri būtu

pozīcijā? Produktīva regulējošā vi-

de, savstarpēji saistīts infrastruktū-

ras pamatkomplekts un rentabla

transporta sistēma privātajam sek-

toram. Parasti regulējošā vide pa-

redz visu nepieciešamo instrumen-

tu komplektu, taču ne vienmēr at-

tiecīgā ostu vadības institūcija spēj

līdzsvarot partnerattiecības atbil-

stoši mainīgajām tirgus prasībām.
Ostu pārvaldēm jāiezīmējas kā brīvi

pieejamai struktūrai vietējā līmenī

kas seko transporta veidu un pakal-

pojumu nepārtrauktai integrācijai.
Koncentrēšanās uz pārvadājumiem

«no durvīm līdz durvīm» ir izmainīju-

si ostu lomu no kravu pārsūtīšanas

mezglpunkta dažādo veidu starpā

līdz saiknei transporta kopējā ķēdē.

Tā kā privātās kompānijas ir integ-

rējušas savus pakalpojumus visos

veidos un kuģniecības līnijas vairāk

rūpējas par kravu piegādi no kras-

ta, ostas klientu bāze ir izmainīju-
sies no individuālajiem transportē-

tājiem un nosūtītājiem līdz ekspedi-
toriem un transporta operatoriem.
Šīs firmas lieto starptautiskus stan-

dartus savās sarunās par labākiem

pakalpojumiem un zemākām cenām

darījumos ar ostu pārvaldēm un

terminālu operatoriem. Sekas tam

ir komerciālo pozīciju nepastā-

vības pieaugums par spīti dažādo

maršrutu alternatīvu pieaugošajam

skaitam; otrkārt, investīcijas ostas

infrastruktūrā kļūst par riskantāku

pasākumu kā valsts, tā arī privāta-

jam sektoram, ja vien netiek lieto-

tas kādas mīkstinošas stratēģijas,
lai nodrošinātu tālāku biznesa bāzi

kā vieniem tā otriem. lespējamais

veids kā mīkstināt šādas tenden-

ces sekas varētu būt sadarbības lī-

gumu slēgšana ostu starpā uz re-

ģionālās bāzes pamata, līdzsvaro-

jot sadarbību un konkurenci tā, lai

klienti varētu panākt vislabāko ie-

spējamo darījumu nosacījumus,

nepakļaujot riskam iespēju mobili-

zēt ilgtermiņa privātās finanses in-

frastruktūras pakalpojumu attīstī-

šanai. Protams, manas nespeciā-
lista studijas daudziem profesionā-

ļiem var izraisīt smaidu, taču vēl

mazliet atļaušos pakavēties pie os-

tu klasifikācijas saistībā ar pārva-

dājumu tirgu.
• Vietējās ostas kalpo mazāk at-

tīstītiem valsts rajoniem un dod ie-

spēju ar pašmāju kuģiem piekļūt

galvenajiem valsts ekonomikas cen-

triem.

• Reģionālās ostas kalpo vairāk

attīstītajai dziļajai aizmugurei un no-

drošina kravu apvienošanas vietu,

pārvietojoties uz un no vietējām os-

tām.

• Nacionālo vārtu ostas kalpo

galvenajiem saimnieciskajiem cen-

triem un darbojas kā starptautiskā

transporta punkts ārējās tirdzniecī-

bas plūsmām.
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Latvijas vienotais tēls. Par to Maskava izstāde «Transrussia 2000» runā

Latvijas Tranzītbiznesa asociācijas prezidents Aivars Lembergs.

• Pārkraušanas ostas nodroši-

na apmaiņas punktus starptautis-
kām kuģošanas līnijām, pašām pa-
liekot nesaistītām ar kādu konkrētu

aizmuguri.

Ļoti bieži sarunās ar kravu pār-
vadātājiem un arto saistītajiem ļau-
dīm no tuvām un tālām ārzemēm tiek

izteikts lūgums raksturot Latvijas
valdības politiku attiecībā pret Latvi-

jas ostu attīstību. Tad nu mēs stās-

tām par prioritātēm, tranzīta iespē-
jām un «zaļo gaismu», kuru periodis-
ki izstaro luksofors Brīvības ielā pie
valdības mājas, bet diemžēl ostu at-

tīstības kustības ātrums tieši šī luk-

sofora darbības dēļ visbiežāk tiek

ierobežots. Jo izrādās, ka, ilgstoši
spīdot zaļajai gaismai, var tikt maldi-

nāti kustības dalībnieki, kuri pārvie-

tojas citos virzienos. Šādos gadīju-

mos parasti tiek izvietoti papildus

luksofori, lai regulētu iespējamās in-

terešu sadursmes vietas. Ceru, ka

kustības regulētāji neņems ļaunā

manu alegorisko izteiksmes veidu,

taču uzskatu par savu pilsonisko

pienākumu atgādināt, ka, nesakrītot

kustības ātrumam ar luksofora dar-

bību mēs riskējam izkrist no augstāk

minētās klasifikācijas. Protams, ne-

drīkst izslēgt iespēju, ka mēs radī-

sim kaut ko jaunu, līdz šim vēl nebi-

jušu, bet vai tas kādam būs vaja-

dzīgs divdesmit pirmajā gadsimtā?

Haralds Apogs,

Rīgas Brīvostas pārvaldes ārējo sakaru

un administratīvā departamenta

projektu vadītājs

Stratēģija
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Rīgas ostai 800 jeb

Rīgas osta deviņos gadsimtos

Jau
vairākus gadus Latvijas

galvaspilsēta Rīga gatavo-

jas īpašam notikumam, pro-

ti, astoņsimtgades svinībām, kas ne-

noliedzami jāvērtē kā pozitīvs fak-

tors pilsētas kultūrvides un ar to

saistīto jomu sakārtošanā. Taču ne-

reti tiek nepelnīti aizmirsts viens no

svarīgākajiem faktoriem, kas būtiski

ietekmēja Rīgas pilsētas izaugsmi

par nozīmīgu transporta mezglu.

1201. gads tiek minēts kā vācu iece-

ļotāju apmetnes sākums ar piemē-

rotu vietu ostas izveidei. Pateicoties

šai 13. gadsimta atziņai, Rīgas ostas

attīstība tika pamatota cauri gad-

simtiem neatkarīgi no varas, kurai

attiecīgajā laika posmā bija deleģē-

tas tiesības ostu izmantot. Šodien,
atskatoties uz vēsturiskiem notiku-

miem bagāto Rīgas ostas vēsturi, ie-

zīmējas vairāki būtiski faktori, kas

nav zaudējuši savu aktualitāti arī šo-

dien.

No vienas puses tas ir Rīgas os-

tas ģeogrāfiskais novietojums, no

otras - iespēja piesaistīt jūras kra-

vas pārvadātājus milzīgajām Krievi-

jas tirgus iespējām. Ņemot vērā ie-

priekš minēto, Latvijas kā atjaunotas

neatkarīgas valsts viena no prioritā-

tēm ir maksimāli efektīva ostas iz-
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mantošana tranzīta kravu pārvadā-

jumu plūsmai virzienā Austrumi -

Rietumi. Taču neaizmirsīsim, ka arī

pārējo Baltijas jūru valstu intereses

šajā gadījumā ir līdzīgas. Tas nozī-

mē, ka konkurence šajā reģionā,
kas būtībā pilda vienu un to pašu

funkciju, ir sevišķi asa. Analizējot Rī-

gas ostas attīstības iespējas, jau
1996. gadā starptautiski atzīti spe-

ciālisti atzīmēja neizmantotās iespē-

jas Daugavas kreisā krasta brīvo te-

ritoriju un dziļūdens piestātņu izbū-

vē ostas vajadzībām, kā arī nepietie-
kamo kuģošanas kanāla dziļumu, lai

osta kļūtu pieejama panamax tipa

kuģiem. Ņemot vērā salīdzinoši

augsto infrastruktūras attīstības lī-

meni Rīgas ostā, jāstrādā pie komp-
lekso kravu pārvadājumu tarifu iz-

veidošanas, tādējādi palielinot ie-

spējamo konteineru pārvadājumu

plūsmu caur Rīgas ostu. Lai īstenotu

šo attīstības plānu, 1998. gadā tika

izveidota Rīgas ostas pārvalde kā

īpaša institūcija, kurai likuma ietva-

ros jārealizē ostas teritorijas pārval-

dīšana, piestātņu un zemes noma,

nodevu iekasēšana un ostas notei-

kumu izstrāde. Atskatoties uz šo lai-

ka posmu, jāatzīst, ka ļoti īsā laikā ir

paveikts milzīgs darbs. Divu gadu

laikā ir uzbūvētas un nodotas eks-

pluatācijā četras piestātnes 832 m

kopgarumā, regulējama augstuma

rampa ro-rotipa kravu pieņemšanai,

speciāli aprīkota piestātne naftas

produktu pārkraušanai, rekonstruē-

ta dziļūdens piestātne Daugavgrīvā

smago kravu apstrādei u.tml. Plān-

veidīgi notiek ostas akvatorijas un

kuģošanas kanālu padziļināšana

līdz 15 m dziļumam, pilnībā ir rekons-

truēts ostas Austrumu mols, norisi-
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nās izpētes darbi Rietumu mola at-

jaunošanai. Abi moli ir galvenās hid-

rotehniskās būves vajadzīgā dziļu-

ma uzturēšanai Daugavas grīvā. Os-

tas pārvalde līdz 2006. gadam ostas

attīstībā ir paredzējusi ieguldīt līdz

100 milj. latu, patlaban investīciju

apjoms jau sasniedz 26,7%. Daudz

uzmanības tiek veltīts investīciju kli-

mata un kuģošanas drošības uzla-

bošanai. 1999. gada decembrī eks-

pluatācijā nodots modernākais Bal-

tijas valstīs, kuģu satiksmes vadības

centrs (VTSC). Šī gada aprīlī Latvijas
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par Rīgas Brīvostu, kas atbrīvo no

muitas, akcīzes, pievienotās vērtī-

bas un īpašuma nodokļiem kompā-

nijas, kuras vēlas izmantot brīvostu

statusu. Patlaban, pēc Latvija Ostu

padomes iniciatīvas, Ministru kabi-

netā tiek apspriests likumprojekts,
kas paredz par 50% samazināt ienā-

kumu nodokli investoriem sākot no

10 milj. USD. Protams, visi šeit minē-

tie pasākumi paši par sevi nevar ga-
rantēt 100% veiksmīgu biznesu,taču
tas uzskatāmi parāda Rīgas Brīvos-

tas gribu un spēju sakārtot biznesa

vidi, tādējādi sperot nopietnu soli

pretī saviem partneriem ārvalstīs.

Šis gads Rīgas Brīvostai ir pavē-
ris vēl vienu iespēju paplašināt savu

darbību ne tikai teorētiski, bet arī tī-

ri praktiskā jomā. Gribu minēt, ma-

nuprāt, iespaidīgus skaitļus. Ja līdz

šim mēs Rīgas ostu jau uzskatījām

par vienu no lielākajām Baltijas jū-
ras ostām ar kopējo teritoriju 2531,5

ha, tad šī gada 30. maijā Rīgas pilsē-
tas dome nolēma piešķirt brīvostas

attīstībai vēl 2000 ha. Un tas notiek

laikā, kad Eiropas vadošās ostas iz-

saka bažas, ka to iespējas palielināt

sauszemes platības līdz 2005. ga-

dam praktiski tiks izsmeltas.

Nobeigumā vēl tikai neliels ie-

skats Rīgas Brīvostas starptautiska-

jās aktivitātēs. Kopš šī gada janvāra

Rīgas brīvostu ir apmeklējuši ostu

biznesā iesaistīti 14 valstu pārstāvji.
Sadarbības līgumi ar uzņēmējiem no

Krievijas, Baltkrievijas, Indijas, Spā-

nijas, Norvēģijas. Sarunas par ie-

spējamiem projektiem ar Vāciju, In-

donēziju, Dāniju, Japānu, Ķīnu.

Rīgas Brīvostas pārvalde ir IAPH,

ESPO, BPO locekle, tai ir piešķirts
ISO 9002 sertifikāts, Rīgas Brīvostas

partneri ir vairāk nekā 300 ostās, vē-

lēšanos finansiāli piedalīties dažā-

dos projektos ir izteikušas 6 ārvalstu

vadošās bankas.

P.S. Tuvākās nākotnes projekti:

jauns konteineru termināls ar jaudu

5000 000 TEU gadā, naftas produktu
termināls Daugavgrīvā, pārtikas ie-

pakojumu ražotne Kundziņsalā, So-

ny akumulatoru bateriju ražotne, au-

gu eļļas termināls.

Haralds Apogs
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Liepājas osta -

vistuvāk Eiropas Savienībai

Pilsēta
vētru un dzintara

krastā - Latvijas tautsaim-

niecības un kultūras vēs-

turē nostiprinājies jēdziens, ar kuru

mēs neapšaubāmi atpazīstam Lie-

pāju. Pilsēta ar dramatisku vēstures

kopainu, kas tikai pēc Latvijas val-

stiskās neatkarības atjaunošanas

un pēdējā Krievijas Jūras kara flo-

tes kuģa aizbraukšanas 1994. gadā
tā pa nopietnam varēja sākt ceļu uz

atjaunotni. Šodiena pierāda - Liepā-

ja var un spēj atdzimt. Te ir pagātnes

vēju skarbums un spīts, te ir gadsim-

ta tranzīta tradīcijas. Autoceļi, dzelz-

ceļš, jūras un gaisa ceļi Liepājas
vārdu atkal nes pasaulē.

Kartē viegli pamanāma, Liepā-

jas osta neapšaubāmi atrodas atslē-

gas pozīcijā transporta un tranzīta

darījumu sfērā. Tās galvenā priekš-

rocība ir labais izvietojums pret Ei-

ropas tirgu. Liepājas izdevīgumu lie-

lā mērā nosaka arī attīstīta infra-

struktūra - dzelzceļa un autoceļu

tīkls, kas saista Liepāju ar visiem

svarīgākajiem Krievijas un NVS izej-

vielu un rūpnieciskās pārstrādes ra-

joniem. Lai kravas no Liepājas sa-

sniegtu jebkuru Ziemeļeiropas vai

Rietumeiropas valsts ostu, ir vaja-

dzīgas tikai 24 - 48 stundas. Kuģu

satiksme var notikt nepārtraukti, jo

osta ir neaizsalstoša un kuģojama

365 dienas gadā.

Šodien Liepāja cenšas nostipri-

nāties citu ostu vidū un neapšaubā-

mi konkurē ar citām ostām reģionā

gan kravu piesaistes, gan arī ko-

mercprojektu piesaistes jomā. Pro-

tams, kravu apgrozījuma ziņā tā

šobrīd nevar konkurēt ar kaimiņu

ostām. Liepājas ostas kravu apgro-

zījums sasniedz 3 milj. tonnu gadā,

bet tas nebūt nenozīmē, ka Liepājas

ostas iespējas būtu izsmeltas. Balt-

ijas un NVS valstu integrācija pa-

saules ekonomikā ir pamats proce-

sam, kas sevī ietver tirdzniecības

Ostas
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plūsmu pieaugumu starp Austrum-

iem un Rietumiem. Liepājnieki sa-

prot, ka kravu piesaiste un jaunu lī-

niju veidošana ir grūts un ilgstošs

darbs, taču nostiprinās uzņēmēju
sakari ar kravu piegādātājiem un

saņēmējiem. Kravu apgrozījuma

pieauguma tempi liecina par pieau-

gošu interesi par Liepāju kā jaunu
tirdzniecības ostu.

Nozīmīgu vietu kravu pārvadā-

jumu struktūrā ieņem kokmateriāli,
liela nozīme ir kravas un pasažieru

prāmju satiksmes attīstībai, bet, pa-

teicoties «Liepājas metalurgam»,

Liepāja ir metāla kravu eksportētāja.
Aptuveni 60 % Liepājas ostas kravu

apgrozījuma veido tranzīts. Pēc

1998. gada Krievijas ekonomiskās

krīzes samazinājās tranzīta apjoms
arī caur Liepājas ostu. Tomēr šogad

ir jūtama pakāpeniska ekonomiskā

atveseļošanās - kravu apjoms ostā

pieaug, tajā skaitā autopārvadāju-

mos. Runājot par attīstību tuvākajā

laikā, Liepājas ostas perspektīva

galvenokārt tiek skatīta Baltijas jū-

ras kontekstā jeb shortsea shipping

jomā.

Nozīmīgu vietu ostas darbības

attīstībā ieņem kravas prāmju līni-

jas. Pašlaik Liepājas ostas prāmju

termināla piestātnēs tiek apkalpotas

divas līnijas: Liepāja - Rostoka (Vā-

cija) un Liepāja - Karlshamna

(Zviedrija). Termināla klientiem tiek

piedāvāts pilns pakalpojumu klāsts

sākot ar muitas formalitāšu kārtoša-

nu līdz specializētiem kravu tran-

sportēšanas un ekspedīcijas pakal-

pojumiem. Paralēli kravu pārvadāju-

miem tuvākajā nākotnē paredzēts
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pilnveidot un attīstīt pasažieru pār-

vadājumus, kā arī veicināt konteine-

ru termināla izveidi.

Liepājas ostu par izejas punktu

eksportam ir izvēlējušās vairākas

lielas kokmateriālu kompānijas.
Caur Liepājas ostas piestātnēm uz

rietumiem tiek nosūtīti Krievijas,

Baltkrievijas un Latvijas kokmateriā-

li. Vienlaikus izvēršas un pilnveido-

jas koksnes pirmapstrāde. Nafta un

tās produkti Liepājas ostā tiek pār-

krauti salīdzinoši nelielos apjomos,
taču osta ir atvērta un izdevīga ne-

lielu kravu partiju nosūtītājiem. Lie-

pājas osta piedāvā ātru un kvalitatī-

vu dažādu beramo un ģenerālo kra-

vu apstrādi. Pēdējo gadu laikā at-

klāts modernssaldētavu komplekss,

paplašinātas slēgto noliktavu jau-

das, investēts jaunas tehnikas iegā-
dē un terminālu celtniecībā.

Liepājas ostas infrastruktūras

attīstība ietilpst Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas un ostas pārval-

des pienākumos. Nozīmīgākie in-

frastruktūras projekti tiek iekļauti

valsts investīciju programmā, tādē-

jādi garantējot tiem valsts atbalstu.

Aizvadītajos gados ostas rekons-

trukcijas projekta ietvaros paveikta

akvatorijas attīrīšana no pamesta-

jiem un nogrimušajiem kara kuģiem

un zemūdenēm, ievērojami līdzekļi

ieguldīti ostas dzelzceļa un autoceļu

tīkla izveidē. 1997.gadā tika veikti ap-

jomīgi ostas Dienvidu mola rekons-

trukcijas darbi, kas novērš smalko

smilšu pārvietošanos un iekļūšanu

ostas akvatorijā ar dienvidu strau-

mēm. Kuģu satiksmi ostā nodrošina

pasaules līmeņa satiksmes regulē-

šanas un navigācijas sistēmas.

1999.gada vasarā tika veikti ostas

vēsturē vērienīgākie padziļināšanas

darbi, nodrošinot dziļumu kuģu ceļos

līdz 11 m un piestātnēs 10,5 m.

Liepājas SEZ pārvalde ir identi-

ficējusi būtiskākos uzdevumus os-

tas darbības paplašināšanai biju-

šās militārās pilsētiņas Karostas

virzienā. Transporta infrastruktūras

uzlabošanā svarīga loma ir ierādīta

dzelzceļa tīkla pilnveidošanai, kuru

paredzēts realizēt vairākos etapos.

Autoceļu sakārtošanai nozīmīga lo-

ma ir ierādīta valsts investīciju

programmā iekļautā maģistrālā au-

toievedceļa Liepājas ostā projekta

īstenošanai, kas ietver esošās

Ostas
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□raucamas daļas rekonstrukciju un

jaunu krustojumu izbūvi līdz Liepā-

jas - Rīgas galvenajai automaģis-
trālei. Pēc jaunā maģistrālā tran-

sporta pievada izbūves transporta

plūsma uz ostu tiks novadīta blakus

dzelzceļam, novirzot kravu plūsmu
no pilsētas dzīvojamiem rajoniem
un ļaujot ekonomēt transpor-
tēšanas laiku. Karostas kanāla attī-

rīšanas projekta pirmais posms no-

slēdzās ar nogrimušo kuģu un zem-

ūdeņu izcelšanu. Nākošais posms
paredz likvidēt pārējo piesārņoju-
mu, deponējot piesārņoto grunti aiz

Karostas kanāla galā izbūvētas

rievsienas un izveidojot sarkofāgu
piesārņojuma apglabāšanai.

Kopumā tas nozīmē, ka, pieau-

got kravu apgrozījumam ostā, Liepā-

jas transporta infrastruktūra būs ga-

tava nodrošināt ērtu un drošu satik-

smi, kas nav mazvērtīgs faktors pil-
sētas biznesa dzīves aktivizēšanai.

Liepājas kā jaunas tirdzniecības os-

tas Baltijas reģionā viens no pievil-
cības faktoriem ir vēl neapgūtās os-

tas jaudas. Ostas darbība tiek veido-

ta no jauna un iespējama potenciā-

lajiem partneriem vispiemērotākā

un ekonomiski efektīvākā speciali-

zācija. Tās darbība ir elastīga, kas

paver perspektīvu dažādot kravu

spektru, attiecīgi pielāgojot ostas

terminālus un infrastruktūru jaunu
kravu apstrādes vajadzībām. Lielas

iespējas ostai varētu pavērt ražoša-

nas sektora paplašināšana.

Ostas
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Lai veicinātu straujāku pilsētas

un ostas attīstību un investīciju pie-

plūdi, tika radīti īpaši labvēlīgi ap-

stākļi uzņēmējdarbības veicināša-

nai, Latvijas Republikas parlamen-

tam 1997.gada pavasarī pieņemot

Liepājas speciālās ekonomiskās zo-

nas likumu. Liepājas SEZ ietver Lie-

pājas ostu, pilsētas rūpniecisko zo-

nu, lidostu un arī bijušo militāro bāzi

Karostu. Katram uzņēmējam, kas

būs ieguvis Liepājas SEZ statusu, uz

turpmākajiem 20 gadiem tiek nodro-

šināta labvēlīga investīciju politika

un ievērojamas nodokļu atlaides.

Pietiek paskatīties kartē, lai

konstatētu priekšrocības, ko var

piedāvāt Liepāja. Kopš 1994.gada,
kad Liepājā tika likvidēta kara flotes

bāze, Liepājas osta veiksmīgi iekļau-

jas komerciālajā apritē, taču jopro-

jām nākas konstatēt, ka vārds Lie-

pāja ne tik vien pasaulē, bet arī tu-

vākajās valstīs tādā nopietnākā iz-

pratnē nav pazīstams. Tādēļ šobrīd

viens no galvenajiem uzdevumiem ir

veicināt Liepājas atpazīstamību, kas

saistās ar vispārēja tēla veidošanas

pasākumiem. Šīs darbības mērķis ir

popularizēt Liepājas vārdu, apkopot

tās priekšrocības, ko piedāvā Liepā-

ja, un informēt ārvalstu partnerus

par iespējām, kas paveras, strādājot

Liepājā. Bez tam nav noslēpums, ka

Latvijas ostu attīstību būtiski ie-

tekmē un arī turpmāk ietekmēs si-

tuācija Krievijā, tādēļ liela nozīme

būs attiecību sakārtošanai un parei-

zas biznesa izpratnes veidošanai.

Rītdienai Liepāja sev ir izvirzīju-

si mērķi kļūt par transporta, rūpnie-

cības un tranzīta centru Baltijas jū-

ras krastā. Te loģiski beidzas tranzī-

ta koridora Austrumi - Rietumi

sauszemes posms. Latvijā tieši Lie-

pāja ir Eiropas Savienībai vistuvā-

kais kultūras centrs. Liepājnieki ir

pārliecināti - caur Liepāju ved Lat-

vijas vistaisnākie ceļi XXI gadsimtā.

Liepāja var piedāvāt brīvas un ģeo-

grāfiski izdevīgas teritorijas biznesa

attīstībai, pievilcīgu investīciju poli-

tiku, sakārtotu infrastruktūru un, ie-

spējams, vislielāko vērtību - cilvē-

kus, kas gadu simtiem veidojuši šo

pilsētu Baltijas jūras krastā, ko sau-

cam par Liepāju.

Armands Birznieks,

Liepājas SEZ pārvaldes

projektu menedžeris
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Ventspils Brīvosta šodien - līderis stap Baltijas jūras ostām. 1999. gadā

tajā pārkrauts 34,1 milj. tonnu dažādu kravu, t.sk.

• 74% tranzītkravu caur Latviju,
• 17% kopējā kravu apgrozījuma Baltijas jūras Autsrumu krasta ostās,

• 20% pasaules kālija sāls tirdzniecības apjoma,
• 15% Krievijas naftas un naftas produktu eksporta,
• 10% pasaules amonjaka tirdzniecības apjoma.



72

Ostas
No Ventspils ostas kravas gal-

venokārt tiek nosūtītas uz

• Holandi - 12,5 milj. t vai 37%

no kopējā apjoma,
• ASV- 2,7 milj. t vai 8,0%,
• Ķīnu - 2,7 milj. t vai 8,0%

• Somiju - 2,4 milj. t vai 7,1%
• Vāciju - 2,4 milj. tvai 7,1%,
• Apvienoto Karalisti - 2,4 milj. t

vai 7,1%.

Lai paaugstinātu Ventspils os-

tas konkurētspēju, nodrošinātu eso-

šo kravu apjomu efektīvu apkalpo-

šanu, kā arī lai nākotnē piesaistītu

jaunus kravu veidus, Ventspils Brīv-

ostā tiek realizēti vairāki infrastruk-

tūras attīstības projekti:

• Lejamo kravu rajona padziļinā-
šana līdz 17.5 m tika pabeigta 1998.

gadā. Tas dod iespējas brīvostai ap-

kalpot aframax tipa kuģus ar krav-

nesību līdz 130 000 DWT, kas kravu

pārvadātājiem, savukārt, ļauj ietau-

pīt 1 USD par tonnu, transportējot

naftu un naftas produktus no Vents-

pils līdz Roterdamai.

• Beramo un ģenerālkravu rajo-

na padziļināšana un pieguļošo pie-

stātņu rekonstrukcija, 280 m piestāt-

nes 4 A izbūve, (nodota eksplutācijā

2000.gada 21. janvārī) ļauj apkalpot

panamax tipa kuģus ar kravnesību

līdz 75 000 DWT, bet kravu ekspotē-

tājiem - ietaupīt 5 USD par tonnu,

transportējot kālija sāli no Ventspils

uz Ķīnu.

• Jaunā daudznozīmju kontei-

nertermināla celtniecību (konteine-

riem, ro-ro, ģenerālkravām un treile-

riem) ar paredzētajām jaudām

250 000 TEU konteineru un 50000

treileru gadā paredzēts pabeigt

2000. gada oktobrī.

•Ventspils autoceļu rekonstruk-

cija - braukšanas joslu skaita palie-
lināšana līdz pat 4, paredzot tilta vi-

dusdaļas atvēršanu, lai nodrošinātu

kuģošanu pa Ventu augšpus tilta.

• Dzelzceļa Ventspils - Zilupe re-

konstrukcija, palielinot šī posma

jaudu no 20 milj. t līdz 34 milj. t gadā,

šķirotavas «Jūras Parks» un Zieme-

ļu apvedceļa celtniecība, kas oficiā-

li sākās 2000.gada 4.augustā un pa-

redz bīstamo kravu pārvadājumu

pācelšanu ārpus pilsētas robežām,

kā arī stacijas «Ventspils 2» paplaši-
nāšana un modernizēšana, Dienvidu

Parka attīstība.

Andris Ķepals
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Ventspils -universāla osta

Ventspils Brīvosta stingri sagla-
bā savu pozīciju kā vadošā Baltijas

jūras reģionā un darbojas kā univer-

sāla osta:

-Šķidrās kravas
• lielākais naftas un naftas pro-

duktu pārkraušanas terminālu

komplekss Baltijas jūras reģio-
nā. Ventspils Brīvostā tiek pār-

krauti 15% no kopējā Krievijas
naftas un naftas produktu ap-

joma;

•lielākais šķidro ķīmisko pro-

duktu pārkraušanas termināls

Baltijas jūras reģionā. Caur to

pārkrauj 10% no pasaules

amonjaka tirdzniecības apjo-
ma.

Ventspils Brīvostas

tehniskie rādītāji 1999. gadā

lenākušo kuģu skaits 1622

Maks. dziļums 17,5 m

Osta apkalpo kuģus ar

maks. kravnesību 130000 DVVT

Maks. pieļaujamā kuģu
iegrime 15,0 m

Piestātņu skaits 60

Kopējais piestātņu garums 11 012 m

Maks. pieļaujamais
kuģu garums 270 m

Kopējā ostas teritorija 1728 ha

Teritorija, kas var tikt

izmantota attīstībai 1240 ha

- Beramkravas

•lielākais kālija sāls pārkrau-
šanas termināls pasaulē. Caur

to pārkrauj 20% no pasaules

kālija sāls tirdzniecības apjo-

ma.

-Ģenerālkravas

•metāls, kokvilna, augļi, saldē-

tas zivis, citas ģenerālkravas;
• kokmateriāli v.c.

-Konteineri

•jaunais konteineru termināls

«NoordNatie Ventspils Termi-

nālā»apkalpos konteinerus un

ro-ro tipa kuģus.

Ventspils saglabā

līderpozīcijas

Ventspils Brīvosta kravu apgro-

zījuma ziņā saglabā savas līderpozī-

cijas Baltijas jūras reģionā, 1999.

gadā gan apstrādājot 34,137 milj.

tonnu kravas, kas ir par 5% mazāk

salīdzinājumā ar 1998. gadu. Šāds

kravu apgrozījuma kritums vērojams

gandrīz visās Eiropas ostās, pat tā-

dās kā Roterdama un Amsterdama.

Pēc analītiķu domām, 1998. gada

Krievijas finansu un ekonomiskā

krīze savas sekas īsti sāka izpaust

tikai 1999. gadā, kad finansu krīzei

neizbēgami sekoja arī tirdzniecības

krīze. Kamēr vēl darbojās jau no-

slēgtie līgumi, stāvokļa nopietnība

vēl neizpaudās, taču, kad tie bei-

dzās, sekas sāka izpausties visā

pilnībā.



74

Ventspils Brīvostas tālākās at-

tīstības stratēģiju komentē mārke-

tinga departamenta direktors Alek-

sandrs Kapūsts.

- Vai var teikt, ka 1999. gada
kravu apstrādes rādītāji vērtējami
kā zināmi mīnusi ostas darbā?

- Parasti ir tā: ja ierauga mīnu-

sus, tad pārņem uztraukums un vi-

siem gribas zināt iemeslus. Bet zem-

tekstā parasti izskan aizdomas, ka

kaut kas šajā ostā nav kārtībā. Taču

gribu teikt, ka mīnusi ir jāapskata

salīdzinājumā un analītiski. Un tad

argumenti ir par labu Ventspils os-

tai. Ventspils Brīvosta saglabā sa-

vas līderpozīcijas, un tas ir pats sva-

rīgākais. Ļoti būtiski ir arī tas, ka

Ventspils neapstājas pie sasniegtā,
bet gan skatās nākotnē. Jau varam

apgalvot, ka vērienīgais un finansiā-

li ietilpīgais ostas padziļināšanas
līdz 17,5 m projekts, kurš tika reali-

zēts 1998. gadā, ir bijis tālredzīgs un

šodien piesaista arvien lielāku kravu

īpašnieku skaitu Ventspilij. Pateico-

ties šiem investīciju projektiem, osta

ir padziļināta vēl par 2 metriem, kas

ir svarīgi ne tikai naftas, bet arī kāli-

ja sāls, metāla v.c. kravu transpor-

tēšanā.

- Statistikas dati liecina, ka,

piemēram, Sanktpēterburgas osta,

saniegusi 28 milj. t apgrozījuma ga-

dā, ir savas iespējas izsmēlusi un

tās darbs jau šodien sāk negatīvi ie-

tekmēt pilsētas normālu ritmu. Kā-

das ir Ventspils ostas iespējas un

neizmantotāsrezerves?

- Agrāk vai vēlāk notiks kravu

pārstrukturēšanās. Un Ventspils tā-

Ostas
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lākās attīstības stratēģija ir veido-

ta, tā lai elastīgi varētu sekot jau-

najām tendencēm. Jau šodien var

paredzēt, ka nākotnē samazināsies

šķidro kravu apjoms, bet pieaugs

ģenerālkravu īpatsvars. Ģenerāl-
kravas ir tās, kas dod iespēju strā-

dāt ar pievienoto vērtību, tāpēc

mums ir svarīgi stādāt pie ģenerāl-
kravu īpatsvara palielināšanas,

Šajā nolūkā arī ir veikta ostas pa-

dziļināšana un jau šogad nodota

ekspluatācijā 16. piestātne «Noord

Natie Ventspils Terminal» ro-ro

kravām, kas kalpos arī ģenerālkra-
vu pārkraušanai. Vienlaikus pie-
ņemts ostas valdes lēmums par

Baltijas Industriālā parka izveidi,

leplānotajā teritorijā paredzēts uz-

būvēt tipveida angārus, un visi, kas

vēlēsies šeit attīstīt ražošanu, tos

varēs izmantot savu ražotņu izvei-

dei. Šis projekts varētu būt intere-

sants arī Krievijas partneriem, uz-

sverot tieši brīvostas priekšrocības
- atviegloto nodokļu politiku. Man

ļoti gribētos uzsvērt, ka Ventspils ir

lielākā Krievijas osta, jo 99% no vi-

sām kravām ir Krievijas kravas, tā-

tad osta ir tieši saistīta ar Krieviju

un Krievijas kapitāls strādā tās tā-

lākai attītībai. Arī Ventspils mērs un

Ventspils Brīvostas valdes priekš-

sēdētājs Aivars Lembergs ir iegul-

dījis daudz darba labu attiecību

veidošanai un uzturēšanai ar Krie-

viju. Un tas šodien ir ļoti svarīgi, jo

labas attiecības ar Krieviju ir sva-

rīgs faktors jaunu kravu piesaistī-
šanā.

Ostas
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BALTIJAS INDUSTRIĀLA

PARKA projekts

Saskaņā ar Ventspils Brīvostas

attīstības plāniem palielināt ostas

jaudas, piesaistīt jaunus kravu vei-

dus, sekmēt daudzveidīgas indus-

triālās ražošanas attīstību, būt spējī-

giem piedāvāt saviem klientiem jau-

nus pakalpojumus augstā kvalitātē,
tika uzsākti BALTIJAS INDUSTRIĀ-

LĀ PARKA (BIP) un jaunas prāmju lī-

nijas starp Ventspili un Zviedrijas
ostām attīstības projekti.

Līdz ar brīvostas statusa piešķir-
šanu 1997. gadā Ventspils ostā tika

radīti optimāli priekšnoteikumi ār-

zemju kapitāla piesaistei un jaunas

uzņēmējdarbības uzsākšanai brīvās

ekonomiskās zonas apstākļos.

Ņemot vēra Ventspils Brīvostas

attīstības iespējas, tās stratēģisk

svarīgo nozīmi tranzītkravu pārva-

dājumos Baltijas jūras reģiona val-

stu vidū, kā arī apstākli, ka Ventspils
Brīvostas teritorija aizņem 1720 ha,

no kuriem 1000 ha paredzēti attīstī-

bas projektiem, ir realizēti un uzsākt

vairāki šādi projekti, t.sk. BALTIJAI

INDUSTRIĀLĀ PARKA projekts.
BALTIJAS INDUSTRIĀLĀ PAR-

KA projekta realizēšanas mērķi ir:

• piedāvāt rūpnieciskās telpas
mazā un vidējā biznesa vajadzībām,

• radīt rūpniecisko telpu īres ie-

spējas mazā un vidējā biznesa vaja-

dzībām,

• palielināt Ventspils Brīvostas

kapacitātes izmantošanu, uzsākol

BIP saimniecisko darbību,
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• veicināt tirgus attiecības ar ci-

tām Baltijas jūras reģiona valstīm,

• radīt jaunas darba vietas

Ventspilī.

BIP atrodas pie galveniem tran-

sporta mezgliem:
• autoceļa A 10Ventspils-Rīga,
• ir atsevišķs dzelzceļa pievads,

ar Ventspils-NVS valstu dzelzceļa
tīkla savienojumu,

• 1 km attālumā no ro-ro termi-

nāla un 2,5 km no konteineru termi-

nāla.

Esošā infrastruktūra spēj no-

drošināt elektrības un sakaru mez-

glu pieejamību un ūdens piegādi.
Ir iespējas paplašināt 5,7 ha

lielo BIP līdz 20,5 ha.

BIP teritorijā ir paredzēta divu

veidu ēku celtniecība.

Pirmajā kārtā tiek plānots uzcelt

5 rūpnieciskā tipa ēkas (saliekamās,

metāla konstrukcijas), 4 ēkas katru

ar 600 m 2lielu platību un vienu ēku

ar kopējo platību 1200 m 2.

Papildus ir paredzēta adminis-

tratīvās ēkas celtniecība (caurlaižu

kontrolei, muitas darbam v.c).

Firmām, kas vēlēsies uzsākt

darbību industriālajā parkā, tiks do-

tas iespējas:
• nomāt zemi un celt pašiem sa-

vas ēkas, iepriekš saskaņojot ar

BIP, vai

•iznomāt BIP celtās ēkas, pielā-

gojot tās īrnieku vajadzībām, kuri

veiks apmaksu, pamatojoties uz no-

slēgtajiem īres līgumiem.
Pirmās kārtas ietvaros tiks uz-

būvēts industriālā parka rūpniecis-
kās ēkas paraugmodelis. Lai sama-

zinātu izmaksas un paātrinātu celt-

niecību, atsevišķi konstrukciju ele-

menti tiks izstrādāti tā, lai tos jebku-
rā laikā varētu izmantot industriālā

parka ēku celtniecībai.

2000. gadā kravu apgrozījums

mērķtiecīgi aug

Ventspils Brīvostā 2000. gada pir-

majā ceturksnī kravu apgrozījums

bijis 9,225 milj. tonnu. Tas ir par 223

tūkst, t vairāk nekā 1999. gada 1. ce-

turksnī.

«Kravu apgrozījuma pieaugums ir

panākts pateicoties naftas produktu

apjomam,» informēja Ventspils os-

tas pārvaldnieka vietnieks Guntis

Tīrmanis. Šī gada trijos mēnešos

pārkrauti jau 3,370 milj. t naftas pro-

duktu. Salīdzinot ar 1999. gada 1. ce-

turksni, pieaugums vērojams vēl ti-

kai jēlcukura kravām - pagājušajā

gadā 100 tūkst, t, šogad - 200 tūkst,

tonnas.

Visās pārējās pozīcijās kravu

apgrozījums pagaidām vēl nav kā-

pis. Daļēji tās joprojām esot Krievi-

jas krīzes sekas, taču, kā uzsvēra G.

Tīrmanis, kravu apgrozījumu ietek-

mē galvenokārt Krievijas dzelzceļa

tarifu politika kravu pārvadājumiem

uz Latviju.

Ventspils -ekoloģiski droša

osta

Ventspils Brīvostas lielākais uz-

ņēmums - publiskā akciju sabiedrī-

ba «Ventspils Nafta» jau otro reizi

publicē Vides pārskatu, kurā iekļau-

ta informācija par uzņēmuma veik-

tajiem pasākumiem apkārtējās vi-
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tiskā vides vadības standarta

ISO-14001 prasībām.

AS «Ventspils Nafta» darbību

vides jomā atzinīgi novērtējušas ār-

valstu kompānijas BP-AMOCO un

DAMES & MOORE. Lielbritānijas—

ASV naftas kompānija BP-AMOCO

saskaņā ar savu politiku izvērtēt po-

tenciālos sadarbības partnerus vei-

ca AS «Ventspils Nafta» vides un

drošības auditus, sniedzot pozitīvu
slēdzienu. Savukārt starptautiski at-

zītā auditorkompānija vides aizsa-

rdzības jomā DAMES & MOORE pēc

AS VENTSPILS NAFTA akcionāru un

vadības iniciatīvas novērtēja uzņē-

muma ekoloģisko risku, secinot, ka

«ekoloģiskā riska kontrole terminālā

ir visaugstākajā līmenī starp visiem

naftas nozares uzņēmumiem bijušās

Padomju Savienības valstīs». Atbil-

stoši DAMES & MOOREslēdzienam

«gandrīz visos aspektos ekoloģiskā

riska novēršanas pasākumi termi-

nālā ir salīdzināmi ar līdzīgu uzņē-

mumu standartiem Rietumeiropas

valstīs un ASV».

Starp AS «Ventspils Nafta» pē-

dējā laikā realizētajiem vides aizsa-

rdzības projektiem jāmin modernās

tehnoloģijas, kas tiek izmantotas

gruntsūdeņu attīrīšanai no naftas

produktu piesārņojuma. Dzelzceļa
estakādē uzstādītās automātiskās

gruntsūdens piesārņojuma attīrīša-

nas sistēmas ir vienīgās Baltijas val-

stīs, un, darbojoties autonomā re-

žīmā, tās nodrošina gruntsūdenī uz-

krājušos naftas produktu slāņa sa-

mazināšanu līdz pat 2,5 milimetriem.

1999. gadā sāka darboties dato-
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rizētā AS «Ventspils Nafta» vides

monitoringa (novērošanas) datu bā-

ze. AS «Ventspils Nafta» termināla

ilgstošā ekspluatācijas gaitā uzņē-

muma teritorijā izveidots plašs da-

žādas nozīmes urbumu un novēro-

šanas aku tīkls, kuru izmantojot, ie-

gūta daudzpusīga informācija par

ūdens un grunts analīžu rezultātiem.

Līdz ar vides monitoringa datu bāzes

izveidošanu visa minētā informācija
ir apkopota vienuviet, tādējādi no-

drošinot tās operatīvu apstrādi un

analīzi. Unikālās datu bāzes ASV

veidotais programmnodrošinājums,

izmantojot bāzē iekļauto informāci-

ju, ļauj viegli un ātri iegūt dažāda

veida grafisko materiālu - kartes un

telpiskos objektu modeļus, dodot ie-

spēju jebkurā brīdī konstatēt piesār-

ņojuma apjomu, tā izplatību un vaja-

dzības gadījumā pieņemt operatīvus

lēmumus tā novēršanai.

Viss iepriekšminētais pārlieci-
noši pierāda, ka Ventspils Brīvosta,

kurā ļoti intensīvi notiek naftas, kā

arī naftas un ķīmijas produktu pār-

kraušana, ir ekoloģiski droša, atbil-

stoša ES prasībām.

Anita Freiberga
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Šobrīd Latvijā ir septiņas
mazās ostas - Salacgrī-

va, Skulte, Lielupe, Engu-

re, Mērsrags, Roja, Pāvilosta.

Vēsturiski visas tās ir kādreizē-

jās zvejas ostas, jo zvejniecība vi-

sos laikos ir bijusi viena no latviešu

tautas pamatnodarbēm. Vienlaikus

ar zvejniecību attīstījās zivju ap-

strāde, kuģu būve, zvejas rīku būve

un remonts. Pirmās Latvijas brīv-

valsts laikā nozīmīga vieta mazo os-

tu darbībā bija kabotāžas kuģoša-

nai, jo tobrīd iekšzemes transporta

infrastruktūra bija vāji attīstīta un

jūras transports bija, lai gan ne dro-

šākais, taču ekonomiski pats izde-

vīgākais. Kuģi arī no Latvijas maza-

jām ostām bija bieži viesi citu Balt-

ijas jūras valstu ostās.

Pēc Otrā pasaules kara Latvijas

mazās ostas tika slēgtas starptau-

tiskai kuģošanai un, attīstoties

iekšzemes transportam, savu nozī-

mi zaudēja kabotāžas kuģošana.

Strauji attīstījās zivju apstrādes in-

dustrija, kas noteica zvejas flotes

modernizāciju un radīja nepiecie-
šamību paplašināt ostas. Tieši tad

Latvijas mazās ostas ieguva savu

šodienas veidolu.

Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas mazās ostas atkal sāka ie-

saistīties starptautiskajos kravu

pārvadājumos. To noteica objektīvi
ekonomiskie apstākļi: «brīvais tir-

gus», robežapsardzes un muitas re-

žīmu izmaiņas.

Saskaņā ar «Latvijas Ostu attīs-

tības programmu 1995.-2010.ga-

dam», kura izstrādāta, pamatojoties

uz Ministru kabineta 1994.gada

12.aprTļa rīkojumu Nr.162 un apstip-
rināta Latvijas Republikas Satik-

smes ministrijā un Latvijas Ostu pa-

domē, Latvijas mazo ostu galvenie
uzdevumi ir:

*vietējie kravu pārvadājumi,

*zvejas kuģu pieņemšana un

bāzēšanās nodrošināšana,

*jahtu tūrisma attīstība.

Nenovērtējamu atbalstu Latvi-

jas mazo ostu attīstībā ir sniegusi

Latvijas Ostu padome un Ostu attīs-

tības fonds. Saskaņā ar «Likumu

par ostām», kurš tika pieņemts

1994.gada 23.jūnijā, Latvijas Ostu

padomi vada valsts premjermi-

nistrs, un tās locekļi ir ar ostām

saistīto valsts un pašvaldību iestā-

žu vadītāji. Ostu padome lemj par

Latvijas ostu attīstības stratēģiju,

sniedz rekomendācijas likumdoša-

nas un citu normatīvo aktu pilnvei-

došanai, lemj par Ostu attīstības

fonda izlietojumu. Šis fonds veido-

jas no ostu un kuģošanas nodevu

atskaitījumiem un tā kopējās inves-

tīcijas Latvijas mazajās ostās no

1994. gada līdz 1999. gadam ir 2,22

milj. Ls.

Ostu attīstības fonda investīci-

jas galvenokārt tiek novirzītas kuģu

ceļu, kopējo hidrotehnisko būvju un

navigācijas iekārtu izbūvei un uztu-

rēšanai. Saskaņā ar Latvijas Ostu

padomes koncepciju fonda līdzekļi

ir izmantojami, lai attīstītu valsts in-

frastruktūras, no kurām ir atkarīga

reģiona ekonomiskā aktivtiāte. Os-
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tu padomes atbalsta obligāts

priekšnosacījums ir attiecīgās os-

tas uzņēmēju un vietējās pašvaldī-
bas finansiāla piedalīšanās projek-
tā. Šāda politika ir nodrošinājusi
2,07 milj. Ls privāto un 1,23 milj. Ls

Pašvaldību investīciju mazajās os-

tās un veicinājusi to pārtapšanu no

zvejas ostām par atraktīvām daudz-

nozīmju ostām, kuras pilnasinīgi ie-

kļaujas Baltijas jūras transporta
sistēmā.

Izvērtējot Latvijas mazo ostu at-

tīstības dinamiku, jārespektē vēstu-

riskā realitāte, ka starptautiskajā
aPritē tās atgriezās pēc gandrīz 50

Qadu pārtraukuma. Mazo ostu in-

vestīciju klimata uzlabošanai «Liku-

mā
par ostām» tām atvēlēta vesela

sadaļa, kura atšķirībā no Latvijas
''elajām ostām nosaka lielāku pri-

Jānis Megnis.

vātā kapitāla nozīmi ostu menedž-

mentā un pārvaldē. Latvijas Repub-
likas Saeima pieņēmusi Koncesiju

likumu, kurš paredz valsts infras-

truktūras objektu nodošanu ap-

saimniekošanā privātām sabiedrī-

bām uz koncesijas līguma pamata,

kas dod lielākas garantijas privā-

tām investīcijām Latvijas mazajās

ostās un padara tās pievilcīgākas

no investoru viedokļa.

Latvijas Ostu fonda, mazo ostu

pārvalžu un ostās strādājošo uzņē-

mumu ieguldījumi ir nodrošinājuši

Latvijas mazajām ostām jaunus teh-

niskos parametrus, kuri rada iespē-

ju pieņemt un apstrādāt Baltijas jū-

ras transportā izmantojamus kuģus.
Šobrīd Mērsrags ir vienīgā no

Latvijas mazajām ostām, kas spēj
veikt «jūras» klases kuģu (ar krav-
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nesību līdz 50001) apstrādi. Šādi ku-

ģi pašlaik ir ļoti pievilcīgi papīrmal-
kas kravu īpašniekiem to augsto jū-

ras spēju dēļ. Pārējās mazās ostas

šobrīd var apstrādāt tikai «upe- jū-

ra» klases kuģus ar kravnesību līdz

30001 un lihterus ar velkoņiem, kuri

kļūst aizvien mazāk pieņemami kra-

vu nosūtītājiem zemo jūras spēju

dēļ, jo ir fiziski un morāli novecoju-
ši. Turklāt šie kuģi ir daudz nedrau-

dzīgāki apkārtējai videi. Moder-

nākas flotes izmantošana papīrmal-
kas pārvadājumos ir sekmējusi Sa-

lacgrīvas ostas modernizācijas

projekta iekļaušanu Latvijas valsts

investīciju programmā. Pēc šī pro-

jekta realizācijas Salacgrīvas osta

varēs pieņemt modernus kuģus ar

kravnesību līdz 5000 t, ar augstu le-

dus klasi ( 1A Svvedish), garumu līdz

120 m, iegrimi 6 m. Līdz 50% Latvijas

papīrmalkas eksporta tiek nodroši-

nāts tieši ar šādiem kuģiem. To ap-

liecina Mērsraga straujais kravu

apgrozījuma pieaugums 2000.gada

astoņos mēnešos, kuros tā ir kļuvu-
si par līderi starp mazajām ostām.

Latvijas mazās ostas galveno-
kārt specializējušās:

un zāģmateriālu

eksportā,
*kūdras eksportā,

*svaigu un saldētu zivju pie-

ņemšanā.

Specializāciju papīrmalkas un

zāģmateriālu, kuri sastāda 91% no

kopējā kravu apgrozījuma, eksportā
nosaka situācija, ka mazajām os-

tām nav dzelzceļa pievadu un tām

jāorientējas uz vietējām kravām,
kuras tiek piegādātas ar autotran-

sportu. Kūdras eksporta īpatsvars

pagaidām ir tikai 3%, jo arī kūdras

eksportētājiem ekonomiski izdevī-

gāki ir kuģi ar kravnesību ne mazā-

ku par 50001. Kravu termināli maza-

jās ostās, izņemot Mērsragu, atro-

das tiešā zivju apstrādes cehu tu-

vumā. Svaigas un saldētas zivis sa-

stāda 6% kravu apgrozījuma, tās ir

Baltijas jūrā nozvejotās zivis, kuras

tiek piegādātas piekrastes zivju

pārstrādes uzņēmumiem. Šo kravu

apjomu nevar vērtēt klasiskajā iz-

pratnē, jo tieši zivis apstrādes pro-

cesā iegūst augstāko pievienoto

vērtību, nodrošinot reģiona ekono-

misko aktivitāti.

Pirmā no Latvijas mazajām os-

tām papīrmalkas eksportu uzsāka

Salacgrīva, tai sekoja Mērsrags,

Roja un Skulte. Nelielas kravu ap-

strādes aktivitātes uzsāka arī Pāvil-

osta, taču praktiski, tāpat kā Engu-

re un Lielupe, tā ir palikusi 100%

zvejas osta.

Katras ostas kravu apgrozījumu
nosaka tās izvietojums attiecībā

pret kravu baseinos esošajiem re-

sursiem. Bagātākais kravu baseins

ir Rīgas jūras līča Vidzemes pie-

kraste, kur ikgadējais mežu cir-

šanas apjoms ir 5,67 milj.m 3
un līdz

2000.gadam tas ir nodrošinājis Sa-

lacgrīvai katru gadu 50% no visu

mazo ostu kopējā kravu apgrozīju-
ma. Otra Rīgas jūras līča Vidzemes

krasta osta Skulte aktīvu kravu eks-

portu uzsāka 1998.gadā, un pagai-
dām tās panākumi neiespaido 50

km attālumā esošo Salacgrīvas os-

tu, respektīvi, attīstība notiek, pie-

saistot jaunus klientus, nevis pār-

dalot jau esošo tirgu. Un tomēr

abām ostām jārēķinās ar asu sav-
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Ostasstarpēju konkurenci jau tuvākajā
nākotnē. 2000.gada pirmo astoņu

mēnešu rezultāti liecina, ka papīr-

malkas kravu apgrozījums abās os-

tās sāk izlīdzināties. Kravu īpašnie-
ki izvirza aizvien stingrākas prasī-
bas transporta kuģiem. Ja līdz šim

papīrmalkas pārvadājumos plaši ti-

ka izmantoti «upe- jūra» klases ku-

ģi, kuru iegrime nepārsniedza 4 m,

garums 120 m, kravnesība 3000 t,

bez ledus klases, tad šobrīd piepra-
sīti jau minētie «jūras» klases kuģi
ar kravnesību līdz 5000 t un ledus

klasi {1A vai 2A Swedish, Finnish).

Sādu kuģu iegrime ir 5,5 līdz 6 m, un

neviena no Vidzemes mazajām os-

tām pagaidām šādus kuģus pie-
ņemt nevar. Abu ostu konkurencē

lielākas izredzes būs ostai, kura pir-
mā spēs nodrošināt «jūras» klases

kuģu ienākšanu. Vidzemes mazo

ostu klienti ir viennozīmīgi devuši

garantijas aktivizēt darbību, pie-
saistot kravas arī no lielajām os-

tām, ja tiks nodrošināta šādu kuģu
apstrāde. Lielākas tonnāžas kuģu
piesaistīšana aktivizēs arī kūdras

eksportu, kuras krājumi Vidzemē ir

270 milj. tonnu un gada dabīgais
pieaugums - aptuveni 1 milj. tonnu.

Siem mērķiem Salacgrīvā nepiecie-
šams izbūvēt jaunu, no pārtikas
pārstrādes cehiem attālinātu dziļ-
ūdens piestāni. Skultes ostā šāda

Piestātne jau ir, tātad pēc kuģu ce-

ļa padziļināšanas tur ir iespējams
uzsākt atbilstošas kravnesības ku-

-9u apstrādi.

Situācija jau šodien ir citāda jū-
ras līča Kurzemes piekrastē, kur re-

ģiona meža ciršanas apjoms ir 2,02

milj.m3 gadā un pastāv aktīva kon-

kurence starp Mērsragu un Roju.
Abu šo ostu kopējais kravu apgro-

zījums praktiski ir nemainīgs, jo to

nosaka kravu nosūtītājiem izdevīgs
attālums no cirsmām līdz ostām. Tā

kā šie attālumi ir praktiski vienādi,

izšķiroša nozīme ir ostas piedāvā-

tajam servisam. Mērsragā 1999.ga-

da novembrī tika pabeigta ostas

modernizācijas pirmā kārta, šobrīd

tur apstrādā «jūras» klases kuģus

ar kravnesību līdz 5000 t un šī gada

astoņu mēnešu rezultāti liecina, ka

Mērsrags ir kļuvis pievilcīgāks kra-

vas nosūtītājiem: praktiski visas pa-

pīrmalkas kravas no Kurzemes ma-

zajām ostām šī gada astoņos mē-

nešos ir nosūtītas no Mērsraga.

Ņemot vērā, ka daļa Kurzemes re-

ģiona papīrmalkas tiek nosūtīta arī

no lielajām ostām, ir ļoti reāli jāiz-

vērtē nepieciešamība veikt Kurze-

mes mazo ostu specializāciju.

Mērsragā šobrīd ir visi priekšnotei-

kumi arī kūdras eksporta aktivizē-

šanai un Kurzemes kūdras krājumi

ir pietiekami - ap 70 milj.tonnu.

Mērsrags pagaidām ir vienīgā no

Latvijas mazajām ostām, kas nodar-

bojas ar šo biznesu. Roja šobrīd ak-

tīvi darbojas kravas un pasažieru

prāmju satiksmes izveidošanā ar

Romasēres ostu Sāmsalā (Igauni-

jā). Plānotais pasažieru skaits ir

20 000, automašīnas - 5000 gadā.

Minētā kravas - pasažieru līnija

veidotos kā turpinājums līnijām

Stokholma-Sāmsala, Slite-Sāmsa-

la, Helsinki-Sāmsala. Šādu līniju

veidošanai Sāmsalā tiek projektēta

dziļūdens piestātne, ieinteresētību

izrāda Skandināvijas kuģošanas

kompānijas. Šī interese izskaidroja-
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Ostas ma ar Eiropas Savienības normām,

kuras ierobežo tax free tirdzniecību

uz prāmjiem, kas kursē starp ES da-

lībvalstīm. Kamēr Igaunija un Latvi-

ja nav iestājušās ES, šāda interese

saglabāsies. Lai izvairītos no neva-

jadzīgas konkurences, Mērsraga

specializācija papīrmalkas un kūd-

ras eksportā, bet Rojas - pasažieru

un kravas pārvadājumos būtu ļoti

lietderīga. Pārējās divas Rīgas jū-

ras līča ostas Engure un Lielupe ir

zvejas un jahtu ostas, un nav objek-

tīva pamata prognozēt aktīvu papīr-

malkas vai kūdras eksportu no tām.

Līdzīgi ir ar vienīgo Latvijas mazo

ostu pie Baltijas jūras - Pāvilostu.

Tiešais Ventspils un Liepājas tu-

vums, kā arī ierobežotais kuģu ceļa

dziļums, kuru nevar palielināt bez

molu rekonstrukcijas, praktiski iz-

slēdz Pāvilostu no kravu pārvadāju-

mu biznesa. Vienlaikus Pāvilosta ir

ļoti pievilcīga tūrismam, par ko lie-

cina 1999.gadā sāktie pasažieru

pārvadājumi no Slites Gotlandē, jo

Pāvilostas apkārtnē, pateicoties
PSRS laiku robežaizsardzības re-

žīmam, ir saglabājusies praktiski

pirmatnēja daba, kas ir ļoti atraktī-

va vide ceļotājiem no ļoti «sakārto-

tās» Eiropas.

Latvijai aktuāls ir kļuvis arī jau-

tājums par celulozes kombināta

celtniecību, taču, ņemot vērā Latvi-

jas kopējos gada mežu ciršanas

apjomus - 7,69 milj.m3, plānoto
kombināta papīrmalkas patēriņu -

2-3 milj.m3 un kombināta projektā

paredzēto atrašanās vietu, šķiet, ka

tas neienesīs būtiskas izmaiņas

Latvijas mazo ostu darbībā.

Jānis Megnis,

Latvijas Mazo ostu asociācijas

prezidents
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OstasRaksturīgāko kravu veidu salīdzinājums Latvijas ostās

1996.-2000.g. 9 mēnešos (tūkst, t)

Kravu apgrozījuma salīdzinājums Latvijas ostas

1999./2000.g. (tūkst, t)

Kravu veidi 1996 1997 1998 1999 2000
2000/

1999

Beramkravas 4111,4 5 086,3 6380,0 7111,1 6 789,1 95,5%

ķīmiskās beramkravas 2 988,1 3 719,5 4 190,4 4687,6 4902,8 104,6%

Lejamkravas 22 264,3 23 455,1 21 168,3 22 506,3 23 687,7 105,2%

jēlnafta 10 764,2 10 874,0 10724,9 10 774,1 10 251,9 95,2%

naftas produkti 10 195,9 11 332,3 9 372,3 10 636,8 12549,6 118,0%

Ģenerālkravas 6 884,0 7 640,2 11 245,7 8735,3 8766,6 100,4%

skaits TEU 109 651 97 101 111 476 69 666 60 973 87,5%

Roll on/Roll of 411,4 427,6 606,7 425,1 398,6 93,8%

skaits 25 866 31 435 44 550 30 259 22 612 74,7%

Koksne (t.t.) 1 888,2 3 157,6 4 158,9 3 997,9 4610,0 115,3%

tūkst, m3 2 390,1 3 928,4 5 227,3 5 593,9 5 685,0 101,6%

melniemetāli un

to izstrādājumi
2 564,2 3 501,6 4 497,5 2 829,1 2311,9 81,7%

Kravas kopā 33 259,7 37 777,0 38 794,0 38 352,8 39 243,4 102,3%

mēneši 1999 1999 1999 1999 1999

01 886,8 1 011,5 3 142,6 2 807,7 148,4 245,7 60,8 50,5 4 238,6 4 115,4

02
792,9 1 058,4 2 729,7 3 067,2 187,8 248,4 19,9 68,8 3 730,2 4 442,7

03
1046,0 1 145,0 3 129,4 3 350,0 253,2 213,9 40,1 59,7 4 468,7 4 768,7

04 1 091,9 1 134,8 3 298,0 3 064,8 195,1 302,1 36,5 52,4 4 621,4 4 554,1

05 1 326,5 1 144,9 3 359,5 2 885,5 235,2 290,0 72,4 53,4 4 993,6 4 373,8

06 1 045,8 1008,8 3 101,1 2 961,7 180,5 248,0 71,7 52,3 4 399,0 4 270,8

07 1 103,1 1 108,8 3 112,7 3 100,4 156,8 272,5 49,8 66,8 4 422,4 4 548,5

08 1 055,7 1 201,6 2 433,6 2 741,7 223,7 245,2 54,6 79,2 3 767,6 4 267,7

09 913,5 1 024,1 2 592,9 2 610,8 156,1 207,1 51,9 59,9 3 714,3 3 901,9

10 879,6 2 150,7 188,7 28,6 3 247,6

11 950,5 2 143,1 174,9 37,4 3 305,9

12 920,2 2 943,2 223,7 29,6 4 116,7
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ostas Raksturīgāko kravu veidu salīdzinājums Rīgas osta

1996.-2000.g. 9 mēnešos (tūkst, t)

Raksturīgāko kravu veidu salīdzinājums Rīgas ostā

1996.-2000.g. 9 mēnešos (tūkst. t)

Kravu veidi 1996 1997 1998 1999 2000
2000/
1999

Beramkravas 1 071,4 1 587,6 2 267,6 2 058,8 2 077,4 100,9%

ķīmiskās beramkravas 254,0 525,2 807,4 783,9 1 038,7 132,5%

Lejamkravas 613,9 1 390,1 1 364,2 1 777,1 2 266,9 127,6%

naftas produkti 492,7 1 331,6 1 319,1 1 654,5 2 171,5 131,2%

Ģenerālkravas 3 639,0 4898,4 6 408,2 5 426,3 5 493,6 101,2%

konteineri (t.t.) 1 094,0 988,8 969,5 653,4 617,9 94,6%

skaits TEU 108 795 94 335 106 499 66 127 57 788 87,4%

Roll on/Roll of 153,5 81,9 113,3 185,2 71,9 38,8%

skaits 10 821 10 139 18 333 14 772 7 392 50,0%

Koksne (t.t.) 1 112,5 2 030,2 2 744,7 2 641,7 3 191,4 120,8%

tūkst, m
3 1 411,1 2 597,9 3 493,7 3 388,7 4 015,0 118,5%

melnie metāli un

to izstrādājumi
725,2 1 101,2 1 882,6 1 366,2 1 250,8 91,6%

Kopa 5 324,3 7 876,1 10 040,0 9 262,2 9 837,9 106,2%
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OstasRaksturīgāko kravu veidu salīdzinājums Ventspils osta

1996.-2000.g. 9 mēnešos (tūkst, t)

Raksturīgāko kravu veidu salīdzinājums Ventspils ostā

1996.-2000.g. 9 mēnešos (tūkst, t)

Kravu veidi 1996 1997 1998 1999 2000
2000/

1999

Beramkravas 2 967,8 3353,0 3901,4 4816,7 4 384,1 91,0%

ķīmiskās beramkravas 2 730,8 3 181,7 3 365,2 3 903,2 3851,7 98,7%

Lejamkravas 21 546,0 21 761,5 19727,1 20 502,2 21 007,8 102,5%

jēlnafta 10 661,8 10 874,0 10 724,9 10 774,1 10 246,7 95,1%

naftas produkti 9 619,3 9 712,0 7 995,5 8 800,3 10041,1 114,1%

Ģenerālkravas 2106,4 3 483,3 2 894,8 1 580,6 1 197,9 75,8%

konteineri (t.t.) 0,0 0,0 9,5 2,1 1,5 71,4%

skaits TEU 599 137 185 135,0%

Roll on/Roll of 0,0 0,0 79,4 0,0 2,9 0,0%

skaits 3 340 253 0,0%

Koksne (t.t.) 250,8 408,7 506,4 452,7 394,2 87,1%

tūkst, m3 307,8 489,2 616,6 538,3 436,5 81,1%

melnie metāli un

to izstrādājumi
1 656,9 2 168,9 2 221,7 1 060,2 763,8 72,0%

Kopā 26 620,2 27 915,3 26 523,3 26 899,5 26 589,8 98,8%
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ostas Raksturīgāko kravu veidu salīdzinājums Liepājas ostā

1996.-2000.g. 9 mēnešos (tūkst, t)

Raksturīgāko kravu veidu salīdzinājums Liepājas ostā

1996.-2000.g. 9 mēnešos (tūkst. t)

Sagatavots pec LR Satiksmes ministrijas tranzīta daļas datiem

Kravu veidi 1996 1997 1998 1999 2000
2000/
1999

Beramkravas 69,3 136,4 200,8 215,0 298,3 138,7%

ķīmiskās kravas 3,3 12,6 17,8 0,5 12,4 0,0%

Lejamkravas 104,4 303,5 77,0 227,0 413,0 181,9%

naftas produkti 83,9 288,7 57,7 182,0 112,5 61,8%

Ģenerālkravas 985,2 2 436,9 1 512,4 1 294,7 1 548,1 119,6%

konteineri (t.t.) 13,6 26,0 50,7 48,9 45,3 92,6%

skaits TEU 856 2 766 4 378 3 180 2 721 85,6%

Roll on/Roll of 257,9 345,7 359,3 239,9 323,6 134,9%

skaits 15 045 21 296 22 813 15 487 14 967 96,6%

Koksne (t.t.) 396,3 457,5 561,5 491,0 523,1 106,5%

tūkst. m3 517,7 533,6 707,5 1 176,6 643,7 54,7%

melniemetāli un

to izstrādājumi

182,1 231,5 393,2 402,7 390,3 96,9%

Kopā 1 158,9 1 686,9 1 790,2 1 736,7 2272,8 130,9%
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KuģošanaLatvijas Juras administrācija

pārvērtību krustcelēs

Pēdējo
desmit gadu laikā

līdz bezpeļņas organizā-

cijas Valsts akciju sa-

biedrības «Latvijas Jūras adminis-

trācija» pēdējai reorganizācijai
2000. gadā, Latvijas ostu valstiskās

pārvaldes un kontroles sistēmā ir

notikušas vairākkārtējas izmaiņas.

Piedāvājam šo izmaiņu hronoloģis-
ku apskatu.

1990.gads

Līdz ar izmaiņām Latvijas zvej-
nieku kolhozu sistēmā un Latvijas
Zvejnieku Kolhozu savienībā tiek uz-

sākts sagatavošanās darbs LR Zve-

jas ostu kapteiņu dienestu pār-

ņemšanai LR Zivsaimniecības minis-

trijas pārvaldījumā.

Pamatojums - LR Ministru Pado-

mes 1990.gada 7.novembra lēmums

Nr.191 un 1990.gada 11.decembra

lēmums Nr. 220, kā arī LR Zivsaim-

niecības ministrijas 1991. gada 26.

marta pavēle Nr. 10 «Par LR zvejas
ostu kapteiņu dienestu pakļaušanu

Zivsaimniecības ministrijai» un pa-

gaidu nolikums «Par jūras zvejas os-

tas kapteiņa dienestu ( ostas kaptei-
ni ) apstiprināšanu».

1991.gads

Ar 1991.gada 1 .jūniju Zivsaim-

niecības ministrijas pārvaldē pār-

ņemti Latvijas Republikas zvejas os-

tu kapteiņu dienesti.

Pamatojums - LR Zivsaimniecī-

bas ministrijas 1991. gada 26. marta

pavēle Nr. 10 «Par LR zvejas ostu

kapteiņu dienestu pakļaušanu Ziv-

saimniecības ministrijai», pagaidu
nolikums «Par jūras zvejas ostas

kapteiņa dienestu ( ostas kapteini )

apstiprināšanu», kā arī LR Ministru

Padomes 1991.gada 25.augusta lē-

mums Nr. 215 «Par LR valstiskuma

ekonomiskā pamata nodrošināšanu

realizācijai».

Tā paša gada augustā, lai reali-

zētu valsts uzraudzību pār republi-
kas zvejas ostu kapteiņu diene-

stiem, izveidots LR Zivsaimniecības

ministrijas Zvejas ostu galvenā kap-

teiņa dienests ( Ostu GKD ).

Pamatojums - LR Zivsaimniecī-

bas ministrijas 1991.gada 27.augus-

ta pavēle Nr. 49 «Par ostu galvenā

kapteiņa dienesta (Ostu GKD ) izvei-

došanu».

Dienesta pienākumos ietilpa

pārzināt un koordinēt zvejas ostu

kapteiņu dienestu darbu kuģošanas
drošības un uzraudzības jautājumos
- veikt kuģu tehniskā stāvokļa uz-

raudzību, pārbaudīt kuģu apgādes

un komandu kvalifikācijas atbilstību

starptautisko konvenciju prasībām,

pārzināt un uzraudzīt jūras un ostu

kuģu ceļu un būvju, kā arī navigāci-

jas nodrošinājuma atbilstību kuģo-
šanas prasībām.
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Kuģošana 1992.gads

Ar 1992.gada I.jūniju uz esošā

LR Zivsaimniecības ministrijas Zve-

jas ostu galvenā kapteiņa dienesta

bāzes tika izveidots Latvijas ostu

galvenā kapteiņa dienests.

Pamatojums - LR Ministru Pado

mes 1991.gada 28. novembra lē

mums Nr.330 «Par Latvijas jūrniecī
bas pārvaldi», LR Jūras lietu minis

trijās 1992.gada 25. maija pavēle Nr

90 «Par ostu pārvaldes reorganizā
ciiu».

1998. gada labākā celtne - Kuģu satiksmes vadības centrs Rīgas ostā.
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Latvijas ostu galvenā kapteiņa

dienesta pakļautībā un pārraudzībā
tika nodoti Latvijas trīs lielo ostu -

Rīgas, Liepājas, Ventspils, kā arī

septiņu mazo ostu kapteiņu dienesti.

Savukārt Rīgas ostas kapteiņa
dienestā izveidoja Latvijas Jūrnieku

reģistru, kuram bija jānodrošina jūr-
nieku grāmatiņu, diplomu un kvalifi-

kācijas apliecību izsniegšana, kā arī

jāveic jūrnieku uzskaites veidošana

Latvijā.

1993./1994. gads

Reorganizējot uzņēmumus Latvi-

jas ostu galvenā kapteiņa dienests,

Latvijas Jūrnieku reģistrs, Latvijas

Kuģu reģistrs, Latvijas Jūras avāriju
- glābšanas dienests un Latvijas

Hidrogrāfijas dienests, tika izveidota

Valsts bezpeļņas organizācija « Lat-

vijas Jūras administrācija».

Pamatojums - LR Ministru kabi-

neta 1994.gada 14. jūnija lēmums Nr.

75 «Par grozījumiem un papildināju-
miem atsevišķos ar jūrniecības pār-
valdi saistītos Valdības lēmumos»,
LR Ministru kabineta apstiprinātais
Satiksmes ministrijas Pagaidu noli-

kums, un LR Satiksmes ministrijas

1994.gada 15. jūlija pavēle Nr. 156

«Par valsts uzņēmuma un dienestu

reorganizāciju».

«Latvijas Jūras administrācija»
(JA) tika izveidota kā LR Satiksmes

ministrijas valsts pārvaldes institū-

ta. Tā darbojās kā bezpeļņas orga-

nizācija, realizējot valsts pārvaldes
funkcijas tai piešķirtās kompeten-
ces ietvaros. Vienlaikus Latvijas Jū-

ras administrācija pārņēma LR Ziv-

saimniecības ministrijas zvejas ostu

Galvenā kapteiņa dienesta tiesības

un pienākumus.

Savā darbībā Latvijas Jūras ad-

ministrācijai bija jāievēro Latvijas

Republikas Jūras kodekss, LR Mi-

nistru kabineta un Satiksmes minis-

trijas normatīvie akti un citi augstā-

ku institūciju rīkojumi un instrukci-

jas. Bija jāņem vērā LR ratificētās

starptautiskās konvencijas un

starpvalstu līgumi, kas saistīti ar ku-

ģošanas drošību, jūrnieku apmācību

un diplomēšanu, cilvēku dzīvības

glābšanu jūrā, hidrogrāfisko mērīju-

mu nodrošinājumu, kuģu reģistrāci-

ju, to klasifikāciju, tehnisko uzrau-

dzību un ugunsdrošību.

Latvijas Jūras administrāciju

vadīja direktors - Latvijas ostu gal-

venais kapteinis, kuru amatā apstip-

rināja LR satiksmes ministrs.

Valsts pārvaldes funkciju reali-

zēšanu JA nodrošināja sekojošas

struktūrvienības:

• Jūras administrācijas Rīgas ra-

jons;
• Jūras administrācijas Ventspils

rajons;
• Jūras administrācijas Liepājas

rajons;
• Latvijas Kuģu reģistrs;
• Jūrnieku reģistrs;
• Hidrogrāfijas dienests;

• Meklēšanas un glābšanas die-

nests;

• Ugunsdrošības dienests;

• Glābšanas līdzekļu apkopes

stacija.

JA Rīgas, Ventspils un Liepājas

rajonus vadīja JA direktora - Latvi-

jas ostu galvenā kapteiņa iecelti os-

tu kapteiņi. Šo kapteiņu iecelšana
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amatā bija jāsaskaņo ar LR Satik-

smes ministrijas Jūrniecības depar-

tamentu.

Latvijas septiņu mazo ostu dar-

bību koordinēja JA direktora - Latvi-

jas ostu galvenā kapteiņa nozīmēts

mazo ostu kapteinis.

Šajā laikā Latvijas Jūras admi-

nistrācijas kompetencē bija sekojo-
šas valsts kontroles un uzraudzības

funkcijas:
• kuģošanas drošības valsts kon-

trole un uzraudzība iekšējos,

ostu un teritoriālajos ūdeņos;

• Latvijas jūrnieku reģistrācija un

datu bāzes veidošana;

• kuģu reģistrācija (t.sk. mazo

kuģu un jahtu) un to tehniskā

uzraudzība;

• kuģu konvenciālo prasību uz-

raudzība, izsniedzot attiecīgus

dokumentus;
• cilvēku glābšana ostās un jūrā;
• glābšanas darbu koordinācija

un praktiskā darbība ar rīcībā

esošiem peldošiem līdzekļiem;
• naftas produktu piesārņojuma

seku likvidācija jūrā;
• ugunsdrošības noteikumu ievē-

rošanas kontrole uz kuģiem;
•peldošo līdzekļu avāriju gadīju-

mu izmeklēšana;

•kuģošanas drošības organizē-

šana LR ūdeņos un piekrastē,

aprīkojot krastu un kuģu ceļus

ar bākām, bojām v.c. navigāci-

jas zīmēm;

•jūras karšu un plānu, lociju un

citu ar navigāciju saistīto palīg

līdzekļu publikācija;
• navigācijas informācijas vākša-

na, kā arī navigācijas brīdināju

mv un paziņojumu izdošana;

• hidrogrāfisko mērījumu un pētī-

jumu veikšana;

• ar jūrniecību saistīto normatīvo

aktu izdošana un izplatīšana;
• atļauju izsniegšana par LR ju-

Minētie JA rajoni tika izveidoti pec šāda struktūrsadalījuma:

JA Rīgas rajons JAVentspils rajons JA Liepājas rajons

• ostu valsts kontroles • ostu valsts kontroles • ostu valsts kontroles

dienests un tā dienests un tā dienests un tā

operatīva pakļautībā
esoša meklēšanas

operatīva pakļautībā
esoša meklēšanas un

operatīvā pakļautībā
esoša meklēšanas

un glābšanas grupa, glābšanas grupa, un glābšanas grupa,

• kuģu satiksmes • kuģu satiksmes • kuģu satiksmes

dienests, dienests, dienests,

• tauvotaju brigāde, • ugunsdrošības • tauvotaju brigāde,
• ugunsdrošības inspekcija,

• ugunsdrošības
nodaļa, • grāmatvedība, inspekcija,

• grāmatvedība, • flotes un • rajona hidrogrāfija,

• saimniecības daļa, saimniecības daļa, • saimniecības daļa.
• rajona hidrogrāfija • rajona hidrogrāfija
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risdikcijai pakļautajos ūdeņos,

kā arī ostās nogrimušās man-

tas izcelšanu;

•hidrotehnisko darbu izpildes

koordinācija, pārbaudot to at-

bilstību projektiem un tehniska-

jiem uzdevumiem;

•ūdenslīdēju kvalifikācijas, dar-

ba drošības un veselības atbil-

stības pārbaude.

Latvijas Jūras administrācija bi-

ja tiesīga nodarboties ar saimniecis-

ko darbību un savu funkciju izpildes
nodrošināšanai veikt ārējo ekono-

misko darbību, slēdzot līgumus par

jebkuru ar likumu neaizliegtu darīju-
mu.

1995. gads

Tika pilnveidoti un paplašināti
JA struktūra un dienesti. Glābšanas

līdzekļu staciju iekļāva Meklēšanas

un glābšanas dienesta sastāvā kā

atsevišķu tā struktūrvienību. Papla-
šināja Ugunsdrošības dienestu, pār-

veidojot to par Kuģu ugunsdrošības

dienestu, kura sastāvā ietilpa
ugunsdrošības daļa.

1996./1997.gads

Sakarā ar 1996.gadā notikuša-

jām izmaiņām valsts pārvaldes sis-

tēmā tika pārveidota arī Latvijas Jū-

ras administrācija. 1997.gada 30.ap-
nli tika nodibināta bezpeļņas orga-

nizācija Valsts akciju sabiedrība

«Latvijas Jūras administrācija» (BO
VAS «Latvijas Jūras administrāci-

ja»).

Pamatojums - Latvijas Republi-
kas 1996.gada B.jūlija likums «Par

valsts un pašvaldību uzņēmumu

pārveidošanu statūtsabiedrībās» un

LR Satiksmes ministrijas 1997.gada
20.februāra rīkojums Nr.ls « Par

Bezpeļņas organizācijas Valsts uz-

ņēmuma Latvijas Jūras administrā-

cija pārveidošanu par Bezpeļņas

organizāciju Valsts akciju sa-

biedrību Latvijas Jūras administrā-

cija».

BO VAS «Latvijas Jūras admi-

nistrācija» (JA) pārņēma Valsts

bezpeļņas organizācijas «Latvijas

Jūras administrācija» tiesības un

saistības. To pārvaldīja LR satik-

smes ministra iecelti valsts pilnvar-

nieki. JA pilnsapulce ievēlēja JA

valdes priekšsēdētāju - administrā-

cijas direktoru - Latvijas ostu gal-

veno kapteini. Savukārt, pēc valdes

priekšsēdētāja ieteikuma pilnsapul-

ce ievēlēja valdi. JA darbības ope-

ratīvo vadību veica direktors.

Nodibinoties jaunajai JA, tika

paplašināta tās struktūra, izveidojot

Kuģošanas drošības dienestu. JA

papildus darbojās šādos virzienos:

• piedalījās ar jūrniecību saistīto

darbu licencēšanas komisijās

un veica kuģu konvenciālo uz-

raudzību, izsniedzot attiecīgus

dokumentus;

• veica dienesta autotransporta

un glābšanas līdzekļu apkopi un

remontu;

• veica navigācijas, kuģošanas

drošības un glābšanas līdzekļu

aprīkojuma un jūrniecības in-

ventāra realizāciju;
• sniedza sakaru pakalpojumus

un veica valsts nozīmes datori-

zētās informācijas izsniegšanu

atbilstoši spēkā esošajai likum-
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došanai (tika izveidota informa-

tīvā sistēma «Velkonis» par ku-

ģu operatīvo apgrozību ostās);

• apstiprināja JA sniegto pakal-

pojumu tarifus.

1999./2000.gads

1999.gads iezīmējās ar BO VAS

«Latvijas Jūras administrācija»(JA)

jaunas restrukturizācijas uzsākša-

nu.

JA pēc tās izveidošanas 1994.g.

un pārveidošanas 1997.g. bija veiku-

si nozīmīgu darbu, taču uzkrātā pie-
redze liecināja, ka ne visus jautāju-

mus ir bijis iespējams izlemt racio-

nāli un optimāli. Dažkārt to bija ka-

vējusi nevajadzīga centralizācija,

paralēlas valsts pārvaldes struktū-

ras, problēmas līdzekļu pārdalē

starp ostām un sadrumstalota pa-

kļautība.
Pirmo ierosinājumu par JA pār-

veidi 1998.gada 14.novembrī Vents-

pils Brīvostas valdes sēdē izteica

tās priekšsēdētājs Ventspils mērs

A.Lembergs. Viņš ierosināja saim-

nieciskās funkcijas nodot ostu pār-

valdēm, JA saglabājot valstiskās

funkcijas - sertificēšanu, kontroli un

uzraudzību. Šie priekšlikumi tika ie-

sniegti izvērtēšanai LR Satiksmes

ministrijā.
LR satiksmes ministrs pēc ostu

pārvalžu iniciatīvas 1998.gada noga-

lē izveidoja darba grupu no Finansu,
Ekonomikas, Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministriju, kā

arī lielo ostu pašvaldību un Mazo

ostu asociācijas pārstāvjiem. Šīs

grupas darbu vadīja LR Satiksmes

ministrijas valsts sekretāra viet-

nieks A.Konošēvics. Tās uzdevums

bija izvērtēt līdzšinējo situāciju un

sagatavot priekšlikumus JA restruk-

turizācijai.

1999.gada 3.jūnijā Latvijas Ostu

padome akceptēja Satiksmes minis-

trijas darba grupas piedāvāto BO

VAS «Latvijas Jūras administrācija»

restrukturizācijas plānu, kurā bija
izvirzīti šādi uzdevumi:

• atdalīt valsts funkcijas no uzņē-

mējdarbības;
• koncentrēt visu ar ostām saistī-

to darbību vienās rokās - ostu

pārvaldēs;
• izveidot finansēšanas mehānis-

ma efektīvu regulēšanas sistē-

mu;

• nodrošināt tirgus apstākļos

taisnīgas ostu konkurences ie-

spējas, atsakoties no nepama-

totas līdzekļu pārdales;
• palielināt ostas nodevu noteik-

šanas mobilitāti konkurences

apstākļos;
• likvidēt JA un ostu pārvalžu

dublējošās funkcijas.

Restrukturizācija paredzēja līdz-

šinējo funkciju pārdali starp JA un

ostu pārvaldēm, nododot pēdējām

visas funkcijas, kas saistītas ar ostu

darbību. Tika piedāvāts arī jauns JA

finansēšanas modelis no valsts bu-

džeta līdzekļiem.

2000.gada 11.maijā Latvijas

Saeima pieņēma grozījumus «Liku-

mā par ostām». Latvijas Valsts pre-

zidente tos akceptēja 2000.gada
1.jūnijā, bet ar 2000.gada 1 .jūliju šie

grozījumi stājās spēkā.
LR Satiksmes ministrija (SM) ar
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«Par BO VAS «Latvijas Jūras admi-

nistrācija» reorganizāciju» noteica

veikt izmaiņas JA turpmākajā darbī-

bā saskaņā ar Grozījumiem Ostu li-

kumā.

Pēc jaunā pārvaldes modeļa iz-

veidošanas JA valsts pārvaldes un

kontroles funkcijas nodrošinās šādi

dienesti:

• Hidrogrāfijas dienests;
• Latvijas Jūrnieku reģistrs;
• Latvijas Kuģu reģistrs, kurš

veiks arī jahtu reģistrāciju;
•Jūras meklēšanas un glābša-

nas koordinācijas centrs;

• Kuģošanas drošības departa-

ments (izveidots, apvienojot JA

Kuģošanas drošības dienestu

un Kuģu tehnisko dienestu).

Izvērtējot izklāstīto un turpinot
pilnveidot jūrniecības pārvaldi mūsu

valstī, būtu jāatceras, ka jūrniecība ir

starptautiska nozare un kuģošanas
drošības garantēšanā Latvijas atbil-

dības zonā arī turpmāk nepiecieša-
ma valsts līdzdalība un kontrole, kā

to paredz starptautiskās konvenci-

jas. JA arī turpmāk organizēs jūrnie-
cības nozari regulējošu normatīvo

aktu publicēšanu un izplatīšanu, kā

arī piedalīsies šo normatīvo aktu

projektu izstrādāšanā atbilstoši star-

ptautisko konvenciju, Eiropas Savie-

nības direktīvu un Starptautiskās

Jūrniecības organizācijas prasībām.
Nevar pieļaut, ka pēc jaunā pār-

valdes modeļa izveidošanas veido-

jas ostas ar zemākām drošības pra-

sībām.

Izvērtējot pēdējos trijos gados
JA paveikto darbu kuģošanas drošī-

bas jomā, konstatējām, ka zināms

garants drošas kuģošanas virzienā

bija ieguldīts, jau 1997.gadā uzsākot

un 1999.gadā pabeidzot izveidot Lat-

vijas lielajās ostās Ventspilī, Rīgā un

Liepājā Kuģu satiksmes vadības sis-

tēmas centrus (KSV). Šodien KSV

centri ir izveidojušies par pamatu

vairākām valstiskas nozīmes infor-

mācijas sistēmām - glābšanas

koordinācijas sistēmai, Vispasaules

Jūras avāriju un drošības sakaru

sistēmai (GMDSS) un bīstamo kravu

kontroles sistēmai. Minētajās sistē-

mās kuģu ievešanai ostā ir atvēlēta

tikai neliela daļa. Viss pārējais kal-

pos informācijas sistēmu vienotai

saslēgšanai un valsts interešu no-

drošināšanai. KSV centri lielajās os-

tās rada iespēju izveidot modernu

vienotu valsts kontroles sistēmu.

Strādājot pēc restrukturizācijas,

JA arī turpmāk būs jāņem vērā gan

Eiropas Savienības direktīvas, gan

IMO materiāli, gan ANO Jūras tiesī-

bu konvencijas. Tās noteic, ka val-

stij ir jāizveido spēcīgas, atbildīgas

un rīcībspējīgas administrācijas,
kas darbojas vienotā sistēmā, no-

mainot agrāk darbojošās sadrum-

stalotās struktūras ostās. Būtu sva-

rīgi arī turpmāk saglabāt valsts uz-

raudzību un kontroli pār ostām. Ja šī

kontrole tiek zaudēta - valsts var

nonākt pretrunā ar savām saistībām

starptautiskajās organizācijās un

var tikt kavēta jūrniecības nozares

progresīva attīstība.

BaibaStrautmane,

Latvijas Jūras administrācijas

pārvaldes referente
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kurām Latvija ir pievienojusies no

10.09.1997 līdz 01.05.2000

1. 1965. gada Starptautiskā kon-

vencija par Starptautiskās jūras sa-

tiksmes atvieglošanu /Convention

on Facilitation of InternationalMari-

time Traffic (FAL).

Latvija pievienojās 11.09.1007.

2. 1969. gada 29. novembra

Starptautiskā konvencija par civilo

atbildību par zaudējumiem no pie-

sārņojuma ar naftu / International

Convention on Civil Liabilitv for Oil

Pollution Damage, Brussels, CLC,

1969.

Latvija pievienojās 03.06.1992.

Denonsēta saskaņā ar Saeimas

1997. gada 1. oktobra likumu.

3. 1992. gada Protokols par

grozījumiem 1969. gada Starptau-

tiskajā Konvencijā par civilo atbil-

dību par naftas piesārņojuma radī-

tajiem zaudējumiem / Protocol of

1992 to Amend the CLC Convention

1969.

Latvija pievienojās 01.10.1997.

4. 1992. gada Starptautiskā kon-

vencija par Starptautiskā fonda no-

došanu naftas piesārņojuma radīto

zaudējumu kompensācijai IFOND

92. Latvija ir šīs Konvencijas Izpildu

komitejas locekle {Member of Exe-

cutive Commitment.)

Latvija pievienojās 02.04.1998.

5. 1969. gada Starptautiskā kon-

vencija par kuģu tilpības mērīšanu /

International Convention on Tonna-

ge Measurementof Ships, CLC 1969.

Latvija pievienojās 27.02. 1998.

6.1979. gada Starptautiskā kon-

vencija par meklēšanu un glābšanu

uz jūras / International Convention

on Maritime Search and Rescue

(SAR 1979)

Latvija pievienojās 29.09.1998.

7. 1989. gada Starptautiskā

glābšanas konvencija / Internatio-

nal Convention on Salvage, 1989

(SALVAGE 1989)

Latvija pievienojās 03.02.1999.

8. 1974. gada Starptautiskās

konvencijas par cilvēka dzīvības aiz-

sardzību uz jūras 1988. gada pro-

tokols / Protocol of 1988 Relating to

the International Convention for the

Safety of Life at Sea (SOLĀS 1988)

Latvija pievienojās 04.03. 1999.

9. 1976. gada konvencija par at-

bildības ierobežošanu attiecībā uz

jūras prasībām / Convention on Li-

mitation of Liability for Marinē

Claims, 1976(LLMC 1976)

Latvija pievienojās 03.06. 1999.

10. 1991. gada Grozījumi Kon-

vencijā un 1993. gada Grozījumi
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Convention on the IMO, 1991 and

Amendments to the Convention on

the IMO, 1993.

Latvija pievienojās 06.04. 2000.

11. 1990. gada Konvencija par

gatavību, reaģēšanu un sadarbību

naftas piesārņojuma gadījumā / In-

ternational Convention on Oil Pollu-

tion Preparedness, Response and

Cooperation, OPRC 1990.

Latvija pievienojās 15.06.2000.

12. 1976. gada Starptautiskās
darba organizācijas konvencija par

minimālajām normām uz tirdzniecī-

bas kuģiem / ILO 147/ Convention

Concerning Minimum Standards m

Merchant Ships

Latvija pievienojās 20.06.1998.

Starpministriju saskaņošana
atrodas

1972. gada Starptautiskā kon-

vencija par drošiem konteineriem /

International Convention for Safe

Containers, CSC 1972.

Starptautiskā konvencija par

kuģu arestu / InternationalConven-

tion on the Arrest of Ships, 1999.

Pēc LR Satiksmes ministrijas

Jūrniecības departamenta

juridiskās nodaļas ziņām
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Ja
pretimnācējiem pilsētas

ielās uzdotu jautājumu, vai

Latvija ir jūras valsts, domā-

jams, lielais vairums atbildētu ap-

stiprinoši. Ko sevī ietver šis apzīmē-

jums? Tā, protams, ir jūra, kas ap-

skalo Latvijas krastus, tās ir ostas,

un tie neapšaubāmi ir kuģi un cilvē-

ki, kas uz tiem strādā, tātad«Latvijas

Kuģniecība».

Privatizējamā valsts akciju sa-

biedrība «Latvijas Kuģniecība» ar

savu vairāk nekā 50 kuģu lielo floti ir

lielākais kuģu īpašnieks mūsu valstī

un lielākais uzņēmums, kas strādā

starptautiskajā tirgū. Par Latvijas

kuģu izmantošanu maksā kompāni-

jas visā pasaulē, bet viss nopelnītais
nonāk «Latvijas Kuģniecības» makā

Rīgā. Lai arī mūsu kuģi strādā faktis-

ki visās jūrās un okeānos, to darbība

tiek pārraudzīta un kontrolēta no uz-

ņēmuma mītnes Rīgā.
Pasaulē «Latvijas Kuģniecību»

pazīst, pirmkārt, kā tankkuģu

īpašniekus. Tā arī ir lielākā flotes

daļa, kas šobrīd ienes vidēji trīs

ceturtdaļas uzņēmuma ienākumu.

Pēc kuģošanas tirgus analītiķu ap-

rēķiniem pagājušajā gadā «Latvijas

Kuģniecība» bija pirmajā pieciniekā

pasaulē naftas produktu pārvadāju-

mu apjoma ziņā, un Ziemeļeiropas

reģionā ieņēma pat pirmo vietu.

«Latvijas Kuģniecības» tankkuģi ne-

var lepoties ar milzīgu izmēru, bet ar

augsto tehniskās uzturēšanas līme-

ni un apkalpju profesionalitāti. Divi

trīs pasaules lielākie tankkuģi teorē-

tiski varētu vienlaicīgi pārvest tikpat

cik visi «Latvijas Kuģniecības» kuģi,
taču tie nevar ieiet vairumā ostu, ku-

ras apmeklē mūsu kuģi. Mūsu klien-

tu vidū ir gandrīz visas pasaules va-

došās naftas kompānijas.

Otrs lielākais «Latvijas Kuģnie-

cības» flotes sektors ir refrižeratori.

Šie kuģi pārvadā kravas, kam nepie-
ciešama pastāvīga noteikta līmeņa

temperatūras uzturēšana, piemē-

ram, augļus, zivis, gaļu un citus ātri

bojājošos produktus. Mūsu kuģu

tradicionālais maršruts ir ar banānu

kravām no Centrālās un Dienvid-

amerikas uz Ziemeļeiropu, bet tiek

veikti arī dažādi citi pārvadājumi.
Refrižeratoru pārvadājumu tirgū pē-

dējo gadu laikā ir notikušas ievēro-

jamas izmaiņas, jo tradicionālajiem

refrižeratoru kuģiem arvien lielāku

konkurenci rada refrižeratorkontei-

neru pārvadājumi, kas no vairākām

līnijām drīzumā varētu pilnībā iz-

spiest refrižeratoru kuģus. Tādēļ

«Latvijas kuģniecība» uzmanīgi iz-

vērtē savas nākotnes iespējas šajā

tirgus sektorā.

«Latvijas Kuģniecība» piedāvā
arī regulārus konteineru pārvadāju-

mus starp Ziemeļeiropas ostām un

bijušās Padomju savienības valstīm

caur Rīgu un citām Baltijas jūras os-

tām. Šiem pakalpojumiem mūsu uz-

ņēmums izmanto nomātus nepie-

ciešamās kravnesības kuģus.

Bet paši jaunākie un modernā-

kie «Latvijas Kuģniecībā» ir divi

sašķidrinātās gāzes pārvadātājkuģi,
kas nes pasaulē divu Latvijas nova-

du - Kurzemes un Vidzemes vārdus.
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PVAS «Latvijas Kuģniecība» prezidents Andris Kļaviņš.

Lai sekmīgāk konkurētu šajā tirgus
sektorā, esam apvienojuši spēkus ar

citiem līdzīgu kuģu īpašniekiem, pa-
nākot lielāku peļņu no šo kuģu eks-

pluatācijas.
Izņemot abus gāzvedējus, kā

arī vienu jaunu un trīs lietotus tan-

kkuģus, pārējie «Latvijas Kuģniecī-
bas» kuģi tika pārņemti no bijušās
Padomju Savienības 1991.gadā,
Latvijai kļūstot par neatkarīgu val-

sti- Šis apstāklis izskaidro vairākus

mūsu flotes trūkumus - pirmkārt,
augsto vidējo vecumu, un, otrkārt,

kairākas tehniskās nepilnības, kas

nebija aktuālas padomju ekonomi-

ļas apstākļos, bet ir ļoti nozīmīgas
šobrīd, piemēram, augstais deg-

vielas patēriņš atsevišķiem kuģu

tipiem.

Pēdējo gadu laikā «Latvijas

Kuģniecība» ir ievērojami uzlabojusi

savus darbības rādītājus. Restruktu-

rizējot uzņēmumu,sekmīgi realizējot

izmaksu samazināšanas program-

mu, kā arī racionālāk izmantojot lī-

dzekļus, «Latvijas Kuģniecība» pēc

vairāku gadu zaudējumiem atkal

strādā ar peļņu. Kompānijas bankas

kontos ir uzkrāti pietiekami līdzekļi,
lai šobrīd varētu investēt flotes at-

jaunošanā - jaunu kuģu būvē. Tādēļ

«Latvijas Kuģniecības» Valde izstrā-

dāja projektu jaunu tankkuģu pasū-

tīšanai. Diemžēl, ņemot vērā pašrei-

zējo statusu, nepietiek vien ar uzņē-
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muma gribu un līdzekļiem šī projek-

ta realizēšanai, nepieciešama arī

valsts pārraugošo institūciju pie-

krišana, kas tiek gaidīta jau vairāk

nekā gadu.

1999.gada decembrī pasauli

pāršalca vēsts par tankkuģa «Ērika»

avāriju pie Francijas krastiem. Šis

nelaimes gadījums pievērsa sabied-

rības un jūrniecības organizāciju uz-

manību kuģošanas drošības jautāju-
miem. Tuvākajā laikā Eiropas Savie-

nība plāno pieņemt stingrākus no-

teikumus kravu pārvadājumiem Ei-

ropas teritoriālajos ūdeņos, nosakot

līdz cik gadu vecumam kuģi var ie-

nākt Eiropas ostās, kā arī normu,

kad obligāta būs kuģu ar dubulto

korpusu izmantošana v.c. Šie notei-

kumi var būtiski ietekmēt «Latvijas

Kuģniecības» pozīcijas pasaules ku-

ģošanas tirgū, jo mūsu tankkuģu flo-

tes vidējais vecums ir jau 18 gadu un

tikai trešdaļai ir dubultais korpuss.

Neraugoties uz to, ka konkrētas di-

rektīvas vēl nav pieņemtas, jau šob-

rīd jūtama fraktētāju vēlme savu

kravu transportēšanai izmantot jau-

nākus kuģus, kas ietekmē arī frakts

likmes un līdz arto kompānijas ienā-

kumus.

Jau kopš 1996. gada ilgst arī

«Latvijas Kuģniecības» privatizāci-

jas process, kurš pagaidām nav vai-

nagojies panākumiem. Šī ilgstošā

neskaidrība par nākotni ierobežo uz-

ņēmuma attīstību, radot bažas klien-

tiem par ilgtermiņa sadarbību. Man

kā šī uzņēmuma vadītājam ļoti gri-

bētos cerēt, ka «Latvijas Kuģniecī-
bas» īpašnieks - valsts - tās valdī-

bas personā tuvākajā laikā spēs no-

nākt pie vienota lēmuma, formulējot

un darbībā apliecinot savu nostāju

Latvijas lielākā kuģošanas uzņēmu-

ma un visas nozares attīstībā.

AndrisKļaviņš,
PVAS «Latvijas Kuģniecība» prezidents
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1995-2000

Latvijas
Kuģu īpašnieku

asociāciju (LKĪA) kā

sabiedrisku organizāciju
1995. gada martā dibināja VU «Latvi-

jas Kuģniecība», VU «Rīgas Tran-

sportu flote», «Rīgas Kuģniecība»,
SIA«Man-Tess» un sešas fiziskas

personas: P. Avotiņš, I. Vikmanis, A.

Ikaunieks, A. Zantmans, J. Krūmiņš

un 0. Kolosovs. Par Asociācijas pir-
mo prezidentu tika ievēlēts Latvijas

Kuģniecības prezidents P. Avotiņš.

LKĪA dibināšanas mēķis bija Latvijas
tirdzniecības kuģu īpašnieku darbī-

bas koordinēšana un kuģniecību in-

terešu aizstāvēšana ekonomiskajos,
juridiskajos, tehniskajos v.c. jautā-
jumos. Asociācijas darbības galve-
nie uzdevumi bija un ir upju un jūras

transporta pakalpojumu kvalitatīva

veikšana saskaņā ar Starptautisko
jūras konvenciju prasībām, sadarbī-

ba
ar citām nacionālajām KĪA un

starptautiskajām jūrniecības organi-

zācijām: kuģošanas drošības un

standartizētas, starptautiski atzītas

vadības nodrošināšana.

Viens no LKĪA darbības uzdevu-

miem ir Latvijas jūrniecībai labvēlī-

gas attīstības vides izveide, jaunu
kuģniecības kompāniju dibināšanas

veicināšana, jaunu darba vietu ra-

dīšana Latvijas jūrniekiem, ar jūrnie-
cību saistītas infrastruktūras attīstī-

ba, īstenojot šo Latvijai patiesi sva-

rīgo uzdevumu, ar LKĪA Padomes 6.

sēdes lēmumu jau 1996. gada 24. jū-

lijā tika izveidota darba grupa (0.

Kolosovs, V. Skrebelis, G. Saltais, E.

Vītoliņš), lai izstrādātu Latvijas kuģ-
niecības nozares jaunās politikas

koncepciju. Šāda kuģniecības noza-

res koncepcija, piesaistot tās saga-

tavošanā L. Muciņa juridisko biroju,
tika izstrādāta un 1998. gada 21. jūli-

jā apstiprināta LR Ministru kabinetā.

Diemžēl tālākā likumdošanas izstrā-

de vairāk nekā uz diviem gadiem ie-

strēga LR Satiksmes, Ekonomikas

un Finansu ministriju birokrātiskajos
kabinetos. Šī gada jūlijā Beļģijas

kompānija «Policy Research Corpo-

ration N.V.» izpētīja jaunās kuģoša-

nas politikas ekonomisko ietekmi.

Slēdziens ir viennozīmīgs - jaunā

kuģošanas politika Latvijai būs izde-

vīga un pozitīvi iespaidos Latvijas

Valsts budžetu. Ar nožēlu jāsecina,
ka Holande, Anglija, Vācija, Polija,
Lietuva un Somija ir daudz aktīvākas

par Latviju un jaunu kuģošanas poli-

tiku ir jau sen ieviesušas pilnīgi vai

daļēji.

Asociācijas darbībai svarīga

nozīme ir Latvijas kā jūras valsts tē-

la veidošanā, Latvijas jūrniecības

vēstures apkopošanā un saglabāša-

nā. Šiem nolūkiem Ainažu jūrskolas

muzejam ir ziedoti 8500 lati. Ar Aso-

ciācijas finansiālu atbalstu 1998.g.

pavasarī dienas gaismu ieraudzīja

Rīgas vēstures un kuģniecības mu-

zeja nodaļas vadītājas Ilzes Bernso-

nes vadībā apkopotā un izdošanai

sagatavotā enciklopēdija « Latvijas

jūrniecības vēsture 1850 - 1950».
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Pašlaik ir parakstīts līgums starp

asociāciju un Rīgas vēstures un

kuģniecības muzeju un tiek gatavots

izdošanai enciklopēdijas 2. sējums

«Latvijas jūrniecības vēsture pēc 2.

pasaules kara 1950 - 2000». Pusi no

projekta 60000 latu vērtības finansē

LKĪA. Tā kā enciklopēdijā ietvertais

laika periods aptver daudzu organi-

zāciju mūslaiku vēsturi, ir cerība, ka

arī šīs organizācijas aktīvi piedalī-
sies enciklopēdijas izdošanas līdzfi-

nansēšanā un jaunā enciklopēdija
drīz nonāks pie lasītājiem. No 1995.

gada līdz 1998. gadam Asociācija

finansēja jūrniecības avīzes «Jūras

Vēstis» izdošanu. Diemžēl, maino-

Antons Ikaunieks.

ties asociācijas budžeta veidošanas

principam, turpināt finansiāli at-

balstīt avīzes izdošanu vairs nebija

iespējams.

Asociācija sadarbojas ar Latvi-

jas Jūras akadēmiju (LJA) jūrniecī-

bas kadru sagatavošanas jautāju-
mos: 1995. gada 25. augustā LKĪA

Padomes 4.sēdē tika nolemts Aso-

ciācijas stipendijas 50 latu apmērā

piešķirt trīs labākajiem LJA studen-

tiem. 1995.gada decembrī LKĪA fi-

nansēja akadēmijas m/k «Hori-

zonts» iegādi. lepriekšējos gados

Asociācija dažādiem mēķiem aka-

dēmijai ziedojusi ap 20000 latu. Ar

Asociācijas finansiālo atbalstu vie-
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nā no LJA jaunajām auditorijām

Daugavgrīvā tiek uzstādīta sakaru

sistēmas GMDSS aparatūra.

LKĪA nodibinājusi kontaktus ar

citu valstu KĪA. Lietišķa sadarbība ir

izveidojusies ar Norvēģijas karalis-

tes Kuģu īpašnieku asociāciju, Nī-

derlandes Karalistes kuģu īpašnie-
ku asociāciju. LKĪA ir Baltijas Kuģu

īpašnieku asociācijas (BKĪA) biedrs.

BKĪA sastāvā darbojas Baltijas val-

stu un Krievijas Federācijas kuģnie-

cības, ostas un jūrniecības organi-

zācijas. 1999. gadā BKĪA darbība ti-

ka reorganizēta, un pašlaik tā dar-

bojas BKĪA Konferencēs, kuras no-

tiek divas reizes gadā pēc rotācijas

principa ik gadu citā valstī. 2000.

gadā BKĪA prezidējošā organizācija
ir LKĪA, BKĪA 1. Konferencē 2000.

gada 27. aprīlī Rīgā tika analizēti ku-

ģošanas drošības aspekti Baltijas

reģionā, kuģu īpašnieku interešu,

jūrnieku apdrošināšanas un citi jau-

tājumi. BKĪA 2. Konferencē 2000.

gada 18. oktobrī Rīgā paredzēti jau-

tājumi par jūrnieku akadēmiskās iz-

glītības atbilstību konvenciālajām

prasībām un problēmām mācību

procesa organizēšanā, jūrnieku sa-

gatavošanā un sertificēšanā, kā arī

par kuģu būves iespējām Latvijā.
LKĪA darbības potenciāls nepa-

visam nav izsmelts, bet, lai cik veik-

smīgi ritētu LKĪA darbība, droši var

teikt, ka , tikai apvienojot un saliedē-

jot ar jūrniecību saistīto organizāci-

ju un uzņēmumu pūles, Latviju patie-

si, ne vārdos, bet darbos varēs

saukt par jūras valsti un pasaules

jūrās brauks kuģi zem Latvijas karo-

ga. Lai to īstenotu, Latvijai nekavējo-
ši vajadzīga jūrniecības nozarei lab-

vēlīga jauna kuģošanas politika.

Antons Ikaunieks,

LKĪA prezidents
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Pēdējo
reizi ar A/S «Rīgas

Transporta flote» priekš-
nieku 0. Kolosovu Latvijas

Jūrniecības gadagrāmatas lasītāji

tikās tās 1995./ 96. gadu laidienā. At-

gādinājums lasītājiem: A/S «Rīgas

Transporta flote» kā uzņēmums ra-

dās 1987. gada 1. janvārī, kad tā tika

atdalīta no Rīgas Refrižeratoru flo-

tes. Rīgas Transporta flotes pārziņā

palika visi transporta refrižeratorku-

ģi, tankkuģis un glābšanas velkonis.

Līdz pat 1991. gadam RTF veica ap-

gādes funkcijas zvejas rajonos un

nodarbojās ar zivju produkcijas

transportu. Pēc Vissavienības cen-

tralizētās zivsaimniecības pārvaldes
sabrukuma 90. gadu sākumā arī RTF

zaudēja iepriekšminēto darbības

lauku, nācās pārorientēties uz

starptautisko tirgu un veidot savu

biznesa attiecību sistēmu Rietumu

tirgū. Tiem, kas sīkāk interesējas

par šī uzņēmuma darbību, ieteicam

izlasīt interviju ar 0. Kolosovu «Jū-

ras Vēstis» 1996. gada 44. numura 7.

lappusē. Šajās intervijās varam gūt

ieskatu par RTF saimniecisko darbī-

bu no 1987. līdz 1996. gadam. Kāda ir

RTF darbība pēdējos gados, it seviš-

ķi 1997.-2000. gadā? Piedāvājam
A/S «Rīgas Transporta flote» priekš-
nieka 0. Kolosova pārdomas un atzi-

ņas par uzņēmuma saimniecisko

darbību pēdējo gadu laikā:

«Vēlos vērst Jūsu uzmanību uz

procesiem refrižeratorkuģu tirgū vi-

sā pasaulē, kuri ietekmē arī mūsu

uzņēmuma darbību. Tiem raksturīgs

refrižeratorkuģu tirgus kritums. Pār-

vadājumos dominē tankkuģi. Tā

1999. gadā norakstīja ap 100 refriže-

ratoru. Tas ietekmē arī mūs. 1997.

gadā Rīgas flotē bija 17 kuģi, četrus

nodevām metāllūžņos, tagad mūsu

rīcībā ir 13 kuģi. Paliek tikai rentab-

lākie, jo mūsu flotes vidējais vecums

ir 27 gadi. Šī iemesla dēļ kuģu ap-

drošināšanas maksas ir augstas, tā-

pēc atteicāmies no tiem kuģiem, ku-

ru vecums ļoti sadārdzināja to eks-

pluatāciju.

Tirgus analītiķi visā pasaulē ru-

nā par refrižeratorkuģu tirgus kritu-

ma stabilizāciju, iespējams, ka nā-

kotnē tas nekļūs straujāks. Šobrīd

ievērojam diezgan stingru ekonomi-

jas režīmu flotes eksplutācijā un

menedžmentā. 1996. gadā tika sa-

mazināts pārvaldes aparāts no 64

līdz 29 darbiniekiem. Uzņēmuma

darbības pamatā ir ilgtermiņa līgumi

un sava tirgus niša jau no 1987. ga-

da. Pārvadāto kravu uzskaitījumā

varam minēt pārtikas produktus no

ASV, pēdējos gados, it sevišķi no

1996. gada - augļus, kokvilnu, kok-

materiālus.

Stratēģiskais investors - akciju

kontrolpaketes turētājs «Lavinia

Corporation Ltd.» ir viena no vado-

šajām firmām pasaulē refrižerator-

kuģu ekspluatācijā un rada mums

labvēlīgus apstākļus attīstībai nā-

kotnē. Privatizācijas process uzņē-

mumā noslēdzās 1999. gada janvāri,
bet investīcijas jāiegulda līdz 2001

gada martam. Kopumā tie ir 6 milj

USD, pašlaik ieguldīti 2,3 milj. USD-

Baltijas valstu vidū esam visizdevī-
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gākajā situācijā. Lietuvas uzņē-

mums «Klaipēdas Transporta flote»

ir diezgan ierobežots savā darbībā -

80% uzņēmuma akciju pieder valstij.

Igaunijā līdzīga veida uzņēmuma

nav, jo tur pēc neatkarības atjauno-
šanas kuģniecības firmu jomā valda

liela sadrumstalotība.

Problēma Nr.l ir flotes kadru

jautājums, it sevišķi attiecībā uz jū-
ras virsniekiem. 90. gadu vidū mūsu

flotē ap 30% kuģu kapteiņu bija pen-

sijas vecumā, tagad tādu ir vēl vai-

rāk. Neviens Latvijas Jūras akadē-

mijas absolvents pie mums nestrā-

dā. Aktuāla ir darba apmaksa - ār-

zemju kruinga kompānijas piedāvā

Oļegs Kolosovs.

jaunajiem speciālistiem labākus

darba apstākļus, īpaši samaksas zi-

ņā. LJA absolventi ir interesējušies

par darbu mūsu flotē, bet, uzzinot

par darba noteikumiem, dod

priekšroku angļu, norvēģu un citu

zemju firmām. Tie, kas paliek, neat-

bilst mūsu prasībām, jo strādājam
Rietumu tirgū līdzās tām pašām ār-

zemju firmām. Mums ir daudz jūrnie-
cības mācību iestāžu, bet to beidzē-

ju vidējais kvalifikācijas līmenis ne-

atbilst šodienas prasībām. Izlīdza-

mies ar kadru vervēšanu no Austru-

miem - no bijušajām padomju re-

publikām. Pēdējo desmitgadu jūr-
niecības vēstures zinātāji saprot, ko
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nozīmē Ļeņingradas vai Odesas Jū-

ras akadēmijas absolventa slava.

Darba tirgus šajā reģionā ir plašs.

Jāņem vērā, ka ar imigrācijas iestā-

dēm mums problēmu nebūs, kamēr

braucam zem citu valstu karogiem.
Tās bija 90. gados.

Uzskatu, ka galvenais kritērijs

speciālistam jūrniecības nozarē ir

viņa profesionālā kvalifikācija.
Valsts valodas zināšanas ir svarī-

gas, bet atbildīgā darbā ar tām vien

nepietiek. Ar valodu vien tālu netiksi

un ar profesionālu izglītību vien - arī

ne. Visi mēs dzīvojam Latvijā.»

Sarunas noslēgumā vaicāju 0.

Kolosova kungam par pēdējo nedē-

ļu laikā sākušos degvielas krīzi Eiro-

pā. Vai tā ietekmēs uzņēmuma dar-

bību?

«Šis jautājums mums nav ak-

tuāls, jo izmantojam cita veida deg-

vielu. Cenu pieaugums, kaut neliels,

iespējams, jo Krievijas eksporta fir-

mas centīsies nopelnīt uz šīs krīzes

rēķina, un mēs strādājam ar Krievi-

jas firmām. Valdība arī pieļauj iespē-

ju samazināt degvielas akcīzi gadī-

jumā, ja naftas cena pārsniegs 40

USD par barelu. Te tomēr tirgus

konjunktūra ir svārstīga, viss var at-

gadīties.»
Lai arī A/S «Rīgas Transporta

flote» savā darbībā saskaras ar

daudzām problēmām, ir jāsecina, ka

tā atrodas savā vietā un īstajā laikā

- ar cerīgu skatu uz nākotni. Minē-

tās negācijas ir ikvienā Latvijas uz-

ņēmumā, bet pastāvēs tas, kurš

mainīsies uz augšu - tā poētiski va-

rētu rezumēt 0. Kolosova kunga

teikto. Galvenais tagad - izturēt un

nenolaistrokas.

Andris Cekuls
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Latvijas
Kuģu reģistrs tika

nodibināts 1991. gada

septembrī kā Satiksmes

ministrijas Jūrniecības departamen-

ta struktūrvienība ar mērķi risināt ar

kuģu reģistrāciju saistītos jautāju-

mus Latvijā.

Pirmais un galvenais uzdevums

bija visīsākajā laikā pārreģistrēt zem

Latvijas valsts karoga visus kuģus

un peldošos līdzekļus, kas bija pie-
rakstīti Latvijas ostās.

Uz pārreģistrācijas sākumu Lat-

vijas valsts lielākie kuģu īpašnieki bi-

ja «Latvijas Kuģniecība», «Rīgas

Kuģniecība», «Rīgas Traleru un refri-

žeratoru flotes bāze», «Liepājas
Okeāna zvejas flotes bāze», «Rīgas

Transporta flotes bāze», Rīgas, Vent-

spils un Liepājas ostu flotes un des-

mit zvejnieku kolhozi. Valsts uzņē-
mumiem piederēja vairāk nekā 350

kuģi (ieskaitot palīgflotī) un zvejnieku
kolhoziem kopumā ap 275 kuģiem.

Līdz 1991. gada beigām Latvijas
Kuģu reģistrā jau bija reģistrēti 302

kuģi ar kopējo dedveitu (pilnu krav-

nesību) 1,081 milj. tonnu.

Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto
kuģu maksimālais skaits - 661 ar ko-

pējo dedveitu 1,445 milj. t bija 1993.

gada nogalē. Kuģu īpašnieku skaits

Pārsniedza divus simtus. Vidējais
kuģa vecums bija 18,3 gadi.

Privatizācijas rezultātā, sākot ar

1994. gadu, kuģu skaits sāka sama-

zināties. Privātie kuģu īpašnieki ve-

cos un nerentablos kuģus (būvētus

galvenokārt bijušajā PSRS, Aus-

trumvācijā un Polijā) ar neekono-

miskiem galvenajiem dzinējiem utt.

sāka pārdot vai norakstīt metāllūž-

ņos.

No 1994. gada līdz 1997. gadam

kopējais reģistrēto kuģu dedveits

samazinājās par 64 %, kopējais ku-

ģu skaits - par 13 % (skat. tabulu).

Sākot ar 1997. gadu, kuģi pārgā-

ja no Latvijas Kuģu reģistra citos re-

ģistros vai palika Latvijas Kuģu re-

ģistrā kā pamatreģistrā, bet uz ber-

bouta līgumu pamata tika reģistrēti

tā saukto lēto karogu valstīs, kur ku-

ģu īpašniekiem nodokļu politika

šķita pievilcīgāka. Piemēram, «Lat-

vijas Kuģniecības» kuģi aizgāja zem

Kipras, Maltas un Libērijas karo-

giem.

1997. gada laikā no kuģu reģis-

tra izslēgti 64 kuģi un sakarā arīpaš-

nieka maiņu pārreģistrēti 73 kuģi.

Reģistrētas 52 kuģu un jahtu ķīlas.
Uz 1998. gada sākumu Latvijas

Kuģu reģistrā reģistrētie kuģi piede-

rēja šādiem īpašniekiem: 24 kuģi ār-

valstīm, 23 kopfirmām, 519 Latvijas

juridiskajām un fiziskajām perso-

nām. Jahtu reģistrā bija reģistrētas

216 jahta9un motorjahtas, tai skaitā

4 ārvalstu īpašniekiem.

1998. gada laikā Latvijas Kuģu

reģistrā tika reģistrēti 57 kuģi, tai

skaitā uz berbouta līguma pamata

24 kuģi. Pārreģistrēti sakarā arīpaš-
nieka maiņu 55 kuģi.

20 kuģiem izsniegtas apdrošinā-

šanas vai cita finansiālā nodrošinā-

juma apliecības attiecībā uz civilo

atbildību par zaudējumiem no pie-

sārņojuma ar naftu.
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Reģistrētas 66 kuģu hipotēkas,

46 kuģiem reģistrēti liegumi pārre-

ģistrācijai. Izslēgti no reģistra 36 ku-

ģi-

Satiksmes ministrija apstiprinā-

jusi rīkojumu par «Apkalpes minimā-

lā stāvokļa noteikšanu uz Latvijas

kuģiem» un «Nolikumu par jahtu va-

dītāju diplomēšanu».

Uzsākta «Vienkorpusa un

daudzkorpusu jūras jahtu speciālo
noteikumu 1998.-1999. g.» tulkošana

un pārstrādāšana atbilstoši Latvijas

apstākļiem.
1999. gada sākumā Latvijas Ku-

ģu reģistrā 33 kuģiem bija reģistrē-

tas ārvalstu, 20 kuģiem kopfirmu,
569 kuģiem un Latvijas kuģu īpaš-
nieku 258 jahtām īpašuma tiesības.

1999. gada laikā reģistrēti 23 ku-

ģi, no tiem uz berbouta līguma pa-

mata 16 kuģi, pārreģistrēti sakarā ar

īpašnieka maiņu 49 kuģi, izslēgti no

reģistra 52 kuģi, 132 kuģiem un jah-
tām bija reģistrētas hipotēkas.

Satiksmes ministrija ir apstipri-

nājusi «Nolikumu par Latvijas Kuģu

reģistru». Latvijas Jahtu reģistrā pa-

beigts un latviešu valodā izdots

starptautisko noteikumu «Jahtu bū-

ves un apgādes normas» tulkojums

no angļu valodas.

Sadarbībā ar Zivsaimniecības

pārvaldi turpinās darbs pie Zvejas

kuģu reģistra izveides atbilstoši Ei-

ropas Kopienas prasībām.

Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto

kuģu tehnisko uzraudzību pēc 2000.

gada 1. janvāra datiem veica šādas

klasifikācijas sabiedrības:

BV - Bureau Ventas, GL - Ger-

manisherLlovd AG, LR - Llovd's Re-

ģisterof Shipping, NV - Det Norske

Veritas Classification AS, PRS - Pol-

ski Reester Statkow, RS - Krievijas

jūras kuģošanas reģistrs, Tl - Latvi-

jas Jūras administrācijas Kuģu teh-

niskā inspekcija.

Pēdējos trijos gados kuģu skaits

palicis nemainīgs - aptuveni 550 ku-

ģi-

Staņislavs Šmulāns,

Latvijas Kuģu reģistra vadītājs
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zem

Latvijas
karoga

Kuģošana

01.01.

997.g.

01.01.

1998.g.

01.01.1999.g.

01.01.2000.g.

KUĢU TIPS

Kopējais kuģu skaits

Brauc
ar

Kopējais kuģu skaits

Brauc
ar

Latvijas

Kopējais kuģu skaits

Brauc
ar

Kopējais kuģu skaits

Brauc
ar

Latvijas karogu

Latvijas

Latvijas karogu

karogu

karogu

Ledlauži Palīgflote

186

186

168

168

174

170

166

166

Pasažieru

13

13

11

11

11

11

12

12

Refrižeratori

33

33

36

17

35

16

31

20

Sauskravas

34

34

24

16

19

16

16

15

Tankkuģi

24

24

23

10

23

10

23

10

Velkoņi

60

60

56

56

55

55

60

60

Zvejas

230

230

247

247

251

251

237

237

KOPA

581

581

521

BV

GL

PRS

RS

KOPA

Kuģu

skaits

285

233

546

Bruto

tilpība

4949

55733

155244

61464

1070

376615

40528

695603

Kuģu

skaits
%

0,36

1,47

1,28

1,47

0,55

52,2

42,67

100

Bruto

tilpība
%

0,71

8,01

22,32

8,84

0,15

54,14

5,83

100
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Viedoklis Kas vēlas likvidēt jūras valsti?

Domāju,
nevienam no

klātesošajiem nav no-

slēpums versija, ka mū-

su valstī darbojas neliela, bet ļoti ie-

tekmīga un labi konspirēta ļaužu

grupa, kuras uzdevums un mērķis ir

likvidēt Latviju kā jūras valsti, atstā-

jot to bez tirdzniecības flotes. Ka šī

versija ir patiesa, liecina fakti. Minē-

šu tikai divus.

Kad Vladimirs Makarovs kļuva

par ekonomikas ministru, viņš pub-
liski teica, ka ir samaksāti 10 milioni,

lai tiktu likvidēta « Latvijas Kuģniecī-
ba», attiecīgi veicot tās privatizāciju.

Pēkšņi viņa uzskati mainījās, un Ma-

karova kungs šo izteicienu vairs ne-

pieminēja.

Otrs fakts. Visiem zināms, ka

«Latvijas Kuģniecība», neskatoties

uz mākslīgi radītajām grūtībām, tika

izvesta no šķietamā bezizejas stā-

vokļa un pārvērsta par rentablu fir-

mu. Tomēr par to no valdības puses

tiek izplatīta noniecinoša informāci-

ja, bremzēta tās attīstība un no Saei-

mas tribīnes tiek izteikti nepamatoti

apvainojumi LX vadībai.

Daudz tiek runāts par jauno

kuģniecības koncepciju, par izmai-

ņām likumdošanā. Ar pilnu pārliecī-
bu varu teikt - kamēr pastāvēs «Lat-

vijas Kuģniecība» un tās flote, ne-

būs nekādas jaunas koncepcijas un

pozitīvu izmaiņu likumdošanā.To ap-

liecina notikumi. Tiek noraidīti visi

priekšlikumi, kuri ļautu normalizēt

LX darbību, atjaunot floti. Tādā vei-

dā mākslīgi tiek strauji tuvināts

brīdis, kad Latvijas Tirdzniecības flo-

tes pamats - tankkuģu flote kļūs ne-

lietojama un būs jāpārdod par lūžņu

cenu.

Kā rīkoties šajā situācijā? Ma-

nuprāt, mums, Latvijas Jūrniecības

savienībai, ir jāizvērš diskusija pre-

sē un citos masu saziņas līdzekļos,

lai informētu Latvijas iedzīvotājus.

Mēs nedrīkstam to prasīt no LX va-

dības, vienīgais, ko mēs no viņiem

šobrīd varam lūgt, ir objektīva infor-

mācija. Dzirdēju repliku, ka neviens

neko tādu nepublicēs. Tam, pēc pie-

redzes, ir zināms pamats. Tomēr šā-

da iespēja ir obligāti jāatrod.

Vilnis Keris,

Latvijas Jūrniecības fonda

priekšsēdētājs

(Uzstāšanās Latvijas Jūrniecības

savienības valdes sēdē

2000. gada 30. augustā)
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Latvijas
Tirdzniecības flo-

tes jūrnieku arodbiedrība

(LTFJA) ir spēcīgākā jūr-
niecības arodbiedrība Baltijas val-

stīs un viena no labākajām Centrāl-

un Austrumeiropā. Tā ir pēc profe-
sionāliem principiem izveidota ap-

vienība, kurā var iestāties jūrnieki,
kas strādā uz tirdzniecības flotes un

palīgflotes kuģiem, jūrniecības mā-

cību iestāžu studenti un loči.

LTFJA ir izveidota 1991.gadā. Kā

jau parasti, tieši sākums bija pats

grūtākais, jo organizāciju vajadzēja
veidot praktiski no nulles. Deviņdes-
mito gadu sākumā, uzreiz pēc Latvi-

jas neatkarības atgūšanas arod-

biedrības nozīme un nepieciešamī-
ba lielai daļai cilvēku bija visai ne-

skaidra, jo daudziem šī organizācija

asociējās ar dažādu materiālo labu-

mu piešķiršanu, taču demokrātiskā

valstī arodbiedrībām ir pavisam citi

uzdevumi. Drīzumā LTFJA svinēs sa-

vas darbības desmitgadi. Atskato-

ties uz paveikto, LTFJA prezidents
Igors Pavlovs ar gandarījumu atzīst,

ka šajā salīdzinoši īsajā laikā ir izde-

vies strauji pietuvoties Rietumos

darbojošos arodbiedrību līmenim,

'ai gan tur arodbiedrībām ir senas

tradīcijas un to darbības laiks ir bijis

Pietiekami ilgs, lai šo organizāciju

attīstība sasniegtu augstāko virsot-

ni- Pa šiem gadiem ir izdevies izvei-

dot neatkarīgu, darbotiesspējīgu or-

ganizāciju, kas saviem biedriem

sPēj sniegt reālu palīdzību, ko arī

aPliecina jūrnieku uzticība, proti,
LTFJA biedru skaits pašlaik pār-

sniedz 6000. Kopš arodbiedrības di-

bināšanas pirmsākumiem LTFJA ir

izdevies atgūt dažādu valstu jūrnie-

kiem neizmaksāto darba algu vairāk

nekā 1,5 milj. ASV dolāru apmērā.

I.Pavlovs ir pārliecināts, ka spēcīga

Latvijas jūrnieku arodbiedrība ir gan

Latvijas kā jūras valsts propagandas

līdzeklis, gan arī viena no patiesi de-

mokrātiskas valsts pazīmēm. Tas ir

svarīgi kontekstā ar Latvijas plāniem
iestāties ES.

Viena no LTFJA galvenajām dar-

bības metodēm ir ir kolektīvo līgumu

slēgšana ar kuģu īpašniekiem un

kuģu operatoriem, kas dod iespēju

panākt jūrnieku interešu maksimālu

ievērošanu, ietverot līgumos efektī-

vu jūrnieku sociālās aizsardzības

mehānismu un paredzot darba sa-

maksas atbilstību ITF noteiktajiem

standartiem, proti, matroža minimā-

lā darba samaksa nedrīkst būt

mazāka par 1200 ASV dolāriem mē-

nesī. Pašlaik LTFJA šādi līgumi ir no-

slēgti ar daudzāmpašmāju un ārval-

stu kuģošanas kompānijām, kas ir

kļuvušas par labiem LTFJA sadar-

bības partneriem. Ar katru gadu cie-

šāka un produktīvāka sadarbība

LTFJA ir arī ar Latvijas Jūrniecības

savienību.

Domstarpību gadījumos, kad

jūrnieki vēršas LTFJA ar lūgumu

sniegt palīdzību, arodbiedrība savu

biedru interešu aizstāvībai izmanto

trīs metodes: pārrunas ar kuģa īpaš-

nieku vai viņa pārstāvi, kuģa arestē-

šanu un visbeidzot - streiku, kas vi-

sā pasaulē tiek uzskatīts par galēju,
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taču demokrātisku strādājošo tiesī-

bu aizstāvības līdzekli. Tikai tajā ga-

dījumā, ja kuģa īpašnieks vai opera-

tors atsakās no konstruktīvām pār-

runām, arodbiedrība ķeras pie divu

pārējo metožu pielietošanas. Prakse

liecina, ka tieši streika organizēšana

kuģa īpašniekam visvairāk «sit pa

kabatu», jo kuģis tiek izrauts no biz-

nesa aprites, netiek pildīti līgumi un

beigās rodas zaudējumi, kas krietni

pārsniedz jūrniekiem neizmaksātās

naudas summas.

Nereti par arodbiedrības imidžu

spriež pēc tā, vai tā ir spējīga izman-

tot šo jūrnieku interešu aizstāvības

galējo metodi. LTFJA Latvijas mēro-

gā savu spēju saliedēt jūrniekus bija

iespēja pierādīt 1995.gadā, kad Lat-

vijas valdība bija pieņēmusi lēmumu

piemērot ienākuma nodokli jūrnieku

kolektīvajai ēdināšanai. LTFJA pret

Igors Pavlovs.

šādu nepārdomātu rīcību kategoris-

ki iebilda un, tā kā pārrunas nebija

efektīvas, organizēja streiku uz

«Latvijas Kuģniecības» kuģiem. Ta-

ču 12 stundas pirms streika sākuma

valdība mainīja savu lēmumu, taču

tas notika tikai tāpēc, ka tā pārlieci-

nājās par LTFJA nodomu nopietnību

un apzinājās negatīvās sekas, ko ra-

dītu streiks. Ja tik augsta līmeņa

streiks bija noorganizēts tikai vienu

reizi, tad ikdienas darbā, risinot at-

sevišķu kuģu jūrnieku problēmas,

arodbiedrība ne tik reti ir spiesta iz-

mantot divas pēdējās jūrnieku aiz-

stāvības metodes, iesaistoties ari

sarežģītos tiesas procesos, kas

praktiski nekad netiek zaudēti, jo ju-

ridiskais dienests arodbiedrībā ir ļo-

ti augstā līmenī. Turklāt LTFJA vien-

mēr aizstāv savu biedru likumīgās

intereses, un iestāties par taisnīgu
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lietu vienmēr ir vieglāk, nekā melot,

izlocīties un nepildīt jūrniekiem do-

tos solījumus.
1993. gadā LTFJA iestājās

Starptautiskajā trsnsporta darbinie-

ku federācijā (ITF), kas apvieno ap-

tuveni 450 arodbiedrības no vairāk

nekā 100 valstīm un kuras biedru

skaits pārsniedz 5 miljonus. Dalība

šajā ietekmīgajā organizācijā ļauj
efektīvāk aizstāvēt jūrnieku tiesības,

izmantojot tās gadiem ilgi uzkrāto

pieredzi.

Laikā, kad viens no Latvijas gal-

venajiem ārpolitiskajiem mērķiem ir

iestāties Eiropas Savienībā, LTFJA

jau aktīvi sadarbojas ar ES valstu

arodbiedrībām, proti, 1999.gadā
LTFJA bija viena no Eiropas Tran-

sporta darbinieku federācijas (ETF)

dibinātājām. Šī ir organizācija, kas

strādājošo intereses aizstāv saru-

nās ar Eiropas Savienības likumde-

vējiem un izpildvaru. I.Pavlovs iz-

teicās, ka līdzdalība ETF dod unikālu

iespēju būt lietas kursā par visu ES

jūrniecības industrijā notiekošo, iz-

mantojot attīstīto valstu pieredzi da-

žādu ar jūrniecību saistītu problēmu
risināšanā. Līdz arto LTFJA ir lieliski

informēta par ES prasībām kuģoša-
nas drošības, jūrnieku apmācības,

kvalifikācijas, sociālo garantiju un

apmaksas jomā.
Jau ilgāku laiku LTFJA velta lielu

uzmanību jūrnieku sociālo problēmu
risināšanai. Agrāk viena no jūrnieku

aktuālākajām problēmām bija neno-

drošinātība vecumdienās, jo, strādā-

jot uz «lēto»karogu kuģiem, sociālais

nodoklis netika maksāts un pensija

līdz ar to izpalika. Pašlaik šo problē-

mu ir iespējams atrisināt, kļūstot par

krājaizdevu sabiedrības «Jūrnieku

Forums» biedru. lestāties šajā orga-

nizācijā vartikai LTFJA biedri, kas «ar

vienu šāvienu var nošaut divus za-

ķus»: uzkrāt līdzekļus nodrošināju-

mam vecumdienās un nepieciešamī-

bas gadījumā par zemiem procen-

tiem aizņemties finansiālos līdzekļus
dažādu problēmu risināšanai, piemē-

ram, dzīves apstākļu uzlabošanai,

dārgas sadzīves tehnikas iegādei,
bērnu izglītībai v.c. Ideja par «Jūrnie-

ku Foruma» izveidošanu bija radu-

sies jau sen, taču pietiekami ilgs

laiks pagāja, lai radītu stabilu sis-

tēmu, kas sniegtu jūrniekiem garanti-

jas par viņu ieguldīto līdzekļu drošī-

bu.

Jau ilgāku laiku darbojas LTFJA

un apdrošināšanas kompānijas

«Baltijas Transporta Apdrošināša-

na» (BTA) noslēgtais līgums, kas pa-

redz jūrnieku veselības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanu laikā, kad

viņi atrodas krastā. Turklāt BTA pie-

dāvā LTFJA biedriem arī virkni citu

apdrošināšanas veidu ar ievēroja-

mām atlaidēm.

Izmantojot /7Ffinansiālo palīdzī-

bu, LTFJA aktīvi piedalās Jūrnieku

centru būvniecībā. Pašlaik dažādās

stadijās atrodas projekti par jūrnie-

ku atpūtas namu celtniecību Rīgā,

Ventspilī un Liepājā. Ar šāda veida

projektu koordināciju Baltijas valstīs

nodarbojas I.Pavlovs.

Aldis Brokāns
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Latvija
atrodas Baltijas jū-

ras krastā, tādēļ latviešu

tautas likteņi vienmēr bi-

juši cieši saistīti ar kuģošanu. Liela

aktivitāte kuģošanā bija Kurzemes

un Zemgales hercogistes ziedu lai-

kā. Hercogam Jēkabam piederējuši
30-40 kuģi, kuri devās tāljūras eks-

pedīcijās uz Rietumindiju, Āfriku un

Dienvidameriku.

Latvijas brīvvalsts laikā tika iz-

veidota Latvijas Kara Flote. Par tās

dibināšanas dienu uzskata 1919.ga-
da 10.augustu, kad pie Latvijas Ar-

mijas Virspavēlnieka štāba tika no-

dibināta Jūras nodaļa. Flote pastā-

vēja un attīstījās līdz 1940.gada va-

sarai. Pēc Latvijas valsts varmācī-

gās iekļaušanas PSRS sastāvā lie-

lākā daļa Latvijas Kara Flotes kuģu

un zemūdenes tika iznīcinātas vai

aizgāja bojā Otrā pasaules kara lai-

kā.

Pēc Latvijas neatkarības atgū-

šanas 1991.gadā izveidoja pirmās

atjaunotās Jūras spēku apakšvienī-
bas. Nozīmīgākais notikums bija Lat-

vijas Republikas Jūras spēku karo-

ga pacelšana uz pirmā atjaunotās
flotes kuģa «Sams» 1991.gada 11.

aprīlī. Turpmāk šo dienu atzīmē kā

Latvijas Jūras spēku atdzimšanas

dienu.

Laika posms no 1991.gada līdz

1999.gadam Jūras spēkos ir aktīvs.

Izveidojas Jūras spēku Dienvidu ra-

jons (Liepājā), Centrālais rajons (Rī-

gā), Krasta apsardzes bataljons

(Ventspilī) un Mācību centrs (Liepā-

jā). Notiek personāla apmācība gan

Latvijā, gan dažādās ārvalstīs.

Veidojas profesionālas kuģu ko-

mandas.

1999. gada I.jūlijā notika Jūras

spēku reorganizācija un jaunu

struktūrvienību izveidošana. Liepājā

uz Dienvidu rajona bāzes tika izvei-

dota Kara kuģu flotile un Jūras

spēku Atbalsta bāze. Kara kuģu flo-

tilē ietilpst Mīnu kuģu divizions, Pat-

ruļkuģu divizions, Palīgkuģu divi-

zions, kā arī Ūdenslīdēju komanda.

Kara kuģu flotiles pirmais koman-

dieris bija komandkapteinis Andrejs

Zvaigzne. Pašlaik komandiera pie-

nākumus pilda Jūras spēku kaptei-

nis Ainārs Fiļipovičs. Kara kuģu floti-

le veic valsts jūras robežas apsar-

dzību un ekonomiskās zonas kontro-

li, sprādzienbīstamu priekšmetu

meklēšanu un iznīcināšanu, gatavo

kuģus un personālu starptautisko

operāciju veikšanai, mācībām, kā

arī piedalās BALTRON projektā, no-

drošina kuģošanas drošību Latvijas

Republikas jurisdikcijai pakļautajos

ūdeņos un piedalās meklēšanas un

glābšanas operācijās jūrā.
Atbalsta bāze ar apakšvienībām

Ventspilī un Rīgā nodrošina visu Jū-

ras spēku centralizētu apgādi, tās

uzskaitē un apkalpošanā atrodas vi-

sa Jūras spēku infrastruktūra, tehni-

ka un transporta līdzekļi. Atbalsta

bāzes komandieris ir komandkaptei-
nis Aleksandrs Vaļums.

Bijušā Centrāla rajona vietā tika

izveidota Krasta apsardzes kuģu flo-
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Vizīte Dānijā pie Jūras spēku admirāļa Vintera.

Pirmajā rindā (no kreisās): admirālis Vinters,

Latvijas Jūras spēku komandieris jūras kapteinis I.Lešinskis.

Otrajā rindā (no kreisās): kapteiņleitnants, Jūras spēku štāba Sakaru un radiotehniskās

daļas priekšnieks G.lndriksons, Jūras spēku kapteinis, LJS komandieraadjutants
S.Grasmanis. Jūras spēku kapteinis, Mācību centra komandieris V. Dreimanis.



116

Juras speķi
tile ar divizioniem Rīgā, Liepājā un

Ventspilī. Tās galvenais uzdevums -

organizēt un veikt valsts jūras robe-

žas apsardzību un ekonomiskās zo-

nas kontroli, veikt glābšanas un

meklēšanas operācijas jūrā, gatavot

kuģus un personālu pildīt uzdevu-

mus starptautiskajās operācijās un

mācībās. Krasta apsardzes kuģu flo-

tiles komandieris ir jūras kapteinis
Hermanis Černovs.

Ventspilī uz Krasta apsardzes

bataljona pamatiem notika Radio-

tehniskā bataljona pārstrukturizāci-

ja. Radiotehniskais bataljons apkal-

po visas Jūras spēku novērošanas

sistēmas. Informācijas centros - Rī-

gā, Liepājā, Ventspilī - notiek visa

informācijas apstrāde un apmaiņa

starp jūrā esošiem kuģiem un saus-

zemes posteņiem. Jebkurš no infor-

mācijas centriem nepieciešamības

gadījumā ir spējīgs uzņemties Jūras

spēku komandpunkta darbību. Ba-

taljona komandieris ir Jūras spēku

kapteinis Romāns Ganiņš.

Liepājā darbojas Jūras spēku
Mācību centrs ar perspektīvu - kļūt

par visu Baltijas valstu Jūras spēku

apmācību centru. Viens no galvena-

jiem mācību centra uzdevumiem ir

jauniesaucamo karavīru apmācība

jūras specialitātēs, kā arī angļu va-

lodas apmācība dažādos līmeņos.

Nākošajā gadā plānots uzcelt un at-

vērt starptautisku ūdenslīdēju ap-

mācību skolu un pretmīnu centru.

Latvijas Jūras spēki kopš atjau-
nošanas pirmajām dienām, kad jūr-
niekiem piederēja tikai vēlēšanās

atjaunot Latvijas karavīra labo vārdu

un milzīga enerģija veidot savas

valsts jūras robežas aizsardzību, pa-

Jūras spēku komandieris, jūras kapteinis
I.Lešinskis zviedru kuģa Ven stūres mājā

mācībās MCOPLAT.

veikts daudz. Lai paaugstinātu virs-

nieku un instruktoru profesionalitāti,
zināšanas tiek papildinātas ārvalstu

militārajās mācību iestādēs: ASV

Krasta apsardzes akadēmijā, Zvied-

rijas Jūras spēku militārajā koledžā,

Dānijas karaliskās Jūras kara flotes

kara akadēmijā, Dānijas karaliskās

Jūras kara flotes sakaru un signālis-

tu skolā, Norvēģijas Jūras spēku

Ūdenslīdēju skolā un citās augsta lī-

meņa ārvalstu mācību iestādēs. Ka-

ra jūrnieki padziļina praktiskās ie-

maņas praksē uz dažādu valstu -

Francijas, Dānijas, Zviedrijas, ASV,

Vācijas v.c. kuģiem. Arī nākotnē

plānotas virsnieku un instruktoru

dažādu līmeņu apmācības starptau-

tiskās militārās mācību iestādēs.

Tomēr ne mazāk nozīmīga ir arī

Jūras spēku personālsastāva ap-
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Mīnu meklētājs M-03 Namejs.

Patruļkuģis P-04 Bulta.
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mācība tepat Latvijā. Daudzi jau die-

noši obligātā militārā dienesta puiši,

kā arī virsdienesta instruktori zinā-

šanas nereti nolemj papildināt gan

militārajā, gan profesionālajā jomā

Nacionālajā Aizsardzības akadēmi-

jā, Rīgas Tehniskajā universitātē,

Jūras akadēmijā, Jūrniecības kole-

džā Liepājā, gan arī citās mācību ie-

stādēs.

Latvijas Jūras spēku pakļautībā
ir kuģi ar augsti profesionāli apmā-

cītām kuģa komandām. Visi Jūras

spēku kuģi saskaņā ar kara kuģu re-

ģistru, sadalīti trijās klasēs.

Kara kuģi. Šajā klasē ietilpst

pieci kuģi, no kuriem divi - mīnu tra-

leri, bijušie vācu Condor-ll klases,

viens Lindau klases mīnu meklētājs

un divi patruļkuģi (viens 054-7 tipa,

otrs bijušais Norvēģijas Storm kla-

ses kuģis).
Krasta apsardzes kuģi. Šajā kla-

sē ietilpst vienpadsmit kuģi, pieci no

tiem ir Kristapa tipa krasta apsar-

dzes kuteri, ko uzdāvinājusi Zviedri-

ja, divi krasta apsardzes kuģi ir bi-

jušie zvejas inspekcijas kuģi un trīs

ostu kontroles kuteri.

Speciālo uzdevumu kuģi. Šajā
klasē ietilpst divi kuģi, viens no tiem

ir velkonis, bet otrs - ūdenslīdēju
kuteris.

Kara kuģu flotiles rīcībā ir 2

Kondor tipa mīnu traleri - M-01

Viesturs un M-02 Imanta, viens

Lindau tipa mīnu meklētājs M-03

Namejs, patruļkuģis P-04 Bulta, divi

palīgkuģi - velkonis A-18 Pērkons

un ūdenslīdēju kuģis A-51 Līdaka.

Krasta apsardzes kuģu flotiles

rīcībā ir 2 Ribnadzor tipa un 5

Kristapa tipa krasta apsardzes kuģi

un 3 krasta apsardzes kuteri.

Nenoliedzami viens no svarīgā-

kajiem ikvienas valsts kara flotes

uzdevumiem ir valsts starptautiskā

prestiža veidošana un nostiprināša-

na, tādēļ arī Latvijas Republikas ka-

ra kuģi vairākkārt draudzības vizītēs

apmeklējuši ārvalstis un uzņēmuši

citu valstu kara kuģus un militāros

pārstāvjus Latvijā. Latvijas Jūras

spēku kuģi šajos gados piedalījušies
dažādās starptautiskās mācībās

{US BALTROPS, «Cooperative Ja-

guar», «Amber Sea», «Open Spirit»,

«Cooperative Venture», «Baltie

Challenge» v. c), kuras notikušas

atbilstoši NATO standartiem, turklāt

mācībām paredzētie uzdevumi izpil-

dīti sekmīgi un iemantota militāro

speciālistu atzinība.

Šī gada maijā un jūnijā notika

starptautiskās NATO un Partnerat-

tiecības mieram dalībvalstu mācī-

bas «Cooperative Banner2000», ku-

rās piedalījās arī Latvijas Jūras spē-

ku kuģi - mīnu meklētājs M-03

Namejs un mīnu traleris M-02

Imanta. Šajās mācībās piedalījās

gan jūras spēku, gan sauszemes un

gaisa spēku vienības. Atklāšanas

ceremonija notika Fridrihshāfenas

pilsētā Dānijā, bet mācības turpinā-

jās Ziemeļjūrā pie Norvēģijas kras-

tiem.

ASV rīkotajās starptautiskajās
mācībās Baltijas jūrā «US BALTOPS

2000», kuras notika šī gada jūnijā,

piedalījās Kara kuģu flotes patruļ-
kuģis P-04 Bulta un mīnu traleris M-

-01 Vieturs. Atklāšanas ceremonija

notika Stokholmā, bet noslēgums -

Vācijas pilsētā Ķīlē.

Visu vasaras mēnešu garumā
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Krasta apsardzes kuģis KA-06 Gaisma.

Krasta apsardzes kuģis KA-03 Komēta.
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Jūras spēku kuģi piedalījās dažādās

mācību un starptautiskās operāci-

jās, militārajos manevros, prezentē-

ja Latviju Ķīles nedēļā Vācijā. Notika

arī ūdenslīdēju komandas praktis-

kās mācības

Par ierastām jau kļuvušas

Zviedrijas organizētās mīnu meklē-

šanas un iznīcināšanas operācijas
MCOPLAT Rīgas jūras līcī, kurās

Latvijas Jūras spēku kuģi piedalās

jau kopš 1995.gada, bet kopš 1997.

gada šīs mācības notiek Latvijā.

1999.gadā daudznacionālāsmā-

cības MCOPLAT-99 notika oktobra

otrajā pusē. Galvenais to uzdevums

bija attīrīt Rīgas jūras līci no mīnām

un panākt savstarpēju sapratni tak-

tikas un procedūru jomā. Tajās pie-

dalījās 17 kuģi no Latvijas, Igaunijas,

Beļģijas, Nīderlandes, Norvēģijas,

Zviedrijas, Lielbritānijas, kā arī virs-

nieki no Dānijas, Somijas, Lietuvas.

Mācībās kopā piedalījās vairāk ne-

kā 480 jūrnieku. MCOPLAT-99noslē-

guma kopsavilkumā mācības tika at-

zītas par sekmīgām, to laikā atrastas

un iznīcinātas 35 mīnas. Šajā gadā
mācībās mīnu meklētājs M-03

Namejs atradis un iznīcinājis 5 mī-

nas.

Arī šī gada oktobrī paredzētas

starptautiskas mācības MCOPLAT-

-2000 Rīgas jūras līcī, kurām nopietni

gatavojas Jūras spēku mīnu kuģu
komandas.

Vienas no plašākajām NBS vie-

tēja mēroga mācībām notika Kurze-

mes piekrastē šīgada aprīlī. Mācību

«Krasts-2000» laikā tika pārbaudīta
Jūras spēku, Gaisa spēku, Uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta un

citu NBS vienību sadarbība un ope-

rativitāte. Pirmās četras dienas tika

veltītas, lai pārbaudītu reālo štābu

spēju sekmīgi organizēt dažādu

NBS vienību sadarbību, kas veik-

smīgi izdevās. Trijās pārējās mācību

dienās dažādas militārās vienības

veica praktiskos uzdevumus krasta

aizsardzībā Ventspils rajona pie-

krastes zonā. Aktīvajās operācijās

piedalījās Jūras spēku Kara kuģu

flotiles mīnu kuģis M-01 Vieturs,

patruļkuģis P-04 Bulta un Krastu ap-

sardzes kuģu flotiles Ribnadzoruņa

kuģis K-02 Spulga, Kristapa tipa kuģi

K-08 Saule, K-09 Klints, Radiotehnis-

kā bataljona un Zemessardzes vie-

nības, kuras atbalstīja Gaisa spēku

vienības, savukārt atsevišķi Jūras

spēku kuģi kopā ar Speciālo uzde-

vumu vienību saskaņā ar mācību

plānu darbojās kā nopietns nosacī-

tais pretinieks. Mācībās piedalījās
541 karavīrs, 38 autotransporta vie-

nības, 3 krasta apsardzes kuģi un 2

kara kuģi, kā arī Gaisa spēku heli-

kopteri. Pirmo reizi mācībās piedalī-

jās arī jaunizveidotais Jūras spēku

kājnieku vads no Pāvilostas. Mācī-

bas noritēja veiksmīgi. Ar to norisi

Ventspilī iepazinās arī aizsardzības

ministrs Ģ.V.Kristovskis un NBS ko-

mandieris R.Graube.

Jūras spēku Kara kuģu flotiles,

Radiotehniskā bataljona, kā ari

Krasta apsardzes personāls regulā-
ri sadarbojas ar valstiskām organi-

zācijām - Valsts policiju, Muitu, Ze-

messardzi, ar Speciālo uzdevumu

vienību - ūdenslīdēju sagatavoša-
nā, ar Valsts robežsardzi - robež-

kontrolē, kā arī ar Latvijas meklēša-

nas un glābšanas dienestu v.c. sva-

rīgām valsts institūcijām.
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Mīnu traleris M-01 Viesturs.

Būtiski svarīga Baltijas valstu

Jūras spēkiem ir savstarpējā sadar-

bība. Šāds pasākums Baltijas valstu

sadarbībā ir apvienotas Igaunijas -

Latvijas - Lietuvas kuģu vienības

BALTRON (BALTIC SOUADRON) iz-

veide 1998.gadā, kuras pirmais ko-

mandieris bija pašreizējais Jūras

spēku komandieris jūras kapteinis
Ilmārs Lešinskis. Par vie-

nības komandieri katru gadu tiek

nozīmēts jauns pārstāvis no katras

dalībvalsts. Pašlaik BALTRONvienī-

bas komandieris ir Latvijas Jūras

spēku virsnieks komandkapteinis
Andrejs Zvaigzne.

BALTRON vienībā tiek iesaistīti

arī Kara kuģu flotiles mīnu kuģi pēc

rotācijas principa, atbilstoši speciā-

li sastādītam plānam par kuģu pie-
dalīšanos BALTRON vienībā. Līdz

2000.gada beigām paredzēta kuģa
M-03 Namejs dalība BALTRON vie-

nībā.

Latvija ir deklarējusi savu galve-

no mērķi aizsardzībā - iestāties

NATO. Arī Latvijas Jūras spēkiem tā

ir nopietna motivācija tālākai attīstī-

bai. Tiek darīts viss iespējamais šī

mērķa sasniegšanai.

Ilmārs Lešinskis,

Jūras spēku komandieris,

jūras kapteinis
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Augstskolas pirmā jubileja

Par
Latvijas Jūras akadēmi-

jas dzimšanas dienu var

uzskatīt 1989.gada I.ok-

tobri, kad sāka mācības mūsu valsts

vēsturē pirmās jūrniecības augst-

skolas studenti; jāpiebilst, ka sāku-

mā pēc statusa viņi gan tādi neskai-

tījās, jo akadēmija vēl nebija patstā-

vīga mācību iestāde. Bet katrā lietā

galvenais ir veiksmīgs starts, un tā-

pēc tieši 1999.gada I.oktobrī Latvi-

jas Jūras akadēmija svinēja pirmās

desmitgades jubileju.
Šo svētku programma bija visai

plaša un daudzveidīga. To ievadīja

LJA rektora Jāņa Bērziņa kausa iz-

cīņa airēšanā ar jūras laivām Dau-

gavā starp Zaķusalu un Lucavsalu.

Šādas sacensības notika pirmoreiz

un, cerams, kļūs par tradīciju.
Mākslinieka Jura Gagaiņa-Kagai-

ņa metālā veidotā buru laiva pir-

majā izcīņā «aizpeldēja» uz Latvi-

jas Sporta pedagoģijas akadēmiju,

bet mūsu puiši palika aiz pirmā trij-

nieka (piedalījās piecu augstskolu

komandas). Jāuzteic akadēmijas

meiteņu patiesi pašaizliedzīgā

cīņa.

I.oktobrī visi jubilejas pasākumi
notika Rīgas vēstures un kuģniecī-

bas muzejā. LJA vadības preses

konferencē žurnālisti saņēma jau-

nāko informāciju par augstskolu,

LJA zinātniskajā konference gatavojas uzstāties RVKM galvenais speciālists Aigars Miklāvs

(no kreisās). Līdzās JA rektors Jānis Bērziņš.
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LJA pirmā zinātniska konference.

Uzstājas Mazo ostu asociācijas prezidents Jānis Megnis.

katru tās nodaļu, kā arī atbildes uz

dažādiem jautājumiem.
LJA pirmajā zinātniskajā konfe-

rencē Latvijas Zinātņu akadēmijas
īstenais loceklis profesors Pēteris

Guļāns ziņoja par jūrnieku sagata-

vosanas ekonomisko lietderību.

Konferences laikā tika «atvērta»

profesora grāmata par šo pētījumu
rezultātiem. Latvijas Kuģu īpašnieku

asociācijas prezidents Antons Ikau-

nieks raksturoja jaunās kuģošanas
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politikas ātrākas ieviešanas nepie-

ciešamību, jo pašlaik tikai 5-6 kuģi

iet zem Latvijas karoga. Mazo ostu

asociācijas prezidents Jānis Meg-
nis vispusīgi izvērtēja visu mazo os-

tu stāvokli un perspektīvas, bet LJA

senāta priekšsēdētājs profesors
Valdis Uzārs uzsvēra jūrniecības

problēmu pētnieku jaunās paaudzes
veidošanas nepieciešamību. Par

paveikto kuģu mehānismu diagno-
sticēšanā ziņoja Kuģu mehānikas

nodaļas docents Aleksandrs Pav-

lovskis. LJA Ostu vadīšanas specia-
litātes students Andris Burka rak-

sturoja stāvokli konteinerkravu pār-

vadājumos Baltijas jūras baseinā.

Konferenci noslēdza RVKM galvenā

speciālista Aigara Miklāva ieskats

jūrniecības izglītības vēsturē, arī vi-

ņa grāmatai «Jūrniecības izglītība

Latvijā no 18. gs. II puses līdz mūs-

dienām» šajās jubilejas dienās bija
atvēršanas svētki.

2.oktobrī Dailes teātrī bija jubile-

jas kulminācija ar svinīgām runām,

daudziem apsveikumiem un dāvinā-

jumiem (pašlaik augstskolā lielāku

un mazāku enkuru ir vairāk nekā

pietiekami, bet tas nebūt nav slikti),

arī tikšanās ar mūsu absolventiem,

baudot unikālo «Staburadzes» torti

un citus gardumus.

Paldies visiem, kuri atcerējās

Latvijas Jūras akadēmiju. Augstsko-

la, neraugoties uz daudzām grūtī-

bām, turpina strādāt un gatavot kad-

rus ne tikai Latvijas, bet arī daudzu

citu valstu flotēm un ostām.

Jānis Štrauhmanis,

habil. hist.,

LJA profesors
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1999.gads

Šajā gadā bez «ikdienišķiem»

notikumiem - studijām, praksēm, iz-

laidumiem, projektēšanas un re-

monta darbiem Daugavgrīvā utt. bija
arī «neikdienišķie». Hronoloģiskā
secībā.

■ 18.martā tika noslēgts līgums
ar Norvēģijas Kuģu īpašnieku aso-

ciāciju (NSA), kuras pārraudzībā at-

rodas vairāk nekā 1600 kuģu, par4o-
-120 studentu uzņemšanu un studi-

jām LJA ar turpmāko darbu uz Nor-

vēģijas kuģiem.

■ s.maijā LJA docents Volde-

mārs Barkāns aizstāvēja habilitētā

inženierzinātņu doktora disertāciju

par tēmu «Tehnoloģiju siltumaprēķi-
ni».

■ Maijā, atzīmējot LJA sekmīgo
darbu un sagaidot LJA 10 gadu jubi-
leju, Latvijas Jūrniecības fonds dā-

vina LJA jaunu automašīnu «Ford

Focus».

■ Lai veicinātu operatīvāku sa-

darbību ar LJA, Lielbritānijas kom-

pānija «TKShipping» 18. jūnijā atklāj
Rīgā savu pārstāvniecību. Uz kom-

pānijas kuģiem sekmīgi strādā jau
vairāk nekā 50 LJA absolventi.

■ 19.jūnijā LJA sestajā kuģu
virsnieku izlaidumā diplomi tika iz-

sniegti arī LJA pirmajām trim kuģu
vadīšanas specialitātes absolven-

tēm. Divas no viņām uzsāka darbu

Uz Lielbritānijas kompānijas «TK

Shipping» kuģiem.
■ Jūlijā tika pabeigts un LJA iz-

dots pētījums «Kuģu virsnieku saga-

tavošanas ekonomiskā efektivitāte

Latvijā», kuru veica Latvijas Zinātņu

akadēmijas Ekonomikas institūta

profesors Pēteris Guļāns. Apjomīgo

pētījumu materiāli atbalstīja Latvijas
Tirdzniecības flotes jūrnieku arod-

biedrība (prezidents I.Pavlovs) un

Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija

(prezidents A.lkaunieks).

Pētījuma galvenās atziņas:

• LJA absolventi ir pieprasīti

starptautiskajā darba tirgū;
• LJA absolventiem nedraud

bezdarbs - pasaulē trūkst 45

tūkst, kuģa virsnieku, tāpēc

absolventi galvenokārt strādā

ārvalstu kompānijās;
• kuģa virsnieku vidējā izpeļņa

mēnesī pārsniedz 800 Ls, pa-

lielinot vidēji iztikušo iedzīvo-

tāju slāni valstī;

• 90% no ārvalstīs nopelnīta-

jiem līdzekļiem LJA absol-

vents iztērē Latvijā, katru ga-

du nodokļu veidā ienesot

valsts budžetā ne mazāk par

2000 Ls. Studiju izdevumi tiek

atmaksāti valsts budžetam di-

vu gadu laikā, pēc tam bu-

džets tiek aizvien pieaugoši

papildināts.

■ Jūlijā pēc kapitālā remonta ti-

ka nodota ekspluatācijā LJA stu-

dentu dienesta viesnīca Daugavgrī-

vā. Ģenerālprojektētājs - A/S

«Agroprojekts», ģenerāluzņēmējs -

A/S «Garants - Rīga».

■ Jūlijā tika uzņemti pirmie 40

studenti «norvēģu grupā» (pa 20 ku-
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specialitātēs) atbilstoši minētajam

līgumam starp LJA un NSA.

■ Gada galvenais notikums bija

Latvijas Jūras akadēmijas darba

desmit gadu jubileja, kas sakrita ar

Latvijas jūrniecības izglītības 210.

gadadienu. LJA «dzimšanas diena»

ir I.oktobris, kad 1989.gadā sāka stu-

dijas pirmie nākamās LJA studenti.

Svinību norises:

• 30.septembrī Lucavsalas ai-

rēšanas kanālā - LJA Rektora

kausa izcīņa airēšanā ar jūras
laivām. Sešu komandu konku-

rencē uzvarēja Latvijas Spor-

ta pedagoģijas akadēmijas
komanda. LJA startēja ar di-

vām komandām - puišu un

meiteņu.

• 1 .oktobrī- LJA zinātniskā

konference Rīgas vēstures un

kuģniecības muzejā.
• 2.oktobrī - svinīgā sēde Dai-

les teātra telpās. leradās

daudzi sveicēji no valdības

struktūrvienībām, jūrniecības

organizācijām un citām

augstskolām.

■ Oktobrī tika noslēgts līgums

ar Roterdamas Jūrniecības koledžu

par LJA studiju procesa tuvināšanu

Eiropas Savienības prasībām. Līgu-
ma izpildi finansē Nīderlandes valdī-

ba.

■ 26.novembrī Latvijas Jūrnie-

cības savienības pilnsapulcē tika

apstiprināta jaunā Latvijas Jūrniecī-

bas izglītības koncepcija (iepriekšē-

jā bija apstiprināta 1991.gadā). Jau-

nās koncepcijas izstrādes darba

grupu vadīja Latvijas Jūras adminis-

trācijas direktora vietnieks kapteinis

Gunārs Šteinerts. Koncepcijā ņem-

tas vērā diplomēšanas konvencijas

STCVV-95, Eiropas Savienības direk-

tīvas un Latvijas jūrniecības prasī-

bas. Studiju laiks kuģa virsniekiem

LJA samazināts no sešiem uz pie-
ciem gadiem.

■ Decembī notika pirmais izlai-

dums ostu vadīšanas specialitātē

Absolvēja 17 studenti. Ceturtajā kur-

sā visi studēja Antverpenes Augstā-

kajā ekonomikas skolā. Valsts eks-

aminācijas komisijas darbā piedalī-

jās arī ārvalstu augstskolu pārstāvji.

Komisijas priekšsēdētājs - Rīgas

ostas pārvaldnieks Leonīds Logi-

novs augstu novērtēja absolventu

zināšanas.

2000.gads

■ Gads sākās ar satraucošām

ziņām par to, ka strādājošiem pen-

sionāriem pensiju izmaksās, ne-

pārsniedzot 60 Ls. Starp LJA pasnie-

dzējiem tādu ir 57%. Lai saglabātu

pasniedzējus un darbiniekus, LJA

akadēmiskā padome nolēma piecus

mēnešus (no februāra līdz maijam)

kompensēt pensionāriem zaudēto

pensijas daļu no līdzekļiem, kas sa-

ņemti no Latvijas Ostu padomes os-

tu specialitāšu studiju procesa at-

balstam. Pasniedzēju kontingents uz

laiku tika saglabāts.

■ 25.februārī Augstākās izglītī-

bas padome apstiprināja zinātnes

nozari «Jūras transports un tā eks-

pluatācija».

■ 3.jūlijā LJA senāts apstiprinā-

ja nolikumu LJA mācību centram uz

m/k Eduards Veidenbaumsbāzes.
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LJA desmitgadessvinības Dailes teātrī. Klātesošos uzrunā Rīgas mērs A.Bērziņš.

Akadēmiju apsveic Juras medicīnas centra galvena ārsta vietniece

Marta Aizsilniece un galvenais ārsts Jānis Birks.

Izglītība
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■ Jūlijā pirmajā kursā «norvēģu

grupā» tika uzņemti kārtējie 50 stu-

denti.

■ 20.-25.augustā Malmē(Zvied-

rija) Vispasaules Jūrniecības univer-

sitātē notika Eiropas Savienības or-

ganizētā konference par jūrniecības

izglītības problēmām, kurā piedalījās

arī četri LJA pārstāvji. Konferences

sasaukšanas iemesls - katastrofāls

kuģu virsnieku trūkums Eiropas Sa-

vienības valstu tirdzniecības flotē.

Tiek rekomendēts katrā valstī sama-

zināt mazo jūrniecības skolu skaitu,

pēc iespējas koncentrējot vienā vie-

tā kvalificētus pasniedzējus un dār-

gās mācību iekārtas.

■ s.septembrī, piedaloties par-

lamenta un valdības pārstāvjiem,

svinīgi tika atklāta studijām pirmā

renovētā mācību ēka Daugavgrīvā.

Lentu pārgrieza IZM valsts sekre-

tārs Andris Sarnovičs. Svinībās pie-

dalījās arī Latvijas, Norvēģijas, Sko-

tijas un Nīderlandeskruinga kompā-

niju un rēdereju pārstāvji, kuri daļēji

sponsorēja auditoriju mēbeļu un ap-

rīkojuma iegādi.

■ Ar kompānijas «TK Shipping»

vadību panākta vienošanās par jau-

na sadarbības līguma slēgšanu, ap-

spriesti līguma pamatnosacījumi.

■ 27.septembrī izglītības un zi-

nātnes ministram tika iesniegti ap-

rēķini par LJA parādiem (virs 20

tūkst. Ls) par komunālajiem pakal-

pojumiem, galvenokārt apkuri un

līdz gada beigām nepieciešamajiem

līdzekļiem (137 tūkst. Ls), ieskaitot

algu fondu. Ja saglabāsies līdzšinē-

jā LJA studiju finansēšanas politika,

LJA 2001.gadu nesagaidīs.

Jānis Bērziņš,

LJA rektors



129

Izglītība1998.gada Hidrogrāfijas studiju programmas

I izlaiduma absolventi:

IlonaBerce, JānisKrastiņš, Lelde Kukuka, Rūdolfs Pundiņš, Evija Rancā-

ne, Ruslans Verdens.

Valsts pārbaudījumu komisija hidrogrāfijas specializācijā

1998./99.m.g.:

Priekšsēdētājs - Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas un kartogrā-

fijas dienestapriekšnieks Jānis Budreika.

Priekšsēdētāja vietnieks - Latvijas Jūras akadēmijas Jūras transporta no-

daļas direktors profesors Grigorijs Gladkovs.

Locekļi: • Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas un

kartogrāfijas daļas vadītājs Imants Zemļakovs,
• Rīgas Ostas pārvaldes Navigācijas daļas vadītājs Jānis Šļars,
• Latvijas Jūras akadēmijas Jūras transporta nodaļas

profesors Jānis Štrauhmanis.

• Plimutas Universitātes vadošais speciālists Victor Abbott,

• Zviedrijas Jūras administrācijas Hidrogrāfiskā dienesta

pārstāvis kapteinis Peter Engman,

Sekretārs - Latvijas Jūras akadēmijas speciālists Georgs Pavlovskis.

Hidrogrāfijas studiju programmas students JānisKrastinš

diplomdarbaaizstāvēšanā 1998.gada decembrī.
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LJA Hidrogrāfijas studiju programmas studentu I izlaidums 1998.gada15.decembri

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā.

No kreisās: Rūdolfs Pundiņš, Ruslans Verdens, Jāmos Krastiņš, Lelde Kukuka,

Evija Rancāne, Ilona Berce.

1999.gada VI izlaiduma absolventi

/ ) Kuģu vadīšanas studiju programmā:

Gunārs lesalnieks, Māris Indenbergs, Kārlis Irbenieks, Imants Kollis, Ro-

nalds Legzdiņš, Artis Ozols, Mārcis Skuja, Rihards Stālmanis, Ļevs Studen-

kovs, Andrejs Romančuks.

(lestājušies LJA pēc Jūrskolas absolvēšanas.)

Kuģu vadīšanas specialitātē:
Oskars Baranovs, Arnis Celmiņš - labākais absolvents Kuģu vadīšanas

specialitātē, Aleksandrs Čeprasovs, Daila Druvaskalne, Mārcis Graudiņš.

Svetlana Izmailova, Dmitrijs Jemeļins, Gints Neivarts, Juris Noviks, Ivars

Osis, Dmitrijs Riškovs, Lauris Ritums, Zintis Valters, Deniss Vergiļevs, Bri-

gita Tauriņa.

(lestājušies LJA pēc vidusskolas absolvēšanas.)
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LJA pēc mācībām neklātienē absolvējis Nils Fogelis.

2)Kuģu mehānikas studiju programmā:

Alberts Botva, Juris Brinkmanis, Dmitrijs Daškevičs, Ivo Krūmiņš, Ro-

māns Lazarevs - labākais absolvents Kuģu mehānikas specialitātē, Ro-

lands Lazdiņš, Sergejs Ļaško, Gundars Pavasars.

(lestājušies LJA pēc Jūrskolas absolvēšanas.)

Edgars Riekstiņš, Edgars Šmits.

(lestājušies LJA pēc vidusskolas absolvēšanas.)

3)Kuģu elektroautomātikas studiju programmā:

Juris Kižlo, Eduards Tričevs - labākais absolvents Kuģu elektrauto-

mātikas specialitātē.
LJA pēc mācībām neklātienē absolvējis Nikolajs Ostraveņecs.

1999.gada Ostu vadīšanas studiju programmas

I izlaiduma absolventi:

Ģirts Ārsts, Jānis Ducmanis, Dana Fiļipišina, Ingmārs Gusts, Ivo Kalējs,
Normunds Kislis, Ivo Koliņš, Jānis Lagzdonis, Andris Lubgāns, Edgars Pen-

tjušs, Valters Preimanis, Kristīne Sadovska, Jevgeņijs Šafarevičs, Vineta Tu-

rauska, Elīna Velmere, Anatolijs Vorobecs, Gvido Zīverts.

Valsts pārbaudījumu komisija Ostu vadīšanas specializācijā

1999./2000.m.g.:
Priekšsēdētājs - Rīgas ostas pārvaldnieks LeonīdsLoginovs.

Priekšsēdētāja vietnieks - Latvijas Jūras akadēmijas Jūras transporta no-

daļas direktors profesors Grigorijs Gladkovs.

Locekļi: • «NoordNatie Ventspils Termināls»

ģenerāldirektors Lenards Ozoliņš,
• Liepājas ostas pārvaldnieks Aivars Boja,
• Mazo ostu asociācijas prezidents Jānis Megnis,

• Latvijas Kuģu īpašnieku asociācijas prezidents

Antons Ikaunieks,

• Antverpenes Biznesa skolas pārstāvis HuhertLibert,

• Latvijas Jūras akadēmijas Jūras transporta nodaļas

profesors Jānis Štrauhmanis,

• Transporta attīstības un izglītības asociācijas

prezidents Andris Gūtmanis.

Sekretārs - Latvijas Jūras akadēmijas Jūras transporta nodaļas speciālists

Georgs Pavlovskis.
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I )Kuģu vadīšanas studiju programmā:
Andris Jevčuks, Dzintars Kazāks, Jevgēnijs Makarenko - labākais ab-

solvents Kuģu vadīšanas specialitātē, Nauris Nikāns, Arnis Vilders.

(lestājušies LJA pēc Jūrskolas absolvēšanas.)

Gatis Ceruss, Armands Geriks, Raimonds Gribuška, Ingars Grīnbergs.
Lauris Laimiņš, Maksims Ļitvinovs, Imants Nartišs, Vladislavs Orups, Vladis-

lavs Pesterevs, Oļegs Posternaks, leva Šmite, Jānis Rušiņš, Helmūts Savickis.

Ruslans Seņkovičs, Svetlana Ševcova, Arnis Šmits, Rolands Tukāns, Krišjānis

Kiziks, Ruslans Šamsutdinovs.

(lestājušies LJA pēc vidusskolas absolvēšanas.)

LJA pēc neklātienes mācībām absolvēja: Romāns Gromovs, Staņislavs

Ļeškovičs, Dmitrijs Macjuks, Ramutis Zaļeskis.

2)Kuģu mehānikas studiju programma:

Mihails Laričevs -labākais absolvents Kuģu mehānikas specialitātē.
Valentīns Nikonovs, Romāns Seņkins.

(lestājušies LJA pēc vidusskolas absolvēšanas.)

Gints Ozoliņš, Māris Raipals, Juris Skrubis, Igors Špakovskis, Mārtiņš

Šulte, Vjačeslavs Tišins.

(lestājušies LJA pēc Jūrskolas absolvēšanas.)

Kuģu elektroautomātikas studiju programmā LJA pēc mācībām neklātie-

nē absolvēja: Konstantīns Artamonovs.
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Jūrniecības
izglītības

koncepcija
kuģu

apkalpju
locekļu
saga-

tavošanai
Latvijas

Republikas
izglītības
iestādēs

Koncepcija
atbilst

1978.gada

starptautiskās
konvencijas

«Jūrnieku

sagatavošanas,
diplomēšanas
un

sardzes

pildīšanas

standarti»
ar

1995.
gada

labojumiem
(STCW-95)
prasībām,
Latvijas

Republikas
Jūrnieku

sagatavošanas
un

diplomēšanas
noteikumu
prasībām
un

ir

saskaņota
ar

Latvijas

Republikas
Vispārējās
izglītības
likuma,

Profesionālās

zglītības
likuma

un

Augstskolu
likuma

prasībām.

Izglītība

1.Ierindas
jūrnieki:

/.

1.

Klāja

apkalpē:

1.1.1.

Matrozis

(STCVV-95,
11/4)

1.1.2.

Kvalificēts
matrozis

(STCVV-95,
M/4)

1.1.3.

Bocmanis(S7"CW-95,
II/4)

1.2.Mašīnapkalpē:
1.2.1.

Kuģu

motorists

(STCVV-95,
III/4)

1.2.2.

Kvalificēts
motorists

[STCVV-95,
Ml/4)

Pirmais

Profesionālā pamatizglītība

360

stundas

Kursi

vai

vidusskola
ar

vispārējās
vidējās

izglītības

programmu,
kurai
ir

īpaši

akcentēta

profesionālā
ievirze

2.Kuģu

kapteiņi
un

stūrmaņi

2.1.Kapteinis
uz

kuģiem
līdz

20

BT

(STCVV-95,
11/3)

Pirmais

Profesionālā

720

stundas

Kursi

vai

vidusskola
ar

vispārējās
vidējās

izglītības

programmu,
kurai
ir

īpaši

akcentēta

pamatizglītība

profesionālā
ievirze

2.2.Sardzes
stūrmanis
uz

kuģiem
līdz

500

BT

tikai

piekrastes
kuģošanā

(STCVV-95,
II/3)

Trešais

Profesionālā
vidējā

izglītība

3

gadi

(ieskaitot
praksi

uz

kuģiem
jūrā-3

mēnešus).

Iestāšanās
pēc

9.klases

Latvijas
Jūras

akadēmijas
jūrskolas

Engures
un

Salacgrīvas
filiāles
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1-Kuģu apkalpju locekļu kvalifikāciju nosaukumi atbilstoši Latvijas Republikas Jūrnieku

sagatavošanas un diplomēšanasnoteikumiem (kvalifikācijas pakāpju pieaugošā secībā) STCW-95

kodeksa attiecīgais noteikums.

2- Nepieciešamais profesionālās kvalifikācijas līmenis (Profesionālās izglītības likuma s.pants)
3- Atbilstošā nepieciešamā profesionālās izglītības pakāpe (Profesionālās izglītības likuma I.un

4.pants).
4- Nepieciešamais profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums klātienē (Profesionā-

lās izglītības likuma 28.panta (2) punkts).
5- Profesionālās izglītības iestāde (iestādes nosaukums atbilstoši Profesionālās izglītības likuma

16.pantam,Vispārējās izglītības likuma 42.panta (1) punktam un Augstskolu likuma 3.panta (4)

punktam.

Koncepcija apstiprināta ar Latvijas Jūras akadēmijas Senāta lēmumu

1999.gada 27.decembrī (protokols Nr.34), LR SM Jūrniecības departamentā

2000.gada 27.aprīlī. Atbalstīta Latvijas Jūrniecības savienības pilnsapulcē

1999.gada 26.novembrī

Izglītība
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Burāšana Ar 150 klaipiem Latvijas rudzu maizes

Katamarāns «Kaupo» devies burajuma

apkārt pasaulei

Ka
ekspremjers Māris

Gailis drīz dosies pasau-

les apceļojumā ar savu

jahtu «Milda», zina jau visa Latvija

un arī kāda daļa pārējās pasaules.
Masu mediju pārstāvji neskopojas ar

glaimojošiem epitetiem, un jahta jau
tiek dēvēta par slavenu. Gara acīm

varam skatīt tās sagaidāmo jūsmīgo

pavadīšanu epohālajā ceļojumā.

Katamarāns «Kaupo» pasaules

apceļojumā devās klusi. Latviešu

valodā iznākošie masu mediji par to

nerunā, jahtu un burātājus palaikam

piemin tikai krievvalodīgā avīze

Bn3Hec & sanTMa.

«Kaupo» būvēja pēc Alda Eglāja

projekta Bolderājā. No pašreiz zem

Latvijas karoga braucošajiem kata-

marāniem tas ir lielākais, 14 m ga-

riem korpusiem un 8 metrus plats.
Masta augstums 17 m. Svars 7 ton-

nas. Materiāls: finieris, epoksīdu

sveķiem aplīmēts ar stikla šķiedras

audumu. Mastam ir aerodinamiska

forma un šķērsgriezumā tas līdzīgs
lidmašīnas spārnam. Metāls būvē

lietots minimāli, viss iespējamais
taisīts no koka.

Būvi pabeidza 1977.gadā tā nā-

košā īpašnieka un kapteiņa Valda

Grenenberga-Grīnberga vadībā. 23

ekspluatācijas gados katamarāns

rūpīgi kopts un remontēts, vēlāk tajā
iebūvēts neliels dīzeļmotors. Sākot-

nēji burinieks bāzējās Centrālajā

jahtklubā Bolderājā, bet pēc tā pri-

vatizācijas - bijušajā kara flotes

jahtklubā Loču kanāla krastā. Ar

«Kaupo» veikti vairāki ievērības cie-

nīgi braucieni, ieskaitot Atlantijas

okeāna šķērsošanu un burājumu aiz

Polārā loka - uz Eiropas tālāko zie-

meļu punktu Nordkapu.
Lēmums par braucienu ap ze-

meslodi tika pieņemts jau pirms vai-

rākiem gadiem. Atkārtotie mēģinā-

jumi atrast kādu finansu labvēli bei-

dzās bez rezultātiem.

Pasaules apbraucienā katama-

rāns «Kaupo» un tā komanda devās

1999.gada 31.oktobrī. Uz borta seši

burātāji, tajā skaitā viena sieviete

grūtajā un atbildīgajā koka amatā -

Svetlana Timofējeva. Kapteiņi ir jau

minētais jahtas īpašnieks Grenen-

bergs-Grīnbergs un Aleksandrs Po-

povs. Matroži: Staņislavs Marceņ-

juks, Jurijs Petrovs un Igors Pime-

novs.

Braucējiem nebija naudas, kas

nopietnāku cilvēku acīs pasākumu

pārvērš avantūrā. Līdzi bija iespēja-

mi daudz produktu, tajā skaitā 150

klaipi rudzu klona maizes. Protams,

divu vai trīs gadu braucienamtas bi-

ja par maz. Lai sagādātu nauduturp-

mākai iztikai un citiem nepiecieša-
miem izdevumiem, bija paredzēts

meklēt gadījuma darbus pasaules

ostas pilsētās. Lai izvairītos no

augstās maksas par katamarāna

stāvvietu jahtklubos, bija domāts to

mēģināt novietot zvejas ostās. Tāpat
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Kaupo masta būve Brazīlijā.

pastāvēja klusa cerība iegūt no

zvejniekiem kādus litrus bezmaksas

dīzeļdegvielas.
Pēc brauciena cauri Ziemeļjū-

ras-Baltījas jūras (Ķīles) kanālam

vētrainā laika dēļ nācās aizkavēties

Nīderlandes un Francijas ziemeļu
ostās. Trīs nedēļas vajadzēja gaidīt
Brazīlijas vīzas Kanāriju salās, stāvot

uz enkura Laspalmasas reidā. Seko-

ja pārgājiens pāri Atlantijas okeā-

nam ar ekvatora šķērsošanu. Dien-

vidamerikā «Kaupo» pirmā stāvvieta

bija Riodežaneiro Brazīlijā. Tad turpi-

nājās brauciens dienvidu virzienā.

26.jūnijā, dienvidu puslodes zie-

mas saulgriežos, 20 jūdzes no ieejas
Riograndes lagūnā, nolūza katama-

rāna masts. Neviens no burātājiem
necieta, netika bojāts arī kreisais

korpuss, kuram masts uzkrita virsū.

Avārija notika 7 balles stiprā vējā,
nevis vētrā, tādēļ iespējamais ie-

bija materiāla nogurums vai

Va nts pērtrūkšana. Zēģelētāji sa-

viem spēkiem, gan pēc 8 stundu cī-

niņa, ieveda bojāto «Kaupo» Rio-

grandes ostā, kurtos kā varoņus ap-

sveica turienes kolēģi.
Problēma bija jauna masta izga-

tavošanai nepieciešamie līdzekļi.
Nelielu finansiālu palīdzību sniedza

dažas privātpersonas Latvijā un

Brazīlijas etniskie latvieši. Pārējo

parādu burātāji atstrādāja, uzbūvē-

jot klāju vietējā jahtkluba saimnieka

senjora Moralesa jaunajai jahtai.

Pēdējā ziņa no Brazīlijas dien-

vidu krastiem: jaunais masts uzstā-

dīts, un oktobra sākumā komanda

gatavojas ceļojumu turpināt. Dien-

vidu puslodē tuvojas vasara. Vēlam

veiksmi! Un lai izdodas sagaidīt vēl

kādu finansiālu palīdzību no Latvi-

jas! Vēl taču priekšā ceļš vismaz di-

vu gadu garumā.

Autors pateicas jahtu kapteinim
Viktoram Heidemanim par informā-

ciju.

Arvis Pope

Burāšana
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jaunākie piedzīvojumi

Pirms
diviem gadiem rak-

stīju par jahtas «Spaniel»

piedzīvojumiem, pirmoreiz

piedaloties regatē «Cuttv Sark Tall

Ships' Races». Komandai iepatikās
un piedalījāmies šajā regatē arī

abos turpmākajos gados. Arī 1999.

gada regatē «Spaniel» bija vienīgā

jahta no Baltijas valstīm. Regates

pirmajā posmā pa maršrutu Sanma-

lo (Francija) - Grīnoka (Skotija) ko-

manda savā klasē izcīnīja 2.vietu.

2000.gada «Cutty Sark» regate

notika tepat, Baltijas jūrā, pa mar-

šrutu Gdaņska - Helsinki - Marie-

hamna - Stokholma - Flensburga.

Pirmoreiz regatē no Latvijas piedalī-

jās trīs jahtas - «Anita» (kapteiņi
Arnis Remess un Arnis Mežulis),

«Spaniel» (kapteiņi Gunārs Štei-

nerts un Māris Grundmanis) un

«Sparta» (kapteinis Romāns Micke-

vičs). «Anita» šajā regatē piedalījās

pirmoreiz, «Spaniel» - trešo, bet

«Sparta» ceturto.

1999.gada rudenī Starptautis-
kās burāšanas mācību asociācijas

(ISTA) konferencē Londonā Rīga iz-

cīnīja tiesības uzņemt «Cuttv Sark»

floti 2003.gadā. Regates maršruts

būs Gdiņa - Sanktpēterburga - Rīga
- Traveminde/Lībeka. Rīgā regates

flote būs 10.-13.augustā. Ir nodibi-

nāta regates rīcības komiteja, kuru,

kā tas tradicionāli pieņemts, vada

pilsētas mērs. Rīcības komiteja ir

apzinājusi problēmu loku, kas līdz

2003.gadam jāatrisina. Galvenais -

flotes tauvošanās vieta. Patlaban

vēl nav izlemts, vai dalībnieku buri-

nieki un jahtas tiks izvietoti tikai

Daugavas labajā krastā posmā no

Vanšu tilta līdz ostas elevatora ēkai

un Andrejostas līcī vai arī abos

Daugavas krastos. Otrs variants ie-

spējams tad, ja kreisajā krastā bla-

kus Vanšu tiltam tiks uzbūvēts jauns

mols un izveidota jahtu osta. Flotes

uzņemšana nav iespējama bez pil-

sētas un ostas ciešas sadarbības,

tādēļ Rīgas brīvostas pārvaldnieks

Leonīds Loginovs ir viens no rīcības

komitejas priekšsēdētāja vietnie-

kiem. To pilsētu, kurās regate noti-

kusi, pieredze liecina, ka jaunu pie-

stātņu izbūve, jahtklubu labiekārto-

šana un flotes vizīte vienmēr ir ne ti-

kai uz dažām dienām piesaistījusi
pilsētai tūristus, bet pievērsusi bu-

rātāju uzmanību šai ostai. Atklājuši
interesantas pilsētas un viesmīlīgus

cilvēkus, burinieki un jahtas at-

griežas. No mums pašiem būs atka-

rīgs, vai tā notiks arī Rīgā, tādēļ jah-

tu pavadīšanu ceļā izmantojām, lai

iepazīstinātu Rīgas mēru Andri Ar-

gali ar Andrejostas jahtklubu. Pil-

sētas galva atzina, ka Andrejostas

rajons prasa kārtīgu sakopšanu un

daļa no darāmā jāpaveic jau līdz Rī-

gas jubilejai. Mērs novēlēja koman-

dāmlabu ceļavēju, un devāmies ce-

ļā.

Laiks bija lielisks, «Spaniel»
skrēja ātrāk, nekā bijām plānojuši,
un tādēļ pa ceļam apmeklējām ari
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Kapteinis Gunārs Šteinerts un jaunākaiskomandas dalībnieksRonalds Jansons Helsinkos

ar regates 1. posmā iegūto balvu par 3. vietu savā klasē.

Klaipēdu. Klaipēda, tāpat kā Rīga,
1996.gadā pretendēja uz «Cuttv

Sark» regates uzņemšanu 2000.ga-
dā, bet pagājušā gada Londonas

konferencē šīs pilsētas pārstāvjus
vairs nemanīju. Klaipēdas jahtklubs

stipri panīcis. Aprunājoties
ar vietējiem burātājiem, radās ie-

spaids, ka viņi šai idejai atmetuši ar

roku.

Šogad uz regates ostām vēlējos
Paskatīties ar organizatora acīm,
ai2Qūt labas idejas, fiksēt trūkumus,

aprunāties ar regates biroja darbi-

n|ekiem. Gdaņska mūs nepatīkami
Pārsteidza. ISTA pārstāvji atzina, ka

v 'ni ir piekrāpti, jo bija solīts, ka flo-

te tiks izvietota vecpilsētas tiešā tu-

VlJ mā, kur ir gan piestātnes burinie-

kiem, gan jahtu osta, bet tā vietā or-

ganizatori tauvošanās vietai bija at-

vēlējuši kara flotes bāzi, kas atro-

das Vesterplatē - Vislas grīvā gan-

drīz pie ieejas Gdaņskas līcī. Tas

būtu tāpat kā pie mums Bolderājas

jahtklubā. Līdz pilsētai kādi 15 km,

dalībniekiem bezmaksas autobusi,

bet ko tas dod, ja pēdējais uz Ves-

terplati no centra atiet ap desmi-

tiem vakarā, kad vecpilsētā tikai pa

īstam sākas dažādi koncerti un ielu

teātru uzvedumi. Tādēļ dalībnieki

jutās atstumti no pilsētas. Arī pašā

Gdaņskā īpaši nemanīja informāciju

par regati. Vesterplatē piestātnēs

arī nebija intensīvas suvenīru tirdz-

niecības, tikai daži kioski, dažas

alus un uzkodu vietas. Vēlāk, pēc
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regates aprunājoties ar visām Latvi-

jas komandām, visiem viens secinā-

jums - Gdaņska bija visvājāk saga-

tavotā šī gada regates osta.

Regates pirmajā sacensību

posmā Gdaņska - Helsinki apmē-

ram 400 jūdžu garajā distancē star-

tēja 67 dalībnieki. Kapteinis Gunārs

Šteinerts precīzi nolika «Spaniel» uz

starta līnijas, bijām tik tuvu Polijas

karakuģim, ka no starta lielgabala
šāviena dažiem vīriem aizkrita au-

sis, bet jau pēc dažām sekundēm -

distancē. Vējš tieši mūsu jahtai, vi-

su nakti un nākošo dienu skrējām

ar 8-10 mezgliem. Jau neilgi pēc

starta bijām apdzinuši vairākus C I

klases šonerus, kas startēja 15 mi-

nūtes pirms mums. Otrās dienas

pusdienlaikā panācām un pagājām

garām «Cuauhtemoc», kas izraisīja

gaviles komandā un aktīvu fotogra-

fēšanos, jo reti iznāk fonā ietvert tā-

du trīsmastu skaistuli pilnās burās.

Runājot par fotogrāfēšanu, jāpie-

min, ka, vadoties no iepriekšējo

gadu rūgtās pieredzes, kad «Spa-

niel» līdzdalība šajās regatēs neiz-

raisīja tikpat kā nekādu mediju inte-

resi, šogad pirmā posma komandā

bijām iesaistījuši gan laikraksta

«Diena» korespondentu Daini Cau-

ni, gan Latvijas Radio ārzemju ziņu

redaktoru Uģi Lībieti. Rezultāts neiz-

Kapteinis Māris Grundmanis (vidū ar kausu) un komandaFlensburgā

pēc apbalvošanas ceremonijas.

Burāšana
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Burāšanapalika - regulāras reportāžas par

regati bija gan«Dienā», gan Latvijas

Radio, tika nosūtīta informācija arī

Latvijas ziņu aģentūrām.
Trešās dienas rīta radio sakaru

seanss radīja priecīgu satraukumu

-pēc rezultātu pārrēķina tobrīd sa-

vā klasē bijām pirmajā vietā. Diem-

žēl šie prieki nebija ilgi, jo vējš pil-

nīgi «nolūza» un pusdienu grozījā-
mies pie Hijumā salas gandrīz uz

vietas - 10 stundās 25 jūdzes. Pa-

mazām apkārt saradās citas jahtas,

arī «Anita» un «Sparta». Vakarā bei-

dzot uzpūta vējš un atsākām savu

skrējienu. Diemžēl distance par īsu,

lai paspētu radikāli atrauties no

konkurentiem un izmantot «Spa-
niel» priekšrocības, burājot ar šādu

vēju.

Ceturtās dienas rītā mūsu ceļi
atkal vairākkārt krustojās ar «Anitu»

un «Spartu». Pēdējās stundas pirms
finiša pagāja kārtīgā cīņā ar vēju un

konkurentu - Beļģijas jahtu «An-

tvverp Flver». Jahta milzīga, vismaz

10 m garāka par mūsējo, masts 11 m

augstāks. Viņiem tā kā nāktos fini-

šēt krietnu laiku pirms mums. Kad

vēlāk viesojāmies pie viņiem, kap-
teinis paskaidroja, ka jahta nopirkta

neilgi pirms brauciena un komanda

apmācīta regates laikā. īsi pirms fi-

niša pie Helsinku bākas mēs ar jau-
nāko mūsu komandas biedru Ronal-

du stīvējāmies pie stūres rata -

katrs no mums gribēja finišēt. Kap-
teinis mūs mierīgi pastūma malā:

«Finišēju es!» Atlika vien nopūsties
u n atcerēties veco jūrnieku patiesī-
bu: «Kapteiņa vārds ir likums». Beļ-
ģi finišēja dažas minūtes pirms

mums, bet pēc pārrēķina ierindojās

tikai 17.vietā. Pirms mums Helsin-

kus vēl bija sasnieguši tikai divi C 111

klases dalībnieki - Polijas kara flo-

tes mācību jahta «Tornado» un Pē-

terburgas jahta «Ariel». Kad visi bi-

ja finišējuši, tika izdarīts galīgais re-

zultātu pārrēķins. C II klasē finišēja
21 dalībnieks, «Spaniel» izcīnīja
3.vietu savā klasē, 11.vietu kopvēr-

tējumā.
Helsinku osta bija perfekti sa-

gatavota regates uzņemšanai. Pār-

domātas un ērtas tauvošanās vie-

tas jahtām - ne vairāk kā divas jah-

tas vienā rindā. Salīdzinājumā -

Gdaņskā stāvējām 5 jahtas un šone-

ri rindā. Nav patīkami ne pirmajiem,
kuriem visi kāpelē pāri, ne pārējiem,

kuriem jātraucē citi. Pie šāda izvie-

tojuma dalībnieku kuģi ir pārskatā-
māki arī daudzajiem apmeklētāju

tūkstošiem, kas katrā ostā gan vie-

natnē vai divatā, ganveselām ģime-

nēm no rīta līdz vakaram staigā pa

krastmalu. Blakus mūsu piestātnei

bija milzīga telšu rinda - ēstuves un

suvenīru tirgotavas katrai gaumei.
Dažādu suvenīru ar jūras tematiku

patiešām bija milzīgs lērums.

Helsinkos sarīkojām vairākas

pieņemšanas uz jahtas - Latvijas
vēstniecības darbiniekiem, ISTA va-

dībai, vairākkārtējā regates galve-

nās balvas «Cuttv Sark Trophv» ie-

guvēja - Meksikas kara flotes mācī-

bu burinieka «Cuauhtemoc» kaptei-

nim, kuģa virsniekiem un Meksikas

konsulam, Meksikas, Nīderlandes,

Polijas un Krievijas jūrniekiem un

burātājiem. Cienājām ar «Aldara»

laipni atvēlēto alu «Rīga 800», Latvi-

jas maizi un sieru un aicinājām ap-

meklēt Rīgu jau nākošgad un pieda-
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līties pilsētas 800 gadu jubilejas svi-

nībās. «Cuauhtemoc» kapteiņa un

Meksikas konsula viesošanās ir

īpaši jānovērtē, jo lielo burinieku

kapteiņi parasti jahtas neapmeklē.
Kad dienu vēlāk kapteinis Šteinerts

un es ieradāmies kapteiņu pie-

ņemšanā uz «Cuauhtemoc», meksi-

kāņu kapteinis mūs stādīja priekšā
Meksikas vēstniecei Somijā ar vār-

diem: «Meksikas lielie draugi no

Latvijas». «Cuauhtemoc» vizīte būtu

krāšņa Rīgas 800 gadu svinību rota,

jo šis ir viens no skaistākajiem un

efektīgākajiem buriniekiem visā

«Cuttv Sark» flotē, nedalīts flotes un

publikas uzmanības favorīts.

Helsinkos sākās regates kruīza

posms uz Stokholmu caur Alandu

salām. Kruīza posmā notiek daļēja

apmaiņa komandu starpā, tā ir ie-

spēja tuvāk iepazīt gan citus ku-

ģus, gan citu tautu parašas. 1999.

gada regatē uz «Spaniel» jau būrē-

ja divi meksikāņu kadeti, tādēļ arī

šogad Mariehamnā speciāli palū-

dzām, ka gribētu mainīties tieši ar

«Cuauhtemoc» vīriem. Reisa komi-

teja piekrita un atkal nosūtīja uz

«Spaniel» vienu meksikāni. Un te

nu jādod vārds Silardam Kamer-

grauzim - vienīgajam latvietim,

kurš uz dažām dienām kļuva par

Meksikas kadetu.

«Uz «Cuauhtemoc»gribētāju bi-

ja ļoti daudz, visus nemaz neņēma.

Pateicoties «Spaniel» aktivitātēm

Helsinkos, «Cuauhtemoc»kapteinis

izvēlējās burātāju no mūsu jahtas.
Komanda pavadīja mani līdz pašam

kuģa klājam. Uz kuģa kāpu ar zinā-

mām bailēm: vai es varēšu sevi liet-

derīgi izmantot uz šāda kuģa? Bija

morāls satraukums - kā tas būs:

viens latvietis starp 270 meksikā-

ņiem, tā nav joka lieta! Uz kuģa ma-

ni sagaidīja dežurants, ierādīja ma-

nu koju, gulēju trīsstāvu gultu rin-

das otrajā stāvā. Starp citu, otrā rin-

da tika ierādīta arī visiem pārējiem

klātpienākušajiem no citiem kuģiem
- 2 krieviem, 3 poļiem un 2 dāņiem.

Mums visiem izsniedza formas

džemperus, siltās jakas un cimdus.

Pēc dažām stundām visus sasauca

uz klāja, jo vizītē uz kuģa bija iera-

dusies Somijas prezidente. Vieska-

detus nostādīja atsevišķā rindā uz

komandtiltiņa kopā ar virsniekiem,

pārējie kadeti uz klāja. Prezidente

pamāja ar galvu meksikāņu kade-

tiem, bet ar jūrniekiem no citiem ku-

ģiem sasveicinājās, personīgi snie-

dzot roku. Katrs nosauca savu vār-

du un valsti. Prezidente izstaigāja

visu kuģi, tas viss kopā aizņēma ap-

mēram pusstundu. Pēc prezidentes

aiziešanas mums izsniedza «Cuauh-

temoc» cepurītes. Kadetu kapteinis

viesjūrniekiem jautāja: «Kā sauc ta-

vu kuģi?» Katrs centās atbildēt, no-

saucot kuģi, no kura viņš bija iera-

dies. Kadetu kapteinis paskaidroja,
ka no šī brīža mūsu kuģis saucas

«Cuauhtemoc».

Tūlīt pēc tam arī devāmies ceļā.

Tas bija kaut kas fantastisks! Mek-

sikāņi dziedāja, mūs pavadīja sim-

tiem jahtu, sajūta bija neaprakstā-

ma. Kuģis salutēja ar lielgabalu.
Viens lādiņš iestrēga, to pa ceļam

mēģināja dabūt ārā. Tā kā biju ieda-

līts strēlniekos, iejaucos šajā ope-

rācijā. Redzot, ka meksikāņi netiek

galā, paskaidroju, ka tā var palikt

bez pirkstiem. Lādiņu neizvilkām, ti-
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ka uzkārts brīdinājums, lai lielgaba-
lu neviens neaiztiek.

Burāšana

Kad bijām izbraukuši jūrā, mūs

sasauca un sadalīja pa maiņām.

Mana maiņa bija no 4.00 līdz 8.00 rī-

tos un vakaros. Man nebija nekādu

konkrētu pienākumu, skatījos, ko

kurā brīdī darīja meksikāņi un cen-

tos darīt to pašu. Visas komandas

tiek dotas ar bocmaņa svilpīti. Ko-

mandas aprakstītas speciālā rokas-

grāmatā, kas ir izdalīta katram jūr-
niekam. Tās jāpārzin perfekti, jo,

piemēram, pēc komandas 10 cilvēki

dodas raut vienu galu un ja trīs no

viņiem aizies uz otru pusi, nekas ne-

sanāks. Falles irtik daudz, ka es ap-

brīnoju, kā viņiem nesajūk, jo katrai

fallei ir savs signāls. Pirms starta es

biju uzkāpis mastā līdz pirmajai rā-

jai, tas varētu būt ap 15 m augs-

tumā, un sapratu, ka mana vieta to-

mēr ir uz klāja...

Nākošajā dienā mēs mainījām
halzi, tas notika tikai vienreiz. Uz

klāja tika sasauktas visas 3 maiņas

un pēc bocmaņa svilpiena sākām

visas buras pārvilkt no viena stā-

vokļa uz otru. Pirmie divi mēģināju-
mi bija neveiksmīgi, jo buras tika

Pagrieztas, bet kuģis nesagriezās
kursa maiņai nepieciešamajā leņķī,

vējš burās neiepūta. Nācās buras

Pārvilkt atpakaļ, uzņemt ātrumu un

sākt visu no sākuma. Manuprāt,
halzes maiņa aizņēma apmēram

Pusotru stundu.

Man ļoti laimējās, ka biju maiņā

4.00 - 8.00, jo 6.30 bija brokastis,

13.00 pusdienas, 18.30 vakariņas.
Visās 3 ēdienreizēs bija pupiņas pi-
Paru mērcē, rīsi. Kartupeļus dabū-

jām tikai pēdējā dienā. Katrā ēdien-

reizē bija gaļas gabals, pārpiparots
līdz nesamaņai. Katrā ēdienreizē iz-

dzēru pa 3x200 g sulu, lai dzesētu

slāpes. Kafiju un tēju varēja dabūt

visu laiku tādā kā pašapkalpošanās
bārā par brīvu. Tur bija arī visādi

saldumi, bet tie jāpērk par naudu.

Pirms iebraucām Stokholmā, bi-

ja 3 stundu lekcija par apkārtējo ak-

vatoriju, par Zviedriju, tās kultūru,
zviedru paradumiem. Kaut arī spāņu

valodu nepārvaldu, klausījos ar lielu

interesi. Lekciju, kuru bija sagata-

vojuši paši kadeti, klausījās arī visi

kuģa virsnieki, kapteini ieskaitot.

Pirms ieiešanas ostā kadeti cītī-

gi spodrina visus misiņa izstrādāju-

mus. Es domāju, ka tas jādara tikai

kadetiem, bet kad gājām iekšā Stok-

holmā, pie šī darba pielika arī visus

viesus, spodrinājām kādas 2 stun-

das. Pucēju misiņu kopā ar pārē-

jiemkadetiem, kad pamanīju arī mū-

su jahtu. Meksikānis, kurš bija uz

«Spaniel», tobrīd sēdēja uz jahtas

klāja un neko nedarīja. Tad gan man

sagribējās atpakaļ uz «Spaniel»...
Ar to es gribēju teikt, ka visur ir jau-

ki, bet mājās vislabāk!»

Tā kā Rīga būs 2003.gada rega-

tes otrā posma starta osta tāpat kā

šogad Stokholma, Rīgas brīvostas

pārstāvis Haralds Apogs un es arī

devāmies uz Stokholmu. Jahtu un

šoneru flote bija izvietota ideālā

vietā - pašā pilsētas centrā pie ka-

raļa pils, turpat bija izvietotas arī

alus teltis, suvenīru kioski, Stokhol-

mas ostas un pilsētas muzeja sten-

di. Lielie burinieki bija izvietoti tālāk,

publikai, lai apskatītu visu floti, nā-

cās rēķināties ar diezgan garu pas-

taigu. Starp lielo burinieku un jahtu
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Burāšana piestātni bija izvietota viena no ko-

mandu sacensību vietām, tur notika

kāpšana mākslīgajā klinšu sienā,

rāpšanās pa virvēm, minigolfs. Salī-

dzinot Rīgu ar Gdaņsku, Helsinkiem

un Stokholmu, var teikt, ka jebkurā

no izvēlētajiem tauvošanās varian-

tiem Rīgā visi dalībnieki būs izvieto-

ti kompaktāk un apmeklētājiem ēr-

tāk apskatei.
Ar līdzīgu mērķi kā mēs Stokhol-

mā bija ieradies arī Sanktpēter-

burgas vicegubernators admirālis

V.Grišanovs. lelūdzām viņu un Stok-

holmas regates biroja darbiniekus

uz «Spaniel». Apspriedām iespēja-

mo sadarbību ar Stokholmu, rīkojot

Sanktpēterburgā un Rīgā 2003.gada

regati. Cita starpā admirālis atzinīgi

novērtēja ideju par Rīgas jubilejas
alu un teica, ka parto būtu vērts pa-

domāt arī Pēterburgai, gatavojoties
savai jubilejai.

Regates otrajā sacensību pos-

mā 430 jūdžu distancē Stokholma -

Flensburgā «Spaniel» vadīja kaptei-

nis Māris Grundmanis.Par šajā pos-

mā piedzīvoto atkal vārds Silardam.

«Stokholmā mums blakus stā-

vēja poļu «Tornado», mūsu konku-

rents cīņā par to, kurš pirmais fini-

šēs. lepriekšējā vakarā pirms buru

parādes mēs ar poļiem sarīkojām
«dziesmu karu» - vienu dziesmu

mēs, vienu poļi, tad atkal mēs, bet

poļi jau pēc trešās dziesmas apklu-

sa. Sākot otro etapu, lielākās bažas

man izraisīja tas, ka ar pusi no ko-

mandas es kopā nebiju burājis, ne-

zināju, cik spējīgi mēs būsim cīnī-

ties par uzvaru.

Startējām ļoti labi, līdz ar lielga-
bala šāvienu šķērsojām starta līniju

un pirmie izrāvāmies. Pirmā diena

pagāja ļoti mierīgi, gājām pilnām
burām. Naktī vējš pieņēmās, nācās

ierēvēt grotu un mainīt foku. Pirmo

ierēvēšanu izdarījām ideāli, nezau-

dējot laiku, kaut arī kopā to darījām

pirmoreiz.

Nākamā diena pagāja, burājot

2-3 m augstos viļņos. Pusdienas jau
vairs nevarējām normāli pagatavot,

jo gājām stipri uz kanti. Sagriezām

tomātus, gurķus, desu un maizi -

sausās pusdienas. Ap to laiku jau

viens bija «pieslēdzies pūtēju or-

ķestrim»... Tajā pašā dienā pieļā-

vām vienu pamatīgu kļūdu - par

daudz nokritāmies no ģenerālā kur-

sa, jo negājām cieši pie vēja tad,

kad vējš to atļāva. Pēc tam bija grū-
ti nokļūt atpakaļ īstajā kursā.

Trešās dienas rītā pēc sakaru

seansa uzzinājām, ka atpaliekam no

konkurentiem apmēram par 6-7

stundām. Turpinājām ceļu, galve-

nais bija finišēt. Kad līdz finiša līnijai

bija atlikušas kādas 20 minūtes, sa-

plēsām lielāko fokburu - genoa.Sa-

griezās un pieņēmās vējš, mainot

halzi, genoa aizķērās aiz zāliņa un

pārplīsa. Ātri nomainījām foku un

laiku nezaudējām. Tā kā es tobrīd

atrados pie stūres, man bija ļoti ne-

patīkami, ka pirms paša finiša esmu

«iebraucis grāvī».

Kad pēc finiša iegājām vienā no

Dānijas ostām, satikām tās jahtas,

kas jau bija finišējušas kādu stundu

pirms mums. Sapratām, ka esam

panākuši konkurentus. Galīgos re-

zultātus uzzinājām tikai Flensburgā.

Pie mums pienāca no reisa kontro-

les biroja un apsveica kā uzvarētā-

jus. Tad arī uzzinājām, ka esam pir-
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Meksikas kara flotes mācību šoneris «Cuauhtemoc»
- «Cutty Sark» flotes favorīts.

Ceram, ka redzēsim to Rīgas 800 gadu svinībās.

mie ne tikai savā klasē, bet arī kop-

vērtējumā. Protams, bijām priecīgi,
bet nolēmām uzvaru svinēt tikai tad,

kad saņemsim balvu.

Apbalvošanas ceremonijas kul-

minācija bija galvenās balvas -

«Cuttv Sark Trophv» pasniegšana.
Saskaņā ar regates tradīcijām to sa-

ņem nevis ātrākā jahta, bet gan ko-

manda, kura visas regates laikā pie-

rādījusī sevi kā draudzīgāko un at-

vērtāko un īstenojusi regates mērķi,

stiprinot draudzības saites starp da-

žādu zemju burātājiem. «Cuttv Sark

Trophv» saņēma «Cuauhtemoc», tā-

dējādi «Spaniel» komandai apbalvo-
šana kļuva par divkāršiem svētkiem.

Pēc balvu saņemšanas ieme-

tām kapteini Māri ar visām drēbēm

ūdenī. Pēc tam Māris sagrūda ūdenī

pārējos.

No visām ostām, kurās biju, vis-

labāk man patika Mariehamnā. Tā

kā Mariehamnā ir maza pilsēta, tur

tādi lieli svētki nav tik bieži kā Hel-

sinkos vai Stokholmā. Pilsēta bija

ļoti gatavojusies. Vienlaikus notika

arī retro auto salidojums, pa pilsētu

braukāja kādi 50 vecie autiņi. Vaka-

ros notika dažādi koncerti. Sajūta

bija tāda, it kā pazīstama kompānija

būtu aizbraukusi uz kempingu - vi-

sur bija burātāji.»

Otrajā posmā startēja 60 dalīb-

nieki. Latvijas jahtu rezultāti: «Spa-
niel» — 1 .vieta C II klasē, 1 .vieta kop-

vērtējumā, «Anita» - 3.vieta C 111

klasē, s.vieta kopvērtējumā, «Spar-
ta»-6.vieta C 111 klasē, 11 .vieta kop-

vērtējumā. Jāatzīmē, ka «Sparta» fi-

nišēja otrā aiz poļu «Tornado», jah-

tas, kas daudzkārt izcīnījusi balvu
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kā pirmais finišu sasniegušais da-

lībnieks. Diemžēl laika pārrēķina
sistēma neļāva iegūt augstāku vie-

tu. Bet ar to jārēķinās, arī «Spaniel»
komanda pēc galīgo rezultātu izzi-

ņošanas Helsinkos bija sašutusi: kā

tad tā, mums trešā vieta, bet otrā

vieta jahtai, kas finišēja apmēram

20 stundas pēc mums!

Pārrēķinu sistēma nebija skaid-

ra arī citiem. «Anitas» kapteinim Ar-

nim Mežulim, kurš daudzus gadus

organizējis Latvijas jahtkluba rega-

tes, pēc šī gada reisa ir vairākas kri-

tiskas atziņas: «Laika pārrēķina sis-

tēma man liekas dīvaina un nesa-

protama, bet tā kā es to neizprotu,
vairāk arī nevaru komentēt. Skaidrs,

ka jāmaina komanda, ar vienu ko-

mandu visu regati izbraukt nevar,

pārāk ilgs laiks. Atrās laivas finiša

ostās gaida pārējos kādas divas

dienas, kuru laikā nekādi pasākumi
dalībniekiem nenotiek. Kapteiņiem

un jauniešiem pasākumi ir, «kuģa
vidusslānim» nav. Parādē meksikā-

ņi un citi burinieku jūrnieki iet uni-

formās, disciplinēti, tiešām kā parā-

dē, betdaudzi burātāji ķēmojas, mē-

tājas ar ūdeni. Nevar saprast - vai

tā ir parāde vai balagāns. Dažās os-

tās serviss stipri nosacīts, jo tas nav

normāli, ka trīs dienas iepriekš jā-

pierakstās uz veļas mazgāšanu. Bet

jauniešiem jau šī regate patīk, var

izdauzīties.»

Šī gada ostās redzētais atšķirī-

gais dalībnieku izvietojums, servisa

līmenis, piedāvātā komandu sporta

sacensību un koncertu programma

apliecina, ka veiksmīga regates flo-

tes uzņemšana ir iespējama tikai

tad, ja organizatori saprot - jābūt

izklaides iespējām komandām un

publikai, ērtam un pārskatāmam iz-

vietojumam. Flotes viesošanās tie-

šām kļūst par pilsētas svētkiem tad,

ja cieši sadarbojas pašvaldība, os-

ta un vietējie burāšanas entuziasti,

jo pēdējo pieredze noder, lai izpras-

tu komandu vajadzības un intere-

ses.

Pēc «Cuttv Sark» regates «Ani-

ta» un «Sparta» devās atpakaļ uz

Rīgu, bet «Spaniel» uz Rostoku, kur

piedalījās 10.burāšanas svētkos

«Hanse Sail». Šos svētkus organizē

«Hanzas birojs», kura darbinieki Rī-

gas pārstāvjiem bija izteikuši gata-

vību dalīties savā pieredzē. Diemžēl

ir vairākas būtiskas atšķirības starp

«Cuttv Sark» regati un «HanseSail».

Rostokā viss bija pakļauts publikas

interesēm, pa krastmalu klīda mil-

zums ļaužu, netrūka alus, desiņu,

suvenīru un koncertu. Dalībniekiem

netika organizētas ne ekskursijas,

ne sporta spēles, ne kopīgs dalīb-

nieku «tusiņš», kā tas vienmēr no-

tiek «Cuttv Sark» regatēs. Burātāji

vai nu iekļāvās publikā un tāpat klī-

da pa krastmalu, vai sūca alu uz sa-

vām jahtām. Izskatījās, ka daudzi

burinieki ieradušies Rostokā tikai

tādēļ, lai nopelnītu, jo nepārtraukti

vizināja pasažierus par 10 markām

stundā. Šī iemesla dēļ ISTA Reisa

komitejai ir noraidoša attieksme

pret Rostokas festivālu. Protams,

katrai pilsētai ir tiesības rīkot dažā-

dus festivālus, bet šaubos, vai Ros-

tokas pārstāvji būtu mums īstie pa-

domdevēji.
To spilgti apliecināja svētku lai-

kā notikusī «Grossegler-Regatta»,

kurā 3 klasēs startēja tikai 27 dalīb-
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nieki. Jāatzīmē, ka Rostokā bija ie-

radušies vairāk nekā 100 burinieki

un jahtas, bet pārējie tajā pašā laikā

turpināja vizināt pasažierus vai lais-

kojās piestātnē. Starta laiks bija no-

likts, nerēķinoties ar vājo vēju, tādēļ
vairākkārt tika grozīts. «Spaniel»

šķērsoja finiša līniju kā absolūti pir-
mais dalībnieks. Tikai nākošajā die-

nā uzzinājām, ka regate pārtraukta,
jo organizatoriem bijis skaidrs, ka

vājā vēja dēļ lielākā daļa dalībnieku

noteiktajā laikā nespēs sasniegt fi-

nišu. Ja par starta atlikšanu tika pa

rāciju ziņots vācu un angļu valodās,

tad par regates pārtraukšanu orga-

nizatori uzskatīja par nepieciešamu
paziņot tikai vācu valodā. Diemžēl

šo valodu mūsu komanda nepārval-
da... Tomēr preses biļetenā bija no-

rādīts, ka mūsu klasē regates pār-

traukšanas brīdī līderis bijis cits da-

lībnieks. Kad «Hanse Sail» birojā

mēģināju atrast kaut vienu cilvēku,

kas spētu mums to izskaidrot, pēc

pāris stundu taujāšanas atmetu ar

roku. Komandas secinājums viens -

ja iznāk augusta sākumā būrāt ga-

rām Rostokai, var iegriezties, kādu

dienu atpūsties pirms mājupceļa,

bet speciāli braukt uz šo festivālu

nudien nav vērts.

Nezinu, kā citas Latvijas jahtas,
bet «Spaniel» komanda jau sākusi

gatavoties 2001.gada «Cuttv Sark»

regatei. Mēs labprāt turpinātu sa-

darbību ar «Latvijas Kuģniecību»,
kas mūs atbalstījusi visus šos trīs

gadus. Gūtie panākumi ir uzska-

tāms šīs sadarbības rezultāts - pie-

cos regates sacensību posmos, ku-

ros «Spaniel» piedalījies, ir izcīnītas

četras godalgotas vietas! Esam pil-
ni apņēmības nākošgad Ziemeļjūrā

apliecināt, ka šīm uzvarām nav bijis

gadījuma raksturs.

Uģis Kalmanis
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Andrejam Šulcam - 90!

A.Šulcs nācis pasaulē 1910.ga-
da 14.maijā Miķeļtornī (Pizē), Ol-

maņu mājās - senā līvu jūras-

braucēju un laivmeistaru dzimtā.

Darba gaitas uzsācis, palīdzot vec-

tēvam laivu būvē un kopā ar tēvu

ejot jūrā.

Pēc vidējās izglītības iegūšanas

1930.gadā iestājies Latvijas Mākslas

akadēmijā un 1938.gadā ar diplom-
darbu «Rīga» absolvējis prof. V.Pur-

vīša meistardarbnīcu.

Jau studiju gados A.Šulcs uzsā-

cis latviešu un līvu tradicionālās

kultūras mantojuma apzināšanu un

zvejniekciemu etnogrāfisko vērtību

izpēti. Bijis arī viens no mākslinieku

biedrības «Zaļā vārna» dibinātājiem.

1939.gadā iesaukts aktīvajā karadie-

nestā, dienējis Zemgales artilērijas

pulka jātnieku baterijā.
Pēc kara A.Šulcs turpina et-

niskās kultūras un vēstures piemi-

nekļu apzināšanu un, rūpējoties par

to saglabāšanu, dibina Ventspils

vēstures muzeju, kļūstot arī par tā

pirmo direktoru (1945-1965). 1962.

gada 3.jūnijā sāk darboties A.Šulca

dibinātais Jūras zvejniecības brīv-

dabas muzejs Ventspilī. 1970.gada

22.aprīlī pēc A.Šulca ieceres z/s

«Uzvara» teritorijā pie Lielupes iete-

kas jūrā tiek likts pamatakmens Rie-

tumu baseina zvejnieku brīvdabas

muzejam-parkam.
No 1980.gada A.Šulcs atsācis

aktīvu radošo darbību. Gleznu iz-

stādes, kuru galvenā tēma ir jūra,

jūras vīri un dzīve pie jūras, skatī-

tājus priecējušas nevien Latvijā, bet

arī Igaunijā, Somijā, ASV un Kanā-

dā. Kopš Līvu Savienības atjaunoša-

nas 1988.gadā A.Šulcs ir tās Vecajo

padomes loceklis.

Par nopelniem Latvijas labā An-

drejs Šulcs 1997.gada 2.maijā apbal-

vots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Apsveikumi
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ApsveikumiHarijam Fersteram -80!

Jubilārs dzimis 1920.gada 14.ok-

tobrī Rīgā, tālbraucēja kapteiņa un

Rīgas ostas ierēdņa ģimenē. Harijs
beidzis Krišjāņa Valdemāra jūrskolu
1944.- pēdējā tās pastāvēšanas ga-

dā, pēc tam kopā ar tēvu devies uz

Zviedriju. 1958.gadā viņš absolvējis

Gēteborgas jūrskolu un bijis kaptei-
nis uz zviedru rēderejas tvaikoņiem.

Pēc aiziešanas pensijā dzīvo Gēte-

borgā, pēc Latvijas atbrīvošanās pa-

laikam apciemodams arī dzimteni un

līdz viņas nāvei arī māsu Ernu

Zubovu Engurē.
Savulaik sadarbojies ar Latvijas

Jūrniecības vēstures arhīvu ārze-

mēs un Jūrniecības vēstures kopu

Latvijā. Būdams Rīgā, sirmais kap-
teinis neaizmirst iegriezties arī Rī-

gas vēstures un kuģniecības muze-

jā.
Noveļam valdemarietim Harijam

Fersteram možu garu un labu vese-

lību!
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Vēstures

lappuses Pirms 150 gadiem dzimuši...

Jirgensons Jānis

(1849.5.V1M932.25.X11)

Ilggadējs Rīgas ostas locis un

loču komandieris.

Dzimis Bolderājas pagastā; pēc

83 mūža gadiem turpat (tagad gan

pagasts pievienots Rīgai) arī miris.

Loču amatā J.Jirgensons uz-

ņemts 1871.gadā, bet 1890.gadā kļu-
vis par loču komandiera palīgu.

1905.gadā 56 gadu vecumā Jirgen-

sonu ieceļ par Rīgas ostas loču ko-

mandieri. Ja neskaita divus I.pa-

saules kara gadus, kad viņš ir locis

Petrogradā, J.Jirgensons šajā ama-

tā bijis līdz sava mūža pēdējiem
Ziemsvētkiem.

Raibajā loča mūžā viņš devies

reidā pretim kuģiem sākumā mazā

buru kuģītī, bet vēlāk motorlaivā vai

nelielā, nepilnus 20 m garā tvaikonī-

tī, kas uz priekšniecības ierosināju-

mu nosaukts viņa vārdā: Loc-ko-

mandir Jirgenson. Kuģītis gājis bojā
kara gados.

Jānis Jirgensons ievedis Rīgas

ostā arī kuģus ar kronētām perso-

nām - 1910.gada vasarā Nikolaja II

tvaika jahtu Štandart, bet 1929.gadā
zviedru karakuģi ar karali Gustavu V.

Krievijas goda pilsonis J.Jirgen-

sons apbalvots ar Krievijas impēri-

jas, Zviedrijas un Somijas ordeņiem

un Triju Zvaigžņu ordeni.

Arvis Pope

Breikšs Jānis

(1850.23.X-1915.21.VIII)

Izcils jūrskolotājs un jūrniecības
darbinieks. Mangaju jūrskolas - lie-

lākās Krievijas impērijā - izveidotājs

un vienīgais priekšnieks. Miris, sa-

ņemot ziņu par jūrskolas nodeg-

šanu.

Dzimis Vecpiebalgā tirgotāja ģi-

menē. Gatavojies pedagoga karjerai
- nokārtojis draudzes skolotāja pār-

baudījumu, divus gadus mācījies

Baltijas Skolotāju seminārā.

Krišjāņa Valdemāra ietekmē nolē-

mis kļūt par jūrskolotāju un

1876.gadā absolvējis Hamburgas

jūrskolas kursu. Tajā pašā gadā viņš

piedalījies Mangaļu jūrskolas izvei-

došanā Vecmīlgrāvī un uzņēmies

tās vadību.

J.Breikša pieaicināti skolā dar-

bojušies izcili pedagogi, tostarp arī

ievērojamais astronoms Alfrēds Za-

gers.

J.Breikšs piedalījies kuģniecī-

bas sabiedrības Austra dibināšanā

un bijis viens no tās direktoriem.

Apbalvots ar Sv. Vladimira orde-

ni.

Jānis Breikšs sarakstījis darbus

Jūrnieka palīgs (1891), Deviācija jeb

vietīga novilkšana (1896), Kuģinieks

vadonisr (1902).

Arvis Pope
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Bandrevičs Ansis

(1850.18.11-1935.19.1X)

Latviešu jūrnieciskās publicisti-
kas izveidotājs, Triju Zvaigžņu orde-

ņa kavalieris. Vecumā zaudējis redzi

un miris trūkumā.

Dzimis Jaunsvirlaukas pagastā.

Būdams trūcīga saimnieka jaunā-
kais dēls - pastarītis -, viņš nolemj

kļūt par valsts ierēdni - telegrāfistu.

Apguvis šai profesijai nepieciešamo
franču valodu, A.Bandrevičs nokār-

to nepieciešamos pārbaudījumus un

iegūst cerēto kvalifikāciju. 1871.ga-
dā labo speciālistu pārceļ darbā uz

Maskavu, kur viņš iepazīstas ar

Krišjāni Valdemāru un nonāk tā ide-

ju iespaidā. 1887.gadā Bandrevičs

atvadās no materiāli nodrošinātā te-

legrāfista darba un pārceļas uz Rī-

gu, kur visus spēkus veltī žurnālisti-

kai un dažādu rakstu krājumu saga-

tavošanai. Līdz pat 1891.gada de-

cembrim viņš cieši sadarbojas ar

K.Valdemāru.

Līdz 1889.gadam A.Bandrevičs

strādā laikraksta Dienas Lapa re-

dakcijā, vēlāk avīzē Baltijas Vēstne-

s's, kurā izveido un vada jūrniecības

nodaļu. Šajā laikā viņš uzsāk Bal-

tijas Jūrnieku kalendāra un tā pieli-
kuma Jūrniecības rakstu krājums iz-

došanu. No 1897. līdz 1906.gadam

viņš vada populārā laikraksta Balss

Tirdzniecības un kuģniecības pieli-
kumu. Liels Bandreviča nopelns ir

nedēļas laikraksta Jūrnieks dibinā-

šana 1906.gadā. Līdz 1911.gadam

viņš ir arī avīzes galvenais redak-

tors.

A.Bandrevičs bijis viens no kuģ-

niecības sabiedrības Austra direk-

toriem, darbojies arī jūrnieku sav-

starpējās palīdzības biedrībā Enku-

r/sun Rīgas Latviešu biedrībā. I.pa-

saules kara laikā Krievijā vadījis

Baltijas bēgļu komitejas zvejnieku

un jūrnieku sekciju. Atgriezies Latvi-

jā, viņš turpina jūrniecības populari-
zēšanu.

No Anša Bandreviča darbiem

vēl atzīmējami: Ārzemju ostu aprak-
sti un kuģu nodokļi (1894), Aizrādīju-
mi kuģu kapteiņiem, kā rīkoties kuģu
saduršanās gadījumos (1905), An-

glo-Russian-Lettish Marinē Dictio-

nary (1908), Mūsu senču zvejnieku
darbi uz jūras Indriķa hronikā un

tautas dziesmās (1926).

A.Bandreviča atdusas vieta

Meža kapos, kur 30.gadu beigās

pieminekli uzstādīja speciāli izvei-

dots fonds, mūsu dienās krāsaino

metālu zagļu apgānīta. Dzirdēta do-

ma par pazudušo vara detaļu atjau-
nošanu.

Arvis Pope
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Oto Brūvelis dzimis 1900. gada

8. septembrī Rīgā. Beidzis K. Val-

demāra jūrskolu, 1925. gadā ieguvis

kapteiņa kvalifikāciju. Kā labākais

absolvents apbalvots ar Rīgas Bir-

žas komitejs balvu - zelta pulksteni.
Braucis par kapteini uz tvaikoņa An-

drejs Kalniņš (1935-1940) un stūr-

mani uz tvaikoņiem Kokness (1929),

Krīvs (1930), Laima (1925), Aija

(1929-1930), Kurbads (1930-1933).

1941. gadā spaidu kārtā aizvests uz

PSRS, kur arī miris.

Inta Kārkliņa

Radiotelegrāfists Voldemārs

Einbergs (1900.g. 7.septembris -

1987.g. 26.decembris) uz Latvijas
tirdzniecības kuģiem nostrādāja 12

gadus. Radiotelegrāfista profesiju

viņš apguva kursos karadienesta

laikā Daugavpils sakaru rotā. Pēc

dienesta līdz 2.pasaules kara sāku-

mam V.Einbergs strādāja uz tvaiko-

ņiem Jānis Faulbaums, Andromeda,

Vizma, Paula Faulbaums, Sigurds

Faulbaums, Ausma(Ventspils), Rolfs

Faulbaums. Pēc kara Voldemārs

Einbergs jūrā vairs negāja un turpi-

nāja strādāt izvēlētajā profesijā
krastā - Rīgas telegrāfā. Vēlāk viņš

pārcēlās uz Api, kur bija telegrāfists

un elektriķis.

Ilze Bernsone

Pagājušā gada nogalē 100 gadi

apritēja latviešu kapteinim Mārti-

ņam Emkalnam. Viņš dzimis 1899.

gada 22.decembrī Kurzemē - Talsu

rajona Upesgrīvas pagasta Emkalnu

mājās. Pamtizglītību nākošais jūr-

nieks ieguva Kaltenes pamatskolā,
bet jau 16 gadu vecumā viņš sāka iet

jūrā. I.pasaules kara laikā M.Em-

kalns no Latvijas aizbrauca un pro-

fesionālu jūras zināšanu apguvi uz-

sāka Krievijā - Rostovā pie Donas,

kur uz laiku bija evakuēta Mangaļu

jūrskola. Pēc Latvijas brīvvalsts iz-

veidošanās un K.Valdemāra kuģu

vadītāju un mehāniķu skolas nodi-

bināšanas Mārtiņš Emkalns turpinā-

ja mācības šai jūrskolā. 1928.g. viņš

absolvēja Kuģu vadītāju nodaļu un

jau 1931.g. ieguva tālbraucēja kap-

teiņa diplomu. Pēc jūrskolas beig-

šanas M.Emkalns gāja jūrā uz Latvi-

jas Republikas tirdzniecības flotes

tvaikoņiem Everest, Sports, Katval-

dis, Skauts par 2. un 1. stūrmani, tad

Skauts kapteini. Sākoties karam

starp Padomju Savienību un Vāciju,

kuģi evakuēja uz Ļeņingradu, bet tā

vadītāju nosūtīja darbā uz Balhaša

ezeru, kur tālbraucējs kapteinis

strādāja par baļķu transporta posma

brigadieri. Pēc 2.pasaules kara

Mārtiņš Emkalns vadīja Latvijas

Valsts jūras kuģniecības kuģus. Viņš

bija tvaikoņu Sudrabu Edžus (agrāk

Everanna) un Jānis Rainis (agrāk
Everolanda) kapteinis. 1953.gadā
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notika LVJK reorganizācija un

M.Emkalnam nācās izvēlēties - do-

ties uz Ļeņingradu un turpināt strā-

dāt par kapteini vai palikt Latvijā un

jūru nomainīt pret krastu. Mārtiņš
Emkalns palika Latvijā un sāka strā-

dāt Rīgas ostā, no kurienes 1957.ga-
dā aizgāja pensijā.

Rīgas vēstures un kuģniecības

muzejā ziņas un materiāli par latvie-

šu kapteini nonāca 1973.gada aprīlī,
kad apciemojām sirmo jūrnieku viņa

dzīvesvietā Vecmīlgrāvī. Diemžēl

vairāk datu par viņu mums nebija. Šī

gada sākumā pienāca vēstule no

M.Emkalna dēla Arvīda Emkalna,

kurš dzīvo Amerikas Savienotajās
Valstīs netālu no Čikāgas. Ar viņa

palīdzību esam noskaidrojuši, ka

Mārtiņš Emkalns miris 1981.gada
30.novembrī Rīgā un apbedīts Vec-

mīlgrāvja kapos.

Ilze Bernsone

Eduards Frišenfelds dzimis 1900.

gada 18. septembrī Dundagā. Mā-

cījies Lubezeres jūrskolā, jūrnieka
gaitas uzsācis agri, braucot kopā ar

tēvu uz zvejas kuģiem. 1932. gadā K.

Valdemārs kuģu vadītāju un me-

hāniķu skolā ieguvis kapteiņa kvali-

fikāciju. 1924. gadā sācis strādāt uz

Latvijas Republikas Tirdzniecības

flotes velkoņiem, vispirms par kap-
teini uz m/b Indulis, vēlāk par 1.

stūrmani uz tvaikoņiem Percy(]227),

Zigurds (1930-1931), Daugava
(1935-1939) un 2. stūrmani uz tvai-

koņiem Lia (1927-1928), Abava

(1933-1935). 1940. gadā ieņēma kap-

teiņa vietu uz tvaikoņa Imanta.

Turpmākajos gados strādājis Vents-

pils ostā par loci un muitas priekš-
nieku. Miris 60. gados.

Inta Kārkliņa

Jēkabs Kaijaks dzimis 1900. gada
25. jūlijā Bolderājā. Pirmās zināšanas

kuģniecībā ieguvis Mangaļu jūrskolā,
beidzot I sagatavošanas klasi. 1922.

gadā iestājies K. Valdemāra jūrskolas

Kuģu vadītāju nodaļā. Mācoties ar

pārtraukumiem, jūrskolu beidzis 1932.

gadā. Tālbraucēja kapteiņa diplomu

ieguvis 1939. gadā. Braucis par 2.

stūrmani uz tvaikoņiem Daugava

(1926-1927,1934-1936) Kangars {1929

- 1930), Estoril (l933), par 1. stūrmani

uz tvaikoņiem Kangars (1930 - 1032)

un Gauja (1936 - 1941).

Aigars Miklāvs

Arvīds Vilhelms Kalniņš dzimis

1900. gada 19. jūlijā Vecmīlgrāvī. Jū-

rā sācis iet 1913. gadā. I pasaules
kara laikā braucis par jungu uz tvai-

koņa Georg Jope Kaspijas jūrā.
1920. gadā atgriezies Latvijā un ie-

stājies K. Valdemāra jūrskolas kuģu

vadītāju nodaļā. Mācoties ar pār-

traukumiem, jūrskolu beidzis 1927.

gadā. Kā labākais absolvents apbal-

vots ar Latvijas Kuģu īpašnieku sa-

vienības balvu - zelta pulksteni. Tāl-

braucēja kapteiņa diplomu ieguvis
1929. gadā. 20. gados braucis par

matrozi uz angļu tvaikoņiem. Par
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stūrmani sācis braukt 1925. gadā,

ieņemot 2. stūrmaņa vietu uz tvai-

koņa Daugava. Bijis kapteinis uz

tvaikoņiem Kaija (1928 - 1931), Kok-

ness(l922 - 1934). 1934. gada 5. sep-

tembrī tvaikonis Kokness ceļā no

Hulles uz Rīgu ar akmeņotu kravu

Dānijas Oselzundā uzbrauca sēklī.

Pēc kravas izdošanas Rīgā kuģis
vairs netika ekspluatēts. 1934. gada
decembrī Latvijas Jūras tiesa A.

Kalniņu atzina par vainīgu, izsakot

rājienu. A. Kalniņš bijis tvaikoņa

Kurbads pēdējais kapteinis (1935 -

1938). 1939. gadā ieņēmis 1. stūrma-

ņa vietu uz motorkuģa Hercogs Jē-

kabs. 1941. gada sākumā kopā ar

kuģu komandu atgriezies Latvijā, 2.

pasaules kara beigās izceļojis uz

Vāciju, bet ap 1949. gadu - uz Argen-
tīnu.

Aigars Miklāvs

Edmunds Ozols dzimis 1899. ga-

da 11. janvārī Rīgā. Bijis māceklis

Bolderājas mašīnu fabrikā (1914-

-1916), atslēdznieks Rēveles ostas

mehāniskajās darbnīcās (1919-

-1918), Rīgas Biržas komitejas kuģu
būvētavā (1919), seržants - mašī-

nists Latvijas krasta aizsardzības

eskadrā (1919-1921). 1922. gadā

strādājis par atslēdznieku Štrauha

un Kruņina kuģu būvētavā. Jūrā sā-

cis iet 1924. gadā. Nākošajā gadā ie-

stājies K. Valdemāra jūrskolas kuģu

mehāniķu nodaļas II klasē. Jūrskolu

beidzis 1929. gadā. leguvis II šķiras

kuģu mehāniķa diplomu (1930).

Braucis par 2. mehāniķi uz tvaikoņa

Leaside (1926 - 1927), par 3. un 2.

mehāniķi uz tvaikoņa Kurbads

(1928), 1. mehāniķi uz tvaikoņa Kaija

(1929 - 1930). 1930. gadā sācis strā-

dāt par skolotāju K. Valdemāra jūr-
skolā. Vadījis praktiskos darbus

tvaika un iekšdedzes dzinēju mācī-

bā. Šo amatu ieņēmis līdz jūrskolas

likvidācijai 1944. gadā. Līdztekus

tam bijis mācību kuģa Jūrnieks me-

hāniķis (1942).

Aigars Miklāvs

Georgs Pukše dzimis 1900. gada
8. martā Rīgā. 1925. gadā iestājies K.

Valdemāra jūrskolas Kuģu vadītāju

nodaļā. Jūrskolu beidzis 1931. gadā.

Tālbraucēja kapteiņa diplomu iegu-
vis 1933. gadā. Braucis par 2. stūr-

mani uz tvaikoņiem Skrunda ( 1929 -

1930), Skauts (1931 - 1932), Sports

(1933 - 1934). Miris 1935. gada 15.

aprīlī.

Aigars Miklāvs

Artūrs Fridrihs Skulte dzimis

1900. gada 29. septembrī Rīgā. Jūrā

sācis iet 1916. gadā. Beidzis Manga-

ļu jūrskolas 111 sagatavošanas klasi.

1922. gadā iestājies K. Valdemāra

jūrskolas Kuģu vadītāju nodaļā. Mā-

coties ar pārtraukumiem, jūrskolu
beidzis 1932. gadā. Tālbraucēja kap-

teiņa diplomu ieguvis 1934. gadā.

Braucis par 2. stūrmani uz tvaikoņa

Margarete (1929 - 1931), par I-

stūrmani uz tvaikoņiem Donator
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(1931), Helēna Faulbaums (1932 -

1935)
,

Paula Faulbaums (1935 -

1936) , Sigurds Faulbaums (1936 -

1939), KrimuIda (1939 - 1940). 1940.

gadā bijis LPSR jūras un upju kuģ-
niecības uzņēmumu nacionalizāci-

jas komitejas loceklis, vēlāk kuģnie-
cības firmu «Brāļi Zēbergi un bied-

ri», «P. Dannebergs», tvaikoņu Rau-

na un Turaida koprēderejas, tvaiko-

ņu Krimulda un Sigulda koprēdere-

jas pilnvarnieks. Bijis Latvijas Valsts

Jūras kuģniecības Kadru daļas

priekšnieks (1940 - 1941,1945). 1945.

gada 12. novembrī nogalināts ģime-

nes strīdā.

Aigars Miklāvs

Leonīds Slaucītājs dzimis 1899.

gada 10.aprīlī Jaunlaicenes pagas-

tā skolotāja ģimenē. Mācījies Val-

kas reālskolā, 1916.-1918.g. Krievi-

jas Jūras ministrijas gardemarinu
klasēs Pēterburgā, pēc tam neilgi
bijis virsnieks Krievijas kara flotē

Klusajā un Ziemeļu Ledus okeānā.

Piedalījies Latvijas Brīvības cīņās,

līdz 1921.gadam dienējis krastu aiz-

sardzības eskadrā un Dau-

gavgrīvas krasta artilērijā. Pēc de-

mobilizēšanās beidzis Latvijas Uni-

versitātes matemātikas fakultāti un

specializējies ģeofizikā. Bijis LU do-

cents. Jūrniecības departamenta
uzdevumā veicis ģeomagnētiskos
un hidroloģiskos pētījumus Baltijas
jūrā. No 1937.gada L.Slaucītājs bijis

Latvijas ģeogrāfijas biedrības

Priekšnieks. Daudzu zinātnisku un

Populārzinātnisku darbu autors, la-

sījis lekcijas ārzemju, t.sk. ASV uni-

versitātēs.

LSlaucītājs nopietni pievērsies
arī mūzikai - 1933.gadā absolvējis

Latvijas Konservatoriju. Komponējis

dziesmas, kā arī noorganizējis LU

Prezidiju konventa simfonisko or-

ķestri.

2.pasaules kara beigu posmā

L.Slaucītājs atstājis Latviju. Pirmos

pēckara gadus uzturējies Vācijā un

strādājis Hamburgas jūras observa-

torijā un Baltiešu universitātē.

1948.gadā pārcēlies uz Argentīnu un

20 gadus bijis profesors Laplatas

universitātē. Šajā laikā L.Slaucītājs

vadījis arī ģeomagnētiskos pētīju-

mus Antarktīdas ekspedīcijā. Vēlāk

profesors pārcēlies uz dzīvi Austrā-

lijā un bijis docētājs Sidnejas, Hava-

jas un Johanesburgas universitātēs.

Miris Leonīds Slaucītājs 1971.gada

12.septembrī Sidnejā.

Arvis Pope

Pauls Sokolovs dzimis 1899. ga-

da 5. jūlijā Krievijā. Beidzis Mangaļu
skolas 111 sagatavošanas klasi. 1920.

gadā iestājies K.Valdemāra jūrsko-

las Kuģu vadītāju nodaļas II klasē.

Mācoties ar pārtraukumiem, jūrsko-
lu beidzis 1930. gadā. Tālbraucēja

kapteiņa diplomu ieguvis 1931. ga-

dā. Braucis par 2. stūrmani uz tvai-

koņiem Krimulda (1930), Dagmar

(1932), Johanne(1932), Katie (1933 -

1935), Lucy(]B3s), par 1. stūrmani uz

tvaikoņa Albi(l93l).

Aigars Miklāvs
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Arvīds Odris dzimis 1900. gada
5. decembrī Valkā. Jūrā sācis iet

1918. gadā. 1920. gadā iestājies K.

Valdemāra jūrskolas Kuģu vadītāju

nodaļā. Mācoties ar pārtrauku-

miem, jūrskolu beidzis 1932. gadā.

Tālbraucēja kapteiņa diplomu iegu-
vis 1933. gadā. Braucis par 2. stūr-

mani uz tvaikoņa Horn(1926 - 1927),

par 1. stūrmani uz tvaikoņa Fernde-

ne(l927 - 1928). 1928. gada 5. martā

kuģis ar koku kravu ceļā no Rīgas

uz Antverpeni pie Mērsraga tika sa-

spiests ledū un nogrima. Komanda

izglābās, vēlāk braucis par pirmo
stūrmani uz tvaikoņiem Naiga (1928

- 1929), Astra (1929 - 1931), Ausma

(Rīga) (1931 - 1939), par kapteini uz

tvaikoņa Gaisma (1941). Pēc 2. pa-

saules kara bijis Latvijas Valsts jū-

ras kuģniecības tvaikoņa Feodosija

kapteinis (1946).

Aigars Miklāvs
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Pirms 100 gadiem
Īss ieskats 1899.gada avīzē «Baltijas Vēstnesis»

07.01 (datumi norādīti pēc vecā

stila)

...no 1899.gada I.janvāra sākot

arī Jelgavā ieviests Pēterburgas

laiks, kurš Jelgavas laikam 27 minū-

tes priekšā.

09.01

Kristapa Kolumba trūdi novesti

Seviļā un nolikti katedrālē līdz tam

laikam, kad tiks gatavs piemineklis.

14.01

Šodien Rīgas ostā atradās 14

tālbraucēji, no kuriem lielākā daļa

drīz būs pielādēti. Visvairāk tiek uz-

ņemti lini (priekš Anglijas) un labība.

19.01

Pagājušu naktī Totlebena bulvā-

rī vairākām laternām noskrūvēti

Auera degļi.

18.01

Katros 1000 litros (813 stopos) jūras ūdeņa atrodas 0,006 grami
(1/2000 lotis), t.i.apmēram par 3/4 kapeikām zelta. Visa jūras zelta vērtība

būtu 5838 biljoni marku. Nožēlojami tikai, ka līdz šim brīžam vēl pavisam
vājas cerības iegūt šo bagātību.
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20.01

Pie visas lielās nelaimes, caur

kuru spānieši pazaudēja beidzamo

zemes stūrīti Amerikā, nu ir pienā-
kusi klāt jauna: uz Spāniju pārves-

tie Amerikas uzgājēja Kolumba

trūdi neesot īsti. Uz Sevilju pārves-

tie trūdi varbūt esot Kolumba dēla

atliekas. Vēstures akadēmija Mad-

ridē to zinot gluži labi, bet tai ne-

esot diezgan dūšas, lai atklātu

švindeli.

22.01

Daudz Rīgas dzērienu pārdota-

vas veicina netiklību un ļoti manīgi

prot izvairīties no atbildības. Patei-

coties pilsētas valdes gādībai, alus

bodēs cieši noliegts pieturēt paklī-
dušas sievietes. Nu paklīdušās sie-

vietes sāka parādīties jo vairāk vī-

nūžos.

Izpostītā pontonu tilta izlaboša-

na izmaksāšot ne mazāk kā 60.000

rubļu.

27.01

Muižnieks Polubojarinovs apsū-

dzējis Tambovas pilsētas vadību,

prasīdams 600,- rbļ. atlīdzību par vi-

ņa zirgu, kurš kādas pilsētas galve-
nās ielas dubļos bija dabūjis galu.
Tiesa nolēma, ka pilsētas valdei mi-

nētā summa jāmaksā .

28.01

No Doles ziņo, ka tur izceļoties

mazs miests. Vieta pie Ķekavas grī-

vas jau senāk bijusi apbūvēta (baz-

nīca, pagasta nams, bērnu saņem-

šanas nams, trīs krogi, zemnieku

māju ēkas). Tagad tur uzcelta aptie-

ka, preču spīķeri un kantori un ce-

turtā preču pārdotava.

Tirdzniecības ostu ierīkošanas

komisija pastellējusi priekš Rīgas

ostas jaunu ledus lauzēju 400 indi-

katīvu spēku. Tvaikonis tiks pagata-

vots no mīksta tērauda.

29.01.

Kuģu īpašniekus un būvētājus

darām uzmanīgus uz Baltijas Domē-

nu valdes sludinājumu par koku pār-

došanu iz kroņa mežiem kuģu un lai-

vu būvēšanas nolūkiem. Šī pār-

došana notiek bez vairāksolīšanas

un ievērojami atvieglina kuģu būvei

noderīgu koku iegūšanu.

30.01

Daugavas tilta jautājums nu at-

kal jo dzīvi nodarbina visu rīdzinie-

ku prātus. Pēc tam, kad pontonu

tilts neparedzētā brīdī laimīgi aiz-

peldējis uz jūras pusi un abus Dau-

gavas krastus savieno vienīgais

dzelzceļa tilts, vairāk desmit tūksto-

šiem rīdzinieku radušās vislielākās

neērtības un liela laika un naudas

tērēšana.

Te ir nepieciešami kas darāms,

bet darāms pamatīgi, ne uz vienu vai

divām dienām. Otra pastāvīga tilta

mums vajag.

05.02

Uz Baltijas ostām būs Sibirijas

dzelzceļam liels iespaids, kā tas

jau tagad no biržu komiteju gada

pārskatiem par tirdzniecību ar ār-

zemēm noredzams. Kad šis dzel-

zceļš nāks pilnīgi gatavs, domā-

jams, ka Baltijas ostām viņš pieve-
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dīs jaunu dzīvību tirdzniecībā ar ār-

zemēm.

06.02.

No Kalnamuižas (Dobeles apr.)

ziņo, ka 25.janvārī sasnigušais

sniegs atkal nokusis un iestājies mī-

līgs pavasara laiks. Daždien jau dzir-

dama cīruļu dziedāšana un pavēnī

augļu kokiem plaukst pumpuri.

13.02

Eiropas kuģniecības valstīs ko-

ka zēģelkuģu būve ātri iet mazumā

un arī koka kuģu apdrošināšana ār-

zemēs iet uz beigām. Bet laikam šo

nepatīkamo stāvokli mūsu kuģu
īpašnieki mācēs novērst caur to, ka

tie nopietnāk spiedīsies ierīkot savu

kuģu apdrošināšanas biedrību.

16.02

Rīgas ostā valdot nepiedzīvots
klusums. Viens pats tvaikonis esot

precēm piekravājams. Liels pulks

ostas strādnieku stāvot bez dar-

ba.

18.02

Nākošā nedēļā padpalkavnieks

Nikolajs Pavlovičs Asteļovs revidē-

šot Rīgas, Mangaļu, Ainažu un

Ārensburgas jūrskolas.

20.02

No Pēterburgas ziņo: Baltijas

ostu kuģu īpašnieki iesniegšot fi-

nanču ministrijai lūgumu, lai dibina

speciālu augstāku jūrniecības un

kuģu būves skolu.

06.02

Daugavas tilta lietā kāds iesūtītājs aprādot par derīgu plānu par tuneļa

rakšanu pa Daugavas dibena apakšu.
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22.02

Finanču ministrija sākusi izstrā-

dāt projektu, pēc kura kabotāžas ku-

ģiem būtu atļaujams preces iekravāt

un izkravāt nevien dienu un nakti,

bet arī svētdienās un svinamās die-

nās.

25.02

No Ainažiem ziņo, ka Pēterbur-

gas ķeizariskās kuģniecības biedrī-

bas zaru biedrībai Ainažos svētdien,

14.02. notikusi otrā sapulce, kura se-

višķi spriedusi par biedrības nama

celšanu. J.Veides kungs biedrībai

dāvinājis 400 kvadrātasis lielu ze-

mes gabalu košā vietā.

26.02

Šinīs dienās Rīgā sagaida milzī-

gu ledus lauzēju kuģi «Jermaku» .
Tas ir būvēts Anglijā - viņa lielums

ap 8.000 tonnu, mašīnām ap 10.000

zirgspēku.

02.03

Liels meteors aizvakar vakarā

īsi pirms pulksten 10 Rīgā redzēts

laižamies pa gaisu un izplatījis tādu

gaismu, ka ēkas tapušas apgaismo-

tas. Domā, ka meteors nokritis Rīgas
tuvumā.

Lielā Maskavas ielā atrasts sle-

pens margarīna (mākslīgā sviesta)

krājums. Vainīgie apcietināti.

08.03

No Helsingforsas ziņo, ka 28.02

vakarā redzētais meteors nokritis

Borgas tuvumā pie jūras krasta, sa-

dragādams ledu un kādu metru dziļi

iesizdamies mālu zemē. Meteora

caurmērs esot 3 m.

13.03

Tirdzniecības un rūpniecības

departaments izlaidis izskaidrojumu,

ka rūpniecības ietaisēm nav brīv sa-

15.03

Komisija, kura

izstrādā jautājumus

cīņā ar alkoholismu,

vienprātīgi nolēmusi,

ka, raugoties no

fizioloģijas redzes

stāvokļa, tagdējā 40

grādu stiprā degvīna

vietā vajadzētu
ievest tikai 30 grādu
stipru degvīnu.
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vu strādnieku algas aizmaksāt ar

precēm, bet tikai ar naudu.

20.03

Upju kuģu obligatoriskas apdro-
šināšanas ieviešana esot gaidāma,

ja ceļu ministrija šim aizkustinātam

jautājumam piekristu.

24.03.

Liepājnieks Ernsts Molls uz Vāci-

jas tvaikoņa «Bulgaria» kalpojis kā

trešais oficieris. Briesmu nelaimes

gadījumā, kas šim kuģim uzbrucis,

Molls izturējies kā īstens varonis, par

ko Vācijas ķeizars viņu apbalvojis ar

«Kroņa ordeņa» IV» šķiru un Ham-

burgas senāts ar nopelnu medaļu.

26.03

Telegrafēt bez drāts mēģināja

starp Franciju un Angliju no Vimerē

pie Bulonas uz Sout Forlendi (32 an-

gļu jūdzes). Mēģinājumu vadīja Mar-

koni, bezdrāts telegrāfa izgudrotājs.
Panākumi bijuši stipri apmierinoši.

01.04

Visās Krievijas jūrskolās ieviesī-

šot ārpus speciāliem priekšmetiem

arī visvairāk vajadzīgus vispārīgas

izglītības un tirdzniecības mācību

priekšmetus.

08.04

Jūrmalas peldu vietu namu

īpašniekiem visi namu spodrināša-

nas, trotuāru nokārtošanas, aku iztī-

rīšanas darbi līdz 15.04. jāpabeidz.

09.04

Liepājas jūrskolas priekšnieks

Dāls paaugstināts par kolēģiju pa-

domnieku.

15.04

Gribēdama

Daugavā

pavairot lašus,

Krievijas

zivkopības un

zvejniecības

biedrība

ielaidīšot

šogad Daugavā
50. 000 jaunus

lasēnus.
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10.04

Ledlauža «Jermaka» būvētājs
admirālis Makarovs nodomājis Krie-

vijā ierīkot sevišķu fabriku, kur būvēt

ledus lauzējus tvaikoņus.

Rīgas kuģniecību Rīgas tirdznie-

cības valde no šās dienas(10.aprīļa)

nosacījusi par iesāktu.

22.03

No Pēterburgas: Ar nākamo ga-

du stāsies spēkā likums par kuģnie-

cību, pēc kura tiesības braukt starp

Krievijas iekšējām ostām par kap-

teiņiem uz tirdzniecības kuģiem at-

vēlētas tikai Krievijas pavalstnie-

kiem.

-24.04

Uz ārzemēm pieprasīto koku

skaits, kas iešot caur Rīgas ostu,

sniegšoties pie 15.000 plostiem. Se-

višķi lieli pieprasījumi būšot pēc

kap-baļķiem un kantētām brusām.

30.04

Pēterburgas, Varšavas un Rīgas
banku iestādes dabūjušas atgādinā-

jumu, lai piesargoties Krievu-Balt-

ijas vagonu fabrikas akciju ziņā, jo

no tām esot parādījušies viltoti eks-

emplāri, kuri ļoti mākslīgi izstrādāti.

07.05

Liepājas muitas valde izsludina,

ka 10.maijā pulkst. 10 no rīta pie Vir-

13.05.

Grāfi Heinrihs un Alfrēds Kaizerlingi dibinot jaunu uzņēmumu zem no-

saukuma «Lielās klusās jūras valzivju un zivju zvejotāju akcijonāru biedrī-

ba»
,

ar 1,5 milj. rubļu lielu pamatkapitālu.
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genes vairāksolīšanā pārdošot bojā

gājušā vācu kuģa Sophia Catherina

takelāžu un vraku.

15.05

Murmaņu piekrastē atvēršot šā-

gada jūnija mēnesī jauno Katrīnas

ostu.

18.05

Pēterburgas vācu avīzē atrodas

pārspriedums par mūsu tautieša Jo-

zefa Vītola jaunāko kompozīciju
(kvartets stīgu instr. G-dūrā. 0p.27).

Pārspriedējs ļoti uzteic šo kompozī-

ciju, apzīmēdams jaunā apdāvinātā

skaņu dzejnieka pirmo darbu daiļās

kambarmūzikas laukā par visai lai-

mīgu ķērienu.

21.05

Ķeizariskās kuģniecības biedrī-

bas Ainažu nodaļa, atzīdama A.Ban-

dreviča kunga pūliņus tēvijas kuģ-
niecības laukā, 20.aprīlī pilnā sapul-
cē ievēlējusi to par savu korespon-

dējošo locekli.

02.06

Negaisa laikā Spānijā ledus bijis

Madrides ielās 10 cm augstā blāķī.

Daži krusas graudi svēruši līdz 1/2

mārc. Raža izpostīta, lapas no ko-

kiem kā nocirstas. Dažās vietās

dzelzceļa vilcieni nevarējuši tikt uz

Priekšu.

03.06

Rīgā ietaisīšot jaunu ostu, Dau-

gavā elevatora tuvumā.Ostu ietaisī-

šot 26 pēdas dziļu, tā tad visi kuģi
varēšot pieiet taisni pie tās vietas,
kur stāvēšot dzelzceļa vagoni, ku-

ros taisni ielādēšot preces no ku-

ģiem.

Rīgas ostā šodien atrodas ap 100

kuģu, to starpā arī vairāki buru kuģi.

09.06

Šajās dienās caur Odesu uz tā-

liem austrumiem aizceļojuši 41 vīrs

no Igauņzemes un 33 vīri ar ģime-

nēm no Vidzemes. Kādas 30 verstis

no Vladivostokas viņi izvēlējuši de-

rīgu vietu zvejnieku ciema dibināša-

nai. Tīkli un citi zvejniecības rīki aiz-

gājējiem bijuši līdzi.

14.06

No Skultes ziņo, ka reņģu zveja

ar vadiem top mūsu jūrmalā ar katru

pavasari neienesīgāka. Daudzi sā-

kuši zvejot ar murdiem, kas neprasa

tik liela cilvēku spēka.

17.06

No Pēterburgas. Jūras ministri-

ja nodomājot ostas pilsētās dibināt

sevišķas pārbaudītāju komisijas, kur

pārbaudīt personas, kuras iestājas

dienastā uz kuģiem un tvaikoņiem

par matrožiem vai par zemāko pie-
nākumu izpildītājiem.

21.06

Zelta pulksteni ar ķēdi Zieme-

ļamerikas Savienoto Valstu prezi-

dents dāvinājis kuģniecības sa-

biedrības «Austra» kuģa Linda

Morgenroden kapteinim Jānim

Ādamsonam par nopelniem pie

bojā gājušā Amerikas kuģa Volus-

ta ļaužu glābšanas 18.03.1896.ga-
dā.'
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02.07

Feniksa fabrikā tagad būvējot

preču vagonus priekš Sibirijas

dzelzceļa. Vagonus netaisot vis no

koka, bet no dzelzs ar logiem.

05.07

Angļu rezerves flotes mobilizē-

šana uz lielajiem manevriem tagad
iesākusies. Pie šiem manevriem

ņem dalību ne mazāk par 120 ku-

ģiem. Flotes rezerve savācās Ports-

mutā. Visi oficieri un zaldāti (ap 7000

cilv.) gulēja vecās laivās, kurtie bija
kā siļķes sablīvēti.

07.07

Pienākošā vietā esot aizkusti-

nāts jautājums par kuģu nodokļu at-

ņemšanu no komunālvaldes un no-

došanu kronim, pie kam šo nodokļu

ievērojama daļa nolemta Rīgas os-

17.06

Pilsētas

kanāls,

neievērojot
visus

kanalizācijas

darbus, kas

valdei izmaksā

milzīgas

summas, tā kā

tā ir pārklāts ar

biezu gļotu un

puvumu kārtu,

kas izplata

riebīgu,
veselībai kaitīgu
smaku.

tas izlabošanai.

13.07

Kā iz šās dienas sludinājumiem

redzams, tvaikonis Dagmar izbrauks

sestdien, 17.jūlijā uz Runo salu. Da-

rām caur šo tos savus cien. lasītājus

uzmanīgus, kuri vēlētos izpriecāša-

nās dēļ līdz braukt.

15.07

Daugavas regulēšanu augšpus

Rīgas līdz Vitebskai « Duna-Zeitung»

atzīst priekš Rīgas tirdzniecības par

ļoti vajadzīgu.

20.07

Iz Honolulu ziņo, ka 14.jūlijā tur

bijusi briesmīga zemes trīcēšana.

Līdz ar to notikusi arī stipra uguns

vemšana. Kādas 200 cilvēku dzīvī-

bas gājušas bojā.
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21.07

lekšlietu ministrija izskaidrojusi,
ka iestājoties tiklab valsts un privātā,
kā arī kara dienestā, citticībniekiem

zvērasts jānoliek Krievu valodā.

26.07

Zemkopības un domeņu minis-

trija nodomājot Baltijas guberņu jūr-
malas apgabalos aprobežot Kroņa

mežu pārdošanu, vietējiem kuģu bū-

vētājiem par labu, lai kuģu būvētā-

jiem derīgie koki netiktu pārdoti uz

ārzemēm.

02.08

Kronštatē 27.jūlijā iesvētīta bak-

terioloģijas stacija pretmēra seruma

izgatavošanai.

05.08

No dzimtenes zēģelkuģu flotes

I.pusgadā atradušies ārzemju brau-

cienos kādi 183 kuģi: 129 Austrumu,

Ziemeļu un pa daļai Vidusjūras

braucienos, 13 Baltajā jūrā, 29 Ame-

rikas ūdeņos, 11 Vakar-lndijas sa-

lās, 1 Āfrikā.

11.08

Maskavā dibinājoties biedrība,

kura cīnīšoties pret netiklību. Tā

saukšoties par« Sieviešu likteņa uz-

labošanas biedrību».

13.08

Ventspils ostai gaidāma spoža

nākotne. Tas izskaidrojams ar to, ka

tagad ar jauno dzelzceļu Ventspils

stājas tiešā sakarā ar Maskavu un

Ribinsku. Osta, protams, tiek izbūvē-

ta plašā mērā.

20.08

Mangaļu jūrskolas nama būve,

kuram nesen lika pamata akmeni,

03.08

Suņu ķērāji no 26.jūlija līdz 2.augustam saķēruši 42 suņus, kuri apkārt

blandījās.
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virzās naigi uz priekšu. Kad šis nams

nāks gatavs, tā būs visglītākā ēka vi-

sā tajā apgabalā.

23.08

Līdz 19.augustam pie Rīgas at-

brauca 1209 kuģi, to starpā 1040

tvaikoņi un 169 buru kuģi, un no Rī-

gas 1173 kuģi aizbrauca.

25.08

Liepājas tvaikoņu braukumu

biedrība savu pirmo Glazgovā būvē-

to tvaikoni nosaukusi par Financmi-

nistri Vitti. Kuģis nolemts preču ve-

šanai uz tālā austruma ostām.

02.09

Rīgā sastādījusies komiteja, ku-

ra nodarbojas ar rūpniecības un

amatniecības izstādes sarīkošanu

1901.gadā kā Rīgas 700 gadu pastā-

vēšanas gadā. Izstāde nodomāta

pēc iespējas lieliska.

03.09

Pa Liepājas ostu 1898.gadā iz-

vests uz ārzemēm 580.474 pudu

smalkā cukura un rafinādes.

06.09

Mangaļu jūrskolas priekšnieks
Breikšs paaugstināts par štatsrātu

(no 15.01.1899).

Ainažu jūrskolas priekšnieks

Raudseps paaugstināts par štatsrā-

tu.

Rīgas osta arī ņems dalību pa-

saules izstādē, kas nākošu vasar

tiks sarīkota Parīzē. Līdz ar 13 foto-

grāfijām uz Parīzi tiks nosūtīts kāds

akvareļzīmējums, kurš rāda, kāda

musu osta izskatījusies priekš 50 ga-

diem.

07.09.

Ķeizara dārzā naktī no sestdie-

nas uz svētdienu neģēļi banānesko-

kus, kuri stāvēja restorācijas ēkas

priekšā, nogriezuši gandrīz līdz sa-

knēm.

14.09

Koku lādiņu fraktis Rīgas ostā

pavisam gļēvas un kuģi jūtas pie-

spiesti pieņemt lādiņus par zemām

cenām.

17.09.

Francijas Bonapartes familija

bija sapulcējusies Turinā uz politis-

ku apstākļu apspriešanu. Tika no-

lemts uzsākt naigāku rīcību, lai Or-

leanas hercogs nenodzītu Bonapar-

tes dzimumu pavisam pie malas.

23.09

Slavenā Krievu gleznotāja Ve-

reščagina bilžu izstāde Rīgā tapšot

atklāta 3.oktobrī lielās ģildes telpās.

30.09

Rīgas ostas valdes pagaidu noli-

kumi pagarināti līdz 1900.gada B.jū-

nijam. Pēc šiem nolikumiem valde

priekš saviem izdevumiem dabūšot

25.000 rubļus par gadu.

01.10

Naktī uz 30.septembri no buru

kuģa Marta Marija kajītes izzagti

kapteinim Pēterim Kleinam piederīgi
sešēji svārki, mētelis, sudraba kaba-

tas pulkstenis, kompass, apavi un

daži svarīgi dokumenti.
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-05.10

Mazs dārziņš drīzumā tiks ierī-

kots uz Rātūža laukuma ap artēzisko

aku, virs kuras atrodas bruņinieka
tēls.

06.10

No Tveras ziņo, ka lielā snieg-
puteņa laikā (naktī uz 27.septembri)
vairāk personas nosalušas. Police-

jai jau otrajā dienā pēc vētras 8 no-

salšanas atgadījumi bijuši zināmi.

Kamanu ceļš pilsētā pastāvējis vai-

rāk dienu.

07.10

Hamburgā, 7.10 kara kuģi Kari

der Grosse ūdenī laižot, ķeizars Vil-

helms teica runu, kurā izskaidroja,
ka Vācu flotes vajadzība Vācijā tikai

pamazām atzīta, jo partijas nodarbo-

jušās ar veltīgām ķildām.

09.10

Krievu kara kuģis Kompass aiz-

vakar iebrauca Rīgas ostā. Kompa-

sa galvenais uzdevums ir - apgādāt

Baltijas jūras bākas ar visādām va-

jadzībām.

12.10

Rīgas eksportostas būves pro-

jekts, par kuru ceļu ministris, Rīgu

apmeklēdams, bija interesējies, ša-

jās dienās nodots ceļu ministrijas in-

ženieru konferences pārbaudīšanai.

18.10

Parīzes pasaules izstādes laikā

noturēšot visvisādus kongresus, sa-

30.09

Rīgā esot bieži

sastopami viltoti 20

kap.gabali. Tie esot

nespodrā pelēkā
krāsā un ar kļūdaini
iztēlotu ērgli.
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pulces un sacensības. Tagad esot

dibināta arī sacensība sievietēm

skaistuma ziņā.

25.10

Iz Dinkirchenes ziņo, ka Kalē jū-

ras spraugā plosījusies briesmīga

vētra un notikuši vairāki nelaimes

gadījumi.

30.10

Tā kā pēdējās dienās Daugavas

augšgalā bijuši stipri lietus gāzieni,
tad ūdens šinī upē ir krietni cēlies.

Pateicoties tam no Vitebskas atplu-
dināti uz Rīgu 15 plosti lielu baļķu. La-

ba daļa no šiem kokiem tiks izlietota

priekš otrā pilsētas teātra celšanas.

09.11

Pa degšanas laiku uz tvaikoņa
Patria Vācijas konsuls Portorikā

05.11

«Šodien pie Rīgas

slepenpolicijas atvēra

antropometrisko biroju,

caur ko noziedzniekiem-

recidīvistiem vairs nebūs

iespējams slēpties zem

sveša vārda. Katrs

«izmērītais» tiks sīki jo sīki

aprakstīts un «ievests

grāmatā» .

Diplass, kurš atradās starp pasažie-

riem, uztraucās tik stipri, ka nomira.

11.11

Ventspils, kā rādās, ar laiku taps

par diženu tirdzniecības un rūpnie-
cības pilsētu, to liecina viņas ātrā

pieaugšana. 1897.gada ļaužu skaitī-

šanā saskaitīti 7132 iedzīvotāji, bet

tagad panākts, ka Ventspilī dzīvo

11.396 cilvēki.

13.11

Baumas par gaidāmo pastardie-

nu arvien vēl negrib apklust, un ga-

dās diezgan vieglprātīgu ļautiņu, kas

tām tic. Šodien tad nu būtu tā pēdī-

gā «pastardienas gaidīšana».

19.11

Kijevā 15.novembrī pīkst. 11 va-

karā pie zenita parādījās kāds ko-
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mets, spoža strīpa ar mirdzošu bum-

bu vidū. Komētu varēja redzēt kādas

2 stundas ilgi.

18.11

Oktobra mēnesis ir bijis ļoti

grūts priekš mūsu kuģu braucieniem

no Rīgas uz Angliju. Daži kuģi Angli-

ju sasnieguši tikai pēc 30-45 dienām

brauciena.

20.11

Latviešu barka Golgāta , kaptei-
nis Ernests Lasis, s.oktobrī atstājis

Anglijas ostu Šields un nācis ar ogļu

lādiņu uz Rīgu, bet līdz šai dienai nav

nekādas vēstis par minēto kuģi.

27.11

Kuģu būvētājs un īpašnieks Vi-

ljams Vebbs Ņujorkā nomiris aizviņu

pirmdien 83 gadu vecumā. Vebbsbi-

jis viens no ievērojamākiem kuģu

būvētājiem, kurš uzbūvējis vairāk

nekā 150 kuģu, it īpaši daudz koka

kuģu.

07.12

Jauns Rīgas pilsētas plāns pat-

laban iznācis. Plānā uzņemta arī Rī-

gas apkārtne ar ievērojamākām fab-

rikām, kuru pavisam 93 atrod uz plā-

na. It sevišķi uz plāna ievērots Ķīšu

ezara apgabals.

15.12

Glābšanas rīki, kuri kādu laiku bij noņemti no pilsētas kanāla malas,

tagad atkal nostādīti parastās vietās.
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08.12

Anglijas ķēniņiene Viktorija, sa-

ņēmusi ziņu par ģenerāļa Bullera

nelaimīgo kauju pie Tugelas upes

(Transilvānijā), dabūja no raudāša-

nas krampjus, tā ka apkārtnei tikai

ar mokām izdevās apmierināt

augsto kundzi. Visi galma svētki un

dzīres atlikti uz nenoteiktu laiku.

11.12

Ziemsvētku tirgus butkas uz Es-

planādes laukuma jau iesāktas sa-

likt.

13.12

Šorīt dzelzceļa brauciens, kas

nāca no Bolderājas uz Rīgu, loko-

motīves maitāšanās dēļ pie Nordeķu

stacijas apstājās, kādēļ nokavējās

arī citi braucieni pa šo līniju.

20.12

1901.g. beidzas koncesija, kas

izdota Bella kompānijai uz telefonu

eksploatēšanu vairākās Krievijas

pilsētās, arī Rīgā. Jācer, ka pēc tam

telefona eksploatēšanu kronis ņems

pats savās rokās, pēc kura gadīju-

ma tiks pazemināta abonēšanas

maksa.

23.12

Rīgas jubilejas izstādes komite-

ja izsludina konkurenci izstādes ēku

un dārzu ietaises plānu izgatavoša-
nai. Par labākiem plāniem izsolītas 3

prēmijas: 300, 200 un 150 rbļ. lielas.

24.12

Vecai godājamai ķēniņienei Vik-

torijai nav uz mūža beigām tā miera,

kāds pēc mūža pūliņiem būtu nopel-

nīts. Izcēlās pret viņas gribu karš, un

tagad nāk nepatīkami notikumi viens

pēc otra. Aizvakar bija ielaižama

ūdenī jahta, kura nestu ķēniņienes

un viņas sen mirušā laulāta drauga
vārdu: Victoria andAlbert, bettā ap-

gāzās uz sāniem un laikam vairs ne-

būs uzdabūjama augšā par ņipru jū-

ras peldētāju.

27.12

«Rossija» atstāsta N.Baranova

domas, kuras slavenais ģenerālis iz-

sacījis jautājumā « Kāda flote Krievi-

jai vajadzīga?» Sarunas pamata un

gala domas bijušas šādas»: 1 bruņu

kuģis ir ļaunums, 2 - vēl lielāks ļau-

nums, bet ja to ir vēl vairāk, tad tā ir

tīra zemes labklājības izpostīšana.»

29.12

Kad svinams gaidāmā 20.gadu

simteņa iesākums? Zem šāda virs-

raksta «Baltijas Vēstneša» Nr. 289

š.g. bija nodrukāts raksts, kurā bija

ieteikts skaitīt 20.gadu simteni no

1.01.1900.gadā. Nevarēdams nekā-

dā ziņā augšminētām domām pie-

krist, gribu izteikt savas domas.

Vismazākais veselais skaitlis ir

1. Nulle nav skaitlis, tā izpilda vietu,

kur skaitļa nav. Tādēļ nevar būt ne-

kāds «O.gads pēc Kristus piedzimša-

nas»... Ja mēs iesāksim nākošu ga-

du simteni ar 1900.gadu, tad būsim

to iesākuši 358 dienas ātrāk kā tas

patiesībā ir. Nekāda nelaime caurto

nevar notikt, ja 1900.gadu skaita par

20.gadu simteņa iesākumu, bet tas

viņš tomēr nebūs. Cilvēku vārdi ne-

var patiesību apgāzt.
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Latvijas jūrniecības vēsture pēc
2. pasaules kara

Pirms
diviem gadiem Rī-

gas vēstures un kuģnie-
cības muzejs un apgāds

«Preses nams» ar Latvijas Kuģu

īpašnieku asociācijas atbalstu iz-

deva enciklopēdiju Latvijas jūr-
niecības vēsture 1850-1950, kas ir

pirmais apkopojošais darbs par

latviešu jūrniekiem, jūrniecības

darbiniekiem, kuģiem, kuģniecī-
bas organizācijām, jūrskolām, os-

tām un bākām. Latvijas Grāmatiz-

devēju asociācijas konkursā en-

ciklopēdiju atzina par mūsu valsts

skaistāko 1998.gada grāmatu. Lat-

vijas jūrniecības vēsture pamudi-

nāja kuģniecības organizāciju

pārstāvjus un vēsturniekus turpi-
nāt darbu.

Pēc 2.pasaules kara latviešu

jūrniecība beidza pastāvēt, tā kļu-
va par PSRS jūras transporta sa-

stāvdaļu un tika pakļauta Maska-

vas resoriem. 80.gadu beigās sā-

kās nacionālās jūrniecības atjau-
nošana. Pēckara gadi un tiem se-

kojošie notikumi kuģniecībā pakā-
peniski jau kļūst par vēsturi. Ne-

daudzajos rakstos, kas publicēti
līdz Trešās atmodas sākumam,

Latvijas PSR kuģniecības iestādes

un to darbība ir apskatīta frag-

mentāri un tendenciozi, bet pētī-

jumi par Latvijas jūrniecību Pa-

domju Savienības atkārtotas oku-

pācijas periodā un Latvijas Re-

publikas atjaunošanas laikā nav

veikti, nav pieejami arī apkopoti
materiāli par kuģniecības iestā-

dēm, ostām, profesionāliem jūr-

niekiem un jūrniecības darbinie-

kiem.

1999.gada nogalē Latvijas Ku-

ģu īpašnieku asociācija un Rīgas

vēstures un kuģniecības muzejs
noslēdza līgumu par jaunas encik-

lopēdijas Latvijas jūrniecības vēs-

ture pēc 2.pasaules kara sagata-

vošanu. Kuģniecības vēsturnie-

kiem veicot šo darbu galvenais
uzdevums ir saglabāt un izvērtēt

jūras valsts neseno pagātni. Grā-

matu plānots veidot kā Latvijas

jūrniecības vēsture 1850-1950'tu-

rpinājumu, saglabājot iepriekšējā
darba struktūru, izdevējus, redak-

torus un mākslinieku. Tā iecerēta

35 autorlokšņu apjomā (I.daļai bi-

ja 25 a/l), ar melnbaltiem un krā-

sainiem attēliem, tekstu latviešu

valodā, bet kopsavilkumiem an-

gļu, krievu un vācu valodā.

1999.gadā darba grupa izstrādāja

enciklopēdijas satura projektu,
kuru darba gaitā būs iespējams

precizēt, labot un papildināt. Ce-

rot uz jūrniecības gadagrāmatas

lasītāju atsaucību un līdzdalību

enciklopēdijas uzrakstīšanā publi-

cējam mūsu izstrādāto satura

projekta variantu.
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Enciklopēdijas
LATVIJAS JŪRNIECĪBAS

VĒSTURE PEC 2.PASAULES

KARA satura projekts

Informatīvais materiāls par 55

pēckara gadiem būs sakārtots trīs

daļās (neskaitot ievadu, rādītājus,

kopsavilkumu un literatūras sarak-

stu). Tajās iekļautie šķirkļi tiks publi-
cēti alfabētiskā secībā.

lEVADS. ApkopojoSs raksts par jūr-
niecību Latvijā no 2.pasaules kara bei-

gām līdz grāmatas iznākšanas laikam.

I KUĢNIECĪBA.
• Kuģniecības organizācijas

-valsts un pašvaldības,

-uzņēmēji, uzņēmējsabiedrības un

asociācijas, kuras tās apvieno;

-kuģu reģistra un apdrošināšanas sa-

biedrības;

- sabiedriskās organizācijas utt.

• Ostas

-Latvijas ostas no 1944.gada līdz

neatkarības atjaunošanai un atjau-

notajā Latvijas Republikā;

-Rīgas osta;

-Ventspils osta;

-Liepājas osta;

-mazās ostas (Pāvilosta, Roja,

Mērsrags, Engure, Lielupe, Skulte,

Salacgrīva) utt.

• Izglītība
-jūrniecības mācību iestādes Latvijā

no 1944. līdz 1989.gadam:

-augstākās jūrniecības mācību iestā-

des PSRS, kurās mācījās Latvijas
PSR iedzīvotāji;

-Latvijas Jūras akadēmija un tās fi-

liālesutt.

• Hidrogrāfiskais un glābšanas die-

nests, robežapsardze v.c.

-bākas un navigācijas aprīkojums,

kuģu satiksmes vadības centri;

-ostas kapteiņa dienests;

-loči;

-mērījumi un karšu sagatavošana;

-PSRS robežapsardze un teritoriālo

ūdeņu kontrole mūsu dienās utt.

•Kuģu būve un remonts

-Bolderājas Kuģu remonta rūpnīca;

-Mangaļu kuģu remonta rūpnīca;

-Rīgas kuģu remonta rūpnīca;

-Tosmares Kuģu remonta rūpnīca;

-citi Latvijas kuģu būves un remon-

ta uzņēmumi.

•Jūrnieku tiesību un veselības aiz-

sardzība

-jūrnieku darbā iekārtošanas biroji;
-arodbiedrības;

-veselības apdrošināšana;
-ārstniecība (a/s Latvijas Jūras me-

dicīnas centrs v.c.) utt.

• Jūras zvejniecība

-zvejniecības nozares pārvalde un

organizācija padomju periodā;
- jūras zveja pēc neatkarībasatgūša-

nas utt.

• Jūrniecības likumdošana

•Jūrniecības materiāluun datu krā

tuves

-muzeji, arhīvi, fondi, privātās ko-

lekcijas;
-tehniskā un uzziņu literatūra utt.

• Jūrniecība literatūrā, mākslā un

masu mediju atspoguļojumā

-jūrniecības tēma latviešu daiļlitera-

tūrā un mākslā;

-periodiskie izdevumi, radio un TV

raidījumi utt.

• Latvijas Republikas Jūras spēki
• Burāšanas sports Latvijas PSR un

Latvijas Republikā
• Dažādi

-jūrnieku kongresi un sanāksmes;

-zvejnieku un jūras svētki;

-formas tērpi utt.

II KUĢINIEKI.
• Profesionāliejūrnieki

-Latvijas PSR un Latvijas Republi-
kas kuģu kapteiņi, vecākie mehāni

ķi un citi vadošie speciālisti (ar

darba stāžu šai amatā ne mazāku
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par 10 gadiem);

-ārzemju kuģu kapteiņi un vecākie

mehāniķi - latvieši utt.

• Kuģniecības organizāciju un iestā-

žu vadītāji
•Ostu priekšnieki, ilggadēji ostu

kapteiņi, loči un glābšanasdienestu

vadītāji
•Latvijas jūrniecības mācību iestāžu

vadītāji un ievērojamākie pasniedzē-

ji
•Kuģu būves un remonta uzņēmu-

mu vadītāji
• levērojamākie Latvijas PSR un

Latvijas Republikas zvejniecības or-

ganizāciju vadītāji un zvejas kuģu

kapteiņi (ar darbastāžu šai amatā ne

mazāku par 10 gadiem)
' Jūrnieku arodbiedrību un veselības

aizsardzības iestāžu vadītāji
•Latvijas Republikas Jūras spēku

ievērojamākie virsnieki
• Jūrniecībaskultūras iestāžu vadītā-

ji, niarīnisti, vēsturnieki v.c.

111 KUĢI
• Latvijas PSR ostām pierakstītie un

Latvijas Republikai piederošie tirdz-

niecības kuģi
• Lielākie un ilgāko laiku ekspluatē-
tie Latvijas PSR un Latvijas Repub-
likas zvejas kuģi
• Ostu flote (nozīmīgākie ostu tlotes

kuģi)
• Latvijas Republikas Jūras spēku
kuģi
' PSRS Zivsaimniecības ministrijas
mācību kuģu Baltijas vienību buri-

nieki
- Sedovs, Krūzenšterns u.e.

' Mācību kuģi
1 Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā uzbū-

vētie prāmji - ledlauži utt.

RĀDĪTĀJI
• Personu rādītājs (alfabētiskā secībā

sakārtoti personu vārdi)

-enciklopēdijā minētās personas

(norādot lappusi);

-personas, kuras atbilst publicēšanas

kritērijiem, bet par kurām nav izde-

vies iegūt ziņas atsevišķam šķir-
klim (norādot dzīves datus un izglī-

tību).

• Kuģu rādītājs (alfabētiskā secībā sa-

kārtoti kuģu vārdi)

-enciklopēdijā minētie kuģi (norādot

lappusi);

-kuģi, kas atbilst publicēšanas kritē-

rijiem, bet par kuriem nav izdevies

iegūt ziņas atsevišķam šķirklim

(norādot būves gadu, īpašnieku un

galvenos tehniskos datus).

KOPSAVILKUMI angļu, krievu un

vācu valodā.

AVOTU UN LITERATŪRAS

SARAKSTS

Līdz ar koncepcijas un satura

projekta izstrādi tika uzsākta encik-

lopēdijas sagatavošana. To uzrak-

stīt, rediģēt un nodot publicēšanai

plānots līdz 2002.gada aprīlim, bet

izdot 2002.gada jūnijā. Aizvadītā ga-

da laikā ir izstrādāti paraugraksti un

anketas- aptaujas lapas trīs pamat-

daļu šķirkļiem - personām, kuģiem,
iestādēm. Pirmajā darba etapā vēs-

turnieki pārsvarā darbu veic arhīvos

un iestāžu personāla daļās, lai iegū-

tu informāciju par profesionāliem

jūrniekiem un jūrniecības darbinie-

kiem, ko vēlāk varēs precizēt un pa-

pildināt, tiekoties ar šiem cilvēkiem.

Strādājot pie enciklopēdijas manu-

skripta, mūs mazāk interesē atmiņu

stāstījumi un piedzīvojumi, bet gal-
venokārt biogrāfiskie dati un ziņas

par darbu uz kuģiem, kuru skaits

daudziem kapteiņiem un mehāni-

ķiem pārsniedz vairākus desmitus..

Ja jūrniekam būs piemirsušies
daudzie gadskaitļi un kuģu secība,
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talkā nāks iepriekš iegūtie dati.Daļa

kuģu vadošā personāla, kas jūrā gā-

ja pēc 2.pasaules kara, vairs nav

starp dzīvajiem, citi aizceļojuši no

Latvijas, ne visus Latvijā dzīvojošos

mums izdosies sameklēt. Šajos ga-

dījumos mēs ļoti ceram uz valsts jūr-
niecības veterānu atbalstu, kuri

mums varētu palīdzēt precizēt arhī-

vos iegūto informāciju un noskaid-

rot, kas noticis ar viņu darba bied-

riem pēc aiziešanas pensijā.

2000.gada pirmajā pusē Rīgas

vēstures un kuģniecības muzeja
darbinieki strādāja Latvijas valsts

arhīvos, Latvijas Kuģniecībā un tās

arhīvā, Latvijas Jūras akadēmijā un

tās personāldaļā, Latvijas Jūras ad-

ministrācijā, tās pamatstruktūrvienī-
bās un arhīvā, Latvijas Jūrniecības

fondā, Latvijas Zivsaimnieku asociā-

cijā un citur. Pateicamies visiem ie-

stāžu pārstāvjiem, kas palīdzēja ša-

jā darbā.

Enciklopēdijas veidošanākā au-

tori iesaistījušies arī mākslas vēs-

turnieki, kuri raksta par valsts ievē-

rojamākajiem marīnistiem, juristi -

speciālisti jūras likumdošanā v.c.

Ceram ka autoru un konsultantu

skaits turpinās pieaugt. Pašlaik ir

sagatavoti ap 600 rakstu un notiek to

rediģēšana, uzsākta vizuālā mate-

riāla (fotogrāfiju, shēmu, plānu v.c.)

atlase.

Manuskripta sagatavošanas

galvenais finansiālais atbalstītājs ir

Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija.

Grāmatas izdošanā ceram arī uz

daudzu citu organizāciju pieda-
līšanos. Pagājušā gada nogalē tika

nosūtītas ap 30 vēstules mūsu valsts

jūrniecības iestādēm. Tajās infor-

mējām par darba saturu, sagatavo-

šanas un izdošanas galvenajiem

etapiem un nepieciešamo finan-

sējumu. Šo un citu organizāciju ma-

teriālais atbalsts nodrošinātu to

pilnīgāku atspoguļojumu, garantētu

noteiktu bezmaksas grāmatu skaitu

pēc grāmatas iznākšanas, vajadzī-

bas gadījumā atbalstītāju pārstāvji
tiktu pieaicināti redkolēģijas darbā.

Enciklopēdija Latvijas jūrniecī-

bas vēsture pēc 2.pasaules kara va-

rētu kļūt par ievērojamu notikumu

mūsu valsts jūras transporta pagāt-

nes izpētē un palīdzētu saglabāt nā-

košajām paaudzēm nozīmīgu mūsu

valsts kuģniecības vēstures posmu.

Ilze Bernsone,

enciklopēdijas galvenā redaktore
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Jūrniecības liecību skaits pieaug

odienas jūrniecības ak-

tualitātes, gadiem ritot,

kļūst par vēsturi, un no tā,

cik daudz liecības par šo un iepriek-

šējiem gadsimtiem mēs savāksim un

saglabāsim, nākošās paaudzes

spriedīs un vērtēs mūsu darbu. Rī-

gas vēstures un kuģniecības muzeja

Latvijas kuģniecības vēstures noda-

ļā priekšmetu, dokumentu, fotogrāfi-

ju, jūras karšu un gleznu skaits ir

pieaudzis līdz gandrīz divdesmit trīs

ar pusi tūkstošiem. Ar katru jaunie-

guvumu ir saistīts kāda cilvēka, ku-

ģa, ostas, bākas vai jūrskolas vārds.

Kā katru gadu jaunus ekspo-
nātus dāvināja gan Rīgā, gan citās

Latvijas vietās un ārzemēs dzīvo-

joši cilvēki. Pērn no Limbažiem ti-

ka atvestas divu brāļu, tālbraucēju

kapteiņu Ernesta un Riharda Lašu

fotogrāfijas. Ernesta dēls Rai-

monds Lasis, uzzinot, ka muzejā

glabājas viņa tuvinieku biogrāfi-

jas, bet nav attēlu, uzdāvināja šos

uzņēmumus Latvijas kuģniecības

vēstures nodaļai. Ernests Lasis

(1891-1960) bija mācījies Ainažu

un Mangaļu jūrskolā, 1930.gadā

ieguvis tālbraucēja kapteiņa dip-
lomu un strādājis uz Latvijas Re-

publikas tvaikoņiem par stūrmani

un kapteini. Viņa brālis Rihards

Lasis (1895-1941) pabeidza Man-

gaļu jūrskolu, 1. pasaules kara lai-

kā -flotes praporščiku skolu. Lat-

vijas brīvvalstī viņš bija kara flotes

kapteinis, dienēja uz kara kuģa

Virsaitis un mīnu aizžogotājtralera

Imanta. R.Lasis bija apbalvots ar

Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura or-

deni, Latvijas Republikas atbrīvo-

šanas cīņu 10 gadu jubilejas pie-

miņas medaļu.

1998.gada aprīlī uz enciklopē-

dijas Latvijas jūrniecības vēsture

Tālbraucējs kapteinis Rihards Lasis

(1895-1941) 1930.gadaLiepājā.

Vēstures

lappuses
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1850-1950 ceļa sākuma svinībām

no Zviedrijas Latvijā ieradās tāl-

braucējs kapteinis Harijs Fersters.

Viņam līdzi bija dāvinājums muze-

jam -35 dokumenti, kas kādreiz

piederējuši 1990.gadā Stokholmā

mirušajam latviešu jūrniekam
Paulam Skultem. No 92 gadus ga-

rā mūža P.Skultem dzīvot dzimtenē

diemžēl iznāca tikai nelielu daļu.

Viņš dzimis Rīgā 1898.gada 24.au-

gustā. 1914.gadā bija nolemts ie-

stāties Mangaļu jūrskolā, bet sā-

kās 1. pasaules karš un P.Skulte

Tālbraucējs kapteinis Ernests Lasis (1891-

-1960) 1942.gadāDancigā.

kopā ar jūrskolu devās uz Krieviju
- sākumā uz Veļikije Lūkiem, tad

Rostovu pie Donas. No 1916. līdz

1918. gada janvārim viņš dienēja

Krievijas armijā, tad atgriezās
Rostovā pie Donas un sāka braukt

uz piekrastes buriniekiem Melnajā

jūrā, vēlāk arī Azovas jūrā. No

1919.gada rudens līdz 1920.gada

maijam viņš mācījās Mangaļu jūr-

skolā, kura tajā laikā atradās Ge-

lendžikā, bet rudenī kopā ar skolas

pasniedzējiem atgriezās Latvijā.
Šeit Pauls Skulte 1928.gadā kā la-

bākais absolvēja K.Valdemāra ku-

ģu vadītāju un mehāniķu skolas

Kuģu vadītāju nodaļu un līdz

1940.gada pavasarim strādāja par

Latvijas tirdzniecības flotes tvai-

koņu 2. un 1. stūrmani. 1940.g. ap-

rīlī viņš ar kuģi Vizma ienāca Gēte-

borgas ostā un visu turpmāko mū-

žu nodzīvoja Zviedrijā. Atmiņu no-

beigumā par Paulu Skulti Harijs

Fersters raksta «Ar savu neticami

labo atmiņu un lielo interesi jūr-
niecības jautājumos kapteinis
Skulte darījis daudz, lai latviešu

jūrniecības vēsture netiktu aizmir-

sta». Uz muzeju atceļojušie doku-

menti ļauj izsekot Paula Skultes

dzīvei un darbam. Pirmais no tiem

ir dzimšanas un kristīšanas aplie-

cība, ko 1898.gadā izdevis Rīgas

Mārtiņa draudzes mācītājs. Kolek-

cijā ir arī viena no tālbraucēja

kapteiņa pasēm - 1928.gadā Rīgas

prefektūras VII iecirknī P.Skultem

izdotā Latvijas Republikas pilsoņa

pase. Tomēr vairums rakstisko

materiālu attiecas uz jūrnieka gai-

tām. Daļa no tiem vēsta par mācī-

bām jūrskolā, piemēram, 1918. un
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1919. gadā izdotās

apliecības par

P.Skultes uzvedī-

bu, uzcītību un

sekmību Mangaļu

jūrskolā, dokumen-

ti par mācībām

K.Valdemāra kuģu

vadītāju un mehā-

niķu skolā, to skai-

tā arī par pēdējās,
ceturtās klases

beigšanu, kur no

19 atzīmēm 14 ir

teicamas, bet pie-
cas labas. Darbam

uz kuģiem Jauj iz-

sekot jūrnieka

braukšanas grā-

matiņas (uzrādīti

kuģi, to tonnāža,

kapteinis, no kura

līdz kuram laikam

un kādā amatā

strādāts). Pirmā

Paulam Skultem iz-

dota 1919.gada
14.oktobrī Novoro-

sijskas ostas pārvaldē, tai seka

Rīgas ostas zvērināta vateršauta

kurās ir atzīmes par
darbu uz Latvijas Republikas tirdz-

niecības flotes tvaikoņiem laika

Posmā no 1923. līdz 1940.gadam,
un pēdējā izdota Stokholmā un

vēsta par gaitām uz zviedru ku-

9iem no 1949. līdz 1961.gadam.
Vērtīgs ir jebkurš no uzdāvināta-

jiem dokumentiem, bet muzejam
īpaši nozīmīgs ir tālbraucēja kap-
teiņa diploms. To 1931.gada 20.no-

vembrī Paulam Skultem izsniedzis

Jūrniecības departaments. Dāvi-

Rūdolfa Lagsbergakonspektu klade, mācotiesK.Valdemāra

kuģu vadītāju un mehāniķu skolā 1933./34.mācībugadā.

nājumā ietilpst arī dokumenti par

dzīvi un darbu ārzemēs.

1999.gada nogalē muzejā no-

nāca ilgi gaidīta slavena jūrnieka

kolekcija. Vairāk nekā 20 gadus

regulāru palīdzību kuģniecības
vēsturniekiem ir sniedzis K.Valde-

māra kuģu vadītāju un mehāniķu

skolas absolvents, tālbraucējs

kapteinis Rūdolfs Lagsbergs. Viņa

dziļās un plašās zināšanas, kas

gūtas gan jūrā ejot, gan 33 gadus
kā locim un vecākajam locim ieva-

dot un izvadot kuģus no Rīgas os-

tas, daudzkārt ir noderējušas mv-
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Paula Skultes (1898-1990) tālbraucējakapteiņa diploms.

zeja darbiniekiem. R.Lagsberga

pieņemtais lēmums dāvināt Latvi-

jas kuģniecības vēstures nodaļai

ar jūrniecību saistītās lietas nu ir

realizēts. Šie materiāli ir vērtīgi

gan jūras transporta vēsturei ko-

pumā, gan arī vēsta par vienu no

latviešu ievērojamākajiem jūrnie-
kiem. legūtajā kolekcijā ir 18 kla-

des, kurās Rūdolfs Lagsbergs no

1933. līdz 1939.gadam veicis piezī-

mes, mācoties K.Valdemāra kuģu

vadītāju un mehāniķu skolas Kuģu

vadītāju nodaļā. Nākošajām paau-

dzēm saglabāsies piezīmes jūras

astronomijā, jūras praktiķē, na-

vigācijā, okeanogrāfijā, kuģu

saimniecībā, jūras likumdošanā

un daudzās citās zinībās. Visu

konspektu pirmajā lappusē tās

īpašnieks ir iezīmējis kuģi, no ku-

riem katrs ir citāds. K.Valdemāra

jūrskolas darbības liecinieces ir

arī vairākas nākošā profesionālā

jūrnieka mācību grāmatas, piemē-

ram, V.Šmuldera Kuģu būve I un II

daļa, R.Brūvera un A.Žagera Jūras

astronomija I un II daļa, E.Breikša

Navigācija un citas. Vairāki doku-

menti stāsta par laiku, kad R.Lag-

sbergs kuģoja uz tvaikoņiem. īpa-

šu interesi izraisa Latvijas tirdz-

niecības flotes tvaikoņa Krimulda

(dāvinātājs bija šī kuģa 2.stūrma-

nis) 1939.gada kuģa personāla
žurnāls. Izsakām pateicību Rūdol-

fam Lagsbergam, kura nodotie

materiāli turpmāk glabāsies Rīgas

vēstures un kuģniecības muzejā

un būs pieejami jūrniecības vēstu-

res pētniekiem un interesentiem.

Ceļu no Amerikas Savienota-

jām Valstīm uz muzeju Rīgā mēro-

ja Voldemāra Ploša sūtījums.
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1905.gada 16.novembrī dzimušais

jūrnieks K.Valdemāra kuģu vadītā-

ju un mehāniķu skolā mācījies gan

Mehāniķu, gan Kuģu vadītāju no-

daļā. Bez dokumentiem, kas aplie-
cina V.Ploša mācības jūrskolā un

darbu uz Latvijas un ārvalstu ku-

ģiem, muzeja krājumu papildināja

jūrnieka formas piederumi, piemē-

ram, Zviedrijas tirdzniecības flotes

stūrmaņa uzpleči, ASV kara flotes

virsnieka uzpleči, Latvijas Repub-
likas tirdzniecības

flotes kuģu vadītāja
formas cepures ko-

karde, Hondurasas

tirdzniecības flotes

virsnieka formas ce-

pures kokarde v.c.

interesantas lietas,

to skaitā 10 audiolen-

tas, katra 120 minūšu

garumā, kurās Volde-

mārs Plosis stāsta

par savu dzīvi un dar-

bu.

Jebkuram cilvē-

kam, kas saistīts ar

jūrniecības vēstures

izpēti Latvijā, Vācijā
un daudzās citās pa-

saules vietās, ir zi-

nāms Heinca fon

Bassi vārds. 1999.ga-
dā viņš atzīmēja savu

30 jubileju. Šlezvigā
dzīvojošais jūrniecī-

bas vēsturnieks, Vā-

cijas kara flotes ko-

Tiandkapteinis, biju-
šais kara vēstures

Pasniedzējs Flens-

ļurgas jūrskolā vei-

cis izcilu darbu Latvijas kuģu likte-

ņu izpētē un vācis tvaikoņu, velko-

ņu un burinieku attēlus. Jau kopš

1981.gada uz muzeju regulāri ceļo

sūtījumi ar latviešu kuģu fotogrāfi-

jām un Latvijā agrāk nezināmu no-

tikumu aprakstiem. Diemžēl līdz

šim mums nebija izdevies pierunāt
H.fon Bassi kungu atsūtīt savas

fotogrāfijas. Arī enciklopēdijā Lat-

vijas jūrniecības vēsture 1850-

-1950 šķirklis par ievērojamo vēs-

Jūrniecības vēsturnieks Heincs fon Bassi

(dz. 1919.g.)1972.gadāFlensburgā.
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turnieku palicis bez attēla. Aizva-

dītajā gadā beidzot no Vācijas uz

Rīgu atceļoja trīs fotogrāfijas, uz

kurām Heins fon Bassi redzams ap

1963.gadu uz barkas Gorch Fock

klāja, 1972.gadā kā pasniedzējs

Flensburgas kara flotes virsnieku

skolā un 1975.gadā - aizejot no

aktīvā dienesta. Gadiem veidoju-
sies sadarbība ar slaveno jūrnie-

cības vēstures pētnieku turpinās.

Nozīmīgs papildinājums mūsu

valsts kuģniecības vēstures izpētē

iegūts, pateicoties Latvijas Repub-

Tālbraucējs kapteinis Rūdolfs Lagsbergs

(dz.1913.g.) 1983.gadāRīgas vēstures un

kuģniecības muzejā.

likās Ārlietu ministrijas Lietvedī-

bas departamentam. Muzeja zi-

nātniskajiem darbiniekiem tika do-

ta iespēja iepazīties ar Latvijas
sūtniecības Lielbritānijā Pasu grā-

matu (1919-1923). Tajā bija dati un

fotogrāfijas par 113 muzeju intere-

sējošiem jūrniekiem, pārsvarā tāl-

braucējiem kapteiņiem. Fotoattēlu

kopijas turpmāk glabāsies Rīgas

vēstures un kuģniecības muzejā.

Pirms diviem gadiem iznākušajā

enciklopēdijā Latvijas jūrniecības

vēsture 1850-1950 daudziem no

šiem cilvēkiem ir veltīti atsevišķi

šķirkļi, bet diemžēl mums nebija

viņu fotogrāfijas. Tagad tās ir ie-

gūtas.

Pagaidām pēdējie jaunieguvu-
mi Latvijas kuģniecības vēstures

nodaļā ir saistīti ar Latvijas Jūras

akadēmijas pirmā mācību korpusa
atklāšanu Daugavgrīvā 2000.gada

s.septembrī. Muzeja krājumu pa-

pildināja ielūgums uz šo nozīmīgo

notikumu, lentas fragments (daļa

no lentas, kuru svinīgi pārgrieza

ceremonijas laikā) un
...

rektora

formas žaketes poga. Tā nu vaja-

dzēja sagadīties, ka muzeja darbi-

nieces apsveikuma runas laikā vi-

su viesu acu priekšā poga iztrūka

un uz grīdas veica goda apli, it kā

pati piesakot savu piederību mu-

zejam. Tagad krāsainā metāla po-

ga ar stilizētu enkuru centrā un

kuģa tauvu gar ārmalu ir ieņēmusi

savu vietu dažādu laiku jūrnieku

apģērbu piederumu kolekcijā.
Jauni priekšmeti muzejā agrāk

ienāca ne tikai kā dāvinājumi, bet

arī kā pirkumi. Katru gadu nodaļā

tika iepirkti ap 10 kuģu modeļi, na-

Vēstures

lappuses
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vigācijas instrumenti, grāmatas

vai citi Latvijas kuģniecības vēstu-

rei nozīmīgi materiāli. Diemžēl šo-

gad valsts budžetā neatradās ne-

viens santīms jaunu eksponātu ie-

gādei muzejos. Tā nu daudzas lie-

tas (ne tikai kuģniecības vēsturē)
atrod ceļu pie tiem, kam biezāks

maks, kļūstot par kolekcionāru

īpašumu vai aizceļojot no valsts.

Cerēsim, ka politiķu attieksme

pret pagātnes mantojumu kādreiz

mainīsies un nevajadzēs pēc

daudziem gadiem meklēt vainī-

gos, kas šādu situāciju ir radījuši.

Pagaidām atliek tikai cerēt uz at-

balstu un lūgt materiālu palīdzību
jaunu eksponātu iegādei pagātni
cienošām jūrniecības organizāci-
jām.

Rakstā pieminēta tikai daļa no

jaunieguvumiem, kuri papildināju-

Latvijas Jūras akadēmijas rektora

Jāņa Bērziņa formas žaketes poga,

2000.gads.

ši Latvijas kuģniecības vēstures

nodaļas krātuves. Izsakām patei-
cību visiem, kas palīdzējuši mūsu

darbā, saglabājot jūrniecības vēs-

turi nākošajām paaudzēm.

Ilze Bernsone
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(Referāts nolasīts Igaunijas Valsts juras muzeja

IX zinātniskajā konferencē Tallinā 2000.gada 22.februārī)

Mūsu tautas un valsts likteni kā

šodien, tā arī senā pagātnē noteiku-

si jūra. Kuģniecība un kuģu būve

pašreizējās Latvijas teritorijā sāka

attīstīties reizē ar pirmo apdzīvoto
vietu veidošanos pie Baltijas jūras,

Rīgas jūras līča un lielākajām upēm

- Daugavas, Ventas, Gaujas un Liel-

upes. Vienlaikus ar jūrniecības attīs-

tību sākusies arī šīs grūtās, bet aiz-

raujošās nozares hronikas rakstīša-

na.

Literatūra par kuģniecību lat-

viešu valodā parādījās 19.gs. otrajā

pusē, kad veidojās latviešu nācija,

attīstījās ražošana un uzplauka jūr-
niecība. Sākot ar 19.gs. otro pusi

piekrastes rajonu iedzīvotāji sāka

intensīvi nodarboties ar burinieku

būvi. Līdz Pirmā pasaules kara sāku-

mam tika uzbūvēti vairāk nekā 500

tālbraucēju burinieku (ar 100-500

NRT tilpību), kuri ar latviešu koman-

du un dzimtajā valodā profesionāla

jūrnieka izglītību ieguvušu latviešu

kapteiņu vadīti šķērsoja jūras un

okeānus, aiznesot nelielās, bet lep-

nās un strādīgās latviešu tautas

vārdu tēlu pasaulē. Šim un citiem

jūrniecības vēstures jautājumiem

bija veltītas pirmās publikācijas, kas

kļuva par pamatu tālākiem pētīju-
miem.

Par latviešu jūrniecības vēstu-

res pamatlicēju kļuva Krišjānis Val-

demārs (1825-1891). Nav iespējams

par augstu novērtēt viņa nopelnus

nacionālās jūrniecības izveidē, par

kuras pamatu K.Valdemārs uzskatīja

Baltijas jūras krastos dzīvojošo tau-

tu vēsturisko pieredzi un teritorijas

izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli.

1857.gadā, vēl būdams Tērbatas

universitātes students, viņš laikrak-

stā Das Inland publicēja pirmo rak-

stu par šo tematu : Über die Befahi-

gung derLetten und Esten zum See-

vvesen. Jūrniecības attīstības veici-

nāšanai un vēstures izzināšanai bija

veltīta arī visa turpmākā K.Valdemā-

ra dzīve. Viņa literārais mantojums

daļēji apkopots krājumos Valde-

mārs K. Raksti. 1-2 sējums._ Rīgā,

1936-1937 un Valdemārs K. Rakstu

izlase.
_

Rīgā, 1938.

Pēdējos gados daudz paveikts

K.Valdemāra sarakstīto darbu izpē-

tē. Vēsturnieki un filologi sagatavo-

juši rakstu krājumus Krišjānim Val-

demāram 170. Apceres, raksti, vēs-

tules./ Satādītāji X.Lūsis, G.Šīma-

n/s._Rīga, 1995 un Krišjānis Valde-

mārs. Lietišķā un privātā sarakste. /

sējums. Krišjāņa Valdemāra vēstu-

les./ zinātniskā redaktore V.Zel-

če.Rīga, 1997.

K.Valdemāra laikabiedrs bija jūr-

niecības darbinieks un publicists
Ansis Bandrevičs (1850-1935). Viņa

pētījumus par burinieku floti un ku-

ģubūvi Latvijas teritorijā (piem., Ban-

drevičs A. Latviešu kuģniecības stā-

voklis bēgļu laikmetā._Rīga, 1918)

vēsturnieki izmanto līdz šai dienai.
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A.Bandrevičs veica arī lielu or-

ganizatorisko darbu jūrniecības

vēstures popularizēšanā. Pēc viņa

iniciatīvas laikrakstā Baltijas Vēst-

nesis izveidoja speciāli jūrniecībai

un zvejniecībai veltītu nodaļu, no

1897. līdz 1906. gadam iznāca avīzes

Balss Tirdzniecības un jūrniecības

pielikums, no 1906. līdz 1911.gadam
iznāca avīze Jūrnieks. Starp dau-

dzajiem A.Bandreviča darbiem īpaši

jāatzīmē gadagrāmata Baltijas jūr-
nieku kalendārs (1889-1910).

No 1889. līdz 1903.gadam (izņe-

mot 1894.gadu) iznāca A.Bandrevi-

ča sastādītais šī kalendāra pieli-

kums Jūrniecības rakstu krājums,
kas ir nenovērtējams ieguldījums

Latvijas jūrniecības vēsturē.

Pirmais pasaules karš gandrīz

pilnīgi iznīcināja Latvijas floti un os-

tas. 1918.gada 18.novembrī prokla-

mētajai neatkarīgajai Latvijas Re-

publikai vajadzēja īsā laikā atjaunot

jūras transportu. Atsākās arī jūrnie-
cības vēstures izpēte.

Latvijas Republikas neatkarības

gados tika izdoti vairāki apjomīgi pē-

tījumi, īpašu ievērību pelnījusi Jāņa

Juškeviča grāmata Hercoga Jēkaba

laikmets Kurzemē (Rīga,l93l). Tur-

pat 700 lappušu biezā monogrāfija

veltīta Kurzemes ziedu laikiem -

hercoga Jēkaba (1642-1682), saukta

arī par jūrasbraucēju, valdīšanas

posmam. J.Juškevičs raksta par

hercoga Jēkaba realizēto merkanti-

lisma politiku, kam bija nepiecieša-

ma tirdzniecības un kuģu būves at-

tīstība, ostu labiekārtošana. Viņa

valdīšanas laikā ūdenī tika nolaisti

aptuveni 40 kara kuģi un 80 tirdznie-

cības kuģi; 27 no tiem bija uzbūvēti

pēc Francijas, Anglijas un citu ār-

valstu pasūtījumiem. 17.gadsimtā
Kurzemes hercogistei piederēja arī

divas kolonijas - Sv.Andreja sala

Āfrikas rietumu piekrastē - Gambi-

jas grīvā un Tobago sala pie
Dienvidamerikas krastiem.

Latvijas jūrniecības vēstures

populāru izklāstu atrodam jurista,

Latvijas Senatnes pētnieku biedrī-

bas līdzpriekšsēdētāja un fotogrāfa

Mārtiņa Sama (1892-1941) brošūrā

Latviešu senā jūrniecība. (Rīga,

1939). Viņš no publicista viedokļa

apskata jūrniecības vēsturi Latvijā

no kuģubūves un kuģošanas veido-

šanās sākumiem Latvijas teritorijā
līdz neatkarīgās valsts proklamēša-
nai 1918.gadā. Darba saturs atspo-

guļojas jau nodaļu virsrakstos, pie-

mēram, Senraksti par kuršu cilts

jūrniecību, Dainas par mūsu seno

jūrniecību, Mūsu staltie kuģi atkal

peld pasaules jūrās v.c.

Latvijas neatkarības 20 gados ti-

ka publicēti daudzi raksti par ostu,

kuģu būves, kuģniecības sabiedrī-

bu, jūrniecības izglītības veidošanās

un attīstības dažādiem aspektiem

v.c. jautājumiem. Lielākā daļa šo

materiālu bija publicēti periodiska-

jos izdevumos. Nozīmīgākie no tiem

bija Kuģniecības gada grāmata

(1925./26.gadam._Rīga, 1926; 1927.

gadam._Rīga, 1927; 1928. ga-

dam._Rīga, 1928; 1929.gadam._R-

īga,l929; 1930./31.gadam._Rīga,

1931)- pieci sējumi 300-500 Ipp. ap-

jomā katrs un mēnešraksts Jūr-

nieks, kurš sāka iznākt 1929.gadā Tā

izdošanu pārtrauca Latvijas okupā-

cija 1940.gada jūnijā.
Abos minētajos izdevumos lī-
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dzās bagātīgai informācijai, kam šo-

dien ir vēstures avotu statuss (ak-

tualitātes, statistikas dati, likumdo-

šanas akti v.c), nozīmīgu vietu ie-

ņem materiāli par jūrniecības vēstu-

ri - par flotes un ostu attīstību un iz-

maiņām, par izciliem jūrniekiem. Šīs

publikācijas pagātnes pētniekiem

nav mazāk nozīmīgas arī šodien.

Rakstu autori pārstāvēja dažādas

profesijas, daudzveidīga bija arī

publikāciju tematika, piemēram in-

ženieris Pēteris Stakle (1881-1944)

rakstīja par hidrogrāfijas jautāju-

miem, Rīgas jūrskolas priekšnieks

tālbraucējs kapteinis Ernests Kal-

niņš (1881-1944)- par jūrniecības iz-

glītības un jūrskolu vēsturi, Latvijas

Republikas Jūrniecības departa-

menta Kuģniecības nodaļas vadītājs
Kārlis Meinerts (1891-1941) - par

flotes attīstību. Vairāk nekā 100 pub-

likāciju šajos izdevumos ir tālbrau-

cējam kapteinim literātam Arturam

Grasim (1879-1943). Viņš rakstījis
nevien jūras stāstus (ar pseidonīmu
Mazā Ērika), kas ļoti bieži attēloja
reālus vēsturiskus notikumus, bet

arī aprakstus par jūrniecības vēstu-

res problēmām.

1937.gadā mēnešrakstā Jūr-

nieks bija publicēts Latvijas Repub-
likas Jūrniecības departamenta ai-

cinājums latviešu jūrniekiem, kuģ-

īpašniekiem, kuģu būvētājiem un ci-

tiem jūras transporta darbiniekiem.

Tajā bija atzīmēta latviešu jūrniecī-
bas ilgā un nozīmīgā vēsture un ku-

ģinieku sasniegumi. Lai saglabātu

un popularizētu pagātni, tika ierosi-

nāts vākt un pētīt materiālus, lai vē-

lāk izdotu bagātīgi ilustrētu grāma-

tu Latvijas jūrniecības vēsture.

Manuskriptu sagatavot apņēmās

Jūrniecības departaments sadarbī-

bā ar Latvijas vēstures institūtu un

aicināja visus republikas iedzīvotā-

jus, īpaši tos, kuri bija saistīti ar šo

nozari, vākt minētos materiālus.

Diemžēl, jūras valsts Latvija tā ari

nesagaidīja savas jūrniecības vēs-

turi. Aizsākto darbu pārtrauca Otrais

pasaules karš un Latvijas okupācija.

Smags posms vēstures, tai skai-

tā jūrniecības vēstures attīstībā, ie-

stājās pēc Otrā pasaules kara. Lat-

vijas atkārtotas okupācijas apstāk-

ļos pētnieku publikācijām vajadzēja
attaisnot jauno iekārtu, atspoguļot

Latvijas Republikas jūrniecību kā

apspiesto jūrnieku nemitīgu cīņu ar

paverdzinātājiem kuģīpašniekiem.

Liela daļa izcilu jūras transporta

darbinieku vārdu no vēstures bija iz-

svītroti. To skaitā vispirms bija rep-

resētie - uz Sibīriju izsūtītie vai nā-

ves sodam nolemtie. Šis Golgātas

ceļš bija lemts arī jau minētajiem

Mārtiņam Samam, Pēterim Staklēm,

Ernestam Kalniņam un Kārlim Mei-

nertam. Daļa kapteiņu, kuģu mehā-

niķu, matrožu un citu kuģu komandu

locekļu kara gados kopā ar saviem

kuģiem palika ārzemēs. Viņus vai nu

vispār nepieminēja, vai arī atzina

par dzimtenes nodevējiem.

Latvijā izdotajos vēstures pētīju-

mos dominēja politiskais pasūtī-

jums, kura galvenais mērķis bija at-

taisnot sociālistisko iekārtu. Un to-

mēr arī grāmatās, kuras izdotas no

1945. līdz 1988.gadam, var atrast in-

teresantus faktus un vispārinošus
materiālus. Lielākā daļa no šiem

krievu valodā sarakstītajiem dar-

biem ir populāri zinātniski, to autori
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visbiežāk nav vēsturnieki, bet gan

žurnālisti, Latvijas PSR jūras tran-

sporta vadošie darbinieki. Grāmatu

pamatā praktiski nav dokumentu

un arhīvu fondu izpētes, jo lielākā to

daļa bija slepeni, bet piekļūt ārze-

mēs esošajiem materiāliem reāli

nebija iespējams. Kā labākos tā lai-

ka populāri zinātniskos izdevumus

var minēt flopT npmmm - Pura.

Coct. fl. Ckohmc - Pkira, 1961;

Ckohhc fl., flflUH 8., fIKOBneB \A. Ha

MopcKofi Baxre.-Pnra, 1968; B roflbi

mropMOßbie /aBT.KonneKTHB TaMiviep

E., HvKHeBHH fl., MoTenb 9\J Ckohmc

fl., flflHH 8.-Pnra, 1971; CKonnc ST,

>Knxapeß H., Xivieneß H. Pmkckhh

MopcKofi nopr- Pura, 1974.

Šīs grāmatas ir nozīmīgākie ma-

su metiena izdevumi par Latvijas
jūrniecības vēstures tēmu, kaut arī

daļēji izkropļotā vai vienpusīgā ska-

tījumā. No minētajiem autoriem

īpaši jāpiemin kuģu vadītājs un vēs-

turnieks Jānis Skolis (1909-1979).

Pēc Otrā pasaules kara viņš vairāk

nekā 30 gadus strādājis muzejos un

paralēli organizatoriskajam un va-

došajam darbam daudz laika veltījis

jūras transporta vēsturei: vācis un

pētījis vēsturiskos materiālus un uz

to pamata gatavojis publikācijas.
Pēckara gados Latvijā izdoto zi-

nātnisko darbu skaits nav liels, gal-
venokārt tie ir raksti zinātniskajos

žurnālos ar nelielu metienu, vai arī

brošūru apjoma publikācijas. īpaši

nozīmīgi jūrniecības vēsturei irViļņa

Pāvulāna (1938-1982), Edgara Blūm-

felda (1928-1998) un Roberta Malve-

sa (1905-1982) pētījumi. V.Pāvulāns

Pētījis kuģniecības vēsturi Latvijā no

10. līdz 17.gs.- ostas, kuģus un tirdz-

niecības ceļus (Pāvulāns V. Latvijas

ostas XVI-XVII gs.//Latvijas ZA Vēs-

tis.-1966/10/; Pāvulāns V. Satiksmes

ceļi Latvijā XII-XVII t;s._Rīga,l97l
Pāvulāns V. Latvijas tautību kuģnie-
cība agrā feodālisma laikme-

tā.//Feodālisms Baltijas reģio-

nā._Rīga, 1985.

E. Blūmfelds ar jūrniecības vēs-

turi nodarbojās 45 gadus - no 1952.

līdz 1961.gadam viņš vadīja Rīgas

vēstures un kuģniecības muzeja

Latvijas kuģniecības vēstures no-

daļu, bet no 1961.gada strādāja Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēs-

tures institūtā. Viņa publikāciju gal-

venā tēma bija Latvijas jūras tran-

sporta vēsture 20.g5., īpaši Otrā pa-

saules kara un pēckara gados

(BnvMCpenbfl 3. KorMnecTßeHHbifi v\

KanecTßeHHbM pocr TpaHcnoprHbix

padoHm MopcKoro dpnoia CoßercKoH

īlaißm (1945-1-980 rr.)// Latvijas
PSR ZA Vēstis._R\Qa, 1984,8.)

Unikāls ir R.Malvesa darbs Se-

nās Latvijas kuģniecības vēstu-

re.Manuskripts._Rīga,l94o, kurš

līdz šai dienai nav nopublicēts. Rok-

raksta vienīgais eksemplārs glabā-

jas Rīgas vēstures un kuģniecības

muzejā.

Interesants un jūrniecības izpē-

tē nozīmīgs darbs tika veikts ārpus

Latvijas. Latviešu vēsturnieks Ed-

gars Andersons (1920-1989; 1944.

gadā kopā ar ģimeni emigrējis no

Latvijas), Kalifornijas Sanhosē uni-

versitātes profesors jau 1956.gadā

Čikāgas universitātē aizstāvēja di-

sertāciju par tematu Kurzemnieki un

Rietumindijas salas. Turpmākajos

gados viņš publicējis vairāk nekā 20

grāmatas, bijis 40 grāmatu līdz-
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autors un uzrakstījis pāri par 125 zi-

nātniskiem rakstiem, kas publicēti
dažādās valodās daudzās pasaules
valstīs. Viena no galvenajām tēmām

visā viņa dzīves laikā bija Kurzemes

hercogistes vēsture. Sevišķi popu-

lāras jūrniecības vēstures pētnieku

aprindās ir divas viņa grāmatas par

Kurzemes kolonijām - Gambiju un

Tobago, kas 1970.gadā Zviedrijā iz-

dotas latviešu valodā: Andersons E.

KurzemniekiAmerikā un Tobāgo ko-

lonizācija. _Stokholma, 1970; Ander-

sons E. Tur plīvoja Kurzemes karo-

gi._Stokho\ma, 1970.

Daudzas svarīgas liecības - do-

kumenti, fotogrāfijas, atmiņas un

pētījumi par kuģiem un jūrniekiem,
kuri pēc Otrā pasaules kara neat-

griezās dzimtenē, glabājas 1966.ga-
dā Kardifā (Lielbritānija) nodibināta-

jā Latvijas Jūrniecības vēstures ar-

hīvā (Latvian Maritime Historv ar-

chives). No daudzām pasaules ze-

mēm šajā Velsas pilsētā nonāca

unikāli materiāli, kas pētniekiem
dzimtenē nebija pieejami. Arhīvs ne-

pārtraukti tika papildināts, savāktais

pētīts un sagatavots publicēšanai.
Arhīva biedru vidū īpaši jāatzīmē

tālbraucējs kapteinis, pēc Otrā pa-

saules kara ASV dzīvojušais latvie-

tis Arvīds Kārkliņš (1912-1981), kurš

sagatavojis rokrakstu Latvijas tirdz-

niecības flote 1918-1948, Vācijā dzī-

vojošais jūrniecības vēsturnieks

Heincs fon Bassi (dz. 1919) ar dar-

biem par Latvijas Republikas floti

Otrā pasaules kara gados, Lielbritā-

nijā dzīvojušais tālbraucējs kaptei-
nis Voldemārs Štāls (1908-1995) ar

viņa sastādītajiem Rīgas līča un

Baltijas jūras piekrastē 19.gs. bei-

gās un 20.gs. sākumā uzbūvēto buri-

nieku sarakstiem, kā arī viens no ar-

hīva dibinātājiem, pašlaik Kardifā

dzīvojošais tā ģenerālais sekretārs

tālbraucējs kapteinis, Britānijas
Karaliskās ģeogrāfijas biedrības lo-

ceklis Arvalds Kalniņš (dz. 1917). Sā-

kot ar 1994.gadu, arhīvu pakāpeniski

pārved uz Latviju, kur tā jaunā atra-

šanās vieta būs Rīgas vēstures un

kuģniecības muzejs.

Astoņdesmitajos gados, kad sā-

kās neatkarīgās Latvijas valsts at-

jaunošana, tautas atmoda radīja

tieksmi vairāk un dziļāk iepazīt savu

vēsturi. 1988.gadā Latvijas Kultūras

fondā izveidojās Jūrniecības vēstu-

res kopa Tās biedri veica lielu orga-

nizatorisku, kā arī vēstures materiā-

lu vākšanas un pētīšanas darbu.

Rezultāti tika arī publicēti. Sevišķi

gribētos atzīmēt kopas vadītāju Arvi

Popi (dz. 1933) un viņa grāmatas par

bāku vēsturi Zvaigznes krastā (Rīgā,

1985) un par burinieku būvi 19.gs.

beigās un 20.gs. sākumā Burinieku

gadsimts Latvijā (Rīgā, 1989).

2000.gada martā paredzēts izdot

autora jaunu pētījumu Rīgas osta

deviņos gadsimtos. .Vairāku gadu
laikā, izzinot agrāk nepublicētus ar-

hīvu, bibliotēku un muzeju mate-

riālus, tapusi grāmata par jūras val-

stij tik nozīmīgu tēmu.

Daudzus rakstus par Latvijas

jūrniecības vēsturi publicējis kopas

biedrs Jānis Hartmanis (dz. 1957).

Viņa ilggadīgie pētījumi par burinie-

ku vēsturi izdoti atsevišķā brošūrā

Latvijas piekrastē būvētie burinieki

1857-1929(Ogre, 1989).

Liels Jūrniecības vēstures ko-

pas nopelns bija jūrniecības gada-
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grāmatas, izdošanas atjaunošana.

Katrā no tām daļa materiālu tika vel-

tīta vēstures jautājumiem. Līdz šim

laikam izdotas 7 grāmatas, atbildī-

gais redaktors A.Pope:

Latvijas Jūrniecības gadagrā-

mata *89f90 iznāca Rīgā 1991.gadā,

gadagrāmata par 1991.gadu -

1991.gadā, par 1992- 1993.gadā, par

1993 - 1994.gadā, par 1994 -

1995.gadā, par 1995/96 - 1997.gadā,
bet par 1997/98 iznāca 1998.gadā.

Līdz ar cenzūras izzušanu parā-

dījās iespēja rakstīt par agrāk aiz-

liegtām tēmām. Viens no šādiem

darbiem ir I.Bernsones, E.Blūmfelda

un A.Miklāva grāmata Latvijas
tirdzniecības flote un tās traģiskais
liktenis 1940-1945. (Rīgā, 1994).

Diemžēl pēdējā laikā klajā nāku-

šas arī grāmatas, kurās publicēti

nepārbaudīti vai pat izkropļoti dati.

Lielākais notikums jūrniecības
vēstures izpētē bija enciklopēdijas

Latvijas jūrniecības vēsture 1850-

-----1950 (Rīga ,1998) izdošana.

Enciklopēdijā apkopoti materiāli

par latviešu jūrniecības vēsturi 100

gadu laikā. Materiāls sadalīts trīs

daļās. Pirmajā daļā Jūrnieki atro-

dam 1200 profesionālu jūrnieku, jū-

ras transporta darbinieku, jūrskolo-

tāju utt. biogrāfijas. Otrajā daļā Kuģi

aprakstīti 315 kuģu likteņi. Trešajā

daļā - Kuģniecība ievietoti raksti par

jūrskolām, ostām, bākām, jūrniecī-
bas organizācijām. Pie enciklopēdi-

jas (galvenā redaktore I.Bernsone)

strādāja 25 autori. Ar pārtrauku-

miem darbs turpinājās gandrīz 10

gadus. Manuskripta sagatavošanas

procesā tika izmantoti Latvijas un

ārzemju arhīvu un muzeju fondu ma-

teriāli, jūrnieku un jūrniecības darbi-

nieku atmiņas, statistikas rokasgrā-

matas, reģistri, grāmatas un jūrnie-

cības periodiskie izdevumi. Izdevu-

ma finansējumu nodrošināja Latvi-

jas Kuģu īpašnieku asociācija.

Enciklopēdijai Latvijas jūrniecī-

bas vēsture 1850-1950tika piešķirts

goda nosaukums Latvijas Republi-
kas 1998.gada skaistākā grāmata.

Pagājušā gada beigās autoru kolek-

tīvs uzsāka darbu pie enciklopēdijas

otrās daļas - Latvijas jūrniecības

vēsture pēc Otrā pasaules kara.

Ilze Bernsone
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Pirms 80.gadiem - 1920.gada. 28.

novembrī Rīgā atklāja K. Valdemāra

jūrskolu. Tai bija liela nozīme diplomē-

tu jūrnieku sagatavošanā Latvijas
tirdzniecības flotei. Ir saglabājušās
dažas vēstures liecības par tās dibi-

nāšanu un darbību. ledziļinoties tajās,

var vilkt paralēles starp K. Valdemāra

jūrskolu un Latvijas Jūras akadēmiju.
Bieži līdzīga ir aktuālo jautājumu te-

matika. Par to liecina K. Valdemāra

jūrskolas Padomes un Pedagoģiskās

padomes sēžu protokoli, kas glabājas

Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Skolas Padomes pirmā sēde noti-

ka 1920. gada 21. decembrī. Viens no

galvenajiem bija jautājums par mācī-

bu līdzekļu iegādi. Tos iepirka ar Jūr-

niecības departamenta atbalstu, un

centās iegūt arī bijušos Latvijas jūr-
skolu atstātos mācību līdzekļus. Tā K.

Valdemāra jūrskolā nonāca Rīgas Bir-

žas komitejas jūrskolas mācību lī-

dzekļi un inventārs, kas bija saglabā-

jies I.pasaules kara laikā. Skolas Pa-

dome komandēja skolotāju E. Breikšu

uz Liepāju, lai atrastu turienes bijušās

jūrskolas mācību līdzekļus. No Aina-

žiem, pateicoties J. Erharda gādībai,

uz Rīgu atveda tvaika mašīnas modeli

un trīs lielus skapjus ar grāmatām.
1921. gadā skola nopirka radiotele-

grāfa uztveršanas aparātu.

Otrs svarīgākais jautājums bija

trūcīgo jūrskolnieku atbalstīšana. Bi-

jušo jūrskolu kapitāli atradās Padom-

ju Krievijā un tos atgūt neizdevās. Jūr-

skolu uzturēja valsts. 1921 ./1922. mā-

cību gadā skolas budžets bija 619 212

rbļ., bet tajā nebija paredzēta jūrskol-

nieku pabalstīšana, tāpēc nolēma ne-

pieciešamo summu savākt ziedoju-

mos. Līdz 1921. gada 18. janvārim bija
ziedoti 10 275 rbļ. Ziedoja kuģniecības

firmas un rēderi, piemēram, 1921. ga-

dā kuģniecības firma «Austra» un rē-

deris F. Grauds ziedoja katrs 5000rbļ.
Savākto naudu noguldīja Vidzemes

savstarpējā Kredītbiedrībā. Jūrskolas

Padome izlēma, ka šie ziedojumi jāiz-

manto:

1) kredītam kopmītnes iekārtoša-

nai (līdz 5000 rbļ.),

2) pabalstiem trūcīgajiem skolnie-

kiem (ar noteikumu, ka pabalsta sa-

ņēmēji izdod parakstītus vekseļus un

aizdoto naudu atdod ne vēlāk kā trīs

gadu laikā pēc skolas atstāšanas),

3) kredītam skolēnu organizācijai
līdz 3000 rbļ. (rakstāmlietu iegādei, ku-

rus audzēkņiem vēlāk varētu pārdot),
4) pabalstiem trūcīgajiem skolē-

niem skolas naudas nomaksāšanai.

Šādā veidā tika nodrošināta mā-

cīšanās iespēja arī trūcīgajiem jūr-

skolniekiem.

1920. gadā skolas nauda bija 200

rbļ., bet Padomi tas neapmierināja un

1922. gada beigās tā ierosināja ieka-

sēt 500 rbļ. par mācību pusgadu, at-

brīvojot no maksas līdz 20% no au-

dzēkņu kopskaita. Jūrniecības depar-

taments šo priekšlikumu noraidīja un

ierosināja maksāt par mācībām 600

rbļ. gadā, saglabājot paredzētos atbrī-

vojuma procentus. Vēlāk skolas nau-

da bija Ls 20- gadā. Skolas Pedago-

ģiskā padome varēja no tās atbrīvot

līdz 25% audzēkņu.

1921. gadā saasinājās jautājums
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K. Valdemārakuģu vadītāju un mehāniķu skola un skolas kuģis Jūrnieksap 1937. gadu.

par jūrskolu telpām. Skola darbojās
Valdemāra ielā la. Pēc Finansu minis-

trijas pieprasījuma šīs telpas bija jāat-
stāj un jāizvēlas starp divām iespējām
- restaurēt izpostīto bijušās Mangaļu
jūrskolas ēku vai īrēt telpas Rīgas Bir-

žas komitejas jūrnieku namā Kuģu ie-

lā 25. Jūrskolas Padome izšķīrās par
labu Jūrnieku namam. Slēdzienā bija

rakstīts, ka K. Valdemāra Jūrskola ir

vienīgā jūrskola Latvijā un tai jāatro-
das Rīgā. Jūrnieku namā ir labas ie-

spējas atjaunot radiostaciju, me-

teostaciju un precīza laika staciju. Bi-

jušās Mangaļu jūrskolas ēka ir mazā-

ka, un tur būtu grūti izvietot klases. At-

zīmēta arī sliktā satiksme starp Rīgu
un Mīlgrāvi.

1922. gada rudenī K. Valdemāra

jūrskola pārcēlās uz Jūrnieku namu,

ko Jūrniecības departaments nomāja
no Rīgas Biržas komitejas. Lai pārves-
tu uz jaunajām telpām skolas inven-

tāru, izsludināja konkursu. Jūrskolas

vadība, lai taupītu līdzekļus, konkur-

sus izsludināja diezgan bieži: 1921. ga-

dā konkursu par skolas krāšpu re-

montiem, 1923. gadā - par precīza lai-

ka stacijas ierīkošanu.

Skolas Pedagoģiskā padome,
kaut arī reti, apsprieda arī skolnieku

disciplīnas pārkāpumus. Pirmajā tās

sēdē 1920. gadā izskatīja jautājumu

par smēķēšanu: skolas telpās nebija

atļauts smēķēt, izņemot ķēķi un

priekšnamu. Sodu iekasēja par labu

skolēnu kopmītnei: pirmo reizi pieķe-

rot pārkāpumā - 5 rbļ., ar katru nāko-

šo reizi sodu dubultoja. Laikam panā-

kumi cīņā pret smēķēšanu neatļautās

vietās bija vāji, jo 1932. gadā sods bija
Ls 3 - parkatru gadījumu.

1926. gada decembrīkuģu vadītā-

ju nodaļas I klases skolnieks A. Sal-

davs stundu laikā «pacienāja» savus

klases biedrus K. Sleju, 0. Šlosmani,
V. Hartmani, E. Zeibotu, K. Kirmušku

un H. Āķi. Izdzēruši divas pudeles

šņabja. Uzkožamais arī bijis, bet ne-

daudz. Rezultātā kavējuši stundas.

Pedagoģiskā padome visiem izteica

stingro rājienu, pazeminot atzīmi par
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uzvešanos I mācību pusgadā par vie-

nu balli. Visi minētie, izņemot 0. Šlos-

mani, sekmīgi beidza jūrskolu un kļu-

va par tālbraucējiem kapteiņiem.

1927. gada beigās Dancigas ostā

notika kautiņš starp tvaikoņu Viesturs

un Balva komandām. Bojā gāja Kuģu

vadītāju nodaļas 111 klases audzēknis

A. Trušinskis. Kautiņa dalībnieku II

klases audzēkni H. Āķi atskaitīja no

jūrskolas uz diviem gadiem.

Kopumā tomēr tādu gadījumu bi-

ja maz. Skolas Pedagoģiskā padome
daudzvairāk uzmanības pievērsa mā-

cību procesa nodrošināšanai. Sakarā

ar izmaiņām Latvijas Tirdzniecības

flotes sastāvā un burinieku skaita

strauju samzināšanos, aizvien grūtāk

bija izbraukt nepieciešamo braukša-

nas cenzu uz buriniekiem. 1926.gadā

Jūrniecības departaments piedāvāja
nodot jūrskolai motorburinieku Luchs,

pārbūvējot to par mācību kuģi. Skolas

Pedagoģiskā padome priekšlikumu

noraidīja, pamatojoties uz dārgo eks-

plutāciju. Tomēr jau nākošajā gadā

jūrskola sāka izmantot kuģi ar nosau-

kumu Jūrnieks.

K. Valdemāra jūrskola ātri reaģē-

ja uz Latvijas tirdzniecības flotes vaja-
dzībām. 1920. gadu vidū, strauji palie-
linoties tvaikoņu skaitam, pieauga

pieprasījums pēc kuģu mehāniķiem

un 1925. gadā jūrskolā atvēra nodaļu
to sagatavošanai. 1927. gadā Latvijas

kuģu īpašnieki ierosināja, ka jūrnieki,
kas beiguši Rīgas Biržas komitejas
mašīnistu kursu un nobraukuši par

mehāniķiem vismaz divus gadus, no-

liekot eksāmenu, varētu iegūt 111 šķi-

ras mehāniķa diplomu. K. Valdemāra

jūrskolā atvēra desmit nedēļu kursus,

lai pretendenti varētusagatavoties un

K. Valdemārakuģu vadītāju un mehāniķu
skolas audzēkni uz skolas kuģa Jūrnieks,

1931. gads.

kā eksterni nokārtot eksāmenu.

1927. gadā Latvijas Kuģu īpašnie-
ku savienība sakarā ar pavāru trūku-

mu uz kuģiem atvēlēja to sagatavoša-
nai Ls 1500un nākošajā gadā jūrskolā
tika atvērti kuģu pavāru kursi.

K. Valdemāra jūrskola bija galve-

nā kadru gatavotāja Latvijas tirdznie-

cības flotei. Līdztekus jūrskolas neilgu

laiku darbojās arī Liepājā un Ventspili-

Piekrastes un upju kuģu vadītāju pri-

vātskolu Rīgā bija nodibinājis tālbrau-

cējs kapteinis V. Zīrings. 1935. gada

maijā K. Valdemāra jūrskolas Peda-

goģiskā padome vairākās sēdēs ap-

sprieda viņa sastādītās mācību

grāmatas. Secinājumi bija bargi: no

astoņām grāmatām četras «nekur ne-

der», bet pārējās jāpārlabo. Grūti

spriest par šo grāmatu kvalitāti, bet lī-

Vēstures

lappuses
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jzīgi kursi kā V. Zīnnga privātskolā K.

/aldemāra jūrskolā darbojās no 1925.

)ida.
Lasot šos pedagoģsko padomju

sēžu protokolus, nav jūtama valsts

jolitiskā devīze. Izmaiņas notika 1940.

jadā, kad PSRS okupēja Latviju. Jūr-

skolas Pedagoģiskā padome stundu

sarakstā ieviesa politisko audzināša-

īu (divas stundas nedēļā) un krievu

valodu. levēlēja skolas komiteju. Sa-

carā ar «Radio pusstundu skolām»,

wra bija visiem obligāti jānoklausās,
nācības jūrskolā katru dienusākās 20

ninūtes agrāk.

lekārtoja Sarkano stūrīti. Aktuāla

;ļuva sociālistiskā sacensība audzēk-

iu vidū. 1941. gada februārī jūrskolu

)ārdēvēja par Rīgas jūras tehnikumu,

rūcīgo audzēņu kapitālu likvidēja un

eskaitīja valsts budžetā.

1941. gadā vienu okupāciju no-

nainīja otra. K. Valdemāra jūrskola

urpināja savu darbību. Skolas Peda-

loģiskā padome, kas sanāca 1941.

|ada 10. novembrī, pieminēja noslēp-

kavotos: jūrskolas direktoru E. Kalni-

ņu, skolotājus K. Freidenfeldu un E.

Rinku. Ostlandes reihskomisārs jauno
mācību gadu atļāva sākt 1941. gada

17. novembrī. Jūrskola to iesāka na-

mā Kuģu ielā 15. Karš iespaidoja sko-

las darbību: audzēkņiem bija ļoti grūti

izpildīt braukšanas cenzu, aizvien vai-

rāk viņu iestājās Latviešu leģionā. Pē-

dējos divus gadus mācības jūrskolā
beidzās bez eksāmeniem, izliekot tikai

sekmju lapu atzīmes.

1943. gadā sākās telpu problē-

mas. Jūrskolas vadība saņēma rīko-

jumu atbrīvot ēku Kuģu ielā 15 kara-

spēka vajadzībām. Tomēr mācības

turpat turpinājās. 1944. gada 14. aprī-

lī noslēdzās pēdējais mācību gads K.

Valdemāra jūrskolā. Atkāpjoties no

Rīgas, vācu karaspēks uzspridzināja

Jūrnieku namu Kuģu ielā 15, kurā ilgu

laiku bija atradusies jūrskola. Tā no-

slēdzās vēl viena latviešu jūrniecības
lappuse.

Aigars Miklāvs

Radiotelegrāfijas nodarbība K. Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolā.

Centrā skolotājs tālbraucējs kapteinis R. Brūvelis (1889-1945), 1930. gads.
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Voldemārs Čipāns dzimis 1919.

gada I.aprīlī Rīgā. Viņš mācījies

Krišjāņa Valdemāra jūrskolā ('38739.

un
v

42./43. m.g.), Flensburgas

jūrskolā C46747. un m.g.). Izglītī-
bu turpinājis dažādos kursos un ie-

guvis Panamas un Libērijas I.stūr-

maņa diplomu. Braucis par matrozi,
bocmani un stūrmani uz dažādiem

Latvijas, Vācijas, Lielbritānijas, Pa-

namas, Kostarikas v.c.valstu kuģiem.
No 1949.gada dzīvo Lielbritānijā.

Publicējam dažus vecā latviešu

jūrnieka atmiņu fragmentus.

....
1936.gada pavasarī dabūju

džobu uz burinieka Vilnis par matro-

zi. Tas bija viens no pēdējiem mal-

kas jančiem, kas veda malku no

Upesgrīvas uz Rīgu. Oktobra mēnesī

ceļā uz Rīgu dabūjām nejauku ves-

fer/vvētru. Sarāva buras, nevarējām
iebraukt Daugavā. Vētra uzdzina

mūs uz smilšu sēkļiem pretī Manga-

ļiem, enkurs arī neturēja. Pazaudē-

jām visu deķa lādiņu, un kuģis bija

pilns ar ūdeni. Mēs pa nakti turējā-
mies vantīs. Nākošajā dienā bija brī-

nišķīgs laiks. Atnāca šlepers un aiz-

vilka mūs remontā. Kapteinis mūs

visus nomaksāja. Gāju uz arodbied-

rību, un pēc pāris nedēļām dabūju

jaunākā matroža vietu uz Danneber-

ga Veltas. Tā es sāku braukt uz

dzelzs kuģiem un redzēt citas ze-

mes. Man bija 17 gadi, un visa pa-

saule piederēja man...

Pa lielākai daļai vedām kokma-

teriālus uz Angliju, Vāciju, Holandi,

Beļģiju. 1938.g.sākumā Londonā,

Surrey Commercial dokos izlādē-

jām plankas un dēļus. Kapteinis ie-

sauca mani un teica, ka man jāiet

uz Rasmu, jo vienam matrozim no

turienes jāiet kara dienestā. Pakoju

savu jūras ma/su...Biju ļoti priecīgs
redzēt Dienvidameriku, jo Rasma

gāja uz Čīli, Antofogastu pēc sal-

petra lādiņa. Braucām balastā caur

Panamas kanālu. Ar lādiņu gājām

uz Sunderlandi Anglijā. Tad atkal

atpakaļ uz Čīli un ar lādiņu uz Vāci-

ju. No Vācijas braucām uz Rīgu, un

1938.gada septembrī es iestājos

jūrskolā.

Vecie labie laiki nebija labi ko-

mandām uz mūsu kuģiem. Algas,

starptautiskā līmenī, bija ļoti mazas

un jāstrādā smagi. Vecos kuģus tu-

rējām tīrus. Jūrā bija tikai divas vak-

tis - tas nozīmēja 12 stundu darbu

katru dienu, par virsstundām ne-

maksāja. Taču neviens neko daudz

nesūdzējās, jo visi gribēja darbu. Ja

kādam laimējās dabūt darbu uz an-

gļu, norvēģu vai zviedru kuģiem, tur

algas bija 2-3 reizes lielākas un bija

jāstrādā 8 stundas dienā.

1941.gada oktobrī Liepājā uz-

munsturēju uz vācu kuģa Brake -bi-

jušais saldētavas (banānu) kuģis bi-

ja pārbūvēts par kareivju transportu.

Vedām jauniesauktos no Kara-
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dučiem un Pilavas uz Liepāju. Uz

Brake bijām četri latvieši.

1942.gada martā vienu vakaru

Karalaučos (Kēnigsbergā) gājām
malā. Pāris krogos dzērām alu, kurš

tur bija visai labs. Mums atgriežo-
ties uz kuģi, vācu kurinātāji meklēja
kašķi, un mēs pāris fričus labi iepē-
rām. Nākošā rītā vecis sauca salo-

nā, un mēs, visi četri letiņi, dabūjām
maisu

Braucu mājās un pēc pāris ne-

dēļām uzmunsturēju uz mūsu Kuldī-

gu{Preussisch Holland). Ar to brau-

cām uz Somiju, Zviedriju, Dāniju un

Vāczemi, bieži arī uz Rīgu.

1942.gada septembrī kāpu nost

no kuģa un gāju uz jūrskolu. Taču

1943.gada marta vidū mobilizācijā
visus jaunos vīriešus sauca armijā.
Es vācu virsniekiem liku uz galda
vācu Braukšanas grāmatu, runāju
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arī visai labi vācu mēlē. Mani nosū-

tīja uz ostas pārvaldi un mūs, jūrnie-

kus, grupās pa 10 sūtīja uz Hambur-

gu.

Narvikā lādējām dzelzsrūdu un

ar to - uz Hamburgu. Norvēģijā

mums pastāvīgi laimējās tikt cauri,

lai gan tur katrs ceturtais kuģis tika

torpedēts vai uzskrēja mīnai. Die-

nām un naktīm bija jāstāv uz look

oufiem. Vienu reizi, kad stāvēju uz

baka, kādus pāris simts metrus no

mums redzēju daudzus kajakus sē-

dam uz mīnas, kas biia zaļām alčēm

apaugusi. Mūsu

marīneri (kara

flotes matroži),

kā pabraucām

garām, ar četr-

iem stobriem

šāva vienu zalvi,

un mīna gāja

gaisā. No mums,

lādētiem ar rū-

du, varēja maz

kas palikt pāri...

No Hambur-

gas ar munīciju,

proviantu, ciga-

retēm un šņabi

devāmies uz

Dancigu. Bija

jau 1943.gada
oktobris. Mak-

sājos Dancigā

nost un braucu

mājās. Atvedu

25 kilogramus

ziepjakmens

(kaustiskās so-

das), tas bija vērtīgāks par naudu.

Vēlāk dabūju atkal mūsu Kuldīgu.

Braucām uz Hamburgu, no tās uz

Roterdamu. Braucām konvojā pa

nakti, bez lampām. Otrajā naktī pretī

Hāgai - uzreiz raķetes ar širmjiem

no angļu ātrlaivām, jūdzēm tālu viss

gaišs kā dienā. No visām pusēm nā-

ca cigāri (torpēdas), un angļi šāva

uz visiem kuģiem. Konvojs izjuka, un

kuģi viens pēc otra sāka grimt. Daži

uzsprāga un dega. Mums angļi sa-

šāva tiltu un visas kuģa virsbūves.

Otrais meistars, latvietis (vārdu es-

mu aizmirsis) pa visu ļembastu gulē-

ja kojā. Caur viņa matraci gāja šā-

viņš, un tas sāka deat. Viņš arāba
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matraci, skrēja ar to uz deķa un

svieda pār kanti. Tā kajīte nesāka

degt. Uzbrukums gāja ap pusstundu,
tad visi angļi pazuda. No konvoja 15

kuģiem Māsas upē iegāja tikai četri,

visi sašauti. Mūs laboja divus mēne-

šus.

1944.gada jūnijā maksājos no

Kuldīgas nost, man bija vajadzīga

atpūta. Pēc mēneša bija jāiet uz ku-

ģi Qursee, kas gāja no Rīgas uz Hel-

sinkiem. Somi dzina vāciešus ārā un

mēs no Helsinkiem ar dažām vācu

ģimenēm gājām uz Tallinu. Tas bija

jau augusta sākums 1944.gadā, kad

vācieši vācās no Tallinas ārā. Kuģī

lādēja no ostas noliktavām provian-

tu, šņabjus un visādus labumus. Uz

kuģa nāca arī dažas vācu sievas ar

bērniem. Pa nakti mukām ārā un

mums laimējās, tikām cauri uz

Ventspili. Tajā laikā Igaunijas kras-

tos gandrīz katru otro kuģi torpedēja
krievu zemūdenes.

Pusi kravas izlādējām Ventspilī

un gājām uz Liepāju. Turvienu dienu

gāju malā. Piedzēros ar veciem

draugiem. Nākošā dienā kapteinis

vācietis bļāva, kur esot bijis? Teicu

viņam, ka esmu latvietis un Latvijas
ostā man irtiesības iet malā. Tas pa-

lika sarkans sejā un bļāva atkal: - Es

tev rādīšu Latviju!
Atsauca gestapo, un mani veda

malā.

...Sešas nedēļas Salaspils ak-

menslauztuvēs.

Nometnē visu atņēma, nogrieza

matus un iedeva ieslodzītā drēbes.

Domāju, ka no turienes dzīvs neiz-

nākšu. Naktī veselām barakām izve-

da mežā un ilgu laiku varēja dzirdēt
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šaušanu. Pēc pāris dienām mani

aizveda uz akmenslauztuvi. Tur bija

ar lieliem āmuriem jāskalda akmeņi

no agra rīta līdz vēlam vakaram. Mu-

cās atveda brūnu viru; kas tas bija,
ko deva ēst, nezinu - garšoja nejau-
ki. Visriņķī lauztuvēm stāvēja un sē-

dēja veci vācu zaldāti. Krievi bija jau

Latgalē un pusē Vidzemes, tāpēc

vācu sargi bija ļoti tramīgi.

Tos, kuri lauztuvēs palika ļoti

švaki, veda prom uz galveno nomet-

ni un droši vien visus nošāva. Pēc

piecām nedēļām arī mani veda uz

nometni. Domāju, ka dzīvesceļa gals

nav tālu. Bet pēc pāris dienām mani

izsauca, aizveda uz kanceleju, tur

pateica, ka esmu brīvs. Bija jau

1944.gada septembra vidus, krievi

nebija vairs tālu.

Gāju uz Ostas pārvaldi un dabū-

ju bijušo igauņu kuģi Detlef. Brau-

cām uz Brēmeni.

Rostokā lādējām tankus, mašī-

nas, munīciju un drēbes Kurzemes

katlam. Pusi lādiņa atstājām Vents-

pilī, otru pusi - Liepājā. Balastā

braucām uz Pilavu. Tur nāca uz ku-

ģa 550 bēgļi - jauni un veci cilvēki,

sievas ar bērniem. Visiem bija tikai

tas, kas mugurā, daudzi bija ievaino-

ti. Bija 1945.gada marta pēdējā ne-

dēļa un krievi jau Prūsijā.
Pilavā bijām tikai pāris stundas

un mukām ārā uz Dancigu. Tur

mums lādēja iekšā dažādus medicī-

nas aparātus, arī Rentgena. Visu, ko

vēl varēja izvest, friči lādēja mūsu

kuģī, jo sarkanā armija bija tuvu pie

Dancigas, Helas pussala aplenkta.
Otrā naktī mukām uz Gotenhāfeni

(Gdiņu). Osta bija pilna ar bēgļiem,
bet bija pavēle tos uz kuģa nelaist.

Ar tumsu bez konvoja un ugu-

ņiem gājām ārā. Zinājām, ka no Gdi-

ņas izmukt būs liela laime, jo krievu

zemūdenes torpedēja gandrīz katru

kuģi. Braucām tālu no krasta, un

mums paveicās.

Nākošajā dienā stāvējām biezā

miglā uz enkura pie Rīgenas salas.

Naktī bez uguņiem zagāmies uz Var-

nemindi. Jūrā piebrauca maza vācu

ātrlaiva un teica, ka mums jābrauc

uz Ķīli. Ceļā visu laiku bija bieza mig-

la. Agri no rīta bijām Ķīles līcī. Kras-

tā mūsu kuģi gaidīja vācu sievas ar

lieliem zupas katliem un maizi bēg-

ļiem. Kad viņi bija paēdināti, tos aiz-

veda ar armijas mašīnām.

Nākošajā rītā, 1945.gada 3.aprīlī,

ap vienpadsmitiem sirēnas sāka

kaukt, un pēc dažām minūtēm tālumā

varēja dzirdēt lidmašīnu rūkoņu. Pa

radio teica, ka esot liels uzlidojums

Richtung Kiel. Netālu ostā bija liels

dzelzsbetona bunkurs, un visi no ku-

ģa muka uz turieni. Mēs ar Kolu Mil-

leru, latvieti, palikām uz kuģa. Sāka

mest bumbas, visa osta trīcēja. Pilsē-

tā un ostā daudzās vietās dega. Gā-

jām ar Kolu uz pakaļgalu un redzējām,

ka bumba nāk tieši uz mums. Mukām

kajītēs, un mūs abus ar gaisa spiedie-

nu nosita no kājām. Kuģis bija trāpīts

midšipā. Tilts un botsdeķis [laivu

klājs] noslaucīti. Marīneri ar visiem

četrstobru šaujamajiem pazuduši.

Mūs tai pašā dienā nosūtīja uz

Hamburgu. Jūrnieku pārvaldē iz-

maksāja algas un pateica, ka kuģa

vairs nebūs, karš ir zaudēts. Paliku

pāris dienas jūrnieku mājā, tad da-

būju brīvu vilciena biļeti un braucu

uz Flensburgu, kur sūtīja latviešu un

igauņu jūrniekus.
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1946.g.jūnijā Voldemārs Putnis,

ar kuru es bēgļu nometnē dzīvoju
vienā barakā, stāstīja, ka Flensbur-

gā būs Baltijas valstu jūrskola. I.jū-

lijā sākās mācības, es biju 2.klasē.

Mūs visus novietoja skolas internā-

tā, katrā istabā bijām kādi desmit.

Daudzi bija jau piedzīvojuši jūrnieki,
daži jūru nekad nebija redzējuši.

Ēšana bija ļoti slikta - sapuvušu

kāļu un sasalušu kartupeļu zupas.

Braucām uz zvejnieku ostām pēc

sālītām siļķēm, un ēdām, ko varēja
dabūt. Maize (1/2 kg) bija cepta no

kukurūzas miltiem un mums garšoja
kā šokolāde. Man blakus klasē sē-

dēja Kaminska Kaža, tas vienu dienu

no bada paģība. Toziem mēs mācī-

jāmies visi cik tik var, jo zinājām, ka

uz kuģa dzīve būs vieglāka.
Pirmie eksāmeni bija 1947.gada

pavasarī. Klīda runas, ka mēs dabū-

šot Latvijas kuģus, kas vēl nebija no-

gremdēti karā.

Kapteinis Rūdis Sleja no Man-

gaļiem pieņēma mani par vecāko

matrozi uz Ventas. Aprīlī mēs ie-

braucām Londonā, Surrev Comer-

cial dokos. Tur nolaisto kuģi paši la-

bojām, cik varējām. Rūmēs rūsa bija
centimetru bieza. Rūsu viscaur nosi-

tām un krāsojām ar mīniju un brūno

rūmju krāsu. Arī tiltu nolakojām, visu

kuģi nokrāsojām, tas izskatījās kā

jahta.

Sākām vest lādiņus un pelnīt

naudu, atkal mums bija darbs un

maize. Sākām dzīvot normālu jūrnie-
ku dzīvi.

Pirku angļu grāmatas un cītīgi

mācījos starptautisko jūrnieku valo-

du. Tā mums bija vajadzīga, jo brau-

cām zem angļu karoga. Ar Ventu

braucām uz Somiju un Zviedriju, no

turienes ar kokmateriāliem uz Angli-

ju. Braucām arī uz Ziemeļāfriku -

Maroku, Alžīru un Tunisu.

Uz Ventas nobraucu gandrīz di-

vus gadus. 1949.gada februārī Vāci-

jā, Flensburgā apprecējos ar meite-

ni no Hamburgas, kuru pazinu kopš

1943.gada. Pēc pusgada braucu at-

pakaļ uz Londonu un tiku par 3.stūr-

mani uz igauņu kuģa. Kapteinis bija

Igaunijas latvietis Ozoliņš no Aina-

žiem . Braucām pa lielākai daļai uz

U.S.A Pēc gada pārgāju uz Spring-
tide par 2.stūrmani. Tas bija angļu

kompānijas kuģis. Braucām uz Ta-

koradi Ganā, Rietumāfrikā. Lādējām

mahagoniju priekš Montevideo

Urugvajā. Izlādējām un braucām pa

Laplatas upi dziļi iekšā, kur kādā

mazā vietā iekrāvām lopbarības

saulespuķu plāceņus Dānijai.

1950.gadā es jau dzīvoju Anglijā,

pašam bija dzīvoklis Bredfordā. Tajā

pilsētā dzīvoja daudz latviešu. Arī

vēl tagad ir latviešu klubs, tikai visi ir

jau palikuši veci...

Sagatavojis Arvis Pope
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Laviešu un igauņu vēsture nav

iedomājama bez diviem tās pamatli-

cējiem - Krišjāņa Valdemāra un

Kristiāna Dāla. Kristiāns Dāls

(1839-19004) visu mūžu veltīja lat-

viešu un igauņu jūrnieku izglītoša-
nai. K. Dāls dzimis 1839. gada 19. ap-

rīlī Tallinā zviedru jūrnieka ģimenē.

Pabeidzis reālskolu un dažas klases

ģimnāzijā, viņš piecpadsmit gadu

vecumā devās jūrā. Jūrskolu. K.

Dāls beidza 1857. gadā, bet ieguva
tikai stūrmaņa diplomu ar kapteiņa
tiesībām un uzsāka stūrmaņa gaitas

uz buru kuģiem (kapteiņa diplomu

viņš ieguva 1866. gadā). Liktenīgā
tikšanās ar Ainažu kabotāžnieku

1863. gadā mainīja K. Dāla plānus.

Šos vīrus vienoja kopēja doma - lat-

viešu un igauņu kuģniecības attīstī-

šana. Viņi atbalstīja K. Valdemāru

par jūrskolu dibināšanu zemnie-

kiem. K. Dāls atstāja nodrošināto

jūrnieka amatu un 1864.gada 23. no-

vembrī uzņēmās grūtos pedagoga

pienākumus Ainažu jūrskolā. Latvie-

šu valodu viņš apguva dažu mēnešu

laikā un pirmos gadus strādāja bez

atlīdzības. Nozīmīga K. Dāla darbība

bija 1867. gadā, kad, pamatojoties uz

Ainažu jūrskolas pirmo gadu piere-

dzi, Krievijas jūrniecības augstākais

reors izdeva nolikumu par jauna tipa

jūrskolu atvēršanu visā Krievijas im-

pērijā. Pieaugot K. Dāla un Ainažu

jūrskolas autoritātei, pieauga arī

skolnieku skaits, 1885. /86. gadā jau
sasniedzot 105. Ainažu jūrskola kļu-

va par ievērojamāko jūrskolu visā

Krievijas impērijā. To beiguši vairāk

Kristiāns Dāls.

nekā 1000 diplomētu kuģu kapteiņu

un stūrmaņu. K. Dāls bija tautskolo-

tājs ar demokrātiskiem ideāliem, ku-

rus veiksmīgi realizēja dzīvē. Ainažu

jūrnieki K. Dāla vadībā 1865. un 1866.

gada vasarā veica mācību braucie-

nus ar buru kuģi «Katarīna» uz Rie-

tumeiropu, tā pierādīdami, ka Vidze-

mes piekrastes zemnieku būvētie

kuģi ir piemēroti tālbraucieniem.

Plašu atbalsi Krievijā un Rietumeiro-

pā guva K. Dāla un Nikolaja Raud-

sepa 1876. un 1877. gadā vadītās

Obas upes grīvlīča izpētes ekspedī-

cijas, kurās Ainažu jūrskolnieki kopā

ar krievu jūrniekiem piedalījās Zie-

meļu jūras ceļu apgūšanā.

Kristiāns Dāls bija viens no Kriš-

jāņa Valdemāra profesionālajiem

padomdevējiem jūrniecības jautāju-



201

Vestures

lappuses
mos. 1874. gadā Krievijas kuģniecī-

bas veicināšanas biedrība viņam uz-

ticēja rosināt jūrskolu dibināšanu

Vidzemes un Igaunijas piekrastes

ciemos, kā arī palīdzēt ar dokumen-

tāciju un kadriem. K. Dāls savā jūr-
niecības darbībā bija daudzpusīgs.

Viņš strādāja pie latviešu - somu jūr-
nieku vārdnīcas un apkopoja pētīju-

mus par dziļjūras zveju, papildināja
1867. gada nolikumu «Par jūrniecī-
bas klasēm», līdzdarbojās tvaikoņu

kuģniecības attīstībā un piedalījās

jūrskolu mācību grāmatu sastādīša-

nā. 1893. gadā K. Dāls pārcēlās uz

Liepāju un pārņēma Liepājas jūrsko-
las vadību. Jūrniecības darbā K.

Dāls strādāja līdz 1904. gadam, kad

savas dzīves 65. gadā aizgāja mūžī-

bā.

Dzīves laikā K. Dāla, tāpat kā

K. Valdemāra veikums netika pilnībā

novērtēts, kaut arī cara valdība vi-

ņam piešķīra Sv. Annas 3. pakāpes,
Sv. Staņislava 2. un 3. pakāpes or-

deni un titulārā padomnieka rangu.

Kristiāna Dāla vaska figūra, ku-

ru atklāja 2000. gada 16. maijā, Ai-

nažu jūrskolas muzeja klases telpā
būs piemiņa lielajam skolotājam,
kurš iedrīkstējās īstenot latviešu un

igauņu zemnieku sapni.

Iveta Erdmane
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Janvāris

□ AS «Ventspils nafta» (VN) iz-

veido meitas uzņēmumu SIA «Naf-

ta Holding» ar mērķi investēt VN fi-

nansu resursus ekonomiski izdevī-

gos projektos tajās nozarēs, kas

pārsvarā nav saistītas ar naftas

tranzīta biznesu. VN 1998. gadā ie-

gādājusies AS «Preses nams» ak-

ciju kontrolpaketi un vairākus ne-

kustamos īpašumus - Maikapara

namu un LĒTAS ēku Palasta ielā Rī-

gā.

□ Rīgas ostā (Rīnūžos) strādā-

jošajam SIA «Neste Latvija» termi-

nālam piešķirti starptautiski sertifi-

kāti par kvalitātes {SFS-EN ISO

9002) un vides aizsardzības stan-

dartu {SFS-EN ISO 14001) ievēro-

šanu. «Nestes» Rīgas ostas termi-

nāla rezervuāru kopējais tilpums ir

30 tūkst, m
3,

plānotais naftas pro-

duktu apgrozījums - 350-500 tūkst,

t gadā.

□ Rīgas Tirdzniecības brīvostā

(RTB) nodod ekspluatācijā rekons-

truēto 14. piestātni Eksportostā.

Rekonstrukcijas darbus 7 mēnešos

veikusi AS «BMGS», tas izmaksājis

4,2 milj. latu. Piestātnes garums -

210 m, dziļums pie tās - 11 m, kas

te ļaus tauvoties kuģiem ar kravne-

sību līdz 35 tūkst. t.

□ Rīgas Tirdzniecības brīvostā

darbu uzsāk jauna saldētava iepa-
kotu pārtikas produktu glabāšanai.

Pēc Holandes firmas «Inham Refri-

geration» projekta uzbūvētā sal-

dētava var uzņemt līdz 5000t pārti-

kas produktu, kuru uzglabāšanu
nodrošina dāņu kompānijas «Sam-

broe» vismodernākās iekārtas.

Saldētavas celtniecība un montāža

izmaksājusi 1,9 milj. latu. Kopā ar

1928. gadā būvēto saldētavu RTB

nu var uzglabāt 11,5 tūkst, t pārti-

kas preču.

□ Ventspilī svinīgi tiek nodota

ekspluatācijā modernizētā Kuģu

satiksmes vadības (KSV) centra

aparatūra.

KSV centru izveide Latvijā tiek

īstenota, piesaistot Rīgas, Vents-

pils un Liepājas KSV centriem Lat-

vijas Jūras administrācijas finan-

sējumu un ES PHARE atbalsta fon-

da līdzekļus 1 500 000 ECU (ap 1

milj. Ls) apjomā.

□ Rīgas Domes Finansu komi-

teja piešķir aizdevumu 212 315 Ls -

AS «Rīgas Pasažieru osta» stivi-

dortehnikas atpirkšanai no SIA

«Translīnija». RPO stividorpakalpo-

jumus iecerējusi sniegt pati.

□ Valdības sēdē par Latvijas

Jūras akadēmijas rektoru atkārtoti

apstiprina inženierzinātņu doktoru

Jāni Bērziņu.

□ SIA «Roko» saņem ISO 9002

kvalitātes sertifikātu. Firma ražo

rolltreilerus un dažāda veida sa-

režģītas metāla konstrukcijas.
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□ Notiek Liepājas SEZ prezen-

tācija Liebritānijā - Londonā, Stēr-

lingā un Skotijā.

□ VAS «Latvijas Dzelzceļš» izslu-

dina pieteikuma atlasi projektu kon-

kursam par Ventspils ostas dzelzceļa
termināla «Jūras parks» un dzelzceļa

apvedceļa projektēšanu un celtnie-

cību. Kopējās projekta izmaksas - ap

16 milj. USD. Projekta īstenošana jā-

pabeidz līdz 2002. gadam.

□ Ventspils Brīvostas valde pa-

augstina ostas nodevu maksas pa-

kalpojumu tarifus. Tonnāžas nodevas

pamatlikme par vienu BT būs 0,30

USD (līdz šim 0,28 USD), kanāla node-

vas pamatlikme par vienu BT 0,21

USD (līdz šim 0,20 USD), velkoņu mak-

sa par pietauvošanu kuģiem ar ietilpī-
bu virs 50 tūkst. BT būs tāda pati kā

mazākiem kuģiem.

□ Privatizācijas aģentūra ap-

stiprina SIA Sfre/rvalsts kapitāla da-

ļas privatizācijas noteikumus. Tiek

privatizētas 660 Strek kapitāla daļas,
kas veido 10,43% no sabiedrības pa-

matkapitāla.

□ Notiek Latvijas ostu un tran-

zītbiznesa pārstāvju brauciens uz

Ķīnas trim lielākajām pilsētām - Pe-

kinu, Tjaņdziņu un Šanhaju. Ap-

spriestas kokmateriālu eksporta ie-

spējas no Latvijas uz Ķīnas ostām.

□ NVS, Baltijas valstu un Bulgā-

rijas dzelzceļa transporta sadraudzī-

bas padomes 23. sēdē, kas notiek Rī-

gā, tiekas LR satiksmes ministrs A.

Gorbunovs un Krievijas Federācijas
satiksmes ceļu ministrs N. Akseņen-

ko. A. Gorbunovs cer, ka šī tikšanās

palīdzēs Krievijai pārskatīt savu

dzelzceļa tarifu politiku attiecībā

pret kravām, kas tiek transportētas

uz Latvijas ostām. Jau otro gadu šie

tarifi ir augstāki nekā kravām, ko no-

gādā uz Tallinas vai Klaipēdas os-

tām.

□ Tradicionālajā «Londonas Naf-

tas nedēļā» notiek A/S «Ventspils naf-

ta» prezentācijas pasākumi. VN šajā

nedēļā piedalās jau ceturto gadu, un

uz VN aicinājumiem iepazīties ar uz-

ņēmumu atsaucās aptuveni 400 pa-

saulē pazīstamu kompāniju un finan-

su institūciju pārstāvji. Caur VN tiek

eksportēts ap 13% Krievijas naftas.

□ Valsts kontrole nosūta Ģene-

rālprokuratūrai materiālus parVU Rī-

gas zvejniecība privatizācijas gaitu.
Trīs gadus ilgajā privatizācijas pro-

cesā pieļauti valsts interesēm neat-

bilstoši saimnieciski finansiālie darī-

jumi, kā rezultātā par 66% samazinā-

ti uzņēmuma pamatlīdzekļi, apgrozā-

mie līdzekļi un citas vērtības, bet pats

uzņēmums ar 19 442 174,22 Ls kredīt-

saistībām un 1 530 823,17 Ls debitoru

parādiem pārdots par 1 latu.

□ Latvijas Būvnieku asociācija

pirmo reizi nosaka skates Gada la-

bākā būve '98 uzvarētāju. Tas ir ar-

hitekta J. Gertmaņa biroja projektē-
tais Latvijas Jūras administrācijas

Kuģu satiksmes vadības centrs Vec-

mīlgrāvī. Rekordīsā laikā - no 26.

janvāra līdz 15. decembrim tā celt-
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niecības darbus veikusi firma PBLC,

objekts izmaksājis 1 380 000 Ls .

□ Latvijas Ostu padome nolemj

reorganizēt Ostu attīstības fondu.

□ Latvijas Ostu padome, iesakot

izdarīt grozījumus Likumā par ostām,

atbalsta, ka Jūras administrācija os-

tu pārvaldēm nodod šādus dienes-

tus un amatus: ostas kapteinis, ostas

kontroles dienests, ostas uzraugi,

kuģu satiksmes dienests, kuģu satik-

smes regulētāji, rajona hidrogrāfijas

dienesti, kā arī naftas piesārņojumu

likvidācijas grupas. Šo funkciju fi-

nansu avots būs loču nodeva un da-

ļa no navigācijas nodevas, kā arī ie-

nākumi no pakalpojumiem.

□ Latvijas Tranzīta biznesa aso-

ciācija aicina valdību turpināt saru-

nas ar Krieviju par starptautiskā
multimodālā tranzīta koridora Rietu-

meiropa—Latvija—Krievija savstarpē-

ju atzīšanu un iekļaušanu Eiropas
multimodālo transporta koridoru

koncepcijā, iekļaujot tajā Ventspils,

Rīgas un Liepājas ostas.

Marts

□ Ar I.martu Latvijas pilsoņi bez

vīzām var ceļot uz četrām Šengenas
līguma valstīm: Austriju, Franciju,

Itāliju un Vāciju.

□ Kaļiņingradā notiek Starptau-
tiskā transporta koridora VIA Han-

seatica I. sēde. Tas ir Eiropas tran-

zīta koridora VIA BALTICA atzars Rī-

ga-Kaļiņingrada-Gdaņska.

□ Latvijas Ostu padome nolemj

segt 50% no Jaunās kuģošanas po-

litikas koncepcijas ekonomiskās iz-

pētes izdevumiem.

□ A/S «Liepājas Metalurgs» ie-

gūst kvalitātes sistēmas atbilstības

sertifikātu ISO 9002 standartam.

□ 17. martā apmēram 7,2 km no

Rojas ostas vārtiem pēc sadursmes

ar ledus gabalu nogrimst zvejas ku-

ģis Fredis, kas piederēja zvejnieku

saimniecībai «Irbe». Visi uz kuģa
esošie cilvēki, tostarp tā kapteinis

Regnārs Ozols, izglābušies.

□ Notiek Latvijas stividorkom-

pāniju asociācijas gada kopsapul-

ce. Tās valdē ievēlēti A. Borov-

kovs, J. Krūmiņš, A. Osipkovs, U.

Veispals, J. Ķirsis, I. Cibulis, U. Kār-

kliņš, A. Zieds, G. Ševčuks un V.

Barinovs. Par asociācijas prezi-
dentu atkārtoti ievēlēts Aivars Bo-

rovkovs.

□ Liepājas SEZ AS «Liepājas

Metalurgs» paraksta līgumu ar Pri-

vatizācijas aģentūru par kuģu re-

monta rūpnīcas «Tosmare» valsts

mantas pārvaldīšanu.

□ AS «Ventspils nafta» pazemi-

na jēlnaftas pārkraušanas tarifus no

5 līdz 4,9 USD par tonnu.

□ Stavangerā tiek parakstīts

sadarbības līgums starp Norvēģijas

Roglandes apgabala padomi un Lie-

pājas domi un Liepājas rajona pado-

mi. Oslo notiek Liepājas SEZ repre-

zentācijas seminārs, kā arī tikšanās
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ar KRR «Tosmare» potenciālajiem
investoriem.

□ AS «Rīgas kuģu būvētava»

nolaiž ūdenī dānu pasūtītā kuģa

Kasper Tot korpusu (kuģis sver

70 t, tā garums 19,6 m, augstums

6,2 m). Kopumā RKB skandināvi

pasūtījuši septiņus kuģus, lai gan

rūpnīcas jauda ir 10-12 šādi kuģi

gadā.

□ Rīgas Pasažieru ostā notiek

izstāde «Latvija - Lielbritānija: laiks

un jūra», kas atspoguļo abu valstu

kuģniecības sakarus.

□ Rīgā notiek starptautiska kon-

ference «Baltijas reģiona brīvās zo-

nas un brīvostas '2000».

Aprīlis

□ AS «Skonto metāls» vienojas
ar Karagandas metalurģijas kombi-

nāta «Ispat Karmet» vadību par tē-

rauda tranzītu caur Rīgas un Vents-

pils ostām.

□ Igaunijas Jūras kuģniecība
no Mūgas ostas uzsāk jaunu kravas

satiksmes līniju Tallina—Helsinki—Rī-

ga—Orhūsa.

□ PVAS «Latvijas Kuģniecība»

paziņo par nodomu pirkt četrus jau-

nus tankkuģus. To būvei nepiecie-
šamo investīciju apjoms varētu būt

ap 200 milj. USD. Kompānijas rīcībā

ir 44,8 milj. USD, kas varētu būt sā-

kotnējais ieguldījums kuģu jaunbū-

vēs.

□ Starptautiskajā konferencē

«Reģionālā integrācija transporta

jomā» tiek parakstīts Latvijas, Lietu-

vas un Igaunijas starpvalstu nolī-

gums par tirdzniecības kuģošanu.

□ LR satiksmes ministrs A. Gor-

bunovs un Latvijas ostu un tranzīta

biznesa kompānijas piedalās

starptautiskajā transporta un loģis-

tikas izstādē un konferencē «Trans-

Russia '99» Maskavā.

Iznāk žurnāla «flopTbi m TpaHC-

nopT JIaTBMM» («Latvijas Ostas un

Transports») 1. numurs, izdevējs SIA

«Jūras Vēstis».

□ AS «Ave Lat Grupa» pārdod

tai piederošās AS «Kaija» akcijas, jo

secina, ka plānotos kapitāla atdeves

rādītājus pēc Krievijas krīzes nebūs

iespējams sasniegt.

Maijs

□ Ministru kabinets apstiprina AS

«Latvijas Kuģniecība» privatizācijas

nosacījumus. LX akcijas nominālvērtī-

ba - 1 lats. Premjers V. Krištopans ie-

rosina LX akcijas cenu palielināt par

10-20santīmiem, jo LX akcijas ir jāpār-

doddārgāk par to nominālvērtību.

□ ES komisija Briselē atzinīgi

novērtē Latvijas nacionālo likumdo-

šanu transportā. Konstatēts, ka ne-

pieciešams valdības atbalsts inves-

tīcijām transporta infrastruktūrā.

Pašreizējais valsts investīciju līme-

nis neatbilst TINA procesā noteikta-

jam - 1,5% no iekšzemes koppro-

dukta gadā.
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□ Darbu sāk Rīgas Kuģu satik-

smes vadības centrs Vecmīlgrāvī,
kurā ierīkotas darba vietas arī Rīgas

ostas kapteiņa dienestam un Meklē-

šanas un glābšanas dienestam.

Rīgas Brīvostas pārvalde plāno ie-

guldīt 1,5 milj. latu piestātnes būvei

pie KSVC, kur tauvos ledlauzi Van-

na, loču un glābšanas kuģus.

□ LR Saeima nododBudžeta un

finansu un Tautsaimniecības komi-

sijai Rīgas Brīvostas likuma projek-

tu, kas izstrādāts, lai brīvostas sta-

tuss tiktu noteikts visā Rīgas ostas

teritorijā.

□ Par 1,1 milj. DEM Rīgas ostas

kompānija SIA «Spēja» iegādājas

pārkraušanas iekārtu «Liebherr954».

Tās 20 m garā strēle ļaus divreiz

paātrināt kokmateriālu iekraušanu

kuģos.

□ Rīgā notiek 4. starptautiskā
konference «Baltijas tranzīta ceļš
'99». Tās mērķis - nostiprināt un at-

tīstīt Latvijas transporta un tranzīta

uzņēmumu stratēģisko lomu un kon-

kurētspēju Baltijas, kā arī Āzijas—Ei-

ropas koridorā.

□ Viens no PVAS «Latvijas Kuģ-
niecība» privatizācijas potenciāla-

jiem stratēģiskajiem investoriem -

«Lavinia Corporation» atsakās pie-
dalīties LX privatizācijā, jo uzskata

to par «smieklīgu šarādi».

□ Atklāj kuģu līniju Rīga-Huse-

na (Zviedrija)—Rīga. Papīrmalkas

pārvadāšanai tiks izmantots jauns

Vācijā reģistrēts kompānijas «Na-

valis Shipping» kuģis Algerman-

land.

□ Ministru prezidents V. Krišto-

pans nosauc akcijas «Latvijas prece

21. gadsimtam» uzvarētājus. To vidū

AS «Banga» ražotās «Zelta šprotes».

□ Notiek Rīgas jahtkluba orga-

nizētā Prezidenta kausa izcīņa burā-

šanā.

Jūnijs

□ Sakarā ar kraso kravu apjomu
samazināšanos no 1. jūnija slēdz ku-

ģu līniju Rīga—Ķīle—Rīga. No Rīgas

Pasažieru ostas to apkalpoja bijušie

LX rolkeri «Inženieris Kreilis» un «In-

ženieris Suhorukovs».

□ Daugavā starp Vanšu un Ak-

mens tiltiem notiek Eiropas čempio-

nāta posms «Formula 2». Tajā pie-

dalās 16 braucēji, viņu vidū rīdzi-

nieks Viktors Kuņičs no «Kalnciems

Racing Team».

□ Rīgas ostas valde uzdod os-

tas pārvaldei izsludināt konkursu

par bijušā restorāna «Ainava» ēkas

rekonstrukciju, kur pēc 1,5 milj. latu

ieguldīšanas varēs pārcelt Rīgas os-

tas pārvaldi.

□ Liepājā notiek starptautiska
biznesa konference «Liepāja - visiz-

devīgākā vieta biznesa sākšanai

Baltijas jūras reģionā».

□ KSVC Vecmīlgrāvī notiek IMO

organizētais seminārs starptautis-
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kās ostu kontroles inspektoru saga-

tavošanai.

□ Mangaļu KRR piestātnē no-

dod ekspluatācijā universālu rampu

ar paceļamo tiltu. Pabeigta piestāt-
nes MKR-1 rekonstrukcija, kurā ie-

guldīts vairāk par 1 milj. Ls. 225 m

garā un 10,5 m dziļā piestātne tur-

pmāk tiks izmantota ro-ro tipa kuģu

apkalpošanai.

□ LR Saeima konceptuāli at-

balsta Rīgas Brīvostas likumprojek-

tu, kas saskaņots Latvijas Ostu pa-

domē.

□ Latvijas ostu uzņēmumi pie-
dalās starptautiskajā transporta un

loģistikas izstādē «Transport '99»

Minhenē. Sakarā ar to SIA «Jūras

Vēstis» izdod žurnāla «Latvijas Os-

tas un Transports» speciālizlaidumu
vācu valodā.

□ Jahta Spaniel no Andrejostas

jahtkluba dodas uz Sanmalo Franci-

jā, lai piedalītos pasaulē lielākajā
jahtu un burinieku regatē Cutty Sark

TallShip'Race. Šīsvasaras maršruts

Sanmalo-Grīnoka-Lērvīka-Alborga.

□ Londonā tiek parakstīts lī-

gums ar Eiropas Rekonstrukcijas un

attīstības banku par 21,1 milj. USD

liela kredīta piešķiršanu Ventspils
Brīvostas uzņēmuma «Noord Natie

Ventspils Termināls» attīstībai.

□ Par Valsts prezidenti ievēl

Vairu Vīķi-Freibergu.

Jūlijs

□ Demisionē V. Krištopana valdī-

ba. Par galveno iemeslu tiek minēta

valdības nespēja atrisināt asās pret-

runas lielo uzņēmumu, tai skaitā -

«Latvijas Kuģniecības» - privatizācijā.

□ Rīgas ostas valde izvēlās AS

«Latvijas Unibanka» 9 600 000 USD

kredīta saņemšanai ostas pārvaldes

kapitālieguldījumu finansēšanai.

Aizņēmuma likme 4,5% ar termiņu

uz trim gadiem, ar pagarināšanas

iespēju vēl uz septiņiem gadiem.

□ Apstiprina jauno Ministru ka-

binetu A. Šķēles vadībā.

□ Rīgā ierodas Norvēģijas Kuģu

īpašnieku asociācijas pārstāvis, kas

izraugās 40 pretendentus, kuri trīs

gadu laikā Latvijas Jūras akadēmijā

apgūs kuģu vadītāju un kuģu mehā-

niķu specialitātes. LJA rektors Jānis

Bērziņš jau iepriekš parakstītajā sa-

darbības līgumā ar Norvēģijas Kuģu

īpašnieku asociāciju ir apņēmies

norvēģiem sagatavot ik gadu 20 ku-

ģu vadītājus un 20 kuģu mehāniķus.

□ Latvijas Jūras akadēmija pre-

zentē savu pasūtījumu - SIA BO «Zi-

nātņu akadēmijas Ekonomikas insti-

tūts» profesora Pētera Guļāna pētīju-

mu «Kuģu virsnieku sagatavošanas
ekonomiskā efektivitāte Latvijā». No

tā izriet, ka valsts vienam LJA studen-

tam gadā iztērē 855 Ls, bet kuģu virs-

nieks valsts budžetā ienes 1316Ls .

□ Igaunijas kuģniecības kom-

pānija «Saaremaa Laevakompanii»
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uzsāk regulārus reisus starp Roma-

sāres ostu Sāremā salā un Rīgu.
Prāmis «Regula» starp Sāremā un

Rīgu kursēs reizi nedēļā un to aģen-

tē SIA «Hanza Jūras aģentūra».

Augusts

□ PVAS «Latvijas Kuģniecība»

sekmīgi pabeigts «Shell Internatio-

nal Trading and Shipping Companv»
audits. «Shell» jau vairākus gadus

veiksmīgi izmanto LX tankkuģus sa-

vu kravu transportēšanai visā pa-

saulē.

□ Ventspilī ierodas Uzbekijas
VAS «Uzvņeštrans» pārstāvji ar

mērķi palielināt kokvilnas transpor-

tēšanu caur AS «Ventspils tirdznie-

cības osta».

□ Ministru prezidents A. Šķēle

un Liepājas SEZ vadītāji vienojas, ka

Liepājas SEZ likums netiks mainīts

sakarā ar Liepājas SEZ līdzekļu at-

gūšanu no privatizācijas fonda.

□ Notiek trešais mākslas galeri-

jas «A Sūna» un «Latvijas Kuģniecī-
bas» kopīgi rīkotais mākslas darbu

konkurss «Tikai jūra». Pirmo prēmiju

piešķir māksliniecei Ivetai Laurei par

autortehnikā darināto darbu «Laiva».

Septembris

□ Atklāj 4,7 km garo dzelzceļa lī-

niju, kas savieno Rīgas ostas naftas

terminālu ar Ziemeļblāzmas staciju.

Ekspluatācijā tiek nodots arī manev-

rešanas ceļš un estakade degvielas

izsūknēšanai no cisternām.

□ «Latvijas Unibanka» piešķir

5,933 milj. USD aizdevumu Rīgas Pa-

sažieru ostai. Kredīts izsniegts uz 10

gadiem un tiks izmantots jauna pa-

sažieru termināla un tā infrastruktū-

ras būvniecībai.

□ Latvijas Tranzīta biznesa aso-

ciācija piedalās Latvijas uzņēmēju

ekonomiskajā misijā Krievijā Ņižrjij-

novgorodas, Samaras un Saratovas

apgabalos. Asociācija apvieno 45

lielākās ar tranzīta biznesu saistītās

Latvijas kompānijas, kas kopā ap-

kalpo vairāk nekā 90% no visa Latvi-

jas tranzīta apjoma.

□ Starptautiskā auditorkompā-

nija vides aizsardzības jomā «Da-

mes&More» kontstatē, ka AS «Vent-

spils nafta» terminālā ekoloģiskā

riska kontrole ir visaugstākajā līme-

nī starp visiem naftas nozares uzņē-

mumiem bijušās PSRS teritorijā. VN

pārkraušanas terminālam ir 40 gadu

darbības pieredze un caurto ik gadu

pārkrauj vairāk nekā 14 milj. t jēlnaf-

tas. Veicot naftas cauruļvada re-

konstrukciju, šo plūsmu plānots pa-

lielināt līdz 20 milj. t gadā.

□ Igaunijas kuģniecības kom-

pānija «Saaremaa Laevakompanii»

ziņo par zaudējumiem prāmja «Re-

gula» reisos starp Sāremā salu un

Rīgu. Pēc astoņiem reisiem šajā lī-

nijā kuģu satiksme tika pārtraukta.

□ Latvijas Kuģu īpašnieku aso-

ciācija izplata paziņojumu parvaldī-
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bas deklarācijā noteiktās un Minis-

tru kabinetā akceptētās kuģošanas

politikas gauso realizācijas gaitu.

Asociācija uzskata, ka laikā, kad

tiek aktualizēta PVAS «Latvijas Kuģ-
niecība» privatizācija, jaunā nodok-

ļu politika var būtiski ietekmēt lielā

uzņēmuma privatizācijas gaitu un tā

attīstību nākotnē.

□ PVAS «Latvijas Kuģniecība»

kļūst par «Inmarsat Holdings Ltd.»

akcionāri. LX pieder 7453 «Inmarsat

Holdings Ltd.» akcijas.

□ Ar Stokholmas apgabaltie-
sas lēmumu Stokholmas ostā

arestēts prāmis Russ. Prāmja ap-

kalpei vairākus mēnešus nav iz-

maksāta darba alga (154 tūkst.

USD ). RPO prezidents Z. Priede iz-

saka priekšlikumu par daļējām

kompensācijām tiem Russ pasa-

žieriem, kuri no firmas «Ferrv Ser-

viss» iegādājušies biļetes uz at-

celtajiem reisiem.

□ Baltijas valstu transporta mi-

nistri tikšanās laikā Ventspilī pieņem

rezolūciju par sadarbību transporta,

degvielas akcīzes nodokļa jomā un

Baltijas valstu transporta infrastruk-

tūras iespējamo iekļaušanos Zieme-

ļu dimensijas projektā - tranzīta ko-

ridora VIA BALTICA izveidošanā un

attīstīšanā.

□ Nodibināta sabiedriska orga-

nizācija «Latvijas Ostu asociācija»
ar mērķi aizstāvēt un pārstāvēt Lat-

vijas ostu intereses mūsu valstī un

ārzemēs. Par asociācijas izpilddi-
rektoru Ventspils, Rīgas un Liepājas

ostu pārvaldes izvirzījušas Antonu

Vjateru.

□ Privatizācijas aģentūras val-

de atbalsta LX lēmumu pārdot 6 no-

vecojušus refrižeratorkuģus - Vasi-

lijs Strūve, Ivans Polzunovs, Mihails

Lomonosovs, Pāvels Parenago,

Akadēmiķis Artoboļevskis un Aka-

dēmiķis Hohlovs.

□ Privatizācijas aģentūra ap-

stiprina izmaiņas «Latvijas Kuģniecī-
bas» padomes un valdes sastāvā. Iz-

maiņu rezultātā savus amatus LX pa-

domē zaudē Dainis Tunsts, Vasīlijs

Meļņiks, Anatolijs Jerumanis un Ai-

vars Muravskis. Viņu vietā nāk Jānis

Maršāns, Eižens Cepurnieks, Halfors

Krasts, Vita Gerharde un Māris Kai-

jaks. LX padomē darbu turpina Dru-

vis Skulte, Antons Ikaunieks, Imants

Kapsis, Māris Gailis, Andris Pauls-

Pāvuls, Jāzeps Bernāns, Māris Kai-

jaks un Uģis Magonis. LX valdē sa-

vukārt darbosies Elmārs Vītoliņš,

Vladislavs Skrebelis, Andris Kļaviņš,
Roberts Joma, Larss Anderss Hed-

bergs un Jānis Brūnavs.

□ PVAS «Latvijas Kuģniecība»
noslēdz nodomu protokolu par 6 jau-

nu naftas produktu tankkuģu būvi ar

vienu no lielākajām Dienvidkorejas

kuģu būves rūpnīcām «Hvundai»,

kur jau būvēti LX gāzes vedēji Kur-

zeme un Vidzeme, jo LX rīcībā au-

gusta beigās ir 52 milj. USD brīvo lī-

dzekļu, kas ļauj bez papildu investī-

cijām uzsākt šo projektu. Jauno ku-

ģu kravnesība - 70 tūkst. DvVT, tie

būs Panamax tipa kuģi, kurus varēs

izmantot arī Baltijas jūrā.
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Oktobris

□ Krievijas naftas firma «Lukoil»

izsaka vēlmi pārtraukt darbību Lietu-

vas naftas tirgū un intensīvāk iz-

mantot Ventspils naftas terminālu.

Šis politiskais lēmums saistīts ar

Lietuvas puses vēlmi «Lukoil» pie-
šķirt tikai 10% Lietuvas naftas sekto-

ra akciju, pārējās nododot ASV naf-

tas kompānijas «VVilliams» rīcībā.

□ Saeima pirmajā lasījumā pie-

ņem likumprojektu par Latvijas un

Lietuvas jūras robežu, ko 9. jūlijā Pa-

langā parakstīja bijušais premjers
Vilis Krištopans.

□ Singapūrā notiek Latvijas os-

tu un tranzīta biznesa kompāniju

reprezentācija «Latvija - tilts uz Rie-

tumiem». Šī pasākuma laikā satik-

smes ministrs A. Gorbunovs parak-

sta starpvaldību nolīgumus par gai-

sa satiksmi un par nodokļu dubultās

uzlikšanas un nodokļu nemaksāša-

nas novēršanu. Singapūras pusei iz-

skatīšanai tiek iesniegts starpvaldī-
bu jūrniecības nolīgums, kas paredz

atvieglojumus abu pušu ostu infra-

struktūras izmantošanai.

□ Ministru kabinets atļauj Jūras

vides pārvaldei pārdot izsolē kute-

rus Ost, West un kuģi Rotans.

□ Atzīst prāmja Russ operator-

kompānijas SIA «Ferrv Serviss»

maksātnespēju. Galvenie uzņēmu-

ma kreditori ir degvielas un pārtikas

piegādātāji, PVAS «Latvijas Kuģnie-

cība», Rīgas ostas pārvalde un Rī-

gas Pasažieru osta.Kopējais parādu

apjoms 703 tūkst. Ls.

□ Latvijas Kuģu īpašnieku aso-

ciācija, Jūrniecības savienība un

Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnie-

ku arodbiedrība atbalsta LX lēmumu

pasūtīt jaunus tankkuģus. Vienlai-

kus tiek publiskota informācija par

katra jaunbūvētā kuģa rezerves fon-

du 2 milj. USD apmērā, kas izsauc

asus LX valsts pilnvarnieka E. Ce-

purnieka protestus.

□ Satiksmes ministrija nāk

klajā ar paziņojumu par iekšējo

ūdensceļu transporta politiku. Tajā

norādīts, ka Latvijā nav iekšējo

ūdensceļu un upju kuģus nevar uz-

skatīt par iekšējo ūdensceļu kuģu

floti.

□ Londonā notiek Ventspils

Brīvostas uzņēmumu reprezentāci-

ja. Ventspils mērs A. Lembergs aici-

na investēt Ventspilī un Latvijā.

□ Privatizācijas aģentūras val-

de atbalsta «Latvijas Kuģniecības»

sešu kuģu būves projektu ar notei-

kumu, ka līgumu ar kuģu būvētavu

var noslēgt tikai pēc 20. decembra,

kad jātop zināmam LX 44% akciju

pircējam.

□ Lietuvas parlaments ratificē

jūras robežlīgumu ar Latviju, kas

vairākus gadus kavējās iespējamo

piekrastes šelfa naftas iegulu dēļ.

□ Ventspilī nodibina Baltijas jū-

ras piekrastes attīstības aģentūru,

kas aptver Ventspils pilsētu un ra-

jonu, Liepājas pilsētu un rajonu un

Talsu pilsētu un rajonu pašvaldī-
bas. Jaunā projekta mērķis ir no-

drošināt Baltijas jūras piekrastes
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plānošanas reģiona līdzsvarotu at-

tīstību, līdzdalību investīciju prog-

rammās atbilstoši kopējām prioritā-

tēm, tūrisma un vides kvalitātes uz-

labošanu.

□ Latvijas valdība akceptē Lat-

vijas un Polijas nolīgumu par jūras

transportu, kas veicinās abu valstu

jūras transporta attīstību un starp-

tautisko tirdzniecības kuģošanu, kā

arī palielinās drošību uz jūras.

Novembris

□ Stājas spēkā Valsts ieņēmu-

mu dienesta rīkojums par kuģu ap-

gādi, kas nosaka kārtību, kādā kuģi

apgādājami ar Latvijas precēm. No-

teikts, ka kuģu apgādes uzņēmumus

uzskaita un apgādi kontrolē muitas

iestāde, kuras uzraudzībā esošajās
piestātnēs notiek kuģu apgāde.

□ Darba grupa l. Vaideres vadī-

bā iesniedz Ministru kabinetā Mazo

ostu attīstības programmu. Prog-

rammā nav iekļauta Ainažu osta, jo
tās attīstība iespējama, tikai piesais-

tot privāto kapitālu. Tiek atzīts, ka

mazās ostas var nodrošināt darba

vietas 30-40 km rādiusā un pēdējos

gados tajās nodarbināti 10-12 tūkst,

cilvēku.

□ AS «Rīgas kuģu būvētava»

nolaiž ūdenī pēdējo kuģa korpusu,
kuru pasūtījis Norvēģijas uzņēmums

AAS «MEK.VERKSPET». Pavisam

norvēģiem uzbūvēti 9 kuģu korpusi,
viena korpusa vidējā cena ir 400 līdz

450 tūkst. USD.

□ LR Saeima izveido parlamen-

tārās izmeklēšanas komisiju AS

«Latvijas Kuģniecība» un citu stratē-

ģiski svarīgu objektu privatizācijas
izvērtēšanai. Tajā iekļauti 12 depu-
tāti no visām Saeimā pārstāvētajām

frakcijām.

□ Latvijas Biznesa dienu Min-

skā ietvaros LR satiksmes ministrs

A. Gorbunovs un Baltkrievijas satik-

smes ministrs A. Lukašovs paraksta

starpvaldību nolīgumu par nosacīju-
miem Baltkrievijas kravu tranzītam,

izmantojot Latvijas ostas.

□ AS «Ventspils nafta» nodod

ekspluatācijā 6 jaunus rezervuārus,

līdz ar to naftas un naftas produktu

uzglabāšanas kopējais tilpums pa-

lielinājies par 120 tūkst, m 3un ir jau

995 tūkst. m 3.Katra jaunā rezervuāra

ietilpība ir 20 tūkst, m3, visu sešu re-

zervuāru celtniecības kopējās iz-

maksas - 15,8 milj. USD.

□ Rīgas Pasažieru ostas prezi-

dents Z. Priede nosūta vēstuli Valsts

prezidentei Vairai Vīķei—Freibergai

ar lūgumu prezidentes vizītes laikā

Zviedrijā abu pušu sarunās iekļaut

jautājumu par valstu sadarbību

prāmju satiksmes atjaunošanā starp

Latviju un Zviedriju.

□ LR satiksmes ministrs A. Gor-

bunovs un Zviedrijas vēstnieks Lat-

vijā H. Magnusons paraksta Latvijas

un Zviedrijas valdību nolīgumu par

sadarbību jūras un aviācijas meklē-

šanā un glābšanā. Zviedrija ir pirmā

jūras kaimiņvalsts, ar kuru Latvija

noslēgusi šādu nolīgumu.
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□ Dienvidkorejas kompānija
«Hvundai» paziņo par atteikšanos

no parakstītā nodomu protokola ar

PVAS «Latvijas Kuģniecība» par se-

šu tankkuģu jaunbūvi, neuzliekot

nekādas saistības nevienai no pu-

sēm. «Hvundai» norāda, ka Latvijas

pusei radušos neskaidrību dēļ kuģu
būvētavai būtu ļoti sarežģīti nodro-

šināt darbu izpildi paredzētajos ter-

miņos.

□ ASG- viena no lielākajām Ei-

ropas ziemeļreģiona loģistikas un

transporta kompānijām atklāj jaunu

terminālu Rīgā. Kravu noliktavu,

muitas zonu un muitas noliktavu,

bankas filiāles un biroja telpu celt-

niecībā ieguldīti 9,5 milj. Zviedrijas
kronu. ASG uzskata Latviju par Zie-

meļeiropas, Baltijas un bijušās
PSRS tranzītcentru.

□ Liepājas SEZ valde par 5%

palielina kanāla nodevu Liepājas os-

tā sakarā ar ostas padziļināšanas

pabeigšanu, kas sekmēs kuģošanas
drošību un kvalitāti.

Decembris

□ Liepājas SEZ uzņēmējsabied-
rība «Trans VVide Service» Liepājas

ostā atklāj daudzfunkcionālu birsto-

šo kravu terminālu (4032 m 2). Tā iz-

maksas - aptuveni 1 milj. latu.

□ Rīgas Ostas pārvalde pilnībā

pabeidz un nodod ekspluatācijā Rī-

nūžu naftas terminālu, kas izmaksā-

jis 6,47 milj. latu.

Latvijas Jūrniecības

savienības 12. kopsapulces
lēmums

1. Latvijas Jūrniecības savienī-

bu (LJS) neapmierina lēnā Jaunās

kuģošanas politikas ieviešanas gai-

ta, un LJS pieprasa, lai šīs politikas
ieviešanai nepieciešamās likum-

došanas izmaiņas tiktu izdarītas

maksimāli īsā laikā.

2. LJS kā vitāli svarīgu atbalsta

PVAS «Latvijas Kuģniecība» (LX) ie-

rosināto tankkuģu flotes atjaunoša-

nas projektu, tai skaitā sešu jaunu

Panamax tipa tankkuģu būvi, pare-

dzot šo kuģu reģistrāciju Latvijas

Kuģu reģistrā.

3. Atbalstīt tādu LX privatizāci-

jas modeli, kas paredz publiskas ak-

ciju sabiedrības izveidi ar akciju sa-

dali arī Latvijas Jūras akadēmijai un

kuģniecības veterāniem.

4. Atbalstīt kuģu būves nozares

attīstību, iestājoties par nodokļu at-

laidēm jaunbūvētiem kuģiem.

5. Atbalstīt jūras robežlīguma ar

Lietuvas Republiku pārskatīšanu at-

tiecībā uz ekskluzīvās ekonomiskās

zonas un kontinentālā šelfa robežu.

6 Atbalstīt Eiropas Savienības

PHARE projektu līdzekļu piesaistīša-
nu Latvijas piekrastes infrastruktū-

ras attīstībai.

7. Atbalstīt Latvijas Jūrniecības

savienības darba grupas izstrādāto

projektu par jūrniecības izglītības

sakārtošanu atbilstoši Profesionā-

lās izglītības likuma prasībām.

8. Atbalstīt priekšlikumu piešķirt

Krišjāņa Valdemāra vārdu Latvijas

Jūras akadēmijai.

Rīgā, 1999. gada 26.novembri
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Janvāris

□ LR satiksmes ministrs Anato-

lijs Gorbunovs par Latvijas Dzelzce-

ļa (LDz) jaunajiem valsts pilnvarnie-
kiem apstiprinājis Rīgas ostas pār-

valdnieku Leonīdu Loginovu, Vents-

pils Brīvostas pārvaldnieku Imantu

Sarmuli un Liepājas Speciālās eko-

nomiskās zonas pārvaldnieku Gun-

daru Krieviņu.

□ Latvijas Jūrniecības savienī-

ba (LJS) aicina Ministru kabinetu

apturēt kārtējo, politizēti sasteigto

mēģinājumu pārdot Latvijas Kuģnie-
cības (LX) akciju kontrolpaketi vie-

nam pircējam, kas pēc LJS domām,

visticamāk, novedīs pie reālas pri-

vatizācijas aizkavēšanas.

Privatizācijas aģentūras (PA)

ģenerāldirektors Jānis Naglis LJS

vēstuli vērtē negatīvi un uzsver, ka

LX akciju pārdošana atbilst kuģoša-

nas kompānijas un Latvijas intere-

sēm. Arī ekonomikas ministrs V.

Makārovs norāda, ka valdība pieņē-
musi pārdomātus lēmumus attiecībā

uz LX privatizāciju un uzsver, ka ku-

ģošanas kompānijas privatizācijas

pirmajā kārtā LX kontrolpakete ne-

tiks pārdota.

□ Liepājas domes Būvvalde ak-

ceptējusi projektu jaunai līmēto ko-

ka konstrukciju ražotnei Liepājas

Speciālās ekonomiskās zonas

(LSEZ) teritorijā. Plānoto investīciju

apjoms būs 10 milj. DEM, ražotni

ekspluatācijā paredzēts nodot 2000.

gada aprīlī. Mēneša jauda sasniegs
6000 kubikmetrus gadā, produkcija
domāta eksportam un ražotnē būs

aptuveni 100 darba vietu.

□ Saasinājušās pretrunas starp

Rīgas ostas pārvaldi un Rīgas ostas

teritorijā strādājošajiem uzņēmē-

jiem, īpaši aģentiem, jo Rīgas ostas

pārvalde izstrādājusi jaunu ostas

nodevu un pakalpojumu tarifu pro-

jektu, kas pēc aģentu domām izrai-

sīs pakalpojumu sadārdzināšanos

un kravu apjoma kritumu.

□ PA valde apstiprinājusi grozī-

jumus LX privatizācijas noteikumos

un noteikusi pieteikšanās termiņu

pretendentiem uz LX 44% akciju pri-

vatizāciju līdz 27. martam pīkst.
14.00. Stratēģiskajam investoram

pārdodamo 44% LX akciju sākumce-

na samazināta no 51 līdz 44 santī-

miem par akciju.

□ LSEZ valde apstiprinājusi
konkursa Kara ostas kanāla atbrīvo-

šana no sprāgstvielām un citiem

būvniecību traucējošiem priekš-
metiem uzvarētāju. Tā ir Liepājas fir-

ma Opron Shipping, kas piedāvā ka-

nālu attīrīt 45 darba dienās par 46

606,57 latiem. Kara ostas kanāla pie-

sārņojuma likvidācija ir viens no

prioritārajiem Liepājas ostas re-

konstrukcijas projektiem.

□ Valdības sēdē nolemts Vents-

pils ostas valdes locekļu amatiem

kā ministriju pārstāvjus apstiprināt
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finansu ministru Edmundu Krastiņu,

satiksmes ministru Anatoliju Gorbu-

novu, ekonomikas ministru Vladimi-

ru Makarovu un vides aizsardzības

un reģionālās attīstības ministru

Ventu Balodi.

□ Valdības sēdē akceptēti no-

teikumi, kas nosaka par jūras navi-

gācijas pakalpojumiem maksājamās
nodevas likmi, tās aprēķināšanas un

iekasēšanas kārtību. Noteikts, ka ar

bāku nodevu apliek kuģus, kuru til-

pība ir lielāka par 200 bruto tonnām.

Bāku nodeva jāmaksā katru reizi,

kuģim ienākot ostā vai ostas reidā,

un to iekasēs par sešām reizēm ka-

lendārajā gadā. Sākot ar septīto os-

tas apmeklējumu kalendārā gada

laikā, bāku nodeva netiks iekasēta.

Bāku nodeva samazinās par 30%

pasažieru kuģiem, par 20% ro-ro

kuģiem un konteineru kuģiem un par

50% - Latvijas kabotāžas kuģiem un

Latvijas zvejas kuģiem. Bāku node-

vas aprēķinās Latvijas Jūras admi-

nistrācija.

□ Saeima nodevusi izskatīšanai

komisijām grozījumus likumā par os-

tām, kas paredz paplašināt ostu pār-

valžu darbības jomu un paaugstināt
atbildību par kuģošanas drošību, kā

arī pastiprināt Jūras administrācijas
valsts kontroles lomu. Likumprojekts

paredz, ka pašvaldības nevarēs ap-

strīdēt ministriju izvirzītos kandidā-

tus darbam ostu valdēs. Paredzēts,

ka grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.

jūlijā.

□ Krievijas naftas kompānijas
Lukiol meitas uzņēmuma LukoilArtik

Tanker pārstāvji ieradušies Latvijā

un aktīvi interesējas par valsts akci-

ju sabiedrības «Latvijas Kuģniecī-
ba» privatizāciju.

□ Ekspremjers, Latvijas ceļa
Saeimas frakcijas deputāts un biju-
šais satiksmes ministrs Vilis Krišto-

pans nolicis deputāta madātu un

aiziet no aktīvās politikas, jo nevēlas

būt līdzvainīgs A. Šķēles valdības

kļūdās, kuras viņš nespēj novērst,

nekļūstot par savas partijas šķelt-

nieku.

Februāris

□ LSEZ valde apstiprinājusi no-

mas līgumu SIA Riveko-Liepāja vel-

koņu pakalpojumu sniegšanai Lie-

pājas ostā. Firmai arī apstiprināti
velkoņu pakalpojumu tarifi, kas ir

zemāki nekā Rīgas un Ventspils os-

tā. Pašlaik ostā strādā divi firmas

velkoņi, kā arī LSEZ pārvaldei piede-
rošais velkonis Namejs.

□ Saeima otrajā lasījumā pie-

ņēmusi Rīgas Brīvostas likumpro-

jektu, kas paredz noteikt brīvostas

statusu visai Rīgas ostas teritori-

jai.

□ Liepājas dome nolēmusi no

privatizācijas fonda LSEZ speciālajā

budžetā novirzīt līdzekļus 100 000 la-

tu apmērā kuģu ceļa uzturēšanai.

Saskaņā ar likumu par Liepājas

Speciālo ekonomisko zonu, tās bu-

džetu veido ieņēmumi no pašvaldī-

bas uzņēmumu privatizācijas LSEZ

teritorijā.
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□ PAS Jūras medicibas centrs

(JMC) atklāja diagnostikas nodaļu,
kas apgādāta ar jaunu aparatūru,

kurā kopumā ieguldīti vairāk nekā

433 tūkst. latu. Medicīnas aparatū-

ras iegādei JMC izmantoja valsts

garantētu kredītu 428 tūkst, latu ap-

jomā. Kredīta atmaksas termiņš ir

2004. gada aprīlis.

□ Lielās ārzemju kuģošanas

kompānijas šogad neplāno sākt pa-

sažieru prāmju satiksmi starp Rīgu
un Stokholmu, tāpēc tiek izskatīti ci-

ti šīs kuģošanas līnijas atjaunoša-

nas priekšlikumi, kuru pamatā ir vie-

tējo uzņēmēju iniciatīva. Rīgas do-

mes priekšsēdētājs Andris Bērziņš

15. februārī bija uzaicinājis Pasažie-

ru ostas vadību, ostas pilnvarnie-

kus, «Latvijas Kuģniecības» vadītāju
Andri Kļaviņu, lai pārrunātu situāci-

ju, kāda ir prāmju satiksmes atjau-
nošanā starp Rīgu un Stokholmu.

□ Valdības sēdē apstiprinātas
Ainažu ostas teritorijas robežas -

ostas teritorijas kopplatība 39,5 ha.

Apstiprinātas arī Lielupes ostas ro-

bežas - ostas teritorijas kopplatība
ir 468 ha, tai skaitā zeme - 148ha un

320 ha ūdeņi.

□ AS Ventbunkers viesojās de-

legācija no Anglijas firmas VB For-

vvarding Limited, kas ir viens no lie-

lākajiem Ventbunkers klientiem kā

starpkompānija naftas produktu ce-

ļā no Austrumiem uz Rietumiem. Vi-

zītes laikā tika parakstīts līgums

starp abām kompānijām par sadar-

bību 2000. gadā. Tas dod pamatu ce-

rībām, ka pārkrauto naftas produktu

apjoms varētu palielināties, kas īpa-

ši svarīgi ir apstākļos, kad pieaug
konkurence starp Baltijas reģiona
naftas termināliem.

□ Desmit Latvijas ostu valdes

apvienojušās projektā SuPortNet,

kas paredz jahtu ostu attīstību un ie-

kļaušanos Baltijas jūras jahtu ostu

tīklā. Projektā iekļāvušās Pāvilostas,

Liepājas, Ventspils, Kolkas, Mērsra-

ga, Rojas, Usmas, Engures, Salac-

grīvas un Ainažu ostas. Projektu fi-

nansē ES Phare programma, kas

šim nolūkam piešķīrusi 450 000 eiro,

no tiem 250 000 eiro Latvijai.

Marts

□ LSEZ valde akceptējusi divu

jaunu uzņēmumu darbību speciālās

ekonomiskās zonas teritorijā - SIA

LLK, kas būvēs zivju saldēšanas ka-

meru, un LSEZ SIA Braxton terminal

sadarbībā ar zviedru partneriem di-

bina jaunu uzņēmumu SIA Liepāja

Trans Neftj lejamkravu termināla

celtniecībai.

□ 15. martā Baltkrievijas Re-

publikas Ekonomikas dienu ietvaros

notika abu valstu uzņēmēju lietišķās

tikšanās. Baltkrievijas uzņēmēju vi-

zītes mērķis bija atrast baltkrievu

ražojumu noieta tirgu Latvijā un iz-

matot Latvijas ostas preču ekspor-

tam.

□ Zinātņu akadēmijas Ekonomi-

kas institūts izdevis Māra Ankalniņa

Muitas procedūru rokasgrāmatu,

kas paredzēta uzņēmumiem, kuri
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nodarbojas ar pārstrādi un kontro-

les institūcijām.

□ Finansu ministrija pieņēmusi

lēmumu, ka turpmāk ostu pārvalžu

ņemtie kredīti iekļaujami pašvaldību
budžetā un uz tiem attiecas vispārē-

jie un konkrētie ierobežojumi paš-
valdību aizņēmumu palielināšanai.

Turpmāk valsts galvojumus ostu

pārvaldēm var izsniegt vienīgi, ievē-

rojot valsts budžetā noteiktos aiz-

ņemšanās limitus.

□ 16. martā AS Kālija parks ter-

minālā Ventspils ostā nodeva eks-

pluatācijā minerālmēslu pārkrauša-

nas termināla paplašināšanas un

modernizācijas projekta otrās kār-

tas tehnoloģiskos objektus - jauno

kuģu iekraušanas mašīnu un dziļ-
ūdens piestātni. Modernizācija aiz-

sākta pirms trim gadiem. Šobrīd os-

ta ir noslogota par 70%.

□ Rīgas apgabaltiesa 16. martā

atzina SIA Naval Invest maksātne-

spēju, kas ir 45% AS Rīnūži akciju tu-

rētāja.

□ Reizē ar Liepājas 375. dzimša-

nasdienu trīs gadu pastāvēšanu at-

zīmēja arī Liepājas Speciālā ekono-

miskā zona. No likuma pieņemšanas
brīža ir radīti vairāki jauni uzņēmumi

un jaunas darba vietas. LSEZ vadība

atzīst, ka pirmie trīs gadi ir bijuši gal-
venokārt investīciju piesaistīšanas

laiks, bet atdeve gaidāma ne ātrāk

kā pēc pieciem gadiem.

□ 27. martā LX privatizācija ne-

notika.

Aprīlis

□ Valdības sēdē pieņemts lē-

mums, kas paredz AS Latvijas Kuģ-

niecība privatizāciju, saglabājot to

kā vienotu kompāniju un dodot ie-

spēju iedzīvotājiem izmantot privati-

zācijas sertifikātus. Valdības sēdē

arī tika pieņemts lēmums, ka LX pri-

vatizācijas modeļa tālāko izstrādi

veiks starptautiska investīciju ban-

ka.

□ Sākot ar aprīli, no Rīgas Pa-

sažieru ostas prāmja Arion vietā uz

Vāciju kursēs desmit gadus jaunāks

prāmis Alex V.

□ AS Ventamonjaks saņēmusi

apliecinājumu par atbilstību noteik-

tiem vides un kvalitātes vadības

standartiem ISO 9002 un ISO 14001

Auditu uzņēmumā veica starptautis-

kā sertificētā kompānija Bureau Ve-

ntas ūualitv International. Šādu pat

apliecinājumu savam darbam saņē-

mis arī AS Kālija parks. Sertifikāts

abiem uzņēmumiem izsniegts uz

trim gadiem, taču katru pusgadu uz-

ņēmumos jānotiek kontrolpārbau-

dēm.

□ Par valsts AS Latvijas Kuģnie-
cība prezidentu uz nākamajiem liku-

mā Par akciju sabiedrībāmnoteikta-

jiem trim gadiem atkārtoti ievēlēts

Andris Kļaviņš.

□ 2000. gada pirmajā ceturksnī

Ventspils ostā kravu apgrozījums bi-

ja 9 225 000 tonnu, kas ir par 223 000

tonnu vairāk nekā 1999. gada I ce-

turksnī. Kravu apgrozījuma apjoms
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pieaudzis, pateicoties naftas pro-

duktu apjomam.

□ 12. aprīlī Ministru prezidents

Andris Šķēle iesniedza demisijas
rakstu Valsts prezidentei Vairai Vī-

kei-Freibergai. A. Šķēle nolēma de-

misionēt, jo viņa vadītajai valdībai

nebija vairāk kā 45 balsu atbalsta

Saeimā.

□ No 12. līdz 15. aprīlim Zviedri-

jā darba vizītē uzturējās Latvijas Sa-

tiksmes ministrijas valsts sekretārs

Uldis Pētersons kopā ar Latvijas os-

tu un tranzītā iesaistīto uzņēmēju

delegāciju, kas vizītes laikā tikās ar

Karlshamnas, Stokholmas un citu

Zviedrijas ostu pārstāvjiem, ministri-

ju amatpersonām, kā arī ar Zviedri-

jas uzņēmējiem.

□ 19. aprīlī beidzās septiņus ga-

dus ilgušais tiesas process, kurā

pretējās puses - bijušais LX prezi-
dents Pēteris Avotiņš un kādreizē-

jais Valsts kontroles darbinieks Bru-

no Bārs. Strīds sācies, kad 1993. ga-

dā Valsts kontrole veica pārbaudi
LX un konstatēja, ka LX nododkuģus
ārzonas firmām. Sekoja publiski un

puspubliski abu pušu apvainojumi.

Intervijās vairākiem preses izdevu-

miem B.Bārs LX amatpersonu bija

nosaucis par afēristu, kādēļ P. Avo-

tiņš viņu iesūdzēja tiesā par nesla-

vas celšanu. Savukārt B. Bārs ie-

sniedza pretprasību, jo bija apvaino-
jies, ka, piemēram, LX jurists Elmārs

Vītoliņš viņa izteikumus bija nosau-

cis par absolūti negodīga cilvēka at-

zinumiem, bet P. Avotiņš - par slima

cilvēka fantāzijām.Tiesa noraidīja P.

Avotiņa prasību, bet B. Bāra prasību

apmierināja daļēji - Dienas Bizne-

sam jāatsauc 1993. gadā publicētā

ziņa ar E. Vītoliņa izteikumiem.

□ 25. aprīlī Valsts prezidente
Vaira Vīķe-Freiberga uzaicinājusi

Latvijas ceļa biedru un Rīgas mēru

Andri Bērziņu veidot jauno valdību.

A. Bērziņš par savu pēcteci Rīgas

mēra amatā redz Andri Argali.

Maijs

□ 5. maijā ar balsu vairākumu

Saeima apstiprināja Andra Bērziņa
valdību.

□ Rīgas ostā ekspluatācijā no-

doti divi jauni koksnes termināli. Rī-

gas Ostas pārvalde AS Lindeks in-

vestējusi 5,8 milj. latu, bet Norvēģi-

jas koncerns VVilhemsen savā koks-

nes terminālā investējis 2,1 milj. la-

tu.

□ Stokholmā parakstīts līgums

starp kuģu operatorkompāniju Mono

līnija un Krievijas Tālo Austrumu kuģ-

niecību Fesco par kuģa Mihails Šolo-

hovs nomu prāmju līnijai Rīga - Stok-

holma. Jaunajā kompānijā Monolīni-

ja 88 procenti piederēs kompānijai

Mono, 10 procenti - Pasažieru ostai

un 2 procenti kuģu aģentūrai Alfa.

Jaunā uzņēmuma prezidents būs Al-

berts Voroņevičs. Paredzēts, ka ku-

ģis pirmajā reisā dosies 26. maijā.

□ Aizklātā balsošanā Rīgas do-

me par Rīgas domes priekšsēdētāju

ievēlēja apvienības Tēvzemei un
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Brīvībai/LNNK frakcijas deputātu
Andri Ārgali.

□ 10. maijā Rīgas ostā oficiāli ti-

ka nodots eksplutācijā padziļinātais

Daugavgrīvas koplietošanas kuģu

ceļš kuģiem ar iegrimi līdz 11,2 m un

rekonstruētā piestātne, pie kuras

varēs pietauvoties 225 m gari kuģi.

Kopējās projekta izmaksas ir 2,4

milj. USD. Tuvākajā nākotnē Dau-

gavgrīvas ostā plānots izveidot 3

jaunas piestātnes kuģiem ar iegrimi

13 m, uzcelt jaunu tiltu pār Buļļupi,
kā arī turpināt ostas teritorijas un in-

frastruktūras modernizēšanu.

□ Liepājas Speciālā ekonomis-

kā zona nolēmusi atbalstīt jaunas

jahtu ostas būvi Liepājā un rezervēt

tai vietu Tosmares kanāla malā.

□ 19. maijā Valsts ieņēmuma die-

nesta (VID) Galvenās muitas pārval-
des direktors A. Krastiņš un Nacionā-

lo bruņoto spēku Jūras spēku koman-

dieris jūras kapteinis I. Lešinskis pa-

rakstīja savstarpējās sadarbības līgu-

mu muitas noteikumu pārkāpumu no-

vērošanā. Līgums paredz informāci-

jas apmaiņu, kā arī to, ka Jūras spēki

paziņo muitai par kuģu ierašanos Lat-

vijas ostās. Šādu sadarbību nosaka

Eiropas Savienības prasības.

□ 22. maijā Ventspils brīvostā

notika SIA Noord Natie Ventspils
Termināls konteineru termināla pir-
mās kārtas atklāšana. Tajā ieguldīto

investīciju apjoms pārsniegs 70 milj.
USD. Konteineru termināla jauda
būs 50 000 treileru un 150000 kontei-

neru, tā teritorija ir 38,5 ha.

Jūnijs

□ 1. jūnijā Ventspilī uzsākta pro-

jekta Jūras parks realizācija. Darbu

gaitā paredzēts veikt nozīmīgu

Ventspils dzelzceļa rekonstrukciju,

investējot 18,5 milj. USD. Jūras

parks ievērojami palielinās Aus-

trumu - Rietumu tranzītkoridora

caurlaides spēju.

□ 4. jūnijā Ventspilī ieradās

starptautiskās konferences Latvija -

Krievija vienotā Eiropā 21. gadsimtā
dalībnieki. Viesi apmeklēja AS

Ventspils nafta, Ventspils Tirdznie-

cības ostas Biznesa centru, kur vi-

ņus iepazīstināja ar projektu Rietu-

mu cauruļvadu sistēma.

□ 10. un 11. jūnijā pašā Rīgas

centrā - starp Vanšu un Akmens til-

tiem risinājās vērienīgas Formula /

sacensības, kas bija pasaules čem-

pionāta Rīgas posms. Pavisam šo-

gad pasaulē notiks 13 posmi, bet Rī-

gas posms ir ceturtais pēc kārtas.

□ Salacgrīvas ostas teritorijā ir

uzsākta labiekārtotas jahtu ostas

būve. Šogad paredzēts izbūvēt vie-

nu jaunu pontonu desmit jahtu pie-

stāšanai, kā arī ierīkot elektrības

pievadu un ūdensapgādes sistēmu

līdz krastmalai, šiem darbiem izlieto-

jot aptuveni 8 tūkstošus latu.

□ PVAS Latvijas Kuģniecība
meitas uzņēmums Kuģu menedž-

ments saņēmis attīstības sertifikātu,

kas apliecina uzņēmuma sniegto

pakalpojumu atbilstību starptautis-
kajiem kuģošanas noteikumiem.
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□ 30. jūnijā Hannoverē Vācijā

vispasaules izstādē Expo 2000 noti-

ka Latvijas nacionālā diena, kurā

piedalījās Valsts prezidente Vaira

Vīķe - Freiberga.

□ Baltijas jūras valstu Tirdznie-

cības un rūpniecības kameru aso-

ciācija izstrādājusi vienotu Baltijas

jūras valstu biznesa karti. Šī karte

dos iespēju uzņēmumiem saņemt

kameru pakalpojumus 10 Baltijas jū-

ras valstīs bez maksas vai ar ievēro-

jamām atlaidēm.

Jūlijs

□ Ar šī gada 1. jūliju ostas no

Latvijas Jūras administrācijas pār-

ņēma ostu kapteiņu dienestus bez

finansu seguma, jo bāku nodeva

tiek iekasēta valsts kasē. Lai gan

tā ir lielāka patstāvība, Latvijas

mazajām ostām tas ir papildus

slogs.

□ Kā liecina Satiksmes minis-

trijas apkopotie dati, Latvijas maza-

jās ostās šī gada piecos mēnešos

kravu apjoms pieaudzis par 26%,

kopumā pārkraujot 284,8 tūkst, t

kravu.

□ 8. jūlijā Rīgas Pasažieru ostā

notika Jūras svētki. Jūras svētkus

svinēja arī Ventspilī un Liepājā, kā

arī visos Latvijas zvejniekciemos,
kur tos joprojām sauc par Zvejnieku
svētkiem.

□ No 28. jūlija līdz 5. augustam

norisināsies Ventspils 710. jubilejas

svinības. Par godu jubilejai izdota

Latvijas Bankas monēta, sacerēta

dziesma un Ventspilī atklāts Krišjā-

ņa Valdemāra piemineklis.

□ 31. jūlijā zviedru kompānija

VV Line atklājusi regulāru prāmju lī-

niju starp Dienvidzviedrijas ostu

Vestervīku un Ventspili. Pa maršrutu

kursēs Somijā reģistrētais kravas

prāmis Finnmaid.

□ Trīs nedēļas Rotredamā noti-

ka seminārs Ostas un kuģniecība, ko

organizēja Latvijas Jūras akadēmija

sadarbībā ar Starptautisko Jūrniecī-

bas akadēmiju. Semināra dalībnieki

iepazinās ar jūras tiesību pamatiem,

ostu darbības organizāciju, Starp-

tautiskās Jūrniecības organizācijas

darbību, vides aizsardzību, kā arī de-

talizēti iepazinās ar Roterdamas os-

tu.

Augusts

□ Radošā apvienība AR TV ir iz-

strādājusi projektu jaunam raidīju-

mu ciklam Jūras laiks, kurā tiks ap-

lūkoti ar kuģniecību un ostām saistī-

tie jautājumi.

□ 10. augustā Daugavgrīvas os-

tā atklāja koksnes izstrādājumu pār-

kraušanas terninālu VVilhemsen, ku-

rā gadā pārkraus 300 tūkst, m 3koks-

nes.

□ Rīgas apgabaltiesa no šī gada

1. jūnija atzinusi par maksātnespējī-

gu Rīgas ostas stividorkompāniju AS

Rīnūži.



220

Notikumu

hronika
□ SIA Latvijas Statoil un SIA

Neste Latvija vērsušās Konkuren-

ces padomē ar prasību izvērtēt VAS

Latvijas Dzelzceļš darbības atbilstī-

bu Konkurences likumam, neļaujot

kompānijām uzsākt naftas produktu

eksportu caur termināliem Rīgas
Brīvostā.

□ Pēc kuģošanas analītiskās

pētniecības institūta Llovds Mariti-

me Information Service augustā

publicētajiem datiem, šā gada aprīlī

pasaulē visvairāk naftas produktu

pārvadājumu fiksēts ar ar PVAS Lat-

vijas Kuģniecība tankkuģiem.

Septembris

□ Latvijas Jūrniecības savienī-

ba uzskata, ka Latvijas Kuģniecības

zaudējumi tankkuģu flotes neatjau-
nošanas dēļ šī gada augustā jau sa-

nieguši 21,78 milj. USD. LJS ir nolē-

musi vērsties pie premjera, lai ne-

pieļautu Latvijas Kuģniecības kon-

kurētspējas pazemināšanos un

uzsāktu konkrētu rīcību jūrniecības

nozares saglabāšanā.

□ 5. septembrī Rīgas Brīvostas

teritorijā jaunajā mācību bāzē Latvi-

jas Jūras akadēmija atklāja pirmo

korpusu. Vēl jāremontē četras ēkas.

Mācību bāzes remonts pavisam iz-

maksās aptuveni 5 milj. latu.

□ Salacgrīvas ostas izsludinā-

tajā konkursā par tiesībām piešķirt

valsts garantētu kredītu 1,086 milj.

latu apjomā ir uzvarējusi Pirmā Lat-

vijas komercbanka. īstenojot ostas

modernizācijas projektu, Salacgrī-

vas osta spēs uzņemt modernus le-

dus klases kuģus ar kravnesību līdz

5000 tonnām.

□ Lai uzlabotu kuģošanu Rīgas

Brīvostā un garantētu drošu pieeju

dziļūdens piestātnēm, 100 m platais

galvenais kuģu ceļš tiks padziļināts

līdz 13 m visā tā platumā. Plānotos

darbus pilnībā pabeigs pēc paze-

mes komunikāciju tuneļa izbūves no

Vecmīlgrāvja uz Krievu salu, kā arī

pēc Daugavu šķērsojošā elektrības

kabeļa pārlikšanas.

Apkopoja Anita Freiberga un

Gints Sīmanis
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Valdis Alberts Pro Memoria

(1950.30.10.-1999.17.10.)

Ceļš gar jūru. Mājas. Miers.

Gaisma. Šīs mūžīgās vērtības savās

saudzīgajās plaukstās nesa Valdi

turpat pusgadsimtu. Un dzīve skrēja
kā allažiņ - augšā, lejā - kā jau jūras
pierakstītam pieklājas.

Valdis Alberts bija darbarūķis.
Kā fotogrāfs viņš nemīlēja doku-

mentēt laiku (lai gan amata pienāku-
mi vienmēr lika darīt tieši to), bet

gan rast kāpās un jūras viļņos vēl

kaut ko nebijušu un neparastu. Un

tad šim neparastumam pa vidu bija

cilvēks ar kapteiņa pīpi, kuģis ar

kumpu mugurā un burinieks ar vē-

jiem mastos. Cilvēks kā lielākā da-

bas vērtība pāri pirmatnējā kapitāla
uzkrāšanas mežonīgumam Latvijas

pirmajos pēcatmodas gados, cil-

vēks kā misija, kura rokās laiks ie-

liek ne vien kuģa, bet visas valsts jū-
raslietu stūri. Valdis bija tuvu šiem

ļaudīm, bija kopā ar viņiem, bet bie-

ži vien it kā svešais starp savējiem.
Pārāk skarbs bija šis laiks, un ne

katram īstajā brīdī vējš piepūta bu-

ras.

Valda un «Jūras Vēstu» attiecī-

bas bija īpašas. Prieks par pirmo īs-

to latviešu jūrnieku laikrakstu, sāpes

par nespēju pārliecināt jūras un

krasta darbus iemūžināt rakstu un

fotogrāfiju valodā. Kādēļ cilvēks

meklē avīzi tikai dramatisma atklās-

mei? Vēsturei tikpat nopietni taču

dokumentējami arī prieka un panā-

kumu mirkļi.
Valda draugi un paziņas sajuta

šos sāpju un nemiera uzplaiks-

nījumus. Bet nebija tā, ka negribētos

palīdzēt. Pie jūras dzimušie ir lepni

garā un patstāvīgi rīcībā. Tieši tādu

mēs Valdi paturēsim savā piemiņā,
vēl gadiem lūkojot un publicējot viņa

rūpīgi krāto fotoarhīvu. Tā ir Latvijas

kā jūras valsts atdzimšanas hronika.

Tās ir neaizmirstamas lappuses mū-

su - «Jūras Vēstu» - kuģa žurnālā.

Tas ir laiks, par kura neatņemamu

vērtību ir un paliek fotomākslinieks

Valdis Alberts. Dzīves okeānā. Māk-

slā. Te, Baltijas sāļajā krastā...

Gints Šīmanis
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Gunārs Anatolijs JanovskisPro Memoria

(1916.08.02. Helsinkos - 2000.27.04. Lielbritānijā)

Pēc ražena mūža aizsaulē aiz-

gājis talantīgs rakstnieks, kas dzim-

tenē ilgus gadus bija noklusēts.

G.Janovska tēvs bijis tālbrau-

cējs kapteinis, Ventspils jūrskolas
absolvents. I.pasaules kara laikā

viņš dienējis Krievijas kara flotē, bet

vēlāk piedalījies Latvijas Brīvības

cīņās. Pēc kara beigām ģimene pār-

cēlusies uz Liepāju, bet 1921.gadā

uz Daugavgrīvu, kuru pēc dažiem

gadiem iekļauj Rīgas administratīva-

jās robežās. Šajā jūrnieku un zvej-
nieku ciematā nākošais rakstnieks

gūst pirmos iespaidus vēlākajiem

darbiem par jūru.
Pēc Rīgas I.ģimnāzijas beigša-

nas G.Janovskis studē klasisko filo-

loģiju Latvijas Universitātē un strādā

dažādos amatos. Vācu okupācijas

gados viņš ir tulks Jēkabpilī. Kara

beigās emigrējis uz Vāciju, Janov-

skis turpina studijas Bonnas univer-

sitātē. 1947.g. viņš saņem atļauju ie-

braukšanai Lielbritānijā, kur strādā

ķieģeļu ceplī, vēlāk lauksaimniecī-

bā. 1963.g. izdots G.Janovska pir-

mais romāns- Sola, kas izpelnās la-

sītāju atzinīgu vērtējumu. Seko Pie

Jomas, Pār Trentu kāpj migla un

daudzi citi darbi. Gunāra Janovska

galvenās tēmas ir leģionāru un citu

bēgļu liktenis trimdā, kā arī atmiņas

par dzimteni. Arī jūra rakstniekam

bijusi tuva, piem., romāns Kaijas

kliedz vētru (]271), novele Ļaudis pie

jūras (1987) v.c.darbi. Daugavgrīvā

pavadītās jaunības atmiņu glezna ir

romāns Uz neatgriešanos (1973).

G.Janovskis laikam gan bijis

viens no raženākajiem autoriem ne

tikai trimdā, bet arī visā latviešu

rakstnieku saimē. Viņš arī zīmējis,

gleznojis un dziedājis korī. Neskato-

ties un veselības problēmām, Ja-

novskis bijis sabiedriski aktīvs līdz

pat mūža beigām, kuras pavada

Daugavas Vanagu veco ļaužu mītnē

Lielbritānijā. Viņš apciemojis arī

dzimteni.

Gunāra Janovska mirstīgās at-

liekas saskaņā ar viņa vēlējumu

pārpelnotas un 2000.gada 9.septem-

brī guldītas Rīgas Raiņa kapos.

Arvis Pope
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Pro Memoria jErnests Kalnājs
(1909.04.01. Dundagas pagastā -2000.22.03. Rīgā)

Šī gada pavasarī mūžībā aizgāja

pēdējais slavenas jūrnieku dzimtas

pārstāvis Ernests Kalnājs (līdz

1940.g. uzvārds Kunstbergs). 1987.

gadā Meža kapos tika guldīts viņa
vecākais brālis, tālbraucējs stūrma-

nis, bijušais Ventspils ostas priekš-
nieks un Latvijas Valsts jūras kuģ-
niecības priekšnieka vietnieks Ar-

turs Kunstbergs, bet 1991.gadā no-

mira Ernesta brālis, tālbraucējs kap-
teinis Rūdolfs Kunstbergs.

E.Kalnājs dzimis Mazirbē, kur vi-

ņa tēvs strādāja Mazirbes jūrskolā

par apkopēju. Pirmo izglītību viņš ie-

guva Dundagas 6-gadīgajā pamat-

skolā. Pēc šīs skolas beigšanas

1924.gadā Ernests Kalnājs uzsāka

jūrnieka gaitas uz tvaikoņa Venta

par misiņu. Tam sekoja matroža

amats uz latviešu kuģiem Naiga,

Latvis, Daugava, Everest, Skrunda,

Navigator, Ausma (Ventspils), Ama-

ta, kā arī darbs uz vairākiem ārzem-

ju tvaikoņiem. Profesionāla jūrnieka

izglītību E.Kalnājs ieguva K.Valde-

māra kuģu vadītāju un mehāniķu

skolā. 1927. gadā viņš iestājās šīs

skolas Kuģu vadītāju nodaļā un

1934.gadā pabeidza tās pilnu kursu.

Pēc jūrskolas absolvēšanas Ernests

Kalnājs kļuva par tvaikoņa Saule

2.stūrmani (1934-1935). Vēlāk ģime-

nes apstākļu dēļ darbu jūrā nācās

pārtraukt. No 1981.gada E.Kalnājs

regulāri ieradās Rīgas vēstures un

kuģniecības muzejā, lai tiktos ar

kādreizējiem skolas biedriem - val-

demāriešiem. Viņš nekad neliedza

palīdzību muzeja darbiniekiem jūr-
niecības jautājumu noskaidrošanā.

Atmiņā paliks arī viņa skanīgā balss,

kas īpaši labi skanēja kopā ar brā-

ļiem dziedot jūrnieku dziesmas.

Daudzie pavadītāji ar patiesu
sirsnību un cieņu 2000.gada 28.mar-

tā Sarkandaugavas kapos pavadīja

pēdējā gaitā pēdējo no trim brāļiem

jūrniekiem.
Ilze Bernsone
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(1921.20.08. Rīgā -1998.16.11. Rigā)

1998. gada 24. novembrī uz pē-

dējo mājvietu devās latviešu tāl-

braucējs kapteinis Bruno Kondruss.

Noslēdzies slavena kuģu vadī-

tāja mūžs; mūžs, kurā bija daudz lai-

mes, prieka, mīlestības un daudz

grūtu brīžu.

No B. Kondrusa 77 gadiem 50 bi-

ja saistīti ar jūru. Viņš bija viens no

pēdējiem latviešu jūrniekiem, kuru

kuģojumi aizsākās uz zēģelniekiem

jau pirms 2. pasaules kara. 1936. ga-

da 1. jūlijā Bruno Kondruss uzkāpa

uz 75 BRT mazā burinieka «Mikus»

kā matrozis. Sekoja Latvijas tirdznie-

cības flotes tvaikoņi «Iris Faul-

baum», «Kandava», «Vilnis» un mā-

cības K. Valdemāra kuģu vadītāju un

mehāniķu skolā. 1941. gadā B. Kon-

druss kā labākais beidza divas kla-

ses jūrskolā. Lai iegūtu kuģu vadītā-

ja kvalifikāciju, bija jāmācās vēl divi

gadi. Karš izdarīja korekcijas jūrnie-
ka dzīvē - jūras vietā nāca Ļeņingra-
das blokāde, ievainojums, draugu

nāves ziņas.

Pēc kara B. Kondruss sāka strā-

dāt Latvijas Valsts jūras kuģniecībā

un 1949. gadā kā eksterns ar izcilību

beidza Rīgas jūrskolu. 1952. gadā

profesionālais jūrnieks pirmo reizi

kļuva par kapteini. Pirmajā viņa va-

dītajā reisā tvaikonis «Gauja» no Rī-

gas uz Kaļiņingradu veda alu. Darbs

kuģniecībā bija jāpārtrauc, jo sekoja

dienests armijā. Pēc tā kapteinim

nācās strādāt Valsts jūras zvejas

pārvaldē un Igaunijas Valsts jūras

kuģniecībā. 1958. gadā Bruno Kon-

druss atgriezās Latvijā un vadīja jū-

ras kuģus, visilgāk tvaikoni «Kot-

lass» (1958 - 1963, 1977 - 1984) un

motorkuģi «Aragvi» (1963 - 1970), kā

arī četrus gadus bija kapteinis in-

struktors.

Pēdējo reizi ar ievērojamo lat-

viešu kapteini tikos 1998. gada 28.

maijā viņa mājīgajā Valdemāra ielas

dzīvoklī. Kā vienmēr mājas saim-

nieks bija elegants un viesmīlīgs.

Runājām par jūru, kuģiem un dzīvi,

skatījāmies fotogrāfijas, no tālām

zemēm atvestas piemiņas lietas,

šķirstījām nupat iznākušo enciklo-

pēdiju « Latvijas jūrniecības vēsture

1850 - 1950», kurā viens no šķirkļiem

bija atvēlēts mājastēvam. Šķiroties

vienojāmies, ka pirms Ziemassvēt-

kiem atkal tiksimies. Diemžēl intere-

santo tikšanos mums vairs nebūs,

bet enciklopēdijas šķirklis jāpapildi-

na ar otru datumu: Kondruss Bruno

(1921. 20. VIII Rīgā - 1998. 16. XI Rī-

gā) - tālbraucējs kapteinis.

Ilze Bernsone
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(1909.13.07. Rīgā -1999.14.02. Ragaciemā)

Viņsaulē aizgājis viens no

Krišjāņa Valdemāra jūrskolas absol-

ventiem, kuram spēku briedumā ne-

taisna vara aizšķērsoja ceļu uz jūru.

Kundziņsalā dzimušais zēns jau
15 gadu vecumā uzsāk jūrnieka gai-

tas uz Latvijas tālbraucējiem tvaiko-

ņiem gan klāja, gan mašīnu koman-

dās. 1928.gadā Jānis iestājas Krišjā-

ņa Valdemāra jūrskolā Rīgā. Lai no-

pelnītu skolas naudu, daži mācību

gadi jāizlaiž un jābrauc jūrā, kā.tas
toreiz parasts. 1935.gadā Jānis

Krēsliņš beidz jūrskolu kā tā gada
labākais absolvents un saņem Rīgas
Biržas komitejas balvu - zelta kaba-

tas pulksteni. Gadu vēlāk viņam iz-

sniedz tālbraucēja kapteiņa diplo-

mu.

J.Krēsliņš braucis par stūrmani

uz Latvijas karoga tvaikoņiem Katie,

Ārija, Valdona, Tautmīla v.c. 1938.

gadā viņš sāk braukt par tv. Rīga

I.stūrmani, bet, līdzšinējam kaptei-
nim Juliusam Todem aizbraucot uz

Vāciju, pārņem kuģa vadību. Kaptei-
nis Krēsliņš turpina vadīt Rīgu arī

1940.gadā - nu jau zem sarkanā ka-

roga. 1941.gadā tvaikoni Liepājā sa-

bojā vācu aviācija. Pēc remonta

Tosmarē kuģi pārņem vācu kaptei-

nis.

Pēc kara J.Krēsliņam padomju

iestādes atsaka vīzu, un veselu gad-
simta ceturksni tālbraucējs kaptei-

nis strādā Rīgas Kuģu remonta rūp-

nīcā par dokmeistaru, velkoņa kap-
teini un arī rūpnīcas kapteini.

Mūža nogali viņš pavada paša

būvētā mājā Raga ciemā - Krēsliņos.

Apmeklētāji tur varēja apskatīt kap-

teiņa un valdemārieša gleznas. Pats

viņš labprāt dalījās atmiņās par jū-

ras gaitām un saviem tobrīd jau mi-

rušajiem laikabiedriem, kuriem ta-

gad piepulcējies arī pats. Mūsu ga-

dagrāmatā bijuši publicēti arī daži

kapteiņa Jāņa Krēsliņa atmiņu tēlo-

jumi.
Arvis Pope
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(1937.5.11. Kuldīgā-2000.11.01. Rīgā)

No mums pāragri šķīries de-

dzīgs Latvijas patriots un prasmīgs

jūrniecības druvas kopējs.
G. Rosa tēvam piederējusi alus

darītava, par ko viņa ģimene, arī trīs

gadus vecais puisēns, izsūtīta uz

Krasnojarskas novadu Sibirijā. Lai-

mīgā kārtā viņam izdodas atgriezties

Latvijā jau 1946.gada rudenī. Beidzis

pamatskolu Rīgā, GunārsRoss turpi-

na izglītību Aizupes meža tehnikumā

Tukuma rajonā, kuru sekmīgi beidz

1956.gadā. Tūlīt seko iesaukums ob-

ligātajā karadienestā, kurā viņš gūst

pirmo kontaktu ar jūru. Četrus gadus
G.Ross dienē PSRS Jūras kara flotē

Kronštatē, kur apgūst radista spe-

cialitāti. Pēc demobilizācijas nepil-

nus divus gadus bijis radiooperators

uz Ekspedīcijas zvejas pārvaldes

glābšanas kuģa, kas bāzējās Rīgā.

1963.-66.g. GunārsRoss ir radists uz

Murmanskas zvejnieku saimniecību

okeāna zvejas kuģiem.

1966.gadā Ross atgriežas Latvi-

jā un desmit gadus strādā savā spe-

cialitātē Rīgas Jūras zvejas ostā.

1976.gadā viņš saņem Rīgas Jūrsko-

las beigšanas apliecību un sāk dar-

bu uz zvejas kuģiem. Sākumā viņš ir

kapteiņa palīgs zvejnieku kolhozā

Brīvais Vilnis. Pēc kapteiņa diploma

iegūšanas 1982.gadā G.Ross strādā

par z/k Brīvais Vilnis un Zvejnieks

kuģu vadītāju. 1991.gada janvārī re-

dzam viņu uz barikādēm kopā ar sa-

va kuģa komandu.

Kad 1992.gada I.janvārī tiek iz-

veidota Rīgas ostas administrācija,
Gunāru Rosu ieceļ par tās vadītāju.

Administrāciju pārveidojot par ostas

pārvaldi, G.Ross kļūst par Rīgas os-

tas pirmo pārvaldnieku un sekmīgi

darbojas šajā postenī līdz 1997.gada

martam, kad kļūst par intrigu upuri

un tiek atcelts.

Tā paša 1997.gada nogalē
G.Ross aiziet pensijā. Viņa sabied-

risko darbību apgrūtina smaga sli-

mība, kas arī pāragri pārtrauc aktīvā

un nesavtīgā jūrniecības darbinieka

mūžu. Kapteini Gunāru Rosu uz pē-

dējās atpūtas vietu Vecmīlgrāvja

Baltajos kapos pavada liels viņa

draugu un pieminētāju pulks.

Arvis Pope
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(1943.25.03.-2000.29.02.)

Kapteinis Egons Stieģelis -

PSRS sporta meistars burāšanā,

pieredzējis burāšanas sacensību

dalībnieks dzimis 1943.gada
25.martā Aizputē. Burājis jahtu
«Māra» un «Linda» komandās, bi-

jis jahtas «Sol» kapteinis. Vairāk-

kārt ieguvis godalgotas vietas

Baltijas jūras kausa izcīņas sa-

censībās un Latvijas Republikas

čempionātos. Spožākās lappuses
Egona Stieģeļa burātāja biogrāfijā
saistītas ar jahtu «Spaniel», kuras

kapteinis viņš bija no 1982.gada,
kad šo unikālo Polijas jahtu iegā-
dājas Latvijas Zinātņu akadēmijas
Bioloģijas institūts. Visās burāša-

nas sacensībās, kurās jahta «Spa-
niel » piedalījās kapteiņa Stieģeļa

vadībā, tā pieteica sevi kā absolūti

ātrākā jahta, konkurentiem atstā-

jot cerības vien rezultātu pārrēķi-
na gadījumā. Ar «Spaniel» Egons

Stieģelis uzvarēja arī Latvijas pir-

majā regatē Simt jūdzes vienatnē

1987.gadā, pierādot savu burātāja
meistarību un īstena kurzemnieka

spītu un sīkstumu. 1988.gadā, iz-

mantojot Gorbačova pārbūves pe-

riodu PSRS sabrukuma priekšva-
karā, E.Stieģelis ar «Spaniel» iz-

lauzās ārpus dzelzs aizkara, pir-
moreiz pēckara gados veicot garu
un sarežģītu burājumu Baltijas un

Ziemeļjūrā, apmeklējot desmit os-

tas Dānijā, VFR, VDR un Polijā.

Jau nākošajā gadā sekoja 7600

jūras jūdžu garš ceļojums apkārt Ei-

ropai. «Spaniel» kapteinim pakļāvās

gan Atlantijas okeāns, gan vētru šū-

pulis Biskajas līcis. 1989.gadā šāds

četru mēnešu ceļojums bija aplieci-

nājums Latvijas burātāju un visu-

pirms kapteiņa Egona Stieģeļa jūr-
nieka talantam un varēšanai..

E.Stieģelis savu neizsīkstošo

enerģiju veltīja nevien jūrai, bet arī

plašai sabiedriskai darbībai. Tieši

viņš bija viens no Rīgas jahtkluba at-

jaunošanas idejas iniciatoriem.

1993.gada 1 .janvārī viņš kļuva par

atjaunotā Rīgas jahtkluba komando-

ru. 1994.gadā, atzīmējot Rīgas jaht-
kluba dibināšanas 115 gadu jubileju,

sākās vēsturiskās kluba ēkas res-

taurācija, kas tika pabeigta 1997.ga-

dā, un šī ēka kļuva par vienu no

prestižākajām vēsturiskajām celt-

nēm Rīgā. Tajā viesojušās ne tikai ar

burāšanu saistītas personas -

Starptautiskās burāšanas federāci-

jas prezidents Pols Hendersons, le-

ģendārais norvēģu jūrasbraucējs
Tūrs Heijerdāls, bet arī Baltijas jūras

valstu valdību vadītāji.

Ļoti lielu savu pūliņu daļu Egons

Stieģelis veltījis jaunatnei, Rīgas

jahtklubā nodibinot jaunatnes burā-

šanas sekciju, organizējot jaunat-

nes sacensības dažādās jahtu kla-

sēs. Tieši viņš bija jūrniecības popu-

larizēšanai veltītā Latvijas skolēnu
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konkursa Ceļavējš iniciators. Viņš

realizēja arī ideju par grūti audzinā-

mo pusaudžu iesaistīšanu tāljūras

braucienos ar jahtām, cenšoties

dot pozitīvu impulsu viņu dzīves vir-

zībai.

Egonam piemita neizsīkstoša

enerģija un apbrīnojamas darba

spējas, radot vēl daudzus projektus,
kuru īstenošanai viņam diemžēl pie-
trūka laika un laikabiedru atsaucī-

bas.

Šis ir pragmatisks un merkantīls

laiks. Egons Stieģelis centās stāvēt

tam pāri un tāpēc, acīmredzot, kļuva
kādam bīstams. 2000.gada 29.feb-

ruārī nelietīga slepkavas roka iz-

dzēsa burāšanas fanātiķa, talantīgā

jahtu kapteiņa dzīvību. Mūsu atmi-

ņās paliks aizgājēja nesavtīgais en-

tuziasms un mīlestība uz burāšanas

sportu - tajā viņš dāsni dalījās ar ik-

vienu, kas bija gatavs ieiet valdzino-

šajā balto buru un jūras romantikas

pasaulē.

Agris Eglītis
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(1919.27.08.Rīgā -2000.16.10.Engurē)

No mums šķīrusies nenogurdi-

nāma kultūras darbiniece Erna Zu-

bova, dzimusi Ferstere.

Erna Zubova dzimusi 1919. gada

27.augustā Rīgā ievērojama Latvijas

jūrniecības darbinieka Kristapa Fer-

stera ģimenē. Viss viņas mūžs bijis
saistīts ar jūru. Kara pēdējos mēne-

šus kopā ar vīru un meitu pavadījusi
Kurzemes katlā, E.Zubova pēc kara

uzsāka jaunu dzīvi Engures ciemā pie

jūras. Kuģu kapteiņi bijuši Zubovas

kundzes tēvs, vīrs un brālis, tādēļ nav

nejaušība, ka E.Zubova interesējās

par kuģniecības izveidošanos Latvijā

un Engures pagastā. Kolhoza «Pa-

domju Zvejnieks» telpās viņa iekārto-

ja nelielu kuģniecības muzeju.

E.Zubova bija aktīva kultūras

darba rosinātāja Engures ciemā. No

1947.gada līdz 1952.gada pavasarim

viņa strādāja Engures skolā par sko-

lotāju. Vēlāk viņai šis darbs bija

liegts, jo E.Zubovu atzina par neuzti-

camu valdošajai varai. Tad Zubovas

kundze visu enerģiju veltīja Latvijas

un sava novada vēstures, kā arī jūr-

nieku likteņu dokumentēšanai. Viņai

bija radoša sadarbība ar rakstnieku

Egonu Līvu.

Galā ir gadi, skaisti un skarbi,

Galā ir mūžs...

Ērika Ābola
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galds Kuršu vikingi
A. Migla, V. Rumnieks. Kuršu vikingi. Romāns.

Apgāds «Karogs», Rīga, 1998

...Uzvara ir izcīnīta. Lokers ar

saviem Piemares vīriem atgriežas,

dāņus saberzuši kā vecu piepi uz

beržakmens. Gandrīz pusi dāņu pū-

ķu sagrābuši viņa vīri; kādu duci, uz

kuriem plosījās kuršu sakurtā

uguns, pēc Lokera pavēles nolaida

dibenā, jo nebija prāta darbs tādus

pusmiroņus vazāt cauri visām jū-

rām. «Bet arī tad trešā daļa vīru da-

būja nokāpt no savām laivām, lai at-

brauktu dāņu pūķus uz mājām.» Lā-

des ar zeltu, daudz dreļļu, dažādu

vērtīgu mantu kaudzes, pat melnrai-

bas govis - tas vēl nav viss laupī-

jums. Sagrābta arī princese Sigrī-
da...

Uzvaru ir izcīnījuši arī Andrejs

Migla un Valdis Rūmnieks, uzrakstot

daudzplākšņaino romānu «Kuršu vi-

kingi». Uzvaru, pētot vēstures mate-

riālus, senas dokumentālas liecības,

zīmes, kas iekaltas zemē, akmenī,

vārdos; uzvaru, gūstot prēmiju ro-

mānu konkursā...

Divu autoru kopdarbībā latviešu

literatūrā irtapis diezgan daudz dar-

bu. Kā autori savstarpēji sadala dar-

ba sviedrus un nopelnus, tas lasītā-

jus neinteresē un laikam arī nemaz

nav jāzina, jo galvenais ir rezultāts -

lai būtu vienots, nedalāms vese-

lums. Un «Kuršu vikingi» ir tāds

darbs, neraugoties uz tematisko da-

žādību. Tātad Valdim Rūmniekam -

daudzpusīgam literātam un personī-

bai (viņš jau diezgan ilgu laiku ir Lat-

vijas Rakstnieku savienības priekš-

sēdētājs) sadarbība ar režisoru An-

dreju Miglu ir vairāk nekā veiksmī-

ga.

Kompozicionāli romāns izveidots

tik intriģējoši un aizraujoši, ka atgā-

dina smalku un meistarīgu filmas

montāžu. Piemēram:

51.nodaļa. Piemares valdnieka

Lokera brālis Andis, ieradies sveju

zemē noslēgt mieru, atkal ir ievests

Borgvalena kalna pilī.

Pēdīgi pavērās durvis uz milzīgo

istabu, kurā aizvakar kursenieki sa-

stapa Olavu.

Andis spēra soli pāri slieksnim

un piepeši pamira.
Bet jau jāšķir nākamā lappuse.

Un te ir 52.nodaļas sākums.

Durvis iečīkstējās, un istabā ie-

nāca Varigerbe. Klusēdama viņa no-

skatījās, kā Dote rāda Sigrīdai un Al-

dai rakstus.

Darbība notiek Jūrpilī, Lokera

mītnē.

Un tā viscaur. Ainavas mainās,

lasītājam liekot aizturēt elpu. Bet ti-

kai pacietīgi lasot, atklājas noslē-

pums pēc noslēpuma. Un kas gan

var liegt autoru fantāzijai izlīkumot

vistrakākos ceļus! Reālajā dzīvē

viss ir iespējams.
Tiek uzburtas senu tradīciju ai-

nas, redzam, kā Andis izdomā un bū-

vē kuģi, «kāda nevienam nav un ne-

būs vairs». Kursas daba - dziļi meži,

lēzeni pakalni un dzidri ūdeņi - ir kā
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krāšņš ietvars, attēlojot kopienas

stingrās sabiedriskās uzvedības

normas un dabas bērnu pirmatnējo

vaļību, ko raksturo leksika no nerāt-

nās folkloras.

Spriegi un grodi vērpts sižeta pa-

vediens. Un mēs skatām un it kā

dzirdam 9.gadsimtu, un līdzi dzīvo-

jam mūsu tautas priekštečiem.

Pēc jau minētās uzvaras Lokers

kļūst arvien savādāks. Viņā briestin

briest jauni plāni, cits par citu lielā-

ki, nežēlīgāki, valdonīgāki. Viņu vairs

īsti neizprot un nepazīst pat paša tu-

vinieki.

Māte:

Loker, es nezinu, kādas balsis te-

vī runā... Vai tās prasa asinis vai pui-
cisku izrādīšanos... Bet tās ir sliktas

balsis. Vecais Doms teica: kuršu vi-

kings ir godīgs vīrs. Tikai tad, ja vi-

ņam ko vajag, viņš iet jūrā un pa-

nēm, un laivu pārvelti neslapina.

Valdūns, karaspēka dižā vedēja

Tontegodes dēls:

Kad tu pārvērties? Es pazinu vie-

nu Lokeru, bet tas bij cits Lokers -

drosmīgs un nežēlīgs... Bet godīgs

un atklāts... Tu esi cits Lokers... Pa

kuru laiku tu iemācījies runāt vienu,

domāt otru un darīt trešo?

Lokeram vajag varu. Viņš grib

valdīt visā Kursā un jūrā.
Taču pēc varas alkst daudzi.

Olava karapulki ar neģēlīgu viltu,

aprēķinu un nežēlību noslīcina asi-

nīs un ugunī Jūrpili:

...

katru gadu jums jāmaksā no-

devas un jāzin, ka jūsu īstais vald-

nieks ir Olavs!

Romāns uzrakstīts krāšņā valo-

dā; tiesa, tā ir tik pilna kursismiem

un senvārdiem, ka lasītājs drīz atmet

vēlēšanos tos atšifrēt un ļaujas tīri

intuitīvai nojausmai.
Aizverot grāmatu, jāatzīst - līdz

ar autoriem arī lasītājs ir mēģinājis

nojaust, kāpēc mums patīk jūra,

uguns, koks, kāpēc mūsu dzīvībai iz-

šķiroša ir latviešu valoda - gluži kā

gaisa malks zemūdens nirējam. Un

sirdī kritīs mudinājums: cērt laivu!

Alberts Ločmelis
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divas jaunas grāmatas

Gatavojoties Latvijas Jūras

akadēmijas 10 gadu jubilejas svinī-

bām, LJA apgādā tika izdotas divas

grāmatas.

Pirmā no tām - Rīgas vēstures

un kuģniecības muzeja Latvijas Kuģ-

niecības vēstures nodaļas galvenā

speciālista Aigara Miklāva darbs

«Jūrniecības izglītība Latvijā no

18.gs II puses līdz mūsdienām».

A.Miklāva pētījumu rezultāti dod

skaidru priekšstatu par Latvijas kā

jūras valsts jūrniecības izglītības sa-

režģīto attīstības ceļu cauri gadsim-

tiem, dažādām sabiedriskām iekār-

tām, valdībām, ierēdņu kabinetiem,

kariem utt.

Interesants ir fakts, ka tieši

1999.gada 19.jūnijā - LJA absolven-

tu sestā izlaiduma dienas rītā - Lat-

vijas Valsts arhīva fondos A.Miklā-

va kungs atrada ilgi meklētos Rīgas

rātes dokumentus, kuri pierādīja, ka

pirmā Navigācijas skola Rīgā atvēr-

ta 1789.gadā. Šo gadu tātad var uz-

skatīt par jūrniecības izglītības sā-

kumu Latvijā un līdz ar LJA desmit-

gadi atzīmēt arī Latvijas jūrniecības

izglītības 210 gadu jubileju.

Grāmatā īsumā apskatīta jūr-

skolu darbība un attīstība līdz 19.gs.

vidum, bet detalizēta vērība veltīta

Krišjāņa Valdemāra lomai jauna ti-

pa jūrskolu veidošanā un šo skolu

sarežģītajiem «dzīves» ceļiem, kā

arī spilgtākajām skolu vadītāju un

pasniedzēju personībām.
Trešā nodaļa veltīta Latvijas

brīvvalsts laika jūrniecības izglītībai

ar turpinājumu līdz mūsdienām.

Grāmata ir bagātīgi un intere-

santi ilustrēta, tajā dota plaša bib-

liogrāfija. Tā ir ne tikai interesants

izziņu avots un lasāmviela, bet pa-

redzēta arī kā mācību līdzeklis Lat-

vijas Jūras akadēmijas studentiem

priešmeta «Latvijas un kuģniecības
vēsture» apgūšanai.

Otrs izdevums ir 1999.gada jūli-

jā izdotais pētījums «Kuģu virsnieku

sagatavošanas ekonomiskā efekti-

vitāte Latvijā», kuru veica Latvijas
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Zinātņu akadēmijas Ekonomikas in-

stitūta profesors Pēteris Guļāns

Apjomīgo pētījumu materiāli at-

balstīja Latvijas Tirdzniecības flo-

tes jūrnieku arodbiedrība (prezi-

dents I.Pavlovs) un Latvijas Kuģu

īpašnieku asociācija (prezidents

A.lkaunieks).

Pētījuma galvenās atziņas:

• LJA absolventi ir pieprasīti

starptautiskajā darba tirgū;
• LJA absolventiem nedraud

bezdarbs - pasaulē trūkst 45 tūkst,

kuģa virsnieku, tāpēc absolventi

galvenokārt strādā ārvalstu kompā-

nijās;
• kuģa virsnieku vidējā izpeļņa

mēnesī pārsniedz 800 Ls, palielinot

vidēji iztikušo iedzīvotāju slāni val-

stī;

• 90% no ārvalstīs nopelnīta-

jiem līdzekļiem LJA absolvents iztē-

rē Latvijā, katru gadu nodokļu veidā

ienesot valsts budžetā ne mazāk

par 2000 Ls. Studiju izdevumi tiek

atmaksāti valsts budžetam divu ga-

du laikā, pēc tam budžets tiek aiz-

vien pieaugoši papildināts.

Pētījums balstīts uz kuģa virs-

nieku plašu anonīmo aptauju anke-

tu un 16 ekspertu vērtējumu statis-

tisko apstrādi un zinātnisko analīzi.

Pētījums nozīmīgs arī starptautiskā

mērogā - vairāki LJA partneri, ār-

valstu kruinga kompānijas un rēde-

rejas ir lūgušas izdevuma tulkoju-

mu angļu valodā. Latvijas mērogā

pētījums pierāda, ka kuģu virsnieku

sagatavošana valstij ir ekonomiski

un sociāli izdevīga.
Jānis Bērziņš
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par Gunāru Salto

A.Ločmelis. Seno krastu turēt sev. Dzejoļi. Dokumentāla poēma

Apgāds «Elpa», Rīga, 2000

Klajā nākusi neliela, spilgta liecī-

ba par vienu no pazīstamākajiem
latviešu jūrniekiem, nu jau aizsaules

jūras kapteini Gunāru Salto. Ļoti va-

jadzīga grāmata pašlaik, kad izšķi-

ras latviešu un Latvijas jūrnieku lik-

tenis - braukt uz saviem kuģiem,

zem sava karoga jeb pelnīt maizi

zem citu valstu karogotiem kuģiem.
Lai arī neliela, tā bija nepieciešama
divkārt - autors uzskatāmi pamato,

ka, neskatoties uz padomju varas

politiku - pēc iespējas mazāk lat-

viešu kapteiņu pasaules jūrās -, tie

tomēr ar savu neatlaidīgo darbu par

tādiem kļuva. Vēl netieši - šis A.Loč-

meļa darbs aicina rakstīt arī par ci-

tiem pazīstamiem latviešu pēckara

gadu jūrniekiem, kā to grāmatas

pēcvārdā piemin Latvijas Jūrniecī-

bas savienības valdes priekšsēdē-

tājs Antons Vjaters: Hariju Austru-

mu, Bruno Bieti, Hariju Līdaku un ci-

tiem.

A.Ločmeļa darbs veidots neordi-

nārā formā - lasītājs sastapsies ar

autora dzeju. Jau ievaddzejolī
A.Ločmelis sev un mums jautā - no

kurienes manī šis vējš? Tas ir jautā-

jums par to, kā no Zemgales lauku

zēna izauga kārtīgs, darbu zinošs un

varošs latviešu kapteinis. Autors

mūs poētiskā formā vada pa kaptei-

ņa biogrāfijas līkločiem, atspo-

guļojot viņa dzīves redzējumu, pār-

domas, šaubas par savu vietu pa-

saulē, atklāsmes prieku un pre-

tošanos pēckara laika dzīves grūtī-

bām. Nosacīti grāmatas otrajā daļā
- dokumentālajā poēmā «Jūrā

ogas» starp dzejas rindām mūs, lasī-

tājus, uzrunā pats G.Saltais, stāstot

par grūtajiem pusaudža gadiem, tē-

va zemi apstrādājot, kara šausmas

pārdzīvojot, un par pirmajiem soļiem
nākamās profesijas apguvē.

1951.gadā G.Saltais kļuva par

mazā zvejas tralera kapteini - ja līdz

šim biji atbildīgs par sevi, tad tagad

būsi atbildīgs par citiem un no ci-

tiem prasīsi to, ko no sevis. Te arī

autors akcentē kapteiņa G.Saltā dzī-

ves pamatprincipus - ar cilvēkiem

būt kā cilvēkam. Saprast, neatraidīt,

pārliecināt, bet arī prasīt, jo te būs

otrs pamatprincips - bez kārtības

nav zvejnieka. Šie G.Saltā dzīves un

darba pamatprincipi veidojuši viņu

kā pirmatklājēju Latvijas zvejnieku

tāljūras zvejā, it sevišķi, vadot zve-

jas kuģus uz nepazīstamajiem ekva-

toriālajiem ūdeņiem Āfrikas piekras-

tē. Kārtību nācās iedibināt zvejnieku
kolhozos - lai zvejnieki mazāk de-

gustētu, bet reģistrētu aizvien lielā-

kus lomus. A.Ločmelis mums nepār-

stāsta sausas kapteiņa G.Saltā bio-

grāfijas lapaspuses, kaut gan te ir

gan kapteiņdirektora pienākumi,

gan zvejnieku kolhozu darba vadīša-

na divdesmit gadu garumā, gan jau-

nas, strauji augošas firmas komerc-
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Gunārs Saltais.

direktora pienākumu pildīšana. Vēl

viens G.Saltā uzdevums - kā ieinte-

resēt jaunatni, kā izglītot to jūrniecī-
bas jautājumos. Neatkarīgs uzska-

tos, patstāvīgs darbībā, kā to

grāmatas trešajā daļā - pēcvārdā -

atceras ilggadējais Latvijas Zvejnie-
ku kolhozu savienības priekšēdētājs
M.Pesse. Tāpēc arī nemīlams val-

došajai padomju nomenklatūrai.

Grāmata nav viegli lasāma, bet

interesanta, šķirstot tās lapaspuses.

Ja tā būtu tikai kapteiņa biogrāfijas

un viņa dzīves sasniegumu pār-

stāsts, tā būtu līdzīga daudzām ci-

tām šāda veida grāmatām. Te kop-

iespaidu paspilgtina fotoattēli no

G.Saltā dzīvesbiedres Silvijas Saltās

ģimenes arhīva un a/s «Auda» mu-

zeja fondiem. Autoram ir izdevies

radīt poētisku stāstu par cilvēku,

kapteini Gunāru Salto.

Andris Cekuls
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vēstures pētījums
A.Pope. Rīgas osta deviņos gadsimtos

Apgāds «Jumava», Rīga, 2000

Viedais latviešu jūrniecības

vēstures pētnieks Arvis Pope, ku-

ram, vēl nesagaidot Latvijas neatka-

rības atjaunošanu, radās doma Lat-

vijas Kultūras fondā aicināt kopā vi-

sus, kam ir svēta mūsu valsts jūrnie-

cības vēsture, pirms Rīgas 800. gadu

jubilejas svinībām mūs aplaimojis ar

savu vairākos gados tapušo pētīju-

mu - grāmatu par Rīgas ostas vēs-

turi - «Rīgas osta deviņos gadsim-

tos». Būdams sistematizēta vēstu-

res izklāsta piekritējs, autors grāma-

tu veidojis četrdaļīgu:

1. No lībiešiem līdz krieviem.

Viduslaiki

Ordenis, poļi un zviedri

2. Mūsdienu ostas veidošanās.

Pilsētas un ostas pārvalde
Ostas izbūves sākums

Ostas izbūves turpinājums
Ostas baseini un rajoni

3. Impērijas lielākā osta.

Ostas pārvalde un kuģošanas
drošība

Infrastruktūra un sakari

Kravas un kuģi
Ostas pilsētā

4. Pirmās neatkarības gadi.
Kari un miera līgumi
Ostas pārvalde un darbība

Nerealizētie projekti jeb Epilogs

Savā autorpriekšvārdā A. Pope

saka: «Vairākus gadsimtus Rīga bija

osta uz jūras un upju kuģu ceļu ro-

bežas līdzīgi mūsdienu Roterdamai.

Tehnisku, vēlāk arī politisku iemeslu

dēļ šo priekšrocību tālāk attīstīt ne-

izdevās.»

Šķiet, arī pats autors savu pētī-

jumu beidz visnotaļ izdevīgā laikā,

neietverot ne krievu un vācu okupā-

ciju, ne pēcatmodas kapitālisma
dzimšanas konvulsijas. Tas arī sa-

protams, jo Rīgas ostas pārvaldes

darbuzdevums aptvēra laiku līdz Ot-

rajam pasaules karam. Un te jāpie-
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krīt vēsturniecei Ilzei Bernsonei, ka

šī nozīmīgā tēma, tās plašais iz-

klāsts, bagātais faktu materiāls un

objektīvais vērtējums liek cerēt, ka

«Rīgas osta deviņos gadsimtos» tiks

lasīta ne vien šodien, bet savu ak-

tualitāti nezaudēs arī nākotnē.

Arvien fascinējošs ir autora

stāstītājtalants. Tāpat kā iepriekšē-

jos darbos «Zvaigznes krastā»

(1985) un «Burinieku gadsimts Latvi-

jā» (1989), Arvis Pope neslimo ar zi-

nātniskiem kalambūriem un samāk-

slotu domas izklāstu. Grāmata būtī-

bā ir vienas nakts lasāmviela (lai

man piedod «krimiķu» autori), jo lēni

plūstošā valoda ir gluži kā Daugavas
rimtums cauri Rīgas ostas teritorijai,
teksts ir piesātināts ar faktiem,

skaitļiem, vērtējumiem, taču tas ne-

garlaiko, nebojā lasītāja nervus, jo

grāmatas makets un izvēlētais šrifts

daudzējādā ziņā palīdz deviņus ga-

du simtus uztvert kā vienas kaislīgas
nakts hroniku.

Grāmatas neapšaubāma vērtī-

ba irtajā ievietotās kartes-senie zī-

mējumi, kas atklāj Rīgas ostas attīs-

tību, kā arī fotomateriāls un pieliku-

mi, tādējādi radot iespēju Rīgas os-

tas vēsturi lūkot hronoloģiskā un

sistematizētā secībā. Vienlaikus

jāatzīst, ka ilgo gadu darbs arhīvos

un muzejos autorā atstājis zināmas

un nedzēšamas pēdas. Tā parasti

notiek, ja tēma tiek pētīta gadiem un

gribot negribot rodas pārliecība, ka

no visa vēstures materiāla vajadzē-

tu atsijāt visu lieko, taču jēdziens

«liekais» vēsturē nepastāv. Domā-

jot, ka lasītājam nevajadzētu atkār-

tot senzināmas ābeces patiesības

par Rīgas ostu, autors dažkārt no-

klusē vairāk, nekā lasītājs spēj ierin-

dot senzināmo patiesībā klāstā. Ta-

ču tas nav pārmetums. Šķiet, ka grā-

mata savu būs sasniegusi arī tad, ja,

to lasot, roka sniegsies pēc enciklo-

pēdijas, jūrniecības terminu vārdnī-

cas (kur un kad latviešiem tādu iz-

dos?) vai citiem rakstu avotiem, ku-

ros meklējamas atbildes uz jautāju-

miem, kuriem autors nepieskaras,

cerot, ka lasītājs to jau sen zina no

galvas.

«Rīgas osta deviņos gadsimtos»
ir domāta gudram lasītājam, taču ta-

jā pašā laikā tā būs lieliska lasām-

viela kā vidusskolēniem, tā Latvijas

Jūras akadēmijas studentiem. Būtī-

bā šis pētījums ir fundamentāla Lat-

vijas tautsaimniecības vēsture, jo

Latvija bez jūras kā ekonomiska un

patstāvīga valsts nav iedomājama.
Jaunāko laiku vēstures kontek-

stā jāteic - Rīgas osta, pārejot jaunā

un daudz kvalitatīvākā pakāpē -

kļūstot par brīvostu, ir izaicinājums

jaunajam gadu simtam. Ostas vēl

krietni daudzās neapgūtās teritori-

jas, labi attīstītā infrastruktūra, vieta

un loma starptautisko kravu pārva-

dājumu tirgū ļauj droši nosaukt Rīgu

par Baltijas jūras austrumkrasta

transporta un loģistikas centru. Kā-

dēļ mums locīties somu vai krievu

priekšā? (Ir taču tik rūgta vācu kun-

dzības pieredze.) Arvja Popes pētī-

jums ir apliecinājums Rīgas ostas

varēšanai, jo tās bagātā vēsture de-

viņos gadu simtos ir pamats panā-

kumiem nākotnē.

Gints Šīmanis
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Egons Līvs. Asteru medus. Vēstules, piezīmes, dzejoļi
Apgāds «Enigma», Rīga, 2000.

«Pie zieda pienāca bite. Bija ru-

dens, un astere bija skaista. Bet bite

bija jauna, un astere kā jau rudenī.

Gleznajā kaklā šūpojās asteres gal-

va un sauca, un sauca, bet bite bija

atnākusi strādāt... un cik tā prieka

no asteres rudenī. Bet astere bija

skaista, un bite bija skaista.

Daži noziedējušie asteru bārdai-

ni vēlāk stāstīja pasaku par asteru

medu.

Pavasarī es tirgū nopirku stā-

dus. Daudzus, lai viss durvju priekšā

zied, lai visa latvju zeme ziedētu ru-

denī...» tā 1975. gada 3. oktobra

pārdomu brīža piezīmēs fiksējis

Egons Līvs. «Asteru medus» - tā

saucas arī rakstnieka piemiņas grā-

mata, - izdevniecībā laiciņu «iegulē-

jusies» un tādējādi nedaudz koriģē-

jusi trejiem atceres datumiem adre-

sēto veltījumu: dzīves 75. gadskārtai

( dzimis 1924. gada 31. augustā), pir-

mās publikācijas četrdesmitgadei

(tēlojums «Cīruļu putenī» Liepājas
laikrakstā «Komunists» 1959. gada

26. aprīļa numurā) un rakstnieka

Mūžības ceļa desmit gadu laika ritu-

mam (miris 1989. gada 1. aprīlī)...
Bet neba jubilejas reizēm tik

raksturīgais patētiskais cildinājums

galvenā grāmatas dominante! Gluži

otrādi - Edītes Gūtmanes vāktie un

saglabātie dzīvesbiedra personiskā
arhīva materiāli, viņas koncentrē-

tais un lakoniskais rakstnieka bio-

grāfijas konturējums runā tiešu va-

lodu «skarbā realitāte» Egona Līva

dzīvesvietā. Jā, daudz ko no padom-

ju laika «atvilkņu literatūras» jau ie-

pazinām viņa pēcnāves izdevumā

«Rēta lūpas iekšpusē un...» (1992),

šeit - vēstuļu, piezīmju, dzejoļu (1958

-1989) pirmpublicējumi literatūrzi-

nātnieka llgoņa Bērsona pārdomā-

tajā atlasē un aptverošajos komen-

tāros. leskatam, piemēram, ziņo-

jums Rakstnieku savienības valdes

sekretariātam 1970. gada 16. aprīlī:

«Pēc šīsdienas sarunas sekretariā-

tā gribu darīt jums zināmu, ka savā

biogrāfijā esmu noklusējis dažus

faktus, kas, sakarā ar manu izvirzī-
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šanu republikas prēmijai, jūsu darbā

var radīt un ir jau radījuši pārpratu-

mus un neskaidrības.

Dažādu sarežģītu apstākļu re-

zultātā laika posms, kas saistīts ar

manu dienestu armijā vācu okupāci-

jas laikā, ir sācies 1942. gadā un ne-

vis 1943. gadā, kā to esmu uzrādījis
līdz šim darba vietām iesniegtajās
kadru anketās, ieskaitot anketu

Rakstnieku savienībā. Šajā sakarībā

īsi gribu paskaidrot savas rīcības

motīvus.

Pēc kara beigām, atrodoties pir-

majā padomju filtrācijas Grodņā,

starp kareivjiem klīda baumas, ka vi-

sus, kas armijā iestājušies pirms
1943. gada, pēc atgriešanās Latvijā
fiziski iznīcinot. Tādēļ arī uzdevu

1943. gada jūliju. Šo gadu uzrādīju

arī vēlāk filtrācijas nometnē Baltijas
- Baltās jūras kanāla būvdarbos. Vē-

lāk, 1950. gadā, atgriežoties no die-

nesta padomju armijā, taisnību ne-

uzdrošinājos atklāt, baidīdamies no

izsūtīšanas, no tā, ka beidzot, pēc

astoņu gadu prombūtnes, ticis pas-

tāvīgā dzīvē, nevarēšu atrast nodar-

bošanos. (..)»
Lieki atgādināt, ka Valsts prēmi-

ju Egons Līvs tā arī nesaņēma, ka

Lietuvas kinostudijas filmas «Jūtas»

( veidota pēc romāna «Velnakaula

dvīņi» motīviem) radošajā grupā, sa-

ņemot balvu Sanremo festivālā, ne-

tika pat pieminēts rakstnieka vārds,

ka visai maz radoša gandarījuma

piedzīvots nervozajā, spēkus paģē-

rošajā, literatūrai atrautajā darbā

Rīgas kinostudijā.

Egona Līva mūža pēdējā des-

mitgade gandrīz nedalīti atdota jūr-
niecības vēsturei, piedaloties

radioraidījumos «Vai tu mīli jūru?»

un «Jūras māte man vaicāja», sais-

toties ar vecajiem latviešu jūrnie-

kiem, pa kripatiņai vācot materiā-

lus, dokumentālas liecības, plāno-

jot romānus par Krišjāni Valdemā-

ru. «Esmu jūrasdulls, » 1988. gada 8.

februārī viņš raksta Gunāram Ja-

novskim. «Agrāk latviešu jūrnieki
šo apzīmējumu «jūrasdulls» attieci-

nāja uz «zivju barošanu» vai «laiša-

nu pār mēli», bet mans jūrasdul-
lums saistās ar latviešu kuģniecī-
bas vēsturi, ar vecajiem jūras vil-

kiem. Esmu paguvis šo to uzrakstīt,

bet tas bija tā sauktā daiļliteratūra.

Tagad esmu ķēries pie patiesiem
notikumiem. Mērķi jau cēli, bet grū-

ti piepildāmi - vecie puikas lielāko-

ties jau ir aizgājuši mūžīgajos medī-

bu laukos, tādēļ katra ziņa, katra

fotogrāfija ir kā renstelē atrasts tik-

ko aizsmēķēts cigārs...»

Tuvākie, komentētie priekšli-
kumi (jūrskola ar mācībām latviešu

valodā, terminoloģijas vārdnīcas iz-

veide, Krišjāņa Valdemāra ielas no-

saukuma atjaunošana, viņa piemi-

nekļa celtniecība Ainažos u.t.t.)

1988. gada 25. maijā izklāstīta vēstu-

lē toreizējam Rakstnieku savienības

valdes pirmajam sekretāram Jānim

Peteram. Vai visa programma nu īs-

tenota? Vai kupls viņa garīgo manti-

nieku pulks?

Jānis Zālītis
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Pāri jūrām un okeāniem

ar mīlestību sirdī

Daina Avotiņa. Kapteiņa Jeka mīlestība.

Apgāds «Lauku avīze», Rīga, 2000.

«Kāpu priedes ir sīkstas kā

jūrnieku sievas, bet tas jau ne-

nozīmē, ka tām nesāp, ja zaudējums
iecērt brūci stumbrā un no nolauztā

zara vietas zemē pil dzeltenassveķu

asaras. Tās sacietē un pārvēršas
dzintarā tikai gadu tūkstošos», - tā

sava romāna «Kapteiņa Jēka

mīlestība» ievadā saka mana novad-

niece, Salacas «Mačkalnu» vies-

mīlīgā saimniece Daina Avotiņa.

Viņa mums novēl:

«Gribētos, lai Salacā ik vasaru

ziedētu ūdensrozes un peldētos

bērni. Bez viņiem pasaule būs pelē-
ka un neskanīga.»

Kapteiņa Jēka prototips ne-

apšaubāmi ir tālbraucējs kapteinis
Aleksandrs Bērziņš, kā piemiņai au-

tore veltījusi savu romānu. Abu

dzīvei rakstniece seko no cara lai-

kiem līdz pat astoņdesmito gadu

beigām, vispirms, rādot Jēka tēva

Piča (saukts - Karamba) gaitas pa-

saules jūrās un okeānos. Kamēr

tēvs vada skaistuli burinieku

«Austrumvējš», puika mācās kādā

no K. Valdemāra jūrskolām, lai jau

pirmajā reisā ar burinieku «Kris-

taps» pierādītu savu varēšanu - vē-

tras laikā ceļā uz Trinidadu kāpj

grotmastā un uznes faili. Senajā
Kurzemes kolonijā gūtā pirmā

mīlestības pieredze ar tumšādainu

priekameitu Jēkā rod lielu pre-

testību - kā viņš varējis pārkāpt

mājās gaidošajai Irmgardei doto

solījumu?
Drīz arī pats Jēks jau vada buri-

nieku «Anna Jūlija», līdz tas strandē

okeāna viņā krastā. Pēc dzīves uz

melnādainosalas liktenis Jēka atkal

ļauj atgriezties mājās.
Tālāk romāna darbība notiek

pirms otrā pasaules kara - Jēks va-

da labi zināmo hidrogrāfijas kuģi

«Hidrogrāfs». Mainās varas, sākas

karš, kuģa ceļš aizved uz Ļeņingra-

du, kur tā kapteinis un apkalpe

Grāmatu

gaids
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nonāk blokādē. Pēc kara darbs

dzimtajā pusē, zvejnieku kolhozā

«Baltā kaija», vadot jauno sal-

dētājtraleri «Venda». Te Jēkam uz-

plaiksni viņa mūža pēdējā mīlestība

pret zivju atvēsināšanas un sal-

dēšanas meistari Ilmu. Daina Avo-

tiņa ļauj viņiem jūrā noķert «zaķi» -

kravas telpās abi atrod noslēpušos

puiku, kurš bēg no okupētās Latvi-

jas, jo 15. maijā uz skolas jumta uz-

vilcis Latvijas brīvvalsts karogu.

Jēks un Ilma viņu slēpj, līdz atstāj
zviedru krastā. Sārtputniņš varētu

būt viņu puika, viņu audžubērns,

bet... Arī šim vilinājumam viņi ļauties

baidās. Cauri romānam aužas Jēka

tālās, līdz galam nepiepildītās mīlas

alkas.

Daina Avotiņa grāmatas pēc-

vārdā mums vēstī, ka viņa «Mačkal-

nos» vada savas dienas jaunatnes

vidū. Rakstniece ir pārliecināta, ka

jaunie latviešu jūrnieki būs krietna

maiņa slavenajam kapteinim Jēkam,

jo viņi ir skaidra un lietišķa prāta

vadīti cilvēki.

Gints Šīmanis
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