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IEVADVĀRDI

Tagad jau pagrūti atcerēties, kurš

pirmais ieminējās par šādas grāmatas

izdošanu, šķiet, ka tas bija Jūrniecī-

bas vēstures kopas (JVK) dibinātājs

Egons Līvs un saruna notika

1987. gadā. Grāmata tika apspriesta

kopā ar Egonu Līvu, bet nedaudz

vēlāk — jau bez viņa...

Sākotnēji doma gan bija par
"Kuģniecības gada grāmatas" atjau-
nošanu — tāda iznāca Rīgā K. Val-

demāra jūrskolas izdevumā no

1926. līdz 1932. gadam.

Neatkarīgās Latvijas laika gadagrā-
matā daudz interesantu rakstu ar

bagātīgu izziņas materiālu. Taču ļoti
daudz arī sarakstu, tabulu, likumu un

noteikumu pārpublicējumu, šauri

speciālu rakstu. Sie materiāli (tagad

ļoti vērtīgi katram, kurš nopietni

interesējas par Latvijas pagātni) bija
adresēti speciālistiem: kuģu vadītā-

jiem, mehāniķiem, ari jūrskolnie-
kiem; tādēļ gadagrāmata iznāca ne-

lielā eksemplāru skaitā.

Šodien apstākļi Latvijā citādi.

Nacionālā jūrniecība un kuģniecība
iznīcināta. Savu jūrnieku latviešiem

ļoti maz, un lielākā daļa no tiem

pašiem zaudējusi savu nacionālo

identitāti. Tiesa, sāk atdzimt nacionā-

lā jūrskola, taču tai vēl garš ērkšķu

ceļš ejams. Līdz ar to jaunajai gada-

grāmatai jāuzrunā pavisam cita,

daudz plašāka auditorija nekā tās

priekštecei 30. gados, kuras uzde-

vums bija sniegt informāciju speci-
ālistiem. Jaunās gadagrāmatas mērķis
ir populārā formā iepazīstināt sa-

biedrību ar latviešu jūrniecības zu-

dušo slavu, šodienas bēdīgo stāvokli,

arī nākotnes cērībām.

Citi lasītāji, citi uzdevumi, cits

saturs. Tādēļ tika pieņemts lēmums

neuzskatīt jauno gadagrāmatu par

"Kuģniecības gada grāmatas" turpi-
nājumu un dot tai citu, nedaudz

atšķirīgu nosaukumu.

"Latvijas jūrniecības gadagrāma-
tas" tapšana bija sarežģīta. Izdevuma

veidotājiem sākumā šķita, ka daudzi

jo daudzi jūrai tuvi ļaudis to vien

gaida, lai izteiktu savus novērojumus,
domas un cerības latviskā grāmatā

par jūru. Bet, kad lieta nonāca līdz

darīšanai — un rakstīšana, izrādījās,
arī ir darbs —, rakstītāju rindas bija

kļuvušas gaužām retas.

Grāmatā maz rakstu par zvejniecī-

bu, taču tas nenozīmē, ka sastādītāji

būtu gribējuši to atdalīt no jūrniecī-
bas. Zvejnieki no laika gala bijuši
"īstāki" jūrnieki nekā visu pārējo

jūras arodu pārstāvji. It īpaši mūsdie-
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nās, kad tāljūras zvejas ekspedīcijas

ilgst mēnešus, bet tirdzniecības kuģu
reisi — nedēļas vai tikai dienas. Bez

tam zvejniecība mūs varētu interesēt

kā jūrniecības nozare, no kuras lat-

vieši gan tāpat malā dzīti, taču kuģi,

uz kura vēl dzirdama latviešu valoda,

šodien var atrast tikai zvejas flotē.

Diemžēl redakcija tikpat kā nesagai-

dīja apsolītos materiālus par zvejnie-
cību. Un tā nu gadagrāmata, kas

daļēji izdota par zvejnieku kopsaim-

niecību naudu (tās sniedz plašu
atbalstu JVK), dod minimālu infor-

māciju par mūsu zvejas floti un tās

jūrniekiem. (Ceram, ka gadagrāmata

turpmāk iznāks ik gadu un arī zvej-
niecība tiks atainota vispusīgāk.)

Atsaucīgi bija vēsturnieki — gan

profesionāļi, gan amatieri. Un, kaut

arī nācās dažus viņu piedāvātos ma-

teriālus atstāt nākošajiem laidieniem,

jūrniecības spožā pagātne grāmatā

atspoguļota daudz pilnīgāk nekā

drūmā tagadne, par miglaino nākotni

nemaz nerunājot. Turklāt mūsdienu

problēmām veltītajā gadagrāmatas

daļā lasītājs atradīs dažu vietu, kur

šobrīd par jau notikušiem faktiem

runāts vēlamā nākotnes formā. Ko

darīt, notikumi šodien risinās daudz

straujāk nekā stagnācijas gados, bet

no šiem gadiem mantotā grāmatu
izdošanas sistēma diemžēl darbojas
vēl lēnāk nekā toreiz.

Gadagrāmatā paredzēta vieta arī

daiļliteratūrai — kā dzejai, tā prozai.

Ļoti gaidīsim jaunus oriģināldarbus.
Devīze — jūra!

Gadagrāmata atspoguļo Jūrniecī-

bas vēstures kopas viedokli, ka Lat-

vijā nepieciešams periodisks izde-

vums par jūras un jūrniecības temati-

ku. Cerīgi raugāmies uz jauno Tālbu-

rāšanas savienību un jo sevišķi uz

Latvijas Jūrniecības savienību. Kopī-

gie mērķi ļauj cerēt, ka nākošajās

gadagrāmatās šo organizāciju darbība

tiks atspoguļota jo plaši un tās aktīvi

piedalīsies izdevuma veidošanā.

Gaidām, ka vērīgs lasītājs starp šis

grāmatas rindām izlasīs seno, savu-

laik bieži daudzināto, bet šodienai

tik piemēroto aicinājumu: "Latvji,

brauciet jūriņā..." Ja tā notiks, jūr-

niecības gadagrāmata savu mērķi būs

sasniegusi.

Šogad ir uzsākts darbs Latviešu

jūrniecības viensējuma enciklopēdijas

sastādīšanā. Līdz ar to būs sperts

pirmais solis mūsu kuģniecības vēstu-

res aprakstīšanā. Diemžēl daudz

atmiņu jau aizgājis aizsaulē kopā ar

to īpašniekiem, bet liela daļa doku-

mentu iznīcināta lielajā latviešu

vēstures likvidācijas kampaņā. Tādēļ

jo svarīgāk ir neļaut iet pazušanā
tiem atmiņu stāstījumiem, fotogrāfi-

jām un citiem dokumentāliemvēstu-

res lieciniekiem, kas vēl glabājas

bijušo jūrnieku ģimenēs.

Lai uzskatāmi parādītu šīs problē-

mas stipri ieilgušo aktualitāti, šķiet

lietderīgi publicēt aicinājumu, kas

bijis nodrukāts kuģniecības, zvejniecī-
bas un literatūras mēnešraksta "Jūr-

nieks" 1937. gada 3. numurā. Jūrnie-

cības departaments Latvijā tikko

atjaunots. Vēstures institūts arī pa-

stāv, taču tā līdzstrādnieki līdz šim

par kuģniecības vēsturi izrādījuši
minimālu interesi. Tādēļ publicējam
šo aicinājumu Jūrniecības vēstures

kopas vārdā.

Arvis Pope,
JVKvaldes priekšsēdētājs
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AICINĀJUMS LATVJU JŪRNIEKIEM,
KUĢU ĪPAŠNIEKIEM, KUĢU BŪVĒTĀJIEM

UN CITIEM KUĢNIECĪBAS DARBINIEKIEM

Latviešu jūras tirdzniecības kuģniecībai ir ilga un spīdošiem

nopelniem bagāta pagātne, kurā spilgti izceļas latviešu jūrnieku

apbrīnojamā darba mīlestība, izturība, drošsirdība un varonība un

kuģu īpašnieku un būvētāju neizsīkstošā enerģija un centība. Bet

viss tas mūsu plašākai sabiedrībai ir maz zināms, jo latviešu

kuģniecības vēstures materiāli, kas aptvertu visu garo laikmetu

no latviešu kuģniecības pirmsākuma līdz mūsu dienām, joprojām

vēl nav savākti, apstrādāti un publicēti. Lai šo smagi izjūtamo
trūkumu novērstu, Jūrniecības departaments saziņā ar Latvijas

vēstures institūtu nolēmis nekavējoties uzsākt latviešu kuģniecī-
bas un kuģu būves vēstures materiālu vākšanu un apstrādāšanu,
lai pēc tam izdotu ilustrētu latviešu kuģniecības vēsturi. Sakarā

ar to Jūrniecības departaments laipni lūdz latvju jūrniekus, kuģu

īpašniekus, kuģu būvētājus un citus kuģniecības darbiniekus nākt

talkā šī lielā darba veikšanai, piesūtot Jūrniecības departamentam

ziņas un materiālus, kurus varētu izlietot latviešu kuģniecības

vēstures sarakstīšanai. lesūtot vēstures materiālus, Jūrniecības

departaments lūdz paziņot, kad piesūtītājs vēlas tos saņemt

atpakaļ jeb varbūt piekrīt atstāt tos Jūrniecības depatamentam,

kurš, vajadzībai izbeidzoties, tos paturētu pie sevis drošā uzglabā-
šanā.

Jūrniecības departaments

Kuģniecības, zvejniecības unliteratūras

mēnešraksts "Jūrnieks". —
1937.

—
Nr. 3. — 77. Ipp.
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ZEMES UN JŪRAS DARBI

Tā mums Laima lēma,

labie burvji mums būra —

puse Latvijas — zeme,

puse Latvijas — jūra.

Latvietis varēja nostāties

stingri uz abām kājām,

rudzu un jūras viļņus

nosaukt par savām mājām.

Laupītājs nāca laupīt

kāri ar abām rokām,

rudzu un jūras sudrabu

pārvērst par latvieša mokām.

Zemes un jūras darbi

latvieša nākotnes gribu

sasēja vienā mezglā

ar latvieša uzticību.

Uzticējies par daudz

viltības nedienai sūrai,

latvietis tagad uzticas

vien sev, zemei un jūrai.

Latvijai Latvijas liktenis

atkal vairāk par visu no svara,

mūsu zemes un jūras darbi

mums pašiem jāpadara.

Vitauts Ļūdēns
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Veltīts zemūdenes "Ronis"

komandierim HugoLegzdiņam

VitautsĻūdēns

KUĢU DVĒSELES

Atdod Latvijas kuģus, jūra,

atdod "Virsaiti", kas mieru nesa Latvijas viļņiem,
atdod "Spīdolu", "Roni",

kas mieru nesa Latvijas dzelmēm, rādi to jauno roku

kas mūsu kuģu dvēseles aizmirstības mezglā sēja,

Latvijas kuģu dvēseles jūrā grib iet,

Latvijas krastus sargāt.
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MŪSU JŪRA

Mūsu limfa satur tādus pašus minerālsāļus kā jūras ūdens. Jūra

dzīvo ikvienā no mums, kaut mēsjau sen esam atdalījušies no tās. Un

katrs — pat jūrai vissvešākais cilvēks nes savās asinīs dalujūras, pat

neapzinoties to. Laikam tieši tādēļcilvēkus tā vilinaplašums, vēlēšanās

skatīties bezgalīgajā vilnu ritmā, klausīties to balsi Tā ir mūsu

pirmdzimtenes — jūras balss, mūsu asiņu balss.

Viktors Koņeckis

Katrs no mums izjūt jūru citādi.

Var staigāt gar jūras krastu tai vien-

aldzīgi garām, var dienām un nedē-

ļām atrasties tās skāvienos tālu no

krasta, var arī stundām ilgi sēdēt

pludmalē un bez mitas raudzīties

tālajā apvārsnī, domāt tikai sev vie-

nam zināmas domas.

Jūra... Tā nav tikai ūdens, smilts

un saule. Tā nav tikai ezers, kuru jūs
kāriem malkiem dzerat, un tā nav

tikai bezgalīgi skumjā priežu salka,

kas var līt jūsu dvēselē kā dzīvinošs

eliksīrs. Nē! Jūra ir daudz kas vairāk.

Es baudu jūru ne tikai kā savu

domu atsvaidzinātāju un savu fizisko

atveseļotāju. Es sevī viņu izjūtu un

pārdzīvoju. Un ne tikai izjūtu un

pārdzīvoju. Es sakūstu ar jūru, viss

atdodos, izgaistu jūrā. Ir kaut kas

netverams un kopējs starp mani un

jūru — it kā viena dvēsele, kas sara-

do un sasaista mūs vienā esībā.

Bezgalīgais viļņu klajš... Apvāršņa

svītra, pie kuras nav pieturas punkta,

kur skatam atmesties... Vienmēr

svaigais vējš, kas nāk no tobrīd man

nesniedzama tāluma un stāsta par

plašumu un vaļu... Varenais dzelmju

spēks, kas saviļņo milzu gultni un

rada līmeņa svārstības, kurām mēs

dodam vētras vārdu... Un vienmēr

projām vilinošais tālums, kas domām

liek aizklīst nekurienē, un nemitīgā

šalkšana, kurā dveš gājušie un nāko-

šie laiki un pati mūžība.

Katrreiz, kad es nonāku pie jūras,

mana pirmā sajūta ir tāda, ka nu

atkal stāvu mūžīgās varenības priek-

šā, kurā man sajūk prāts un sapraša-

na. Es varu tikai baudīt savas brīniš-

ķīgās izjūtas, kuras rada jūra, bet

saprast tās nevaru. Skaistums un

brīvība. Vai tās ir pirmās domas,

kuras rodas pie jūras? Varbūt skais-

tuma un brīvības sajūtas ir pirmās

un visspēcīgākās, taču vienīgās tās

nav.

Ja vien jūs esat draugos ar mūzi-

ku, tad jūra jums būs viskrāšņākā
dramatisma un lirikas simfonija.

Viļņi un vējš ik brīdi muzicē ar viņu

pašu radītām stīgām, taurēm un

bungu dārdiem.

Rotaļīga viļņu čala, krasta priežu

šalkšana, kas nomierina satraukto



dvēseli, saules un mēnesnīcas atspī-

dumu dzirkstis tālajā viļņu segā, kas

iemirdzas un dziest vienā vietā, lai

iedegtos atkal citā, saullēkts, kad

iesārta migla kā maigs šķidrauts gaist

virs līmeņa, un dobja krākšana ne-

mierpilnās pusnaktīs — tā jau varētu

būt pati jūras dvēsele. Būt uz jūras

un minēt viņas noslēpumu nekad nav

par daudz.

Nekas nespēj tā vieglot kā jūra!

Tā atdod sirdsmieru un garīgu līdz-

svaru, viņa vieš dzīves gudrību un

skaistuma jēgu, jo pati ir bezgala

skaista. Viņa paver durvis iekšēju
konfliktu izlīdzināšanai un pasaules

saprašanai.

Jūru vajag izjust un pārdzīvot ar

visiem jutekļiem. Viņa ir skaistākā

un varenākā dabas dāvana tām tau-

tām, kuras dzīvo viņas krastos. Jūra

ne vien apveltī mūs ar savu skaistu-

mu un varenību, tā dod arī darbu un

ēdina mūsu tautu simtiem gadu.

Viņa bijusi pret mums gan laba, gan

brīžiem barga, bet nekad ne ļauna.

Viņa paņēmusi pie sevis ne vienu

vien drosmīgu vīru. Un tomēr —

jūra ir tā, kas mūsu tautu izvadīja

plašajā pasaulē. Nav tādas vietas pie

citu zemju krastiem, kur neviens

nekā nebūtu dzirdējis par Dzin-

tarjūras vīriem.

Jūra mīl gudros, drosmīgos un

stipros, tos, kuru plaukstas cietas un

tulznām klātas. Tā ir latviešu laime,

ka jūra, no Lielā Nezināmā nolikta,

šalc šai zemei pie kājām. Cik nabagi

mēs justos, ja mums nebūtu šīs

skaistās un varenās ūdens platības

mūsu zemes rietumu pusē! Tādēļ

sapratīsim un mīlēsim mūsu jūru!

Kopā arjūru bija

kapteinis Laimonis Millers
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IN MEMORIAM

JŪRAS RAKSTNIEKU

PIEMINOT

Mēms sāpju kliedziens mūsu sirdis

ir izskanējis. Un atkal mēs cenšamies

būt cieti kā Liepājas brugakmeņi.
Mūsu prāti nedrīkst būt bēdu aizmig-
loti pārāk ilgi, tāpēc ka ari te, šajā

smilšainajā krastā, kuru pātago visi

vēji, izšķiras Latvijas liktenis.

Mēms sāpju kliedziens mūsu sirdīs

ir izskanējis. Mūžības jūrā aizīries

Egons Līvs — rakstnieks un jūr-

nieks, Krišjāņa Valdemāra cēlo ideju

atjaunotājs.

Egons Līvs bija tas, kurš mums

atkal atgādināja, ka Latvijas robeža gar

Baltijas jūru joprojām ir pieci simti

kilometru gara — kā agrāk, kad šis

jūras malā darbojās piecpadsmit Val-

demāra dibinātu jūrskolu, kurās lat-

viešu valodā bija iespējams apgūt

tālbraucēju kapteiņu un stūrmaņu
zināšanas un mūsu jaunekļi to arī

darīja. Vēl tagad Atlantijas, Klusajā un

Indijas okeānā klīst leģendas par tiem

stiprajiem puišiem no Kurzemes pie-

krastes, kuru vadītie burinieki spītēja
vētrām un likteņa triecieniem.

Egons Līvs
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Egons Līvs bija tas, kurš aicināja

mūsu piekrastes ciemu jaunatni atkal

pagriezties pret jūru un saskatīt tajā
nevis pamāti, bet īsto māti.

Sirmais stūrgalvi, kāpēc Tu aizgāji

karot ar vikingu dvēselēm tieši tagad,
kad mums tepat ir vajadzīgs ikviens

virs, jo Latvija mostas jaunai dzīvei?

Mēs nokratām vēju dzītās smiltis,

mēs ceļamies kājās pēdējo reizi, lai

draugiem un nedraugiem pateiktu, ka

esam tauta, kura savā dzimtenē dzīvo

jau četrus gadu tūkstošus, nevis tikai

iedzīvotāji resoru piegānītā teritorijā.
Sirmais romantiķi, es zinu, kā Tu

gaidīji savu jaunāko grāmatu par

jūrām, jūrniekiem un zvejniekiem, es

zinu, kā Tu gaidīji braucienu uz

Liepāju. Varu iztēloties, kā Tu, ienā-

kot redakcijā, smaidošām acīm uzlū-

kotu mūs visus un teiktu tai neatkār-

tojamā, Tev vienīgajam raksturīgā
balss intonācijā: "Veči..." Un mums

visiem būtu skaidrs, ka nekas mūsos

nav mainījies kopš tiem tālajiem

gadiem, kad mēs savu pilsētu gribē-

jām atvērt vaļā kā dziesmu grāmatu

un izdziedāt no tās katru burtu ārā,

kad mēs gribējām stiept rokas pret

debesīm un notvert spožākos meteo-

rītus, lai spraustu tos pie šīs pilsētas

krūtīm kā mīlestības zīmi.

Nekas jau mūsos nav mainījies,

Egon, tikai mēs esam kļuvuši vecāki,

tikai Tu vairs neesi mūsu vidū. Nu

saki — vai mums šodien nav jābūt
cietākiem par Liepājas brugakme-

ņiem?!

Apsolu Tev, Egon, ka vakarā, kad

satumsīs, iziešu jūras krastā, kur

katrs vilnis vēl atceras Tavus soļus,
un, tumšajā, bezgalīgajā debesjumā

acīm atradis kādu zvaigzni, sacīšu:

"Sveiks, Egon..."

Ēriks Kūlis

LATVIEŠU VĒSTURNIEKU

PIEMINOT

1989. gada 5. jūlijā autokatastrofā

Kalifornijā traģiski gāja bojā izcilais

un populārais latviešu cilmes vēstur-

nieks Sanhosē Universitātes profe-
sors Dr. Edgars Andersons.

Edgars Andersons dzimis 1920.

gada 17. jūnijā Tukumā. Pēc vidus-

skolas beigšanas viņš uzsāk vēstures

studijas Latvijas Universitātē, kuras

beidz 1943. gadā. 1944. gadā viņš

kopā ar vecākiem dodas trimdā uz

Vāciju, vēlāk — caur Holandi uz

Skandināviju. Vācijā viņš papildina
savas zināšanas Vircburgas Univer-

sitātē un Vācijas, Holandes un

Zviedrijas arhīvos un bibliotēkās

turpina pētījumus par Kurzemes

hercogistes jūrniecību un kolonijām,
kurus publicē žurnālā "Baltische

Hefte".

1949. gadā ar pieciem dolāriem

kabatā Edgars Andersons ierodas
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ASV, kur vada latviešu žurnālu "Tā-

los krastos" (1949—1951), strādā par

instruktoru Leikforestas koledžā

(1953—1957) un turpina vēstures

studijas Pensilvānijas un vēlāk Čikā-

gas universitātēs, sevišķi pievērsda-
mies Latvijas vēstures jautājumiem.
1956. gadā viņš spīdoši aizstāv dok-

tora disertāciju "Kurzemnieki un

Rietumindijas salas". No 1957. gada
E.Andersons sāk strādāt Kalifornijā

Sanhosē Universitātē par profesoru,

specializējoties ne tikai Amerikas

kolonizēšanas vēsturē, bet arī veicot

pētījumus vispārējā historiogrāfijā un

Eiropas vēsturē, sevišķi Latvijas

diplomātijas un Kurzemes hercogis-

tes jūrniecības vēsturē.

Jau 1957. gadā profesors
Dr. E. Andersons veic pirmo pēt-
niecības ceļojumu uz Tobago salu.

Ar savām dziļajām un vispusīgajām
zināšanām par Tobago vēsturi viņš
ātri vien iegūst cieņu un atzinību ne

tikai salas vēsturnieku un vienkāršo

iedzīvotāju, bet arī valdības locekļu
vidū. 1959. gadā ir jauns brauciens

uz Tobago, bet 1960. gadā viņš kopā

ar citiem ārzemju zinātniekiem un

vietējiem vēsturniekiem veic Tobago
salā nozīmīgu pētniecības darbu,

reģistrējot un daļēji no jauna tropu

mežos atklājot 72 vēsturiskus objek-
tus (seno indiāņu un kurzemnieku

kolonistu apmetnes, fortus v.c).

Arheoloģiskajos izrakumos tiek iegū-
tas daudzas senlietas. Šos pētījumus

plaši atspoguļo vietējā un amerikāņu

prese, kas izraisa lielu interesi par šo

eksotisko tropu salu (pastāv arī

versija, ka šī sala ir tā, kurā dzīvojis
Robinsons Kruzo). Tobago salu sāk

apmeklēt zinātnieki un tūristi, sevišķi

Amerikā dzīvojošie latvieši, kuri

profesora Dr. E. Andersona vadībā

sāk rīkot šeit savus salidojumus.
E. Andersona un Tobago vārdi kļūst
nešķirami.

Savus pētījumus par Kurzemes

hercogistes jūrniecības aktivitātēm un

kolonijām, kā arī citām vēstures

problēmām profesors Dr. E. Ander-

sons turpina gan Amerikā, gan An-

glijas, Francijas, Spānijas, Itālijas,

Holandes, Skandināvijas valstu, bet

kopš 1979. gada ari Latvijas arhīvos,

bibliotēkās un zinātniskajās iestādēs.

Šo pētījumu rezultāti apkopoti 20

profesora Dr. E. Andersonasarakstī-

tajās grāmatās, kuras izdotas daudzās

valodās. Starp tām jāatzīmē respek-

tablie darbi: "Latvijas vēsture 1914.—

1920." (1967), "Latvijas vēsture

1920.—1940."(1. d. — 1982,2. d. -

1984), "Latvijas bruņotie spēki un to

priekšvēsture" (1983), "Tobago"

(1962, vācu un angļu valodā), "Kur-

zemnieki Amerikā un Tobago kolo-

nizācija" (1970), "Tur plīvoja Kurze-

mes karogi" (1970). Atsevišķas noda-

ļas viņš sarakstījis vairāk nekā 40 ci-

tās grāmatās, vairāk nekā 125 rakstus

publicējis dažādos Amerikas un

Eiropas zinātniskajos žurnālos, bijis

daudzu rakstu recenzētājs, dažādu

grāmatu un žurnālu redaktors, izde-

vuma "Latvju enciklopēdija" re-

daktors.

Ar apbrīnojamu enerģiju profesors

Dr. E. Andersons piedalījies daudzu

starptautisku vēstures zinātneskonfe-

renču organizēšanā un vadīšanā un

referējis tajās par visdažādākajām

vēstures problēmām.

Apceļojot gandrīz vai visu pasauli,

viņš nolasījis populārus vēstures



lekciju ciklus vairāk nekā 15 uni-

versitātēs un zinātniskajos centros

Amerikā, Austrālijā un Eiropā, arī

Latvijas Valsts universitātē un Zināt-

ņu akadēmijā (1988).
Veicot zinātnisko un sabiedrisko

darbu, profesora Dr. E. Andersona

un līdz ar to arī Tobago un Latvijas

vārds kļūst plaši pazīstams daudzās

pasaules zemēs. Viņš kļūst par Hū-

vera institūta (ASV), ASV federālās

valdības, Kalifornijas štata valdības,
ASV bruņoto spēku institūta, Balti-

jas vēstures komisijas (VFR), Trini-

dadasun Tobago republikas nacionā-

lā arhīva un vēstures pieminekļu

komitejas, kā arī UNESCO padom-
nieku vēstures un izglītības jautāju-
mos. Daudzas universitātes viņam
piešķir Izcilā profesora nosaukumu,

1971. gadā viņš kļūst par Amerikas

Latviešu apvienības Kultūras fonda

laureātu, 1972. gadā viņam piešķir
Izcilā Amerikas Izglītotāja nosauku-

mu, bet 1981. gadā — Prezidenta

zinātnieka nosaukumu.

Nav šaubu, ka šis dinamiskais,
erudītais un raženais vēsturnieks

būtu vēl daudz veicis savas ģeogrā-
fiski tālās, bet sirdij mūžam tuvās

dzimtenes, kā arī Tobago salas labā,

ja vien 1989. gada 5. jūlijā tik pēkšņi

viņš nebūtu pievienojies Aizsaules

vēsturnieku pulkam. Un šī nelaime

notika tikai neilgu laiku pirms viņa
ierosinātā festivāla sākuma Tobago

salā, kur no 1989. gada 14. jūlija līdz

1. augustam pulcējās simtiem latviešu

no visas pasaules, lai atzīmētu 350.

gadadienu, kopš šai salā pirmo reizi

ieradās kurzemnieki. Ar profesora
Dr. E. Andersonagādību šai festivālā

ieradās arī Latvijas delegācija un

kopā ar pārējiem dalībniekiempieda-
lījās ne tikai festivāla svinībās, bet

arī speciālajā simpozijā, kurš bija
veltīts 'Tobago vēstures tēva" profe-

sora Dr. E. Andersona piemiņai. Arī

mūsu pienākums šeit Latvijā saglabāt
mūžos viņa piemiņu, apgūt bagāto

un latviešu tautai nozīmīgo vēstures

mantojumu un veikt tālākus pētīju-
mus Latvijas likteņgaitu vēsturē.

JānisBlīvis
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VĒSTURES LAPPUSES

LATVIETIS

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA PIEMIŅAI

"Jūra ir tā visauglīgākā druva

priekš tiem, kas to prot art un ecēt

ar derīgiem ieročiem; šī druva pieder
katram, kas to grib un prot apstrā-
dāt, un tādēļ tā ir visiem brīvības un

garīgas gaismas nesēja," — tā 1876.

gadā "Vēstulē Kurzemes jūrmalnie-
kiem" raksta Latvijas jūrniecības tēvs

Krišjānis Valdemārs.

Jūra — nerimstošais izcilā mūsu

Tēvzemes modinātāja, jaunlatviešu
kustības iniciatora domu, ideju un

praktiskās rīcības darbalauks. Lai cik

tālu dzīves gājumā viņš ir prom no

jūras, tā arvien ir Valdemāra spēka
un enerģijas avots.

Krišjāņa Valdemāra vārdam Lat-

vijas sabiedriskajā un kultūrvēsturē

allaž varam pieplusēt PIRMĀ vārdu.

Tāds vīrs visā 19. gadsimta gājumā
tautas vēsturē ienāk pirmoreiz. Aka-

dēmiski izglītots latvietis, kurš ne

vien nevairās no savas latvietības, bet

ļoti stingri nostājas cariskās Krievijas
Baltijas guberņās valdošajiem vācie-

šiem pilnīgi nepieņemamās pozīcijās,
kļūst par šeit izsenis dzīvojošo pa-

mattautu — lībiešu, latviešu un

igauņu — dzīves atmodas sekmētāju.

Krišjānis Valdemārs ir pirmais

progresīvais Baltijas un Krievijas
impērijas ekonomiskās izaugsmes

propagandētājs un iedzīvinātājs.

Pirmais latviešu ļaužu etniskās kopī-

bas, līdztiesīgu ma ar citām tautām

jundītājs. Pirmais konsekventais

tautas laicīgās izglītības sekmētājs un

vienkāršo zemnieku un zvejnieku
skološanas aizstāvis.

Krišjānis Valdemārs ir pirmais

vērienīgākais krievu literatūras un

radošās inteliģences nozīmes atklājējs
latviešu kultūrā. Pēterburgas un

Maskavas dzīves atspoguļotājs. Pir-

mais līdz mūsdienām vēl arvien ne-

pārspētais latviešu publicists, kura

K. Valdemārs 1873. gadā
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sacītais atbalsojās ne tikai latviešu

vidē, baltiešu vidē, bet jo tālu Krievi-

jā un Vakareiropas zemēs.

Pirmais aroda izglītības propa-

gandētājs un demokrātisku jūrskolu
dibinātājs, vienkāršo laukskolu aiz-

stāvis. "Latvju dainu" vākšanas, ap-

kopošanas un izdošanas idejas inici-

ators. UNIKĀLA PERSONĪBA.

K.Valdemāra dzīvesceļš aizsācies

1825. gada 2. decembri (pēc vecā

stila — 20. novembrī) Talsu apriņķa
Ārlavas pagasta Vecjunkuru mājās.
Nomas saimnieka Mārtiņa Valdemā-

ra ģimenē viņš ir trešais bērns.

1835. gadā Valdemāru ģimene
pārceļas uz tuvējo Sasmakas miestiņu
(tagadējo Valdemārpili). Pēc gada
sākas Krišjāņa skolas gaitas, kas

1837. gadā turpinās Pūņu muižas

skolā, vēlāk — Lubezeres skolā. Bet

lasītmāka puišelim ir jau no piecu
gadu vecuma, jo, mātei vērpjot, bla-

kus ratiņam sēdot, ābece kļuvusi par

pazīstamu un iemīļotu grāmatu.
Lubezeres skolas laikā gūti neaiz-

mirstami iespaidi — redzēts zilo

ūdeņu klaids. Par to Valdemārs savā

autobiogrāfijā stāsta:

"No pēdējās skolas reiz ar citiem

skolēniem uz trīs dienām Rojas
ciemā pie jūrmalas (20 verstes no

Sasmakas) aiztikdams, Krišjānis
pirmo reiz ieraudzīja jūru. Jūras

dižans izskats tik vareni sagrāba
jaunekļa garu, ka tas visas trīs dienas

gandrīz par neko citu nedomāja kā

par dižano jūru, pie kā ar bērnišķīgu
drošumu jau toreiz tūlīt sataisīja
plānu jeb projektu, kādā vīzē varētu

Rojas upē ietaisīt dziļāku ostu, lai

tur palielas laivas un mazi kuģi va-

rētu ienākt."

Skolu pabeidzis, Krišjānis četrus

gadus Sasmakā skolo latviešu un ebre-

ju bērnus. Daudz pašizglītojas, pama-

tīgi apgūst vācu valodu. 1845. gadā
Valdemārs dodas iestāties Jelgavas
ģimnāzijā, taču tur viņu neuzņem.

Darba meklējumos Valdemārs

nonāk Rundālē, pēcāk — Lielbēr-

stelē. Sākumā viņš ir pagasta skrīvera

palīgs, vēlāk — skrīveris. Šo amatu

1847. gadā Valdemārs ieņem arī

Ēdolē, uzsākdams darbu turienes

barona Ādolfa fon Bēra pilī. Ēdoles

gadi ir Valdemāra sabiedriskās dar-

bības aizsākums. Šeit viņš ar vietējo
pagasta jauniešu atbalstu ne vien

atver pirmo pašu latviešu dibināto

brīvbibliotēku Latvijā, bet ari aktīvi

piedalās Ēdoles laicīgā kora organi-
zēšanā. Ēdole kļūst par Valdemāra

dibinātās "Baltijas jūras izsmelšanas

biedrības" centru. Būtībā neviens no

jaunekļiem nevēlas izsmelt jūru un

apūdeņot Sahāras tuksnesi (tā rak-

stīts biedrības statūtos), viņi cenšas

izsmelt tumsības jūru savos tautas

brāļos, ar grāmatu palīdzību sekmēt

gara gaismu.
Barona nelabvēlīgā attieksme

rosina Valdemāru atstāt Ēdoli. Viņš
aizsūta lūgumrakstu Baltijas ģenerāl-
gubernatoram kņazam A. Suvoro-

vam, jo vēlas saņemt kaut nelielu

protekciju, lai iestātos Liepājas aug-

stākajā apriņķa skolā. Suvorovs savu

atbalstu neliedz, un Valdemārs pēc
kāda laika var Rīgā saņemt 120 rub-

ļu. Tam laikam tā ir liela nauda,
tomēr Krišjānis no Daugavas kras-

tiem uz Liepāju dodas kājām, jo
iegūto nevēlas izšķiest ceļa izdevu-

mos. Naktis viņš pārguļ siena gube-
ņos, baidoties, ka krogos naski zag-
lēni Suvorova doto naudu varētu
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piesavināties. "Lielais darījums"
izdevies

...

24 gadu vecumā Valdemārs uzsāk

ģimnāzijas kursa apguvi. Liepājā Kriš-

jānis tuvāk iepazīst jūru un tāljūru

kuģus, arī angļu un franču kara floti,

kura sakarā ar Krimas karu bloķē

Liepājas ostu. Te viņš apjauš, ko nozī-

mē pašmāju kuģinieku trūkums.

1853. gadā ar labsirdīgā Hagedor-
na kunga atbalstu Liepājā iznāk

X Valdemāra pirmā grāmata "300

stāsti, smieklu stāstiņi etc. etc. un

mīklas, ar ko jaunekļiem un pieau-

gušajiem lusti uz grāmatām vairot

gribējis C. Woldemar". Te rodas arī

programmatiskais raksts "Vārdi par

grāmatām", kurā Valdemārs aicina

latviešus izglītoties, pirkt grāmatas
un veidot bibliotēkas.

1854. gadā pēc Liepājas augstākās

apriņķa skolas sekmīgas beigšanas

piepildās sen lolots Valdemāra sap-

nis. Viņš iestājas slavenajā Tērbatas

Universitātē. Kņazs A. Suvorovs

ieteikšanas rakstā rektoram raksta:

"Šī raksta nodevējs Valdemāra kgs
ir jauns cilvēks, kuram pēc iespējas
esmu bijis izpalīdzīgs viņa līdzšinējā
zinātniskā gaitā un kas tik spīdošā
kārtā piepildījis uz viņu liktās cerī-

bas, ka nevaru neņemt sirsnīgu līdz-

dalību vina tālākā liktenī."

Tērbatā Valdemārs mācās Vēstu-

res un filoloģijas fakultātē Kamerā-

liju jeb Valsts un tautsaimniecības

zinātņu nodaļā. 1856. gadā K.Val-

demārs kopā ar Juri Alunānu un

Krišjāni Baronu sāk pulcināt Tērba-

tas latviešu studentus t.s. latviešu

vakaros. Te dzimst jaunlatvietības

idejas, te slavenā K. Valdemāra

vizītkarte "Latvietis" pie istabiņas
durvīm. Tieši studiju gados Valde-

mārs publicē savu pirmo plašo darbu

par jūrniecības jautājumiem. Raksts

"Par latviešu un igauņu iespējām

jūrniecībā" sākotnēji 1857. gadā tiek

publicēts Tērbatas vācu laikrakstā

"Das Inland", pēcāk — tai pašā gadā
seko grāmata "Parlatviešuun igauņu

piesaistīšanu jūrniecībai". Šie pagai-
dām vēl vācu valodā sacerētie raksti

ir pirmais uzaicinājums Baltijā dzīvo-

jošiem jūrmalniekiem nodoties zvej-
niecības un kuģniecības darbam.

Pēc četriem studiju gadiem Tēr-

batas Universitātē, kur. sekmīgi pa-

beigtas mācības, Valdemārs dodas uz

Pēterburgu un darbojas žurnālistikā,

līdz 1862. gada 14. jūlijā dienas

gaismu ierauga pirmais progresīvais
latviešu laikraksts "Pēterburgas Avī-

zes" (1862—1865). K. Valdemāra,

X Barona, J. AlunānaJ. Zvaigznītes

un citu domubiedru izdevums tā

saniknoja Baltijas vācu muižniecību,

ka tā uz ilgāku laiku aizliedza Valde-

māram apmeklēt Tēvzemi.

Darbalauks jūrniecībā Pēterburgā
vērsās arvien plašāks. Valdemāra ie-

ceres kuģniecības attīstībā ieinteresēja

toreizējo Krievijas Jūrniecības resora

vadītāju lielkņazu Konstantīnu Nikola-

jeviču. Viņa uzdevumā Valdemārs

1860. un 1861. gadā apceļoja Baltijas

jūras piekrasti un iesniedza plašus

priekšlikumus par kuģniecības veicinā-

šanas pasākumu nepieciešamību.
Braucieni vērsās labumā, un 1864.

gada 23. novembrī uzņēmīgie ainaž-

nieki atvēra pirmo demokrātiska tipa

jūrskolu. Tas nekas, ka zviedru kap-
teinim Kristiānam Dālam sākumā

jāapmāca tikai 13 audzēkņu. Mācības

Ainažos notika bez maksas un dzim-

tajā valodā. Pati pirmā latviešu jūr-
skola trīs gadus darbojās nelegāli,
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līdz 1867. gadā cara valdība izdeva

jaunu jūrskolu likumu. Nu jaunlat-
vieša iecere vainagojās panākumiem,
īsā laikā visā cariskajā Krievijā radās

41 jauna tipa jūrskola, ko vēsturē tā

arī dēvē — "Valdemāra skolas".

Blakus jūras aicinājumam arvien

dzīvs ir zemnieka gars. Kā latviešiem

rast turību? 1865. gadā Valdemārs

organizē latviešu koloniju Novgorodas

guberņā, kur iespējams iegūt auglīgu
zemi un lielākas iespējas ātrāk kļūt

pārtikušiem. Zemes visiem nepietiek,
rodas ķildas, arī Valdemāramadresēti

apmelojumi, un policija neciešamajam

Pēterburgas gaisa jaucējam no Baltijas
draudpat atņemt brīvību. "Novgorodas
lietas" bēdīgais iznākums liek Valde-

māram atstāt Pēterburgu, sirmo zināt-

nes pilsētu, kas neseno studentu izau-

dzinājusi par drosmīgu pastāvošās kār-

tības kritiķi un tālredzīgu reālpolitiķi.
Valdemārs jūrniecības problēmu

šķetināšanu no 1867. gada turpina
Maskavā. 1873. gadā Valdemāram

izdodas nodibināt Ķeizarisko Krievijas

jūrniecības veicināšanas biedrību.

Izmantojot slavofilu presi, viņš
arvien asāk vēršas pret vācu kolo-

niālpolitiku Baltijā. Sadarbojoties ar

Tautas apgaismes ministriju, 1872.

gadā iznāk jau krietni agrāk veidot

sāktā Krievu-latviešu-vācu vārdnīca.

Tas ir pirmais pašu latviešu leksiko-

grāfiskais izdevums. 1879. gadā tur-

pat Maskavā nāk klajā Valdemāra

virsvadībā gatavotā Latviešu-krievu-

vācu vārdnīca.

Valdemāra rakstus publicē gandrīz
visās Krievijas nomalēs, viņš kļūst
pazīstams daudziem dažādu novadu

zvejniekiem un jūrniekiem. Kuģniecī-
bas propagandas sacerējumi lasāmi

ne vien Baltās, Baltijas, Azovas un

Melnās jūras baseina apdzīvoto vietu

preses izdevumos, bet sasniedz arī

Tālos Austrumus. Arvien domādams

par praktisko jūrlietu vajadzību ap-

mierināšanu, Valdemārs 1881. gadā
izdod unikālu, Latvijas vārdnīcu

vēsturē vēl joprojām pirmo un vie-

nīgo mazformāta jūras kabatas vārd-

nīcu. Tās nosaukums uzreiz pat grūti

ielāgojams: "Krievu-angļu-franču-vā-
cu-itāliešu-dāņu un norvēgu-zvied-
ru-latviešu jūras kabatas vārdnīca ar

papildinājumiem holandiešu un

spāņu valodā".

K. Valdemārs rosina plašāk pie-

vērsties kuģubūvei. 1881. gadā pēc

viņa aicinājuma nodibinās pirmā
latviešu kuģniecības akciju sabiedrība

"Kurzeme" (saukta arī — "Dundagas
zemnieku tāljūras kuģu īpašnieku
sabiedrība"). 1882. gadā dzimst kuģ-
niecības sabiedrība "Austra" Rīgā.
Valdemārs ir stāvējis kūmās arī

1879. gadā Rēvelē (tag. Tallina)

dibinātajai igauņu akciju sabiedrībai

"Linda". Patriotiskas degsmes vadīts

ir Valdemāra aicinājums radīt Brīv-

prātīgo Krievijas floti Krievijas —

Turcijas kara laikā. Pavisam ātri šīs

aizsardzības flotes vajadzībām sa-

ziedo 5 miljonus rubļu. Daudzi bū-

vētie un iepirktie Brīvprātīgās flotes

kuģi vēl aktīvi tika izmantoti 20.

gadsimta 20. gados.
X Valdemāra darbībā allaž no-

teicošais bijis patiess internacionā-

lisms, sakņots dziļā nacionālās pašap-

ziņas idejā un globālā dažādu jautā-

jumu apzināšanā. Savas enciklopēdis-

ta spējas viņš parāda arī paša dibi-

nātās Krievijas jūrniecības veicināša-

nas biedrības izdevuma "Vēstis"

sagatavošanā. (Bibliogrāfijā šis izde-

vums saukts "M3BecTHsi MMnepaTop-
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CKoro o6mecTßaflJifl coflencTßMa pyc-

ckomv ToproßOMy MopexoACTßy".)

Tur atrodami plaši pārskati par jūr-
skolnieku sagatavošanu visā Krievijā.

Maskavas latviešu vakaros

X Valdemārs rosina F. Brīvzemnie-

ku un K. Baronu vākt latviešu tau-

tasdziesmas. Viņš ir neaizstājams

studējošās jaunatnes iedvesmotājs.
Advokāts J. Kreicbergs 1925. gadā

grāmatā "Krišjānis Valdemārs. Ko

latvju tautai devis Valdemārs?" par

dižā jaunlatvieša misiju tautā teicis:

"Valdemārs latvju arāju pārvērš no

etnogrāfiska materiāla par tautu, no

verga un kalpa par kungu un vald-

nieku savā dzimtā zemē; no neapzi-

nīga pūļa par indivīdu kopību, par

apzinīgu koporganismu, kas pats
sevim sprauž autonomus mērķus un

ideālus. Nu latvietis vairs nav lakta,

bet āmurs; tas pats kaļ sevim savu

likteni."

Cēlā vira mūžs noslēdzas 1891.

gada 7. decembri (pēc vecā stila —

25. novembrī). Valdemārs tiekatdots

dzimtajai zemei — guldīts tagadējos

Rīgas Lielajos kapos. Pēc gadiem

viņi būs satikušies — Krišjānis Ba-

rons, Fricis Brīvzemnieks, Krišjānis
Valdemārs — latviešu dvēseles, savas

un sev tuvo tautu brīvības un gara

gaismas rosminātāji. Lielie latvieši,

kuri, daudzus gadus nīdēti no tautas

atmiņas, nu palēnām tiek celti saulī-

tē. Cilvēki ar nākotnes domu!

Krišjānis Valdemārs — latvisko

centienu tēvs. Personība, kas vizīt-

kartē "Latvietis" izteica savu tautību,

pasaules uzskatu un cīņas mērķi.
Vienā vārdā! Paliekoši! Uz mūžiem!

Ģeniāli!
Gints Šīmanis

1902. g. celtā Ainažu jūrskolas ēka
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PIRMĀS JŪRSKOLAS LATVIJĀ

18. gadsimta beigās un 19. gad-

simta sākumā feodālisma sairšanas

un kapitālistisko attiecību veidošanās

procesā Latvijas teritorijā attīstījās
ne tikai ekonomiskā dzīve, bet piln-

veidojās arī izglītības sistēma. Pie-

auga dažādu mācību iestāžu skaits,

mainījās mācību programma un

mācīšanas metodes.

19. gadsimta sākumā Rīga bija

kļuvusi par nozīmīgu ekonomisku

centru Krievijā. Attīstoties rūpnie-

cībai un tirdzniecībai, radās vajadzība

pēc praktiska novirziena jeb aroda

skolām, kuras dibināja pēc Rietum-

eiropas šāda tipa skolu parauga.

Tādabija arī 1789. gadā Rīgā dibinā-

tā Navigācijas skola profesionālu

jūrnieku sagatavošanai. Skolā bija

paredzēts sniegt ar kuģniecību saistī-

tas zināšanas, kuras būtu nepiecie-

šamas, braucot uz kuģiem, iesaisto-

ties ārējā tirdzniecībā. Šī bija pirmā
aroda skola, kurā, mācoties parastos

priekšmetus, varēja apgūt arī visele-

mentārākās pamatzināšanas tirdznie-

cībā un kuģniecībā. Par nopietnu

profesionālu jūrnieku sagatavošanu
vēl nevarēja būt runa.

Skolu 1804. gadā pārveidoja par

Rīgas 2. apriņķa skolu. Tomērpilnīgi
iztikt bez zināšanām kuģniecībā

nevarēja, un tāpēc 1805. gadā šajā

apriņķa skolā atvēra speciālu nodaļu

kuģniecības zināšanu apgūšanai. Arī

tā darbojās neilgu laiku un tika

likvidēta nepietiekamā skolnieku

skaita dēļ. 15 gadu laikā skolas au-

dzēkņu skaits bija sarucis no 12 līdz 4.

Ziņas par tālaika jūrniecības mā-

cību iestādēm ir pretrunīgas. Tās

jāuztver par elementāru pārskata
informāciju, lai pārliecinātos, ka

kuģniecības izglītības pirmsākumi

Latvijas teritorijā ir jau 18. gadsimta

beigās, nevis 1805. gadā, 1839. gadā
vai arī 1864. gadā, kad dibinājās

Ainažu jūrskola.
Tā kā jūrskolas Rīgā nedarbojās

sekmīgi un pēc īsāka vai garāka laika

tās slēdza, tad 1827. gadā Rīgas kara

gubernators un Baltijas ģenerālguber-
nators F. Pauluči Rīgas pilsētas rātei

ierosināja dibināt Navigācijas skolu.

Šo skolu bija nolemts organizēt pēc
Lībekas parauga, un tajā bija pare-

dzēts sagatavot gan stūrmaņus un

kapteiņus, gan kuģapuikas un matro-

žus. Par kugapuikām un matrožiem

skolā uzņēma no 14 gadu vecuma,

un zēniem, iestājoties skolā, bija

jāprot tikai lasīt, rakstīt un rēķināt.

Turpretī tiem, kas gribēja iegūt aug-

stāku kvalifikāciju, tika izvirzītas

papildu prasības:

1) eksaminējamam vajadzēja būt

vismaz 21 gadu vecam;

2) bija jāuzrāda uzziņa par vismaz

4 gadus ilgu praksi braukšanā uz

jūras;

3) vajadzēja iesniegt rakstisku

atsauksmi no viena vai vairākiem

kapteiņiem, ka pretendents bijis

kārtīgs un uzticams matrozis;

4) vajadzēja prast izdarīt ierakstus

kuģa žurnālā un orientēties jūru —

it īpaši Ziemeļjūras un Baltijas jūras
ģeogrāfijā.

Skola bija paredzēta 30—50 au-

dzēkņu apmācīšanai. Valsts katra

audzēkņa uzturēšanai paredzēja izdot

ap 100 rubļu.
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Audzēkņi apguva zināšanas ma-

temātikā, astronomijā un navigācijā,
kā arī prakses laikā strādāja uz kāda

no kuģiem. Šī skola bija viena no

lielākajām speciālajām jeb aroda

skolām Rīgā.

Augošās prasības pēc izglītotiem
tirdzniecības flotes kadriem pamu-

dināja kapteini Fosu 1839. gadā
atvērt privātu navigācijas skolu. Tajā

bija paredzēts apmācīt matrožus. Kā

privāta skola tā pastāvēja līdz 1844.

gadam, kad to savā pārziņā ņēma

Rīgas Biržas komiteja, izprotot šādas

mācību iestādes nozīmīgumu. Skolu

pārveidoja tā, lai tajā varētu sagata-

vot kuģu kapteiņus un stūrmaņus.
Šajā laikā tika izstrādāta arī jauna
mācību programma, kuru 1849. gadā

apstiprināja tautas izglītības ministrs.

Pamatojoties uz šo programmu,

skolā pasniedza galvenokārt speciālos

priekšmetus. Navigācijas skolā uzņē-
ma personas, kuras bija beigušas

elementārskolu, tātad ar vispārizglī-

tojošajām zināšanām. Obligāta prasī-
ba, lai iestātos skolā, bija — ne

mazāk par 5 mēnešiem ilgs braukša-

nas laiks uz kuģiem. Mācības notika

tikai ziemas mēnešos, pavasarī au-

dzēkņiem bija jādodas jūrā, lai rude-

nī atgrieztos un turpinātu teorētisko

kursu. Pēc skolas pilna kursa beigša-
nas bija jākārto eksāmens, ko pieņē-
ma pārbaudes komisija šādā sastāvā:

1) Rīgas rātes loceklis;

2) vietējās ģimnāzijas matemātikas

skolotājs;
3) jūrskolas priekšnieks;

4) loču komandieris;

5) 2 kuģu īpašnieki un 2 kapteiņi.
Lai iegūtu stūrmaņa tiesības, pēc šī

eksāmena nokārtošanas vēl vajadzēja
braukt uz kuģiem vismaz 5 gadus.

Savukārt kuģa kapteiņa tiesības varēja

iegūt tikai tādā gadījumā, ja skolas

absolvents bija braucis kādu laiku par

stūrmani, bez tam nepieciešama kuģa

īpašnieka pozitīva atsauksme, kas

apliecināja, ka kuģa īpašnieks ir ar

mieru uzticēt viņam kuģa vadīšanu.

1850. gadā Rīgas Biržas komitejas

tirgotāji, būdami ieinteresēti šādas

mācību iestādes pastāvēšanā, nolēma

ziedot līdzekļus jauna skolas nama

celtniecībai. Šīm vajadzībām atvēlēja
10 tūkstošus rubļu. 1852. gadā skolu

pārdēvēja par Viņa Augstības impe-

ratoraNikolaja AleksandrovičaRīgas

jūras tirdzniecības skolu, un 1853.

gadā tā pārcēlās uz jaunuzcelto ēku

Ranka dambī (no 1950. līdz 1990.

gadam Majakovska bulvāris, ēka līdz

mūsu dienām nav saglabājusies).
Skolas darbību veicināja arī fakts, ka

1854. gadā Rīgas Biržas komiteja

panāca jūrskolnieku atbrīvošanu no

karadienesta un tāpēc skolas audzēk-

ņiem nebija jāpārtrauc mācības uz

vairākiem gadiem. Humāns un pro-

gresīvs bija arī Rīgas Biržas komite-

jas šajā pašā 1854. gadā pieņemtais
lēmums par miesassOdu atcelšanu

Rīgas Navigācijas skolā.

Pagaidām nav ziņu par skolas

priekšniekiem un skolotājiem laika

posmā no 1844. līdz 1870. gadam,

bet, sākot ar 1870. gadu, Rīgas Bir-

žas komiteja priekšnieka amatu uzti-

cēja Hamburgas jūras zinātņu pasnie-

dzējam Svenam Sultesam.

No 1866. līdz 1871. gadam Rīgas
Biržas komitejas atvēlētie līdzekļi
skolas uzturēšanai pieauga no

1200 rbļ. līdz 3600 rubļiem.
Lai gan Rīgas Biržas komitejas

tirgotāji centās sekmēt Rīgas Navi-

gācijas skolas darbību, sagatavoto
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speciālistu skaits bija salīdzinoši

neliels. Pirmkārt, tas bija saistīts ar

sarežģītajiem noteikumiem kapteiņa
un stūrmaņa tiesību iegūšanai pēc
skolas beigšanas. Otrkārt, par mā-

cībām bija jāmaksā, un tās norisēja

vācu valodā. Acīmredzot nebija pie-
tiekami daudz maksātspējīgu un vācu

valodas zinātāju — pretendentu uz

šo mācību iestādi. Latviešu zemnie-

kiem un zvejniekiem praktiski bija

liegta iespēja mācīties šajā skolā. Par

skolas darbības rezultātiem liecina

21 gada laikā sagatavotie 213 speci-
ālisti. No 1844. līdz 1865. gadam

Rīgas Navigācijas skolu beidza 27

kuģu kapteiņi, 163 vecākie un 23

jaunākie stūrmaņi.

Rīgas Navigācijas skola, gan mai-

not nosaukumu (1904. gadā to pār-

dēvēja par Rīgas Tālbraucēju jūrsko-

lu), struktūru un mācību procesu,

pastāvēja līdz pirmajam pasaules
karam. Atšķirībā no citām Latvijas
jūrskolām, kuras, tuvojoties frontei,

evakuēja uz Krieviju, Rīgas Biržas

komitejas jūrskola palika Rīgā, bet

kara laikā nedarbojās.
Avīze "Baltijas Vēstnesis" 1875.

gada 36. numurā sniedz ziņas par

jūrskolu otrā lielākajā Latvijas ostas

pilsētā Liepājā:
"

..
tā vecākā iz

Kurzemes jūras skolām atrodas Lie-

pājā no 1843. gada iesākot, ar vācu

mācības valodu. Ziemas laikā še

mācās līdz 10 skolēni, kuri pēc 4 —

5 mēnešu mācības laika savu eksā-

meni noliek un tad dodas uz Lie-

pājas preču kuģiem..." Cik iespējams
secināt no literatūras, līdz 1861. ga-

dam tā bijusi privāta skola.

Literatūrā minētaLiepājas apriņķa
skola, kura 1861. gadā pārveidota

par proģimnāziju (ģimnāziju zemākā

pakāpe, kuras iekārtoja nelielās

pilsētās), un šajā pašā gadā atvērta

navigācijas klase. Navigācijas klasē

audzēkņus uzņēma bez jūrā braukša-

nas cenza. Līdz ar to Liepājas navi-

gācijas klase audzēkņu vecuma ziņā

bija "visjaunākā" Baltijā. Navigācijas
klase pastāvēja līdz 1876. gadam, un

visus šos 15 gadus to vadīja Emīls

Kvāss, tālbraucējs kapteinis, Bresla-

vas ģimnāzijas un universitātes absol-

vents. Tālbraucēja kapteiņa grādu
E.Kvāss ieguva Hamburgas jūrskolā.
Emīls Kvāss bija arī 1876. gadā Lie-

pājā atvērtās trīsklaslgās jūrskolas

priekšnieks jeb direktors līdz

1893. gadam.
Pirmās jūrskolas Rīgā un Liepājā

iezīmēja jūrnieku profesionālās ap-

mācības sākumu Latvijas teritorijā.
Lai gan tas bija visnotaļ pozitīvi, gan

skolām, gan jūrnieku apmācības
sistēmai vispār piemita būtiski trūku-

mi (mācības vācu valodā, skolas

izvietotas pilsētās, dzīves dārdzība

tajās, materiāli situētu, bet neieinte-

resētu jūrskolnieku apmācīšana), kas

neveicināja ne kvantitatīvu, ne kvali-

tatīvu profesionālu jūrnieku sagata-

vošanu, nemaz jau nerunājot par

latviešu nacionālās flotes izveidošanu

un vietējo, nacionālo kadru sagatavo-

šanu. Izcilais jaunlatvietis, tautsaim-

nieks, publicists, kuģniecības speci-
ālists K. Valdemārs šo jūrskolnieku

sagatavošanas sistēmu vērtēja par

tādu, kas radīja "aristokrātiju, kas

stingri atdalīta no tirdzniecisko kuģu

plebejiskās ekipāžas, aristokrātiju,
kas nav iznākusi no jūrnieku, zvej-
nieku., vidus..", tādēļ meklēja ceļus

jauna tipa demokrātisku jūrskolu
izveidošanai.

Lilita Seipulāne
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PIRMĀS LATVIEŠU

KUĢNIECĪBAS SABIEDRĪBAS

19. gadsimta otrajā pusē, kapitālis-
mam nostiprinoties, Krievijas saim-

niecību, arī jūrniecību, skāra ievēro-

jamas pārmaiņas. Sāka veidoties

demokrātiskas jūrskolas, un dibinājās

kuģniecības sabiedrības.

Krievijas jūrniecības veicinātāja

Krišjāņa Valdemāra aicināti, Baltijas

vietējie iedzīvotāji arī uzsāka rēde-

reju organizēšanu. Rēvelē 1879. gadā
radās "Linda", Kurzemes guberņā
1881. gadā — "Dundagas zemnieku

tāljūras kuģu īpašnieku sabiedrība"

un 1882. gadā Rīgā — "Austra". Tās

jāuzskata par latviešu pirmajiem
lielāka mēroga kopdarbības pasāku-
miem kuģniecības jomā.

"Dundagas zemnieku tāljūras kuģu

īpašnieku sabiedrību" nodibināja
1881. gada 8. janvārī, piedaloties
24 biedriem, pamatkapitāls — 6750

rubļu. Kapteinis Jānis Rērihs Anglijā

nopirka burinieku "Alice", kurš,

vienīgais šīs sabiedrības kuģis, pir-
majā darbības gadā deva labu peļ-

ņu — 30% no ieguldītā kapitāla.
Redzot šādus panākumus, 1882. gadā
sabiedrībā vēl iestājās 41 biedrs —

pārsvarā tie bija vietējie kabotāžas

jūrnieki. Drīz nopirka trīs burinie-

kus — "Alfred", "Lavinia", "Vladi-

mir". Turpmāk sabiedrība darbojās ar

mainīgām sekmēm: divus gadus ar

peļņu un vienu — ar zaudējumiem.
Visumā cerīgi iesāktais pasākums
beidzās ļoti pēkšņi un negaidīti.
1885. gada 3. decembrī dundadznie-

ku vērtīgākais kuģis "Vladimir", kurā

bija ieguldīta gandrīz puse no kapi-

tāla, ejot ar oglēm no Lielbritānijas

uz Alžīriju, saskrējās ar itāļu barku

"Ezio" un līdz ar četriem apkalpes

locekļiem ātri nogrima. Kapteinis
Fricis Rovičs un trīs jūrnieki izglā-
bās. Diemžēl burinieks nebija apdro-
šināts — un cietušie jūras tiesā

nespēja pierādīt itāļu vainu. Sabied-

rība līdz ar to zaudēja ap 50 procen-

tu sava kapitāla. Pirms "Vladimir"

traģēdijas rēderejā bija 67 dalībnieki,

kopējais kapitāls — 24 980 rubļu.

Paju biedri nolēma izbeigt kopdarbī-

bu, un 1886. gada pavasarī atlikušie

trīs burinieki tika publiskā izsolē lēti

pārdoti. Jāatzīst, ka lēmumu par

likvidāciju pieņēma pārsteidzīgi un

nepārdomāti. Piemēram, kuģis "Pol-

ka", kurš būves sākumā piederēja
sabiedrībai, 1886. gada rudenīuzsāka

sekmīgus braucienus. Jāpiezīmē, ka

"Polliuc" bija pirmais Latvijā vietējo
zemnieku būvētais burinieks, kas

1887. gadā šķērsoja Atlantijas
okeānu.

1882. gada 30. martā pēc K.Valde-

māra ierosinājuma Rīgā nodibināja

kuģniecības sabiedrību "Austra".

Zīmīgas ir apsveikuma dzejas rindas,

kuras nolasīja 21. augustā pirmā

kuģa "Atalanta" apskates svinībās:

Lai caur "Austras" krietniem

darbiem

Latvju tauta paceļas,
Līdzās lielām jūras tautām

Jūras slavu iemanto!
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Pēc K. Valdemāra ieceres "Aus-

tras" uzdevums bija būvēt koka buri-

niekus Latvijā, kā arī pirkt kuģus

ārzemēs, tos ekspluatēt un iesaistīt

sabiedrībā plašas vietējo iedzīvotāju

masas. Lai kļūtu par "Austras" bied-

ru, vajadzēja iemaksāt 10, 100 vai

1000 rubļu. Balsstiesības piešķīra, ja
līdzdalības nauda bija ne mazāka par

50 rubļiem. Dibinātāji solīja akcionā-

riem katru gadu izmaksāt 6 procen-

tus no ieguldītā kapitāla. Diemžēl tās

izrādījās tukšas runas — līdz pirma-

jam pasaules karam dividendes iz-

maksāja reti. "Austras" biedri pieļāva
lielu kļūdu jau pašos pirmsākumos,

jo ievēlēja valdes locekļus, ņemot

vērā materiālo stāvokli, nevis zināša-

nas un pieredzi kuģniecības jomā.
Līdz ar to sabiedrībā toni noteica

Rīgas brūžu un namu īpašnieki,

juristi un baņķieri. Svarīgus lēmumus

pieņēma balsojot, taču neviens per-

soniski par to izpildīšanu neatbildēja.
Sekas bija bēdīgas.

Nosacīti "Austras" darbību varētu

iedalīt četros posmos.

Pirmais posms — 4—5 gadi, kad,

balstoties uz 225 000 rbļ. kapitāla,
ārzemēs tika iegādāti septiņi jau
krietni veci koka burinieki. Vēl divas

barkentīnas sabiedrība uzbūvēja

Latvijas piekrastē. Šajā periodā kuģi

kopumā strādāja ar peļņu.
Otrais posms — no 1887. gada

līdz pirmā pasaules kara sākumam.

Kaut arī rēderejā vēl bija vairāk

nekā 1400 dalībnieku, sākās lejupslī-
de, daudzi biedri izstājās, pamatkapi-
tāls saruka. Pamatā te vainojami
nevis ārēji apstākļi, bet valdes nepār-
domāta darbība un vāja finansu

kontrole. Daži piemēri. Neņemot

vērā X Valdemāra un vairāku jūr-

nieku ieteikumus, burinieku "Austra"

būvēja Rīgā Mīlgrāvī, kur darbaspēks

un kokmateriāli tolaik bija gandrīz

divas reizes dārgāki nekā piekrastes

zvejnieku ciemos. Rezultātā sabied-

rība pārmaksāja ap 20 000 rubļu.
19. gadsimta 80. gadu otrajā pusē
X Valdemārs ieteica "Austrai" atbrī-

voties no vecajiem koka kuģiem un

nopirkt vienu metāla tvaikoni, bet ar

laiku vispār atteikties no buriniekiem

un pāriet uz līniju kuģniecību ar

tvaikoņiem. Tolaik Valdemāru neuz-

klausīja. Šodien jāatzīst, ka tā bija

smaga taktiska kļūda un tādēļ "Aus-

tra" nekļuva par kaut cik ievērojamu

Eiropas mēroga rēdereju. 1903. gadā
sabiedrības pamatkapitāls bija vairs

tikai 52 769 rubļi. 1910. gadā atliku-

šajiem "Austras" 300 biedriem piede-

rēja 5 kuģi.
Trešais posms ilgst līdz pirmā

pasaules kara beigām. "Austra" atzē-

la, jo rēderejai šajā periodā piederēja
samērājauni Latvijā būvēti burinieki,

kuri kara apstākļos, kad vedmaksas

bija augstas, nesa labu peļņu.

Pēdējais posms sākās pēc pirmā

pasaules kara, kad "Austra" pama-

zām pārgāja uz tvaikoņu kuģniecību

un darbojās stabili. 1921. gadā sa-

biedrībai piederēja tvaikonis "Ausek-

lis", burinieks "Christian Valdemār",

tiesības uz tvaikoņu "Kangars",

"Krīvs", "Kokness" peļņas daļu, kā

arī divi nami Rīgā. Kopējais akciju

kapitāls bija 300-000 latu. 1940. gada
rudenī "Austras" darbību likvidēja

un visu īpašumu nacionalizēja. Par

sabiedrības rīkotājiem strādājuši:

pirmajos gados — Rīgā dzīvojošais

Dānijas pavalstnieks P. Bornholds,



25

pēc tam — 11 gadus kapteinis Jānis

Liepiņš, 35 gadus — Andrejs Kal-

niņš un 9 gadus — viņa dēls Maksis

Kalniņš.

"Austras" kuģu braucienu areāls

bija plašs — Atlantijas, Indijas un

Klusais okeāns, daudzas Eiropas,
Āfrikas un Amerikas piekrastes

jūras. Barka "Atalanta" bija pirmais
latviešu kuģniecības sabiedrības

"Austra" kuģis, kas 1883. gadā šķēr-

soja Atlantiju, braucot ar oglēm no

Svonsi Velsā uz Verakrusu Meksikā.

Turpmāk sabiedrības burinieki bija
bieži viesi gan ASV, gan Latīņameri-
kas ostās. Tālākie reisi bija ar barku

"Jupiter" 1883. gadā — Kārdifa (Vel-

sā) — Honkonga (Ķīnā); ar barken-

tīnu "Austra" 1886. gadā — Rosario

(Argentīnā) —Antverpene (Beļģijā).
1902. gadā metāla barka "Konkordia"

apmeklēja Frīmantles ostu Austrālijā.
"Austras" kuģi brauca ari tā dēvētajā

lielajā kabotāžā — starp dažādu

cariskās Krievijas jūru ostām: 1886.

gadā burinieks "Aurora" (kapteinis
J. Auziņš) veda no Batumi uz Salac-

grīvu petroleju un atpakaļ uz Batumi

zāģētus kokmateriālus. Sabiedrības

kuģi reti kad iebrauca kādā Eiropas
ostā pārziemot, pārsvarā tie vienmēr

atradās jūrā, un nereti gadījās, ka

savas dzimtenes krastus jūrnieki

neredzēja pat vairākus gadus.
Vairums "Austras" kuģu bija cie-

nījama vecuma, tādēļ to ekspluatācija

bija dārga, jo lielas naudas summas

nācās maksāt gan par biežajiem re-

montiem, gan apdrošināšanas sabied-

rībām. Veco burinieku bojāeja lielā-

koties bija saistīta ar cilvēku upu-

riem. 1899. gadā ar visu 9 cilvēku

apkalpi pazuda bez vēsts kuģis "Gol-

gaiha". 1888. gadā Nīderlandes pie-
krastē strandēja burinieks "Atalan-

ta" — noslīka 6 jūrnieki. 1908. gadā

nogrima barkentīna "Orient" līdz ar

6 cilvēkiem. Lūk, kā apraksta kuģa

"Jupiter" bojāeju Zviedrijas piekrastē
1899. gada 14. jūlijā bocmanis

J. Bernsons: "Braucām no Rīgas uz

Kārdifu ar ogļu raktuvju stutēm. Kad

izgājām caur Skageraku, sākās vētra

un mēs noņēmām buras. No lielas

zvalstīšanās deka lādiņš vēlās uz

vienu pusi — un kuģis stipri sagāzās.

Lai glābtos, visi metām klāja kravu

pār bortu. Stiprā jūra, gāzdamās pār

kuģi, salauza stūres ratu un iesita

kravas lūkas. Ūdens sāka tecēt kra-

vas rūmē, un kuģis vēl vairāk sagāzās
uz sāniem. Pielikām stagzēģeli, jo
gribējām kuģi ar vēju pagriezt, bet

tas tik stipri sagāzās, ka masti bija
līdz ar ūdeni. Kapteinis pavēlēja

mastus nocirst. Drīz jūrā viens pēc
otra ievēlās visi trīs masti. Kuģis

atcēlās, bet ļaudīm nebija drānu,

laivu, glābšanas rīku — viss tas ie-

krita ūdenī. Palika tumšs, un visu

nakti četri jūrnieki sēdēja uz klīver-

bomja, kur viļņi bija vismazāk bīsta-

mi. Kapteinis ar pārējiem atradās uz

baka, jo uz deķa nevarēja stāvēt.

Daudzi no mums nemācēja peldēt,

un krasts bija tālu. Kapteinis mums

mācīja un rādīja, kā sniegt palīdzību

slīkoņiem. Līdz ar saules uzlēkšanu

viļņi sāka kuģi dzīt arvien tuvāk

Hermanoe salai. Priekšgals drīz sāka

sisties pret jūras dibenu. Pēc vairā-

kiem spēcīgiem grūdieniem kuģis

pārlūza pušu, un pēc laika priekšgals

nogrima. Visi 14 salecām uz pakaļga-
lu, līdz krastam bija 1/4 verstes, un

jūrā vēl trakoja vētra. Pāri mums
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Trīsmastu barkentīna "Der Kurlaender"

visu laiku gāzās viļņi un apkārt svai-

dījās lādiņa gabali. Matrozi Freivaldu

ūdens parāva zem vraka, un mēs

viņu vairāk nekad neredzējām. Tad

kādu laiciņu visi 13 turējāmies kopā,
bet nāca liels vilnis, visi izklīda.

Stūrmanis Fišers, matroži Ābols,

Krapps, Perlans un es tikām atska-

loti no pakaļgala un peldējām caur

lādiņa gabaliem uz malu. Pēc kādām

stundām izkļuvām sausumā. Krasts

bija stāvs un klinšains, grūti mums

tur nācās uzrāpties. Visi no koka

stutēm tikām vairāk vai mazāk ap-

dauzīti. Tie, kas palika uz vraka, tika

no lādiņa un viļņiem viens pēc otra

noskaloti un, tāpat kā mēs, mocījās
uz malu. Kapteinis Kalnbērziņš un

matrozis Daumans palika uz vraka

kā pēdējie, un krastā viņi nenāca.

Palīdzēt mums nebija ar ko, paši
bijām nomocījušies. Visvairāk tika

sadauzīts Georgs Vasiļjevs, jūra viņu
pusdzīvu izmeta malā, un viņš ilgi

nevarēja pat parunāt. Uz salas kādu

versti no mums atradās zvejnieku

mājiņa, viens jūrnieks tur aizskrēja.
Drīz ieradās glābēji, dabūjām apģēr-
bu un pavēni. Vasiļjevu zvejnieki ar

palagiem aiznesa un vēlāk aizveda uz

Udavalas slimnīcu. Pēc kāda laika

atgriezāmies uz briesmu vietu, jūra

jau bija lēnāka. Salas peldu viesi

sameta mums naudu. 15. jūlijā no

Lizekiles atbrauca konsuls un atveda

drānas. Vakarā no Kaering salas ar

tvaikonlti aizbraucām uz Lizekili, kur

konsuls mums izsniedza dokumentus

un vajadzīgās lietas. Otrā rītā, no

publikas sirsnīgi izvadīti, izbraucām

ar tvaikoni uz dzimteni, kur nonā-

cām 27. jūlijā. Te uzzinājām, ka visi

trīs mūsu biedri atrasti malā starp

lādiņa gabaliem noslīkuši. Viņus
23. jūlijā daudzu iedzīvotāju un

laipno peldu viesu klātbūtnē pagla-
bāja Kaering salas kapsētā."

1896. gadā par "Austras" jūrnieku
drošsirdību rakstīja daudzaspasaules
avīzes. Barkentīna "Linda Morgenro-

den", ejot no Trinidadas ar piķi uz

Meksiku, 18. martā izglāba no grim-

stošā ASV kuģa "Waluzia" visus

30 cilvēkus. Par šo varonību ASV

prezidents apbalvoja burinieka kap-
teini Jāni Ādamsonu ar zelta pulk-
steni.

Daudzi "Austras" jūrnieki pieda-

lījās pirmā un otrā pasaules kara

cīņās. Pēteris Pusulis, kurš ilgus

gadus vadīja tvaikoni "Auseklis",

karoja pret vāciešiem Kaspijas jūrā.
1942. gadā viņš gāja bojā vācu aviāci-

jas uzlidojuma laikā.

Abas pirmās latviešu kuģniecības

sabiedrības cerētos panākumus negu-

va un Krišjāņa Valdemāra idejas

pilnībā nerealizēja. Tomēr kopdarbī-

bā latviešu jūrnieki "atklāja" Ameri-

ku, Āziju, Austrāliju un iemantoja

krietnu tāljūras braucēju slavu. No

abu sabiedrību panākumiem un kļū-

dām mācījās Latvijas piekrastē zem-

nieku būvētokoka burinieku īpašnie-

ki un jūrnieki — viņu braucieni pāri
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Atlantijai kļuva sistemātiski un mas-

veidīgi. Dažu gadu uz Ameriku ceļu
mēroja pat 60 Baltijas vietējo iedzī-

votāju kuģu. Kopumā apmēram
120 Latvijā būvētie zemnieku buri-

nieki piedalījās Transatlantijas reisos.

Vēlāk "Austras" un Dundagas sa-

biedrības jūrnieku vairums pārgāja

strādāt uz tvaikoņiem. Daudzi bijušie
burinieku kapteiņi vadīja Krievijas
tirdzniecības flotes tvaikoņus visos

pasaules okeānos. Šie vīri bija krietni

kuģotāji, jo jūru un sūro jūrnieka
darbu bija iepazinuši., braucot uz

staltajiem buriniekiem.

PĀRSKATS PAR "AUSTRAS" KUĢIEMPĀRSKATS PAR "AUSTRAS" KUĢIEM

Nr. Kuģa Kuģa Til- Ziņas par kuģi
P nosaukums tips pums

NRT

1. "Atalanta" 3 mastu

barka

577 Nopirkts ārzemēs

1882. g., gājis bojā 1888. g.

2. "Aurora" 3 mastu

barkentīna

341 Nopirkts ārzemēs

1882. g., gājis bojā 1907. g.

3. "Auseklis" 3 mastu 498 Nopirkts ārzemēs 1883.g.
barka

4. "Auseklis" tvaikonis 1308 Nopirkts ārzemēs 1927.g.

5. "Austra" 3 mastu 342 Uzbūvēts 1883.—1884. g.

barkentīna Rīgā, vācu konfiscēts

Liepājā 1915. g.

6. "Austra" tvaikonis 457 Nopirkts ārzemēs

1922. g., pārdots 1927. g.

7. "Balta" 3 mastu

motorburinieks

155 Nopirkts ārzemēs

1922. g., pārdots 1926. g.

8. "Bethania" 3 mastu 338 Nopirkts no Vidzemes

barkentīna zemniekiem 1905. g.,

gājis bojā 1921. g.

9. "Christian 3 mastu 215 Nopirkts no Vidzemes

Valdemār" gafelšoneris zemniekiem 1909. g.,

pārdots 1929. g.

10. "Der Kurlaendcr
"

3 mastu

barkentīna

362 Nopirkts no Ventspils
vāciešiem 1891. g.,

gājis bojā 1912. g.
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Jānis Hartmanis

11. "Golgatha" 3 mastu

barka

369 Nopirkts no Rīgas vāciešiem

1893. g., pazudis bez vēsts

1899. g.

[2. "Japan" 3 mastu

barka

669 Nopirkts 1904. g.,

pārdots 1905. g.

13. "Jupiter" 3 mastu

barka

680 Nopirkts ārzemēs

1883. g., gājis bojā
1899. g.

L4. "Konkordia" 3 mastu

barka

988 Nopirkts ārzemēs

1898. g., pārdots pēc

avārijas 1902. g.

15. "Kolumbus" 3 mastu

barka

592 Nopirkts ārzemēs

1884. g., pārdots
1900. g.

16. "Latava" 3 mastu 528 Uzbūvēts 1886.—1887. g.

barkentīna Majoros, gājis bojā
1899. g.

17. "Linda

Morgcnrodcn
"

3 mastu

barkentīna

436 Nopirkts no igauņiem
1893. g., gājis bojā
1902. g.

18. "Maija" 2 mastu

gafelšoneris

150 Nopirkts no kapteiņa
M. Krūmiņa, vācu zem-

ūdenes torpedēts 1917. g.

19. "Martin Eduard" 3 mastu 277 Nopirkts no Kurzemes

gafelšoneris zemniekiem 1904. g.,

noplēsts pēc avārijas 1924. g.

20. "Orient" 3 mastu

barkentīna

496 Nopirkts no Mangaļu
zemnieka M. Grēves

1901. g., gājis bojā
1908. g.

21. "Pērkons" 3 mastu

barka

410 Nopirkts ārzemēs 1883. g.,

gājis bojā 1887. g.

22. "Teribcrki" 3 mastu

barkentīna

2% Nopirkts no Pēterburgas

biedrības "Ribak" 1890. g.,

gājis bojā 1892. g.

23. "Trimpus" 3 mastu

barka

643 Nopirkts ārzemēs 1884. g.,

gājis bojā 1889. g.
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NO ZEMNIEKU KUĢUBŪVES

VĒSTURES LATVIJĀ

Jau no 19. gadsimta 60. gadiem

Latvijas jūrmalciemos sekmīgi attīstī-

jās lielu laivu un burukuģu būve. Un

tam bija objektīvi apstākļi — izde-

vīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, kokmate-

riālu bagātība, kurus bija izdevīgi
izmantot netālu no to ieguves vie-

tām, arī lētais darbaspēks. Kokmate-

riālu sagatavošana un kuģu būvdarbi

bija zvejniekiem ievērojams papildu

peļņas avots. Par piekrastes ciemu

izdevīgumu kuģubūvei, aprakstot

norvēģu flotes veidošanos, 1883. gada
29. novembra vēstulē K. Valdemārs

rakstīja K. Kalniņam. Viņš rakstīja,
ka norvēģu "kuģu vislielākā daļa top
būvēta ne pie pilsatiem, bet jūrmalā

un pie mazākām upītēm, kur dienas

alga pavasarā ir lēta un koki ne

dārgi". Savukārt par Engures izdevī-

gumu viņš 1883. gada 6. decembra

vēstulē rakstīja:
"

..
kamēr ap Engu-

riem vēl ir meži ne pārlieku tāli no

jūrmalas dabūjami, tomēr ne derētu

kuģus Rīgā būvēt." Ap Ainažiem

šajā laikā meži jau esot izcirsti un

"visas labākās saknes priekš kuģu

"kneijām" izraktas".

Kas tad bija šie t.s. zemnieku

kuģu būvētāji un īpašnieki? Vietējie

zemnieki, zvejnieki, tirgotāji ar nelie-

liem līdzekļiem vispirms ķērās pie
nelielu piekrastes kuģīšu būves. Ar

laiku, iekrājot līdzekļus, piedalījās arī

Burukuģa korpusa būve Ainažos 19. gs.
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lielāku kuģu būvēs. Arī tālbraucēji
matroži iekrātos līdzekļus nereti

ieguldīja kuģubūvē. Tādi, pēc Rīgas

vēstures un kuģniecības muzeja eks-

pedīciju materiāliem, bijuši brāļi
Džons un Ernests Krūzes no Miķeļ-

torņa, kuri naudu iekrājuši, braucot

uz ārzemju kuģiem par matrožiem.

Taču kuģubūve izmaksāja visai

dārgi, tāpēc vajadzēja apvienoties
vairākiem būvētājiem. Tā Dundagas

pagasta Melnsilā 1899. gadā ūdenī

nolaisto divmastnieku "Uzcītība"

finansēja 4 zemnieki (Heinriham

Hazenbergam bija 2/9, Ivanam Ševe-

ram — 3/9, Ilarionam Rozenfel-

dam — 2/9, bet Pēterim Amoli-

ņam — 2/9). Savukārt Sīkragā būvē-

tais "Margenroth" piederēja zemnie-

kiem Klāvam Priedēm (1/3), Jānim

Freimanim (1/6), Jānim Eihem (1/6)
un stūrmanim Didriham Priedēm

(1/3). Apvienojās arī s—lo un vairāk

cilvēku, bieži vien aizņemoties naudu

paju iemaksai. Nereti viņi ar saviem

līdzekļiem nevarēja pabeigt iesākto

darbu, tad pēc aizdevuma griezās pie
radiem un draugiem, dažkārt uzaici-

not piedalīties kuģa būvē, lai viņi
kļūtu nākamie līdzīpašnieki. Naudas

trūkumu izmantoja lielsaimnieki,

uzņēmēji, tirgoņi un citi lauku turīgā

slāņa pārstāvji, kuri kļuva par kuģu

līdzīpašniekiem uz izdevīgiem notei-

kumiem. Tā Mazirbē kuģa namdara

Mihaela Sepa vadībā 1886. gadā

uzbūvēja un 5. jūlijā nolaida ūdenī

Mazirbes ķesterim Ansim Staltem,
Nitelu māju saimniekam Klāvam

Dišleram, Rīgas jūrniekam Pēterim

Enkem, stūrmanim Jēkabsonam no

Vidzemes guberņas, košradzniekam

Klāvam Kaņģim un Pēterim Freima-

nim piederošu divmastnieku, kuru

viņi bija kopīgi finansējuši.

Arī kuģu būves ilgums bija atka-

rīgs gan no finansiālajām, gan nepie-
ciešamo būvmateriālu sagādes iespē-

jām. 1883. gadā Ķesterciemā div-

mastu gafelšoneri "AnnaOttilie", kurš

piederēja Engurē dzīvojošajiem brā-

ļiem Fišeriem (ar līdzīpašniekiem),

uzbūvēja, ieskaitot materiālu sagādi,

divos gados. Šī kuģa būves rēķini
sniedz pilnīgu ainu par 19. gadsimta

2. puses zemnieku kuģubūvei nepie-

ciešamajiem materiāliem un izdevu-

miem. "AnnaOttilie" bija 106,5 pēdas

garš, 25,5 pēdas plats un 13,5 pēdas

dziļš divmastnieks, un tā būve nāko-

šajiem īpašniekiem izmaksāja 9957

rubļus.

Kur ņēma materiālus? Cik tie

maksāja? Brangas kuģa būvei veda

no 14 verstu tālajiem "kroņmežiem",
bet baļķus cirta 8 verstu attālumā no

jūrmalas. Būvēja "viscaur ar ozol

brangam. Ārpuse (šūts) ar 3 col

priež un iekšpuse (garnierina) no

3—5 col priež blankām." Par baļ-

ķiem un brangām nākošā kuģa īpaš-
nieki samaksāja 1242,50 rubļu. Pēc

mastu kokiem bija jādodas tālāk —

23 verstis no jūrmalas, bet "tēviņ un

citi lielkoki ozoli Saimnieka mežā

14—20 vērst no jūr". Kuģa "Anna

Ottilie" būvei tika sagādāti caurmērā

30 pēdu gari un 13 collu resni 350

baļķi, bet "brangām līkie ozoli no

dažāda garuma kopā 5000 gar. pēd.
no B—l6 col resni".

Pēc materiāluatvešanas un sazāģē-

šanas, kas arī izmaksāja visai bargu

naudu, 7. februārī uzsāka burinieka

būvi. Jāatzīmē, ka burinieka būvei

nepieciešamo materiālu ciršana un
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apstrādāšana ļāva nopelnīt ne vienam

vien jūrmalniekam dienišķo maizīti.

Meistara Šāļa, kurš bija ieradies no

Igaunijas, vadībā 16 vīru 7 mēnešus

jeb 30 nedēļu diendienā strādāja pie
būves darbiem, nedēļā nopelnot 4

rubļus un 90 kapeiku. Meistara alga

bija krietni lielāka — meistars kopā
ar "kosti" mēnesī pelnīja 47 rubļus,
taču daudz lielāka bija arī atbildība,

jo uz viņa pleciem gūlās visi kokma-

teriālu pareizas apstrādes un kuģa
celtniecībasorganizācijas darbi.Savu-

kārt kalējs par apkalšanu un izman-

totajām oglēm kopā saņēma 205

rubļus. Burinieka "Anna Ottilie"

būves rēķins rāda, ka izlietoja ap
10 000 deķa un garo naglu, iztērējot
11 birkavu naglu dzelzs, kā arī 18

birkavu kaļamās un bultu dzelzs. Šī

dzelzs jau pirms darbu uzsākšanas

bija atgādāta no pilsētas. Tāpat izlie-

toja "3 birkavi verķi, 2 birkavi piķi
un 10 mucas darvu", bet drīvētajiem

par darbu samaksāja 290 rubļu.
Darba kvalitatīvai veikšanai uz 8 mē-

nešiem pieņēma darbā uzraugu ar 30

rubļu lielu mēnešalgu.
Kad visi jūrmalā iespējamie darbi

bija paveikti un kuģis bija tiktāl

gatavs, lai to varētu iedzīt jūrā, sākās

viens no grūtākajiem, atbildīgākajiem
un skaistākajiem brīžiem jūrmalnieku
dzīvē.

Burinieka "Anna Ottilie" iedzīšanai

jūrā vajadzēja 6 dienas, un nākošajiem
kuģa īpašniekiem tā izmaksāja, domā-

jams, kopā ar mielastu, 300 rubļu.

Kuģa kāzas bija svētki visiem apkārtē-

jiem iedzīvotājiem, un viņi aktīvi pie-

dalījās šajā darbā. Lai gan 19. gadsimta

otrajā pusē būvēja daudz burinieku, to

ielaišana ūdenī ik reizes bija liels noti-

kums ciema dzīvē.

Burinieka nolaišana ūdenī — t. s. "kuģa kāzas"
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Burinieka būvei būvmateriāli bija

iegādāti tik taupīgi un ar tādu aprēķi-

nu, lai nekas nepaliktu pāri. Pēc tam

ar tvaikoni divmastnieku "AnnaOttilie"

aizvilka no Ķesterciema uz Rīgu, kur

cimermaņi (namdari) veica atlikušos

koka darbus — mastu uzstādīšanu,

takelēšanas un citus darbus. legādājās

enkurus, kā ari visu pārējo buriniekam

nepieciešamo. Lielo ķēdi nopirka An-

glijā, bet mazā ķēde nāca no Rīgas.

Buriniekam "Anna Otilie" izgatavoja

9 zēģeles, kurām izlietoja 29 baķus
dažādas "zortes zēģeldrānas". Zēģeļu

taisītājs par šūšanu un piederīgiem
sīkumiem prasīja 6 rubļus un 25 ka-

peikas par baķi. Tad vēl iegādājās loti,

signāllampas, flagas, barometru, "ķīķe-

ri", pulksteni, kafijas dzirnas un citus

sīkumus un "inventarijumu".
Kad beidzot kuģis bija pilnīgi gatavs

un apgādāts ar visu nepieciešamo,

aicināja ekspertus, lai kuģi izmērītu un

tam noteiktu klasi. Šie bija pēdējie
lielākie izdevumi kuģa būvētājiem, un

par to brāļi Fišeri un Co samaksāja
130 rubļu. Tad varēja veikt burinieka

izmēģinājuma braucienu, kad būvmeis-

tars kuģa īpašniekiem atdeva novērtē-

šanai savu darbu.Kopš divmastu gafel-
šonera "AnnaOttilie" būvēšanai nepie-
ciešamo kokmateriālu sagādes pirma-

jām dienām bija pagājuši divi gadi...
Burinieka Anna Ottilie" būvdarbus

vadīja igauņu meistars Šāls. Daudzu

Kurzemes un Vidzemes zemnieku

burinieku būvdarbus vadīja igauņi —

Tūms no Ārensburgas, Rasuks (vai
Rasiks — V.X) un Seps no Sāmsalas.

Tomēr neaizmirsīsim mūsu latviešu

kuģubūves meistarus, vispirms jau
slaveno Mārtiņu Morgenšternu, Jāni

Popu, Pēteri Ramšu, Jāni Freimani,

Ernstu Freiju, Kārli Angelsonu, Jāni

Burliņu, Krišjāni Kārkliņu un daudzus

citus; laivu meistarus — latviešus,

lībiešus un igauņus, kuru darinātajās

laivās ikdienas pārtiku gādāja Kurze-

mes un Vidzemes jūrmalciemnieki.
Neaizmirsīsim ari Štālu Nogalē, kurš

10 gadu laikā (no 1874. līdz 1884. ga-

dam) uzbūvēja 6 buriniekus, turklāt no

1874. līdz 1883. gadam piedalījās divu

zēģelnieku būvniecībā katru gadu.

Atcerēsimies, ka 1885. gadā Ainažu

ostā bija pierakstīti 83 burinieki,

Rīgā — 256, Ventspilī — 68, Liepā-

jā — 18 (no X Valdemāra vēstules

X Dālam 1885. gada 13. martā). Dau-

dzi no tiem bija tapuši Kurzemes un

Vidzemes zvejniekciemu kuģu būvlau-

kumos. Un daudzi no tiem šķērsoja

pasaules jūras!
Tomēr 20. gadsimta sākumā zēģel-

nieku būvē iestājās lūzums. Kādi tad

bija zēģelkuģniecības panīkšanas iemes-

li? Neapšaubāms bija tehnikas pro-

gresa iespaids, kad burukuģus pakāpe-
niski nomainīja tvaikoņi, tāpat ļoti

nozīmīga bija nepieciešamo kokmateri-

ālu sadārdzināšanās un apgrūtinātā

ieguve. "Jūrnieks" 1909. gada 29. aprīlī

(12. maijā) šajā sakarībā rakstīja:
"Kurzemes jūrmalā vispirms jāiet pie

kunga vietu izlūgt, kur būves kokus

novietot. Ja nu tas pēc vairākreizējas
braukšanas laimīgi izdevies, tad teici

paldies Dievam un sāci pa mežiem

braukt līkus ozolus spantam un tādus

pat prieža baļķus apšuvuma blankām

izraudzīt." Vēl grūtāk esot atrast

mastu kokus, "gandrīz pat Rīgā tos

nevar dabūt, nerunājot nemaz par

Ventspili un Liepāju".
Arī Rīgas Latviešu biedrības Val-

demāra Jūrniecības nodaļas 1. marta
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sēdē "kā zēģelkuģniecības nīkšanas

iemeslus" atzīmēja dārgos būvmateri-

ālus, jo "torgos" cenas saskrūvētas

tik augstas, ka neatmaksājoties buri-

niekus būvēt, un mežkungi pilnīgi

ignorējot kuģu būvētāju vajadzības.
Valdība gan nauduaizdodot, bet esot

jākārto "tik smagas formalitātes", ka

"pie tās naudas grūti pietikt". Tāpat

jāmaksājot lieli nodokļi, ostu ļaužu
personāls nav piemērots darbam.

Sevišķi jūtams derīgu kuģa ļaužu

trūkums, kurš iestājās pēc jūrskolu

reorganizācijas. Toreizējai (1909. g.)

zvejnieku paaudzei bija atņemta

iespēja kļūt par jūrniekiem, jo skolas

zvejnieku galvenajos ciemos likvidē-

tas, bet pilsētu jūrskolas bija "tiem

par tālu un par dārgu".

Valdis Kronis

Rakstā izmantots LCVVA 762. f., L apr.,
3. L

Pirms

100 gadiem
1889. gadā iznāca pirmais "Baltijas

Jūrnieku Kalendārs" ar "Jūrniecības

rakstu krājumu" pielikumā. Abu iz-

devumu sastādītājs Ansis Bandrēvičs

(1850-1935) šajā sakarībā rakstīja:
"Nereti dzird mūsu kuģniekus

sērojamies, ka latviešu literatūrā tik-

labkā pavisam trūkstot grāmatu, kurās
būtu pietiekoši ievērotas kuģnieku
vajadzības, intereses. Ja apcer, ka bez

desmitiem tūkstošiem jūrmalnieku,
kuru starpā ir liels pulks zvejnieku,
Latvijā pastāv 11 jūrskolas ar vairāk

simtiem latviešu tautības audzēkņiem
un ka latviešiem pašiem pieder ap 400
ku ģi, uz kuriem ir latviešu kapteiņi,

stūrmaņi, matroži, tad būs gan vietā,

ka latviešu literatūrā rodas grāmatas,

kas noderētukuģniecībai. Kuģniecības

grāmatu un rakstu vajadzību atzīdami,

mūsu kuģnieki un tautas mantas vai-

rošanas draugi kuģniecības grāmatu
izdošanu pabalstījuši gan naudas lī-

dzekļiem, gan rakstus sacerēdami.

Kuģniekiem dzīvi piedaloties, bijis

iespējams arī apgādāt "Baltijas Jūrnie-

ku Kalendāru", kura galvenais mērķis

pēc iespējas pasniegt praktiskas, liet-

derīgas ziņas par kuģniecību."

No "Jūrniecības rakstu krājuma kuģu īpaš-

niekiem, kapteiņiem, stūrmaņiem, jūrskolām". —

Rīgā, 1889. —llllpp.
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ĪSS IESKATS 1889. GADA AVĪZĒ

«BALTIJAS VĒSTNESIS»

25. janvāri(pēc jaunāstila)

Ziņas par "Austras" kuģiem. "Barka "Trim-

pus", kapteinis U. Miķelsons, atstājusi vakar

Foveju (Anglijā) un devusēs ar porcelāna zemes

lādiņu uz Filadelfiju (Ziemeļ-Amerikā)." «

1. februārī

...Pagājušajā gadānokuģniecības sākuma līdz

31. decembrim Rīgas ostā pienākuši 2545 kuģi

(1631 tvaikons un 914 buru kuģi). Salīdzinājot ar

agrākiem gadiem, Rīgas kuģniecība ievērojami

pavairojusēs...

8. februāri

Rīgas ostā (..) 1. janvāri uz ziemu palikuši

Krievijas kuģi pieAndrejadambja21, Mīlgrāvī27
un Bolderājā 15...

13. februāri

Ziņas parAustraskuģiem: Kuģis "Kolumbus",

kapt. P. Bauers, atstājis Ņuportu (Anglijā) un

devies ar ogļu lādiņu uz Buenos Airēs (Dienv.
Amerikā). — Kuģis "Austra", kapt. J. Princis,

atstājis Svanseu (Anglijā) un devies ar ogļulādiņu
uzBonu (Alžirā).

16. martā

Kā katru gadu, tā ari tagad,gavēnim sākoties,

gaļas cenasjo manāmi sākkristies, tā ka pēdējās
dienās sliktāku teļa gaļu piedāvāja pat par 3 kap.
mārciņu...

5. aprīlī
Šā gada pirmajās dienās caur Kolku raga

aizsalšanu Bolderājā palikušie ārzemes tvaikoņi
(..) rīkojas jau uz projām ceļošanu, tiklīdz ledus

apstākļi atļaus garKolku ragu tapt garām.

9. aprīlī
No Krimas pussalas ziņo, ka tādēļ, ka tur

kafijas stāda audzināšanas mēģinājumi bijuši

izdevīgi, tur dibinājusēs kāda komisija, kura

nodomājot lūgt Domeņu ministriju, lai atvēlē

Krimā ietaisīt plašas kafijas plantāžas.

10. aprīlī
No Tiflisas ziņo, ka īstās Ķīnas tējas krūmu

dēstīšanai Kaukazijā varot būt negaidīti panāku-
mi un tā varot lieliski izplatīties. lestādītie tējas
stādi labi izturējuši pagājušo stipro ziemu.

19. aprīlī
Salamonska [tag. Rīgas cirks Merķeļa ielā —

A.P. ] cirks (..) Pēc ilgākalaika atkal pats direktors

Salamonski kgs pie izrādes ņēma dalību. Izrādi ar

savu klātbūšanu pagodināja Vidzemes guber-
nators general-leitnantsZinovjev kgs.

23. aprīlī
No Kolkuraga nāk ziņas, ka kuģu ceļš vēl

neesotsvabads.

25. aprīlī

..beidzamajos gados pavisam maz strūgu (ne

pilni 50) Rīgā nonākušas, kurpretim agrākos

gados, kad dzelzceļu vēl nebija, strūgas tūksto-

šiem tika skaitītas..

27. aprīlī

Daugavā steķis priekš Dubultuun Bolderājas

tvaikoņiem tiek tagadaugstāk pret Šāļu vārtiem

ietaisīts, lai jaunā bulverķa turpināšanas darbi

netaptu kavēti. Ari plosta tilta daļas šodien iz

"rāmas ostas" aizvilka caurbugsirtvaikoņiem līdz

dzelzsceļa tiltam, lai nākošās dienās varētu ie-

sākt tilta likšanu.

29. aprīlī
"Kolumbus" sasniedzis Buenos-Airesu.

2. maijā

Rīgas jūrniecības namā (..) bija jūrnieku

pārbaudījumi zem 1. ranga kapteiņa L. v.

Sarenberg kunga vadības. No Rīgas jūrskolas

mācekļiem izturēja eksāmeni par kateiņiem
priekš tālām braukšanām PetersTesdorph, Hein-

rihs Minuth, Mārtiņš Bitte, Miķels Veide, Au-

gusts Linde, Ādolfs Vihmann, Eduards Ballod,

VijumsSaar (..)
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No Mangaļujūrskolas mācekļiem izturēja ek-

sāmeni par kapteiņiem prieki tālām braukšanām

J. Romāns no Kastranes, M. Urdziņš no Skultes,
Z. Reisons no Pabažiem, P. Rābants no Slokas,

K. Pārups noKalnciema, P. Arājs no Skultes.

3. maijā

Rīgā pienākušo tvaikoņu starpā atrodas

"Diana",kurš, noBergenes(Norvēģijā) 14dienas

braukdams, nonāca aizvakar Rīgā, atvezdams

1700 mucu šā gada zvejas Siļķu, kuras tagad pie

siļķu brāķa tiek izlādētas.

Līdz 20. aprīlimpie Keņģeraga [Ķengarags —

A.P.] atnākušas 45 strūgas un 544 plosti, kuros

2942plenicas [plosta daļano paralēlinovietotiem

un savstarpēji savienotiem baļķiem — A.P.]
dažādu koku.

6. maijā

Ceļojums no Rīgas uz Parīzes pasaules izstādi

un atpakaļ, dzelzsceļa trešajā klasē braucot (..)
maksā (..) pa visam 80 rbļ. 35 kap.

Kuģis "Auseklis", kapt. J.Siliņš, no 23. marta

atrodas Lisabonā (Portugālē) un iesācis jau
ieņemt korķu malkas lādiņu priekš Rīgas.

Kuģis "Kolumbus",kapt. P.Bauers, 17. aprīlī
laimīgi sasniedzis Buenos-Aires (D. Amerikā).

Kuģis 'Trimpus", kapt. U.Miķelsons, no 15.

marta atrodas ceļā no Filadelfijas (Z. Amerikā)
uz Dancigu (Vācijā).

Kuģis "Austra", kapt. J.Princis, no 3. aprīļa
atrodas ar korķu malkas lādiņu ceļā no Bonas

(Alžirā) uz Rīgu.

8. maijā

•■•Vācijas tvaikonis "Spica", braukdams ar

koka lādiņu uz Hollandiju,jūras līcī uzgrūdies uz

lediem un sev priekšgalu stipri apskādējis, tā ka

bijis piespiests atpakaļ tvaikot uz ostas dambi.

9. maijā

Dzelzsceļa tilta lejaspusē, kur Daugava daudz

dziļāka,kuģniecība tagadpilnīgi uzzeļ (..) Tiklīdz

sagrūdušiesplosti starpdzelzs un koka tiltiem būs

norūmēti, ies buru kuģi, kā agrākos gados, caur

tilta klapi še piepludinātokoku lādiņusieņemt.
Augšpus dzelzsceļa tilta, kur Daugava

seklāka, tagad vēl reti kāds kuģis noiet; toties

lielāka rīkošanās te redzama gan lielos baros

Pienākušiem plostiem un laivām.

10. maijā
IzMīlgrāvja. Septiņpadsmitgadulaikā,kamēr

dzelzsceļš Rīgu ar Mīlgrāvi savieno, šis apgabals

stipri pacēlies (..) Koki, kā: baļķi, brusas, slīperi,

plankasun dēļi, topše stipri lādēti. Arkoku lādiņa

ieņemšanu acumirklī nodarbojas vesela buru

kuģu flote —
26kuģi.

11. maijā
Tvaikonis "Dagmar" no Ainažiem brauks ar

pasažieriem un mantām; no Rīgas uz Ķirbižiem,

Salaci, Ainažiem un atpakaļ (..)

13. maijā
Pilsētas teātra priekšā ietaisīta zaļumu vieta,

kura ļoti rūpīgi uzkopta un kur īsti patīkama

atpūšanās.Šās vietas vidū ietaisīta ari strūkļuaka,

kura šogadpārvērsta tajā ziņā, ka viņā uzstādīts

tēls, kas aizkar smalkjūtību. Kādā nolūkā tas tēls

tur uzstādīts tādā formā, tas nezināms; bet, ka tas

par piedauzīšanos un daudzus atgaiņā no šās

vietasapmeklējuma, tas noprotams. (..) Kāds (..)
raksta: "Vai nebūtu derīgi košajai nārai pilsētas
teātra priekšā apgādāt mēteli, lai viņa savu

plikumu varētu apsegt.."

14. maijā
No Ventspils ziņo, ka tur zvejnieki jūrā tīklos

sagūstījuši kādas 6 pēdas garu delfini.
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21. maijā

Rīgas Latviešu Biedrības izbraukums za-

ļumos nākošu svētdienu uz Siguldu nu galīgi

nospriests, un ari vajadzīgā atļauja jau dabūta.

3. jūnijā
Uz vakar Rīgas Latviešu biedrības namā

sasaukto kuģniecības biedrības "Austras"

ģenerālsapulci bij atnācis diezgan prāvs skaits

dalībnieku, proti, 260, kuri reprezentēja kādus

60 000 rbļ. dalības naudas. Uz šo sapulci bij īpaši
atbraucis ari Ķeizariskās Maskavas jūrniecības
biedrības darbvedis un valdes loceklis Kr. Val-

demār kgs. Par sapulces vadoni iecēla Mangaļu
jūrskolotājuBreikš kgu.

5. jūnijā

.. pie Daugavas krasta šodien bija kādi 23

tvaikoņi piestājuši, kuri ar parasto steigšanos

rīkojās, atvestās preces izlādējot un šejienes

produktus ieņemot.

7. jūnijā
Pilsētas grāvja krasti starp Kārļa slūžām un

Marijas tiltu atrodas tādā būšanā jeb nebūšanā,
kādai diezgan grūti nāktos atrast derīgu

nosaukumu, bet kura gan tādai pilsētai kā Rīga
neder par jaukumu.(..) Vai nebūtu iespējams

starpSuvorova unMarijas tiltiem [pilsētaskanāla

posms starp tag. X Barona un Marijas ielu
—

A.P.] atrodošos laivu pieturas-vietu, kur tagad

akmiņi, kaļķi, ķieģeļi, malka un dažādi citi

materiāli tiek izkrauti, pārcelt (..) Jau daudzreiz

uz to aizrādīts, ka minētā būvmateriālu

izkraušanas vieta šinī visdaiļākā pilsētas daļā ne

pa visam nav savā vietā (..)

12. jūnijā

Daugavas jaunā bulverķa darbi topnaigi vien

turpināti.(..) Augšpus koka tilta gar krasta malu

tagad ierok stiprus, uz ilgākiem gadiem aprē-

ķinātus kuģu piestiprināšanas stabus (..) No

izgājušāsvasaras atlikušie kaltie akmeņu bluķi bij

tagad jau gandrīz visi izlietoti; bet nu otros

Vasaras svētkos ar tvaikoni "Tirfing" pienāca iz

Karlskronas kaltu akmeņu bluķu lādiņš, kurus

tagadturpatpie jaunbūvējamā bulverķa izlādē.

15. jūlijā
Līdz 1.jūlijamRīgā atnāca 921 kuģis, to starpā

614 tvaikoņi un 307 buru kuģi (430 ar lādiņu un

491 ar balastu), un noRīgas izbrauca 850.

Rīgas kuģis "Dāvids", piederošs Greve kgam,

priekš kādām dienām nogrimis Anglijas tuvumā.

Kuģa personāls jau atbraucis Rīgā un stāstot,ka

pie kuģa bojā iešanas vainīgs vienīgi vācu

tvaikonis "Trawe", kas, neskatot uz stipru miglu,
braucis ar 13 mezglu ātrumu stundā un tā

uzskrējis "Dāvidam", to pie fokmasta pārgriez-
dams pušu. "Dāvids" tūlīt nogrimis, un kuģa per-

sonāls, ko tikspējis, glābies uz "Trawes".

16. jūlijā

Kuģis "Kolumbus",kapt. P. Bauers, 26. maijā

atstājis Buenos-Aires un devies ar balastu uz

Kap-Haiti ieņemt krāsu koku lādiņu priekš
atvešanas uz Europu— laikam uz Rīgu.

Kuģis "Latava",kapt. B. Ozoliņš, atstājis Stok-

holmi (Zviedrijā) un devies ar koku lādiņu uz

Barcelonu (Vidusjūrā).

23. jūlijā
Svētdien kāds tvaikonis, kurš pa Ķīšu ezeru

veda pasažierus, gribēdams pie Bungnera alus

brūža pieturēt, uzgrūdās uz laipām un tās

sadragāja, tā ka tur gaidošie pasažieri, kādas 40

personas, iekrita ūdenī,tomēr tūliņtika izglābtas.

25. jūlijā
Tvaikonis "Arla" iz Gefles uz jūras sastapis

sabojājušos kuģi "Aleksandru", bez mastiem un

tukšām petrolejas mucām Stokholmā lādētu, un

atvilcis to Mīlgrāvī.

27. jūlijā
Par Bilderiņu dzelzsceļa tiltu raksta, ka pēc

tarifa šim tiltam nosacītos laikos vajaga būt

atvērtam, lai kuģus laistu cauri. Priekš tam nolikti

seši vīri, kuriem trim dienā un trim naktījāizpilda
šis pienākums. Bet šie tilta sargi savu amatu izpil-
dotpatvarīgi, viņi tiltu atverotun aizverot tad,kad

pašiem patīk.

1. augustā
Šinīklusajā tirdzniecības laikā, kur pie Rīgas

tikmaz tvaikoņuun buru kuģu toppielādēts, Vec.

Mīlgrāvī uzturas acumirklī 12 lieli tvaikoņi un

pārāk par 20 buru kuģiem, kuri visivienīgikokiem
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pielādēti, tā ka garaugsto,smilšaino krasta malu,
kur paša krastā tuvumā pietiekošs dzijums, ir

piestājuši kuģis pie kuģa.

Daugavas māmuliņa caur stipro zie-

mejrietruma vēju šorīt tā bija izkustināta,

uztraucēta, ka varenas bangas cita paka] citai

šņākdamas vēlās augšup un tad pie plosta tilta

atdurdamās sašķīda un to pārpludināja, vietām

pat līdz puspēdai dziļi, tā ka pārgājējiem bija

jāsaslapinakājas un tie visgarām tika apslacīti ar

ūdeni..

10. augustā
Šodien vis vecākais no dzīviem latviešu

rakstniekiem, ErnstsDunsberģis, svin savas zelta

kāzas un līdzi tām savasskolotāja unrakstnieka

darbības50-gadu gaviļu svētkus.

15. augustā
Dažs labs varbūt brīnīsies, dzirdēdams, ka šo-

vasar pa Daugavu ar strūgām unplostiem ap
37 000 cilvēku Rīgā pienākuši (..) Šie visi

—

izņemot tikai kādu mazu daļu, ap 2000 cilvēku,
kuripazemesceļukājām uz savu dzimteni atpakaļ
ceļo,— pa dzelzsceļu brauc mājās..

20. augustā
No Rīgas līdz Parīzei vēstules noiet 3 dienās.

22. augustā

Ziņas par "Austras" kuģiem. Kuģis "Kolum-

bus", kapt. P. Bauers, laimīgi sasniedzis Kap Haiti

(V -Indijā) un ieņem turpat krāsu koku lādiņu
priekš atvešanas uz Europu. Pēc kapteiņa
ziņojuma kuģa ļaudis esot pie veselības.

3. septembrī

.. Krievijas

šņabi ārzemēs

topot ļoti cienīti

(..) Pat mūsu tā

dēvētais "tīrī-

tais" brandvīns

—"otčiščenno-

je" — ārzemēs

ieņemot cienītu

vietu (..) Šis šņabis Berlīnē maksājot gandrīzdivi

reizes tik daudz kā smalks konjaks (..) Tikai

kādiem trim šņabiem (to starpā arī lecavas

ķimelim) turpar viņuierādīta augstāka vieta.

7. septembrī

..no plostiempie Sarkaniem spīkeriem nozag-
tas 4 tauvas 12 r. vērtībā, kuras piederēja enkur-

niekam Kristapam Dombrovskim.

20. septembrī

Kuģniecības biedrības "Austras" kuģu
darbošanās augusta mēnesī (..) "Aurora" (..)
atronas Spānijā. "Auseklis" (..) izbrauca no Rīgas
arkoku lādiņu uzBuloņi (Francijā). "Jupiters" (..)

atronas Lisabonā (Portugālijā). "Kolumbus" (..)

atronas Kap.Haitjenē (V. Indijā). "Trimpus" ar

balastu uz Rīgu. "Austra" (..) nonācis Avillē

(Spānijā). "Latava" (..) izbraucis no Barcelonas

(Spānijā) ar balastu uz Kolu (Āfrikā) pēc korķu
malkas lādiņa, kurš novedams šurpu, uz Rīgu.

25. septembri

Rudeņa preču izvešanai (..) šogad,kur labība

jau laikus tapa gatava, vajadzēja iesākties daudz

agrāki ne kā citos gados; bet līdz šim brīžam

kuģošana pa visam klusa, kādēļ ari lielo preču
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tvaikoņu skaits, kuri agrākos gados ap šo laiku

nepārskatāmās div- un trīs- kārtīgās rindās bij

piestājuši pie pilsētas krasta, tagadpavisam mazs

(..) uz dažiem kaimiņu dzelzsceļiem top mazāka

vešanas nauda aprēķināta, caur ko daļa no

precēm, kuras agrāki nāca uz Rīgu, tagad aiziet

uz citām ostām. —Visu vairāk jācieš spīķeru un

kuģu strādniekiem šinī klusajā tirdzniecības laikā.

27. septembri
Jaunākais Savienoto Valstu kara kuģis "Bal-

timore" var noskriet 20 mezglus pa stundu. Viņa

taisītājs apgalvo, ka tas esot visu ātrākais kuģis
visā pasaulē.

9. oktobri

Mangaļu jūrskolā nākošā mācības kursā, kas

sāksies 16. oktobrī, kā dzirdams, tikšot ievests ar

sevišķs mašinistu kurss, kas no svara būs īpaši

tādēļ, ka nu minētās skolas mācekļiem būs

gadījums iepazīties ar zināšanām, kuras

vajadzīgas tvaikoņu vadītājiem.

15. novembrī

Ainažu jūrskolā skolotājs Kr.Dāls paaugsti-
nāts par gub. sekretāru.

25. novembri

Krievijas pavalstnieku lielākais naudas avots

ir labība, kuru lielā daudzumā aizsūta uz citām

zemēm. (..) Krievijas labība (..) spēj konkurēt ar

Ziemeļ-Amerikas labību, kura arī nāk lielā

daudzumā pasaules tirgū.

2. decembri

Par "Austras" kuģi "Trimpus", kas pie Kolku

ragauzskrēja sēklī, dzirdams,ka esot maz cerības

uz glābšanu.

Aukstajam laikam uzturoties, Daugavas

spogulis augšup dzelzs tiltam jaupilnīgi pārklāts

plānu ledus kārtu. (..) plosta tiltu jau vakar (..)
sāka izņemt un aizvest pie Andreja dambja
atrodošā ziemas ostā. —Tilta vietā nu tvaikonīši

uztur satiksmi ar Pārdaugavu.

6. decembri

Grāmatu galds. Baltijas Jūrnieku kalendārs

kuģu īpašniekiem, kapteiņiem, stūrmaņiem,

jūrskolām, 1890. gadam. Sastādīts zem A.Ban-

dreviča redakcijas.

7. decembri

Daugavas ledus lēnākajās vietās, kur tas

netapa izlauzīts, ir jau līdz 8 colus biezs. (..)

lepretim Sarkaniem spīķeriem no Zaķu salas

sāka jaušorītpa ledu pāri iet (..) Vēl šodien priekš
pusdienas pienāca daži milzīga lieluma tvaikoņi,
kā "Borodino" un "Ņižņij Novgorod", garkuriem

piekraušanas darbiem tūliņ čakli vien uzsāka dar-

boties. Šimbrīžam
gar Daugavas krastu atronas

vēl īsti daudz tvaikoņu.

9. decembri

Līdz 25. novembrim (v. st.)Rīgā pienāca2227

kuģi un no Rīgas aizbrauca 2157 kuģi.

11.decembri

Pastāvīgam aukstumam uzturoties, Daugavas
ledus irjau tā sabiezējis, ka šorīt ragaviņu stūmēji

iepretim Sarkaniem spīķeriem un Zaķu salai

varēja uzsākt gājēju pāri bīdīšanu. Arī iepretim

Šāļu ielai, no Dubultu steķu vietas, redz vairākus

cilvēkus uz Jelgavas priekšpilsētu ledū pāri
staigājot. Bet, tā ka gar šo Daugavas krastu, kur

priekš pāra dienām vēl tvaikoņi staigāja, ledus
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kārta ir diezganplāna,tad uzPārdaugavuvedošās

laipas šim brīžam vēl netiek pārliktas un lielu

ļaužu pūļu pāriešana atvēlēta. —(..) ..tvaikoņu
skaits arkatru dienu iet mazumā.

12. decembri

InfluenceRīgā vēl vienmēr plosāsun aizkavē

skolas mācīšanu, apgrūtina veikalus un traucē

sadzīves omulību.

23. decembri

Daugavas ledus pēdējo dienu siltā laika labad

gluži jau izčākstējis, kāpēc tad šorīt leduslauzēji
"Neptuns" un "Ņeva" ņēmās iztīrīt Daugavaskāju

starp jūrnieku namu un Āgenskalna steķiem.

Ziemsvētku bodes uz rātūža laukuma jau
vakarrīt sāka nostādīt..

25. decembri

Divi tramvajavagoni (..) saskrējuši kopā Mas-

kavas ielā,Daugavas tirgus pieturamā vietā. Tur

atbraucošais tramvaja kučiers bij aizmirsis zirgus

pagriezt uzsānu sliedēm un brauca pilnāspēkā uz

tur stāvošo vagonu..

28. decembri

Daugavas māmuliņa, pēdējās dienās pie-

ņemoties stiprākai salai,atkal apsegusēs ar ledus

sagšu, kāpēc tvaikonīšiem, kuri rīdziniekus pār-

vizināja uz Āgenskalniem un Iļģciemu un

turieniešus uz šejieni, savu gaitu vakar vajadzēja

beigt un pa otramlāgam nolikties uz ziemas dusu.

Vecās avīzes lasījaArvis Pope

IZRAKUMI RĪGAS UPES GULTNĒ

"Rīgas kuģi" atrada Vecrīgā, rokot

būvbedri jaunceltnei. Būvbedres rajo-
nu senāk šķērsoja Rīgas upes lejtece,
kurā atradās Rīgas pirmā osta. Tāpēc
jau pirms darbu sākuma nolēma veikt

arheoloģisku izpēti. Par darbu tehnis-

ko vadītāju nozīmēja inženieri Ed-

mundu Zivtiņu (1915—1984), bet par
izrakumu "komandieri" — Rīgas pil-
sētas vēsturiskā muzeja (tagad Rīgas
vēstures un kuģniecības muzejs) pre-

paratoru senatnes pētnieku Kārli

Apini (1904—1982). Izvēle bija visai

veiksmīga, jo Kārļa Apiņa darba gaitā
izdarītās piezīmes, kuras papildināja
darba grupas zīmējumi un apmēram
500 fotouzņēmumu, līdz pat mūsdie-

nām saglabājušas precīzas ziņas par
toreiz atrasto. Muzeja vadītāja Raula

Snores (1901—1962) vadībā sastādī-

tajai un 1939. gada beigās parak-
stītajai oficiālajai atskaitei mazāka

nozīme, jo tā darbu gaitu un atradu-

mus apraksta tikai galvenos vilcienos.

Darbus būvlaukumā iesāka 1938.

gadā un turpināja 1939. gadā. Būv-

bedri veidoja divas tranšejas, kas at-

radās abās pusēs Rīdzenes ielai —

pirmā uz Kalēju ielas pusi, bet otrā

pret Vaļņu ielu. Pirmajā tranšejā at-

klājās senās Rīgas upes labais krasts,

bet otrajā — kreisais. Netālu no kreisā

krasta 1939. gada 27. jūlijā racēji

konstatēja apmēram 12. gadsimtā da-

rināta kuģa paliekas. Saskaņā ar tradī-

ciju atradumam deva vārdu "Rīgas

kuģis". Augusta sākumā attīrīja kuģa

galus, bet mēneša vidū viss kuģis jau

bija atklāts. 17. augustā kuģi filmēja

Rīgas pilsētas kinooperators Kraucs.

Demontāžas darbus pabeidza 6. sep-

tembrī.

Tā kā daļēji cietis bija tikai viens

kuģa korpusa borts un abi gali augstāk
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Arheoloģisko izrakumu objekta kopskats

par piekto laidi, tad nolēma kuģi re-

staurēt. Par laidēm sauc kuģa ārējo

apšuvumu veidotājas joslas, kas sastāv

no viena vai vairākiem galos savie-

notiem dēļiem. Detaļas novietoja
noliktavā Ķemerejas ielā, no kurienes

tās pakāpeniski sūtīja apstrādei ar

konservējošiem līdzekļiem. 1939. gada
nogalē X.Apinis sāka izstrādāt uzme-

tumu kuģa restaurācijas projektam.
Darbus pārtrauca karš. 1941. gadā
noliktava Ķemerejas ielā nodega.

Saglabājās vienīgi tās kuģa detaļas,
kuras atradās apstrādē, — ķīlis, vadņi,

brangu un stringeru fragmenti un

pāris metru garš laides gabals. Par

"Rīgas kuģa" restaurāciju nu nevarēja
būt ne runas; pat rekonstrukcijas
iespēja bija zem jautājuma zīmes.

Kā liecina K. Apiņa piezīmes, tad

1939. un 1940. gadā nebija izdevies

precīzi noskaidrot, vai kuģis nogrimis

"Rīgas kuģis"

uz labajiem vai kreisajiem sāniem.Tas

nozīmēja, ka nav zināms, kurš no kuģa

galiem uzskatāms par priekšgalu (at-
cerēsimies, ka kuģa gali augstāk par

piekto laidi bija sadragāti un viens

vadnis pat atrauts no ķīļa). Pēckara

periodā kuģa priekšgala problēmu

atrisināja Jānis Skolis, tomēr palika
vēl milzums ar kuģa konstrukciju
saistītu jautājumu par daudzu detaļu
nozīmi un kopsakarību. Tā, piemē-

ram, masta apakšdaļu, tāpat kā 1939.

gadā, turpināja uzskatīt par iespējamu
"kuģa starpklāja siju masta nostip-
rināšanai", bet masta atslēgu — par
"brangas vai starpklāja sijas fragmen-
tu". Neskaidrības radās tāpēc, ka, ku-



41

ģim avarējot, masta mezgls tika saār-

dīts, turklāt vairākas tā detaļas (pie-
mēram, masta pēdu) aiznesa straume.

Līdz ar to pat Ļeņingradas ievērojamā
seno kuģu speciālista Borisa Favorova

"Rīgas kuģa" rekonstrukcijas projekta
uzmetumu, kuru viņš izstrādāja 1980.

gadā, nevarēja uzskatīt par pilnībā
atbilstošu īstenībai.

Pēc speciālistu domām, "Rīgas ku-

ģi" vislabāk raksturo rekonstrukcijas
projekts (piedalījās vairāk par 200

speciālistiem), kuru izstrādāja Rīgā
laikā no 1982. līdz 1984. gadam. Šī 30

lapu plašā projekta galveno mezglu
zīmējumi publicēti gan mūsu valstī,

gan ārzemēs. Saprotams, ka pub-

likācija varēja notikt tikai ar kuģu-
būves vēstures speciālistu akceptu.
Konkrētā gadījumā par recenzentu

tika nozīmēts Boriss Favorovs. lepa-
zinies ar projektu un pieprasījis vai-

rākus paskaidrojumus, viņš atzina

rīdzinieku risinājumu par atbilstošu

attiecīgā laikmeta būvveidam, tādā

veidā pierādīdams, ka viņa slēdzienu

neiespaido apstāklis, ka recenzējamais

projekts neatbilst viņa paša agrāk iz-

strādātajam. (Saraksti šai jautājumā
interesenti var apskatīt Valsts bib-

liotēkas Rokrakstu nodaļā.)

Arturs Zalsters

LATVIJĀ 1939...

1939. gadu latviešu jūrnieki un

kuģīpašnieki sagaida tradicionāli: ar

cerībām.

Pagājušais gads nav bijis pats veik-

smīgākais valsts kuģniecības vēsturē,
taču nav par ko īpaši sūroties. No

gandrīz 80 tālbraucējiem tvaikoņiem,
kuri brauc zem Latvijas karoga, tikai

daži ir remontā vai brīvguļā. Lata

kurss stabils: viens ASV dolārs maksā

nedaudz vairāk par 5 latiem, angļu
mārciņa — 25 latus.

Ledlauzis "Krišjānis Valdemārs", ve-

cā gada pēdējā dienā jūrā pārbaudījis
savus kompasus, stāv Daugavgrīvā un

•r gatavs jebkuru brīdi doties palīgā
ledū icstrēgušajiem kuģiem — saviem

un ārzemju.
Lielākā daļa Latvijas tvaikoņu

atrodas braucienos Eiropas ūdeņos —

no Baltās jūras ziemeļos līdz

Vidusjūrai dienvidos. "Everelza" nāk

pāri Atlantijas okeānam no Kubas uz

Eiropu ar cukura kravu. "Everene"

dodas pretējā virzienā — uz Haiti.

"Everhopes" komanda Jauno gadu

sagaidījusi Urugvajā — Montevideo

ostas krodziņos. "Sigurds Faul-

baums" — Argentīnā, Rosario, bet
n
Everarda

n

un "Lettonia"vīri — Seutas

cietumā Spāņu Marokā... Spāņu
nacionālisti — "falangisti" vēl pagā-

jušā gada novembrī aizturējuši šos

abus Latvijas kuģus Gibraltāra šauru-

mā it kā uz aizdomu pamata par kara

kontrabandu — kravu piegādāšanu

republikāņiem.
Eiropas politikā ir vēl citi tumši

mākoņi. Vācija, kura pirms nepilna

gada "savienojās" ar Austriju, tagad

piedalās Čehoslovakijas saplosīšanā.
Taču ne viena, ne otra nav jūras
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valsts... un Eiropas kuģniecību šie no-

tikumi pagaidām tieši neskar.

Janvārī "Lettonia" komandu spāņi
atbrīvo kopā ar kuģi. Arī "Everarda"

vīrus izlaiž no Seutas cietuma un dod

viņiem atļauju doties uz dzimteni. Ta-

ču tvaikonis paliek Seutā. Tam uz-

krāsots jauns vārds — "Castillo Fu-

ensaldana" un ahterī plīvo Spānijas

karogs. Latviešu tvaikonis tālāk kal-

pos ģenerālim Franko. Tā īpašnieka
Friča Grauda pūliņiem kuģi atgūt nav

panākumu.
Tvaikonis "Curonia" janvārī izbrauc

ar angļu akmeņogļu kravu uz

Aleksandriju Ēģiptē, tad dodas uz

Abū Zenīmas ostu Sinaja pussalā pēc

mangāna rūdas kravas Roterdamai.

Tādā kārtā "Curonia" kļūst par pirmo
Latvijas kuģi, kurš izbraucis Suecas

kanālu abos virzienos. Pirmais būs arī

pēdējais, bet to vēl neviens nezina —

ir tikai 1939. gada sākums...

Janvārī pie Ovīšiem sēklī uzbrauc

grieķu tankkuģis "Vassos", kas ar naf-

tas produktu kravu ir ceļā uz Rīgu.

Kuģi un kravu izdodas glābt.
12. februārī dažus kilometrus zie-

meļos no Liepājas vētrā uz sēkļa uz-

skrien "Baltabor" — angļu sabiedrības

"United Baltie Corporation" pirms

nepilna gada uzbūvētais motorkugis,
kas uztur regulāru pasažieru satiksmi

un pārvadā nelielas vērtīgas kravas

starp Rīgu un Londonu. Kuģim ceļā

uz Londonu bija jāiegriežas Liepājā
papildināt kravu. "Baltabor" uz sēkļa

nogrimst tikai līdz klājam, taču

augstie viļņi skalojas pāri virsbūvei.

Motorkuģa pasažierus un komandu

glābj Liepājas ostas velkoņu un

glābšanas laivas apkalpes. Vētrā un

sniegputenī cīņa par cilvēku dzīvībām

ir patiesi dramatiska, tomēr beidzas

bez upuriem. "Baltabor" stāvoklis

šķiet bezcerīgs, tādēļ "United Baltie

Corporation", lai saņemtu pilnu ap-
drošināšanas maksu, atsakās no tie-

sībām uz kuģi un kravu, un par to

īpašnieku kļūst apdrošināšanas bied-

Tvaikonis "Spīdola" ar kokmateriālu kravu
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Liepāja. Zvejnieku osta.

rība. Tagad angļu Loidam pieder

ūdenslīdēju no kravas telpām izceltie

Sibīrijas sabuļu ādiņu saiņi.
Marta beigās Ziemeļjūrā spēcīga

vētra pārsteidz latviešu tvaikoni "Rā-

mava". Viļņi gāžas pāri klājam, skalo

nost tur nokrautos kokmateriālus un

aizrauj līdzi arī vienu no matrožiem.

Kuģi pagriež atpakaļ, tas vētrā ne-

nākas viegli, un pēc pusstundas ļaudis
ierauga savu nelaimē nokļuvušo
biedru vēl virs ūdens, turoties pie
kādas plankas. Pasviesto glābšanas
virvi viņš vairs nespēj satvert, jūrā
metas divi slīkstošā biedri un izglābj
viņu. "Rāmava" ierodas Londonā bez

klāja kravas, bet ar pilnu komandu.

Jūrniecības departamenta spe-
ciālisti pa to laiku apspriež lielas ogļu
ostas izbūvi Rīgā, Vējzaķsalas rajonā.
Tai jānodrošina iebraukšana tvai-

koņiem ar iegrimi līdz 11 metriem.

Otrs lielais pasākums — bākas būve

atklātā jūrā uz Ovīšu sēkļa — jau

izlemts. Darbi jāuzsāk 1940. gadā. Šo-

pavasar, tikko jūra atbrīvosies no le-

dus, tvaikonis "Hidrografs" uzsāks,

grunts izpēti uz sēkļa.
Jubileju atzīmē kuģniecības firmas

"Brāļi Seeberg" un akciju sabiedrības

"Latvijas —Beļģijas līnija" vadītājs
Fridrihs Žiglēvics. Vēl pēc diviem ga-

diem viņš mirs lopu vagonā ceļā no

Torņakalna stacijas uz nezināmu vie-

tu. Mirs pēc sargkareivja sitiena ar

šautenes laidi pa galvu. Bet to vēl

neviens nezina — ir 1939. gads...

Aprīli atzīmē simt gadu kopš Kris-

tiāna Dāla — pirmā Ainažu jūrsko-

lotāja, Ainažu un vēlāk Liepājas jūr-
skolas priekšnieka — dzimšanas.

levērojami palielinās Latvijas tirdz-

niecības flote. Rēderis Fricis Grauds,

martā pārdevis Somijai savu 2000

BRT tvaikoni "Everest", Anglijā

nopērk jaunu, 5500 BRT lielu, ko

nosauc iepriekšējā vārdā. Vēl viņš

iegādājas jau pieminēto Suecas kanāla
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izbraucēju "Curonia", kurš līdz šim

piederēja kādai angļu kompānijai, lai

gan brauca zem Latvijas karoga. Fricis

Grauds savu jauno tvaikoni nosauc

"Everagra". Līdz ar to viņa kuģ-
niecības akciju sabiedrības (F. Grauds

Shipping Company, Limited. Rīgā,

Valdemāra ielā 7) īpašumā un kon-

trolē atrodas jau 13 tvaikoņu. Visu

vārdi sākas ar "Ever...".

Taču par nākotni domā arī citi.

Apvienotās kuģniecības akciju sa-

biedrība nopērk no kādas norvēģu fir-

mas samērā jaunu un modernu mo-

torkuģi, ko paredzēts izmantot regu-

lāros reisos starp Latviju un Zie-

meļameriku, kur jau agrāk kursējuši
daži sabiedrības kuģi. Jaunais mo-

torkuģis sauksies "Hercogs Jēkabs".

Tuvākā laikā sabiedrība cer iegūt savā

īpašumā vēl dažus piemērotus kuģus,
lai būtu iespējams sekmīgāk konkurēt

ar ārzemju līnijām Latvijā un uzturēt

regulāru satiksmi arī citos virzienos.

Aprīlī Rīgas ostā iebrauc arī Valsts

kuģu pārvaldes jauniegādātais nelie-

lais tūristu kuģis "Banga". Tas pirkts
Tallinā un līdz šim saucies "Vasa". Pēc

iekštelpu pārbūves, ko izdarīs akciju
sabiedrības "Vairogs" darbnīcās Rīgā,

"Bangu" izmantos vietējiem tūrisma

braucieniem: uz Igauniju, Somiju un

Zviedriju.

Maijs pirmām kārtām ir izlaiduma

eksāmenu mēnesis Krišjāņa Valde-

māra jūrskolā. Tālbraucēja kapteiņa
diplomu saņem 34 jūrnieki, 1. šķiras

kuģu mehāniķa tiesības piešķir 17 vī-

riem. Dažas dienas vēlāk sumina vai-

rākus jūrskolas darbiniekus, kuri pe-

dagoģiskajā darbā aizvadījuši jau 35

gadus. Jubilāru vidū ir arī Krišjāņa
Valdemāra jūrskolas direktors Er-

nests Kalniņš un skolotājs Krišjānis

Freidenfelds. Pēc diviem gadiem un

trīs mēnešiem viņu līķus izcels no ko-

pīgās bedres Rīgas Centrālcietuma

pagalmā — E. Kalniņam spīdzinātāji

pirms noslepkavošanas būs izgriezuši
mēli. Bet arī to vēl neviens nezina —

ir tikai 1939. gads...
17. maijā Liepājā ierodas vācu arti-

lērijas apmācību kuģis "Brummer" ar

270 kara jūrniekiem. Kuģa koman-

dieris dodas oficiālā vizītē pie Kur-

zemes divīzijas komandiera ģenerāļa
O. Dankera un Liepājas pilsētas gal-

vas E. Rimbenieka. 21. maijā "Brum-

mer" atstāj Liepāju un dodas tālāk uz

Somiju.

Jūnija sākumā Ņujorkas ostā vie-

tējie latvieši uzgavilē motorkuģim

"Hercogs Jēkabs", kas ieradies savā

pirmajā reisā no Latvijas. Tiek foto-

grafēts un filmēts. Par šo notikumu

raksta arī Ņujorkas prese.

1939. gadā Rīgu ar ārzemēm saista

15 regulāru kuģu satiksmes līniju: uz

Helsinkiem, Tallinu, Gdiņu, Lībeku,

Ščecinu, Kopenhāgenu, Stokholmu,

Hamburgu, Brēmeni, Roterdamu,

Aritverpeni, Bordo, Londonu, Hallu,

Ņujorku. Diemžēl tās apkalpo

ārzemju kuģi. Tikai Ņujorkas līnija

nupat kļuvusi tīri latviska, un viens

Latvijas tvaikonis — "Arethusa" — ik

divas nedēļas pārmaiņus ar poļu kuģi
brauc uz Rīgas—Gdiņas līnijas. Lat-

viešu rēderi cer pakāpeniski atkarot

šīs ārzemnieku pārvaldītās līnijas...

19. jūnija rītā pirmais Latvijas tū-

ristu tvaikonis "Banga" dodas pirmajā
oficiālajā braucienā — no Rīgas pils
līdz jūrai. Balts kuģis ar komandu

baltos tērpos. Galvenais viesis ir

Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Tā-

dēļ arī brauciens tik īss — pusvienos

prezidentam jākāpj malā, lai paspētu
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uz Ministru kabineta sēdi. Nākošajā
dienā "Banga" dodas uz Roņu salu.

21. jūnija pēcpusdienā Jelgavā pie
Viestura piemiņas pils noenkurojas
karakuģis "Virsaitis", kā arī traleri

"Viesturs" un "Imanta", kas iemēģi-
nājuši jauno, padziļināto Lielupes ku-

ģu ceļu. Jelgavai paveras iespēja kļūt
par jūras ostu. Daži uzņēmīgi vīri

nopērk Dānijā nelielu, sekli peldošu
tvaikoni, kas var braukt līdz Jelgavai
un pat vēl augstāk. To izmantos Zem-

gales ķieģeļu eksportam uz Skandi-

nāvijas valstīm. Jaunā kuģa vārds ir

"Ogre". F. Grauda rēdereja pārdod
Igaunijai savu tvaikoni "Everosa" un

nopērk tā vietā ārzemēs divus citus:

"Everasma" un "Everīga".
No Liepājas ziņo, ka "Baltabor" no-

vilkts
no sēkļa un nogādāts ostā. Pēc

apskates Tosmares dokā tā bojājumi
atzīti par nopietniem.

Miris Aleksandrs Remess-Veics,

kādreizējais "Saratov" kapteinis. 1919.

gadā uz šī tvaikoņa Liepājas reidā no

vāciešiem paglābās Latvijas Pagaidu
valdība ar K. Ulmani priekšgalā.
Valsts prezidenta vainagu uz A.Re-

mesa-Veica kapa noliek prezidenta

adjutants pulkvedis M. Lūkins.

Hallā, Anglijā, tvaikoņa "Lettonia"

jūrnieki stāv pie sava kapteiņa Friča

Ziemiņa kapa. Gada sākumā viņi visi

kopā bija frankistu gūstā Seutā. Tagad

paredzēts reiss uz Brazīliju, bet kap-
teinis atrasts savā kajītē nošāvies.

Jūnijs ir labs un cerīgs mēnesis —

vedmaksas paaugstinās. Tikai trīs Lat-

vijas tvaikoņi — "Jaunjelgava", "Mier-

valdis" un "Rīga" — ir remontā, visi

pārējie braucienos.

L jūlijā Daugavgrīvā sāk darboties

VEF ierīkotā radiobāka. Jau agrāk
tādas uzstādītas uz Ovīšu ugunskuģa

Valsis kuģu pārvalde |
Rīgā, Smilšu ielā 6. Tālrunis 20378

Piefraktetajs „
25272 J

Tvaikoni: Rasma ....
5500 1600 •

Bārta 3900 1303 i

Venta 3300 1000 i

Abava
....

2500 725 i

Gauja 2400 700 i

Daugava.
...

1900 600 #

Imanta
....

1950 575 g

Telegrammu adrese: gEW
BOE CODE. j

„VALKUPAR" - RĪGA
Kodi - ' SCOTTS 10. ED. 1906. I

WATKINS & APP — X i

Direktora dzīvoklis tāir. 20366.
LOMBARD. I

Piefraktētāja „ „
96307. f
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(peldošās bākas) "Laima" un Kolkas

bākā uz mākslīgās saliņas.

"Hidrografs" jūlija sākumā mēra

dziļumus un ņem grunts paraugus nā-

košās Ovīšu bākas būves vietā, kas

atrodas 8 km no Kurzemes krasta. Pēc

tam tas kopā ar Zviedrijas, Somijas
un Vācijas hidrogrāfiskajiem kuģiem

piedalās Baltijas jūras pētīšanas dar-

bos. Tā ir pirmā reize, kad šīs jūras

izpētē vienlaikus piedalās četru valstu

pārstāvji.
No 15. līdz 18. jūlijam Rīgā ne-

oficiāli viesojas četri vācu torpēdkuģi.
27. jūlijā Ventspilī iebrauc Vācijas

Kara flotes palīgkuģu flotile — 4 kuģi
ar 500 vīriem uz tiem.

Mēneša beigās Rīgu apmeklē vācu

tvaikonis "Stuttgart" ar tūristiem.

Plaši gatavojas "Jūras dienām" —

tās iecerētas septembrī.
Gada pirmajos septiņos mēnešos

Rīgas ostā iebraukuši un no tās iz-

braukuši 969 tālbraucēji kuģi.
9. augustā Rīgā svin Latvijas Kara

flotes 20. gadadienu. Vienīgie

ārzemju viesi ir Igaunijas kara

jūrnieki. Kara ministrs Jānis Balodis

savā apsveikuma runā saka: "Mums

nevajag svešu krastu, svešu jūru, bet

savus krastus, savu jūru, to mēs gri-
bam paturēt." Flotes parādi ministrs

pieņem, atrazdamies uz Daugavā
noenkurotas motorlaivas. Garām

braucošo karakuģu komandas trīs

reizes sauc: "Lai dzīvo!" Parādi

komandē Teodors Spāde, kurš kopš
pagājušā gada 18. novembrair vēsturē

pirmais latviešu tautības admirālis.

Viņš būs arī pēdējais Latvijas Kara

flotē, bet to neviens vēl nezina, jo ir

1939. gads...

Augustā tvaikonis "Bārta", izkrāvis

Rīgā no Anglijas atvesto ogļu kravu,

dodas uz akciju sabiedrības "Tosmare"

darbnīcām Liepājā. Tur "Bārtu" pār-
būvēs par saldētavas kuģi Latvijas be-

kona un sviesta eksportam uz Angliju.

Līdzīga pārbūve jau uzsākta tvaiko-

nim "Abava".

28. augusta pēcpusdienā Lielbri-

tānijas kuģniecības sabiedrību pār-
stāvniecības Rīgā saņem telegrāfisku

rīkojumu no Londonas, ka visiem an-

gļu kuģiem nekavējoties jāatgriežas

Lielbritānijā. "United Baltie Corpora-
tion" tvaikonis "Baltico", kas tagad uz-

tur satiksmi starp Londonu un Rīgu,

pie Dānijas krastiem maina virzienu

un ar Rīgai adresētu kravu atgriežas
Londonā.

1. septembrī Vācijas karaspēks bez

kara pieteikuma pāriet Polijas robežu

un okupē tās rietumu rajonus.
3. septembrī Lielbritānija un Fran-

cija paziņo, ka tās pieteic Vācijai
karu.

Situācija kuģu ceļos neskaidra, tā-

dēļ neitrālo valstu kuģi atliek iziešanu

jūrā vai patveras citu neitrālo valstu

ostās. Jau dienu pēc kara sākuma Lie-

pājā patvērumu meklē viens Somijas

un divi Norvēģijas tvaikoņi. Viens no

norvēģu kuģiem bijis spiests bēgt no

Gdiņas ostas, kur sākusies kara-

darbība.

4. septembrī sākas mācības KriS-

jāņa Valdemāra jūrskolā. Uz nāko-

šo mācību gadu pieteikušies 236

audzēkni.

8. septembrī "Valdības Vēstnesis"

publicē rīkojumu par kuģa vārda,

valsts karoga un vārda "Latvija*
uzkrāsošanu tirdzniecības kuģiem. Lai

šīs atšķirības zīmes varētu labi sare-

dzēt no lielāka attāluma, burtu aug-

stumam un karoga platumam jābūt ne

mazākam par 1 metru. Novērošanai
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no gaisa valsts karoga krāsas jāuz-
krāso uz kravas lūkas brezenta vismaz

4 metru garumā un metra platumā.
15. septembrī Sarkanā Armija pār-

iet Polijas robežu un "ņem savā aiz-

sardzībā" tās austrumu rajonu iedzī-

votājus, kuri visai drīz "izsaka vēlē-

šanos" iekļauties PSRS sastāvā.

Tvaikonis "Rāmava" ierodas Ar-

hangeļskā pēc kārtējās kokmateriālu

kravas Lielbritānijai, bet saņem pa-
domju iestāžu atteikumu.

23. septembrī Skagerakā vācu zem-

ūdenes nogremdē somu tvaikoņus
"Valma" un "Martti Ragnar", kas' ir

ceļā uz Angliju ar celulozes kravu.

24. septembrī vācu zemūdene Nor-

vēģijas krastu tuvumā nogremdē

zviedru tvaikoni "Gertrud Bratt*
y

kas

dodas uz Lielbritāniju ar kokmate-

riālu kravu.

Kara pirmajā mēnesī neitrālās val-

stis — Zviedrija, Norvēģija, Somija,

Beļģija un Holande — kopā zaudē

divpadsmit tirdzniecības tvaikoņu, kas

torpedēti vai uzskrējuši mīnām.

Daudzus neitrālo valstu kuģus vācieši

aiztur, lai pārbaudītu, vai tie neved

kādu kravu uz Lielbritāniju vai Fran-

ciju.
Septembrī paredzēto "Jūras dienu"

plašā programma ievērojami sašauri-

nāta. Kinoteātrī "Splendid Palace" —

filmas "Latvji, brauciet jūriņā..." pirm-
izrāde. Par centrālo notikumu kļūst

latviešu kuģniecībai veltītā izstāde.

R e d e r e j a

Apvienotā kuģniecības

akciju sabiedrība

Regulāra satiksme:

Baltijas ostas — Amerikas savie-

notās valstis

Rīga — Gdiņa

Rīgā, 15- maija laukumā 2, dz. 2 3

Tālr.: 28643, 20215, 33194. Telegr. adrese: «AKASAB».
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1. oktobrī vācu patruļkuģis aiztur

pirmo Latvijas tvaikoni — "Rauna",
kas ved stutmalku no Rīgas uz

Antverpeni.
No 2. līdz 5. oktobrim Maskavā

notiek sarunas starp PSRS Tautas

Komisāru Padomes priekšsēdētāju V.

Molotovu un Latvijas ārlietu ministru

V. Munteru. Sarunās piedalās PSRS

sūtnis Latvijā Zotovs un Latvijas sūt-

nis Padomju Savienībā Kociņš, bet

brīžiem — arī Staļins. Sarunas noslē-

dzas ar savstarpējās palīdzības pakta

parakstīšanu.
7. oktobrī atklāj Zvejas ostu

Skultē. No Aģes grīvas jūrā izbūvēti

divi akmeņu moli, katrs 350 m garš,

starp tiem ar bagarēšanu sasniegts 4,5

m dziļums. Atklāj arī piemiņas
plāksni, kuras uzraksts vēstīs

nākamajām paaudzēm, ka, "Valsts

Tvaikonis "Latvis"

prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosināta,

Jūrniecības departamenta celta, tapa
Skultes zvejnieku osta 1937.—1939.

Sākas Vācijas pilsoņu un vācu tau-

tības Latvijas pilsoņu repatriācija —

izceļošana uz Vāciju. Viņi izbrauc no

Rīgas, Liepājas un Ventspils.
Lielākā daļa aizbraucēju Latviju

pamatoti uzskata par savu īsto dzim-

teni, taču no Berlīnes saņemtie no-

rādījumi ir skaidri un kategoriski —

ja neatstāsiet Latviju, vainojiet paši
sevi...

22. oktobrī Liepājā oficiālā vizītē

ierodas Padomju Savienības kreiseris

"Kirov" un mīnukuģi "Stremiteļnij" un

"Smetlivij". lebraucot reidā, "Kirov"

mastā paceļas Latvijas karogs, kuģa

orķestris atskaņo "Dievs, svētī Lat-

viju!" un PSRS himnu. Kreisera sa-

lūtam nācijai atbild Latvijas karakuģis
"Virsaitis".

Vācieši turpina izceļot. Repatrian-
tu vidū ir divi ievērojami Latvijas kuģ-

īpašnieki: Arturs Zēbergs un Maksis

Faulbaums. Viņu kuģi, vismaz pagai-
dām, paliek zem Latvijas karoga.
Taču tagad šos tvaikoņus apdraud ari

angļu patruļkuģi — tie var tikt kon-

fiscēti kā ienaidnieka valsts pilsoņu

īpašums.
Vācu karakuģi turpina aizturēt

Latvijas kuģus un nosūta tos pārbau-
dei uz Vācijas ostām. Kontrole daž-

kārt ieilgst nedēļām un pat mēnešiem.

Rēderis Fricis Grauds dod rīkoju-
mu saviem Amerikas reisos nodarbi-

nātajiem tvaikoņiem pagaidām neat-

griezties Eiropas ūdeņos.
30. novembrī sākas Padomju Sa-

vienības—Scsmijas karš: zaudējot daļu

teritorijas, somu tauta par asins cenu

tomēr nosargās savu neatkarību.



49

"Jūras dienu" izstāde Rīgas pilsētas vēsturiskajā muzejā 1939. g.

Decembrī ASV dolārs maksā 5 la-

tus 50 santīmu, bet angļu mārciņa —

vairs tikai 21 latu. Vācijas zelta mar-

kas kurss stabils. Datus par PSRS

rubļa vērtību Rīgas birža 1939. gadā
nav publicējusi. Drīz latu pielīdzinās
rublim. Bet to vēl neviens nezina, jo ir

tikai 1939. gads...

Padomju karakuģu vizīte Liepājā
turpinās — saskaņā ar savstarpējās
palīdzības paktu PSRS ieguvusi tie-

sības uz Kara flotes bāzēm Liepājā un

Ventspili, kā ari uz krasta artilērijas
bāzi starp Ventspili un Pitragu —

Irbes šauruma aizsardzībai. "lerobe-

žotā armijas kontingenta" lielums no-

teikts ar atsevišķu vienošanos.

Kapteinis Mārtiņš Čakste ir to

skaitā, kas brīžiem domīgi vēro

kreiseri "Kirov". Pēc pusotra gada viņu
kopā ar vēl 9 tvaikoņa "Atis Kron-

valds" jūrniekiem Tallinas reidā no-

šaus uz šī kreisera klāja. Bet to vēl

neviens nezina, jo ir tikai 1939. gads...

Decembri Latvijas Kara flotes kap-
teinis Hugo Legzdiņš atgriežas Latvijā
ar nupat saņemto Francijas Jūras kara

akadēmijas Ģenerālštāba virsnieka

diplomu. Karš izjaucis Eiropas paras-

tās satiksmes trases, un no Parīzes uz

dzimteni viņš brauc pa garu apvedce-

ļu: Anglija—Norvēģija—Zviedrija—
Somija—Igaunija. Franču militārais

atašejs Stokholmā piedāvā H. Leg-

zdiņam atgriezties Francijā un uz-

ņemties franču zemūdenes komandē-
I

šanu cīņā pret Vāciju. H. Legzdiņš
atsakās, jo viņu gaida Latvijā. Pēc

pusgada Latvijas Kara flote izbeigs
savu pastāvēšanu. Bet to vēl neviens

nezina, jo ir tikai 1939. gads...
Jaunais gads nāk ar neziņu, līdz-

šinējās cerības plēn. Dažs tveras pie
Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vār-

diem, ko tas teicis sakarā ar iece-

rētajām "Jūras dienām": "Neviena

valsts nav maza, kuras krastus skalo

jūra, jo viņai atvērtavisa pasaule." Bet
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vai nav pārāk bīstami būt valstij, caur

kuru sasniedzama visa pasaule?

Slepenā instrukcija par pretpadom-

ju elementu deportācijas procedūru

Lietuvā, Latvijā un Igaunijā

parakstīta jau 11. oktobrī. Bet to vēl

neviens nezina...

Arvis Pope

KO GLABĀ MUZEJA FONDI

Vēstures izpētē nozīmīgi ir ne tikai

arhīvos uzglabātie rakstiskie avoti, bet

arī muzeju fondu krātuvēs savāktie

materiāli, no kuriem daudzi liecina arī

par kuģubūves un kuģniecības at-

tīstību.

1928. gada 10. novembrī atklātā 1.

Latvijas kuģniecības izstāde bija pir-
mais mēģinājums plašāk izstādīt Lat-

vijas jūrniecības vēstures liecības. Bir-

žas lielajā zālē eksponējās kuģniecības
firmas: Latvijas kuģniecības sabiedrī-

ba "Austra", A. Kalniņa rēdereja, fir-

ma "Brāļi Seeberg", P. Danneberga

kuģniecības kantoris, Valsts kuģu pār-

valde v.c. Pārstāvēta bija arī Latvijas

Tālbraucēju kapteiņu biedrība un

Valsts statistiskā pārvalde. Jūrniecī-

bas departaments izstādīja ostu ska-

tus, diagrammas un kartes par ostu

izbūvi, kuģu kustību, flotes pieaugu-

mu. Līdzās tirdzniecības flotei bija pa-

rādīta arī Rīgas pilsētas tvaikoņu sa-

tiksme, Glābšanas biedrība uz ūde-

ņiem v.c. organizācijas. Rīgas vēstures

un kuģniecības muzejā glabājas šīs iz-

stādes prospekts. Domājams, ka ma-

teriāli pēc izstādes slēgšanas 1928. ga-

da 26. novembrī tika atdoti to īpaš-
niekiem.

Kapteiņu senlietas
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īpaša nozīme ar kuģniecību saistītu

rakstisku un lietisku pieminekļu vāk-

šanā bija "Jūras dienu" izstādei 1939.

gada septembrī. Tās goda protektora
amatā bija Valsts prezidents Kārlis

Ulmanis, rīcības komitejas goda
priekšsēdētāji — Tirdzniecības un

rūpniecības kameras vadītājs A.

Bērziņš un Kara flotes admirālis

Teodors Spāde.
Žurnāla "Jūrnieks" 1939. gada

devītajā numurā par izstādi rakstīts:

""Jūras dienu" mērķis ir rādīt sabied-

rībai jūras lielo tautsaimniecisko no-

zīmi un iepazīstināt to ar līdz šim

kuģniecībā, ūdensceļu izbūvē un ūde-

ņu izmantošanā veikto darbu un tur-

pmākajiem nodomiem. Šī mērķa sa-

sniegšanai tiek rīkota kuģniecības iz-

stāde Rīgā, Kongresu namā un pilsē-
tas vēsturiskajā muzejā."

Izstāde guva pilsētnieku ievērību.

Muzeja fondos saglabāti izstādes pro-

spekti, kā arī žurnālu speciālnumuri,
veltīti šim notikumam. Tie vēsta, ka

izstādes vēsturiskā daļa, kas bija izvie-

tota Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja
astoņās zālēs, iedalījās trīs apakštē-
mās — Latviešu kuģniecības senvēs-

ture, Hercoga Jēkaba laika kuģnie-
cība, Latviešu kuģniecība 19. gadsimta
otrajā pusē. Līdzās muzeja materi-

āliem izstādē bija eksponētas dau-

dzu jūrnieku un jūrniecības darbinie-

ku, kā arī organizāciju relikvijas. Daļu
no tām pēc izstādes slēgšanas uzdā-

vināja muzejam. Piemēram, K. Val-

demāra jūrskola dāvināja vairākus ku-

ģu lukturus, miglas tauri, Ainažu pil-
sētas valde — mācību līdzekļus un

inventāru, kas lietots Ainažu jūrskolā,
Jūrniecības departaments — Liepājas
ostas loču grāmatu 1908.—1909. ga-
dam, Krišjāņa Valdemāra 100. dzim-

Kuģa priekšvadņa greznojums (17. gs.)

šanas dienas rīcības komitejas sēžu

protokolus v.c. Daudz bija arī privāt-

personu — jūrnieku un viņu ģimenes

locekļu — dāvinājumu. Tie kopā ar

muzejā uzkrātajiem attiecīgās tema-

tikas materiāliem kļuva par pamatu

tagadējās Latvijas kuģniecības vēstu-

res nodaļas izveidei.

Viss savāktais ir sistematizēts ko-

lekcijās, no kurām svarīgākās: kuģu

detaļas un piederumi, darbarīki, mo-

deļi un maketi, navigācijas instrumen-

ti, jūras kartes un plāni, jūras gleznas.
Skaitliski lielākās kolekcijas ir rak-

stiskie pieminekļi, kā arī fotooriģināli,
kas aptver laika posmu no 19. gadsim-

ta 2. puses līdz mūsu dienām.

Tā kā pastāvīgā ekspozīcijā iespē-

jams izstādīt tikai nelielu daļu savāktā

(aptuveni 20 procentu), tad regulāri
tiek rīkotas fondu izstādes, kas dod



52

kaut nelielu iespēju plašāk iepazīs-
tināt sabiedrību ar daļu no tām vēr-

tībām, kuras krājas Kuģniecības vēs-

tures nodaļas fondos.

Rīgas vēstures un kuģniecības mu-

zeja Latvijas kuģniecības vēstures no-

daļā nav oriģinālmateriālu par jūras
transporta pirmsākumiem Latvijas te-

ritorijā. Diemžēl maz priekšmetu ir

no 17. gadsimta, kad Kurzemē her-

coga Jēkaba realizētās politikas re-

zultātā plaši attīstījās tirdzniecība un

kuģubūve. Nodaļas hercogistes posma

unikālākais eksponāts ir 2,05 m garais

dojumu "nezvēru", kā to nokristījuši

zvejnieki. Uz turieni komandēts Pie-

minekļu valdes darbinieks, kas minē-

to kokgriezumu pārvedis Rīgā. "Ne-

zvērs" izrādījies par 17. gs. kuģa

priekšgala izgreznojumu, kurā pilnīgi
attēlots stilizēts lauva ar kroni galvā.

Figūra izgriezta ozola kokā un labi

saglabājusies. Minētais kuģa grezno-

jums ir ļoti vērtīgs ieguvums, jo mūsu

muzejos līdz šim tāda nebija." Pēt-

nieki domā, ka figūra varētu būt no

holandiešu kuģa un reālākais tās datē-

jums — 17. gadsimta pirmā puse.
Šai

Izstāde "Latvija—jūras republika" 1988. g.

kuģa priekšvadņa greznojums, kas ie-

gūts 1936. gadā. Tā gada "Jaunāko

Ziņu" 243. numurs informē: "Neilgi

atpakaļ Pieminekļu valdei ienāca zi-

ņas, ka Kurzemes jūrmalā Dundagas
pagasta Saunaga ciema tuvumā vētra

izskalojusi kādu neredzētu koka vei-

laikā Kurzemes hercogs Jēkabs, plaši
attīstot kuģubūvi Kurzemē, par

skolotājiem vietējiem būvdarbu vadī-

tājiem pieaicināja holandiešu meista-

rus, tāpēc arī vēlāk viņu vadībā uzbū-

vētie kuģi bieži atgādināja holandiešu

buriniekus. Tātad nemaz nebūtu ne-
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Navigācijas instrumenti

Kurzemes hercogistes laika burinieka makets

reāls pieņēmums, ka kronētais lauva

griezts kokā tepat Kurzemē pirms kā-

diem 350 gadiem un greznojis kādu

no hercogistes kuģiem.
Droša kuģošana nav iedomājama

bez navigācijas instrumentiem. Muze-

ja Kuģniecības nodaļas fondos atro-

das 18. gadsimta navigācijas instru-

menti. No šī laika saglabājušies ok-

tanti (mērinstrumenti, ar kuriem no-

teica kuģa atrašanās vietu). Vēlāk ra-

dās sekstanti, kuru precizitāte bija
daudz lielāka. Vecākais muzeja sek-

stants izgatavots Liverpūlē 18. gad-
simta beigās. Plašu izplatību sekstanti

ieguva 19. un ari 20. gadsimtā. Tos

mācību procesā un darbā uz kuģiem

izmantoja kā jūrskolu audzēkņi, tā

profesionāli jūrnieki.

Muzejā savākts vairāk nekā divdes-

mit sekstantu, vairums no tiem ražots

Anglijā. Lielākajai daļai ir no-

skaidrota vēsture un leģenda — ir

zināms, kam piederējis mērinstru-

ments, kas, kad un uz kādiem kuģiem

to lietojis.
Ir arī divi 18. gadsimta globusi —

ģeogrāfiskais, sastādīts 1705. gadā, un

astronomiskais — no 1730. gada. Mu-

zejam piederošā senākā tālskata datē-
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jums ari ir 18. gadsimts, bet vecākais

kompass izgatavots 1810. gadā.
Plašākais muzeja Kuģniecības no-

daļas glabājamo materiālu klāsts da-

tējams ar 19. gadsimta 2. pusi un 20.

gadsimta sākumu — latviešu jūrnie-
cības vēsturē īpaši ievērojamu posmu.

Šim posmam, kas ir augstākais punkts

jūrniecības attīstībā mūsu teritorijā,
vienmēr tika pievērsta īpaša uzma-

nība. 1939. gada "Jūras dienu" izstādei

muzejs pasūtīja bijušajam tālbraucē-

jam kapteinim A. Bernhardam tipisku
latviešu zemnieku būvētu burinieka

modeli. Viņš izgatavoja četrmastu šo-

nera "Andrejs Veide" modeli, kurš arī

pašlaik izstādīts muzeja ekspozīcijas

zālē, trīsmastu šonera "Rota" (depo-
nēts Ainažu jūrskolas memoriālajam

muzejam) un trīsmastu gafelšonera

"Tēvija" (glabājas fondu krātuvē) mo-

deli. Pašu burinieku būves procesu

var vērot ekspozīcijā redzamajā kuģu
būvētavas maketā, kura autors A. Fer-

le (1837—1904) bija daudzu burinie-

ku būvdarbu vadītājs. 29 gadu laikā

viņa vadībā — pārsvarā Mīlgrāvī —

tika uzbūvēti 14kuģi. A Ferles izstrā-

dātās kuģu būvrises izmantoja daudzi

burinieku būves vadītāji Latvijā, to

vidū slavenie Kurzemes kuģu būv-

meistari M. Morgenšterns (1866—

1945) un J. Vilnis (1870—1953).
Vairāk nekā tūkstotis fondu mate-

riālu-un simtiem atmiņu stāstījumu

iegūts ekspedīciju un zinātnisko ko-

mandējumu laikā Kurzemē no 1972.

līdz 1980. gadam par tēmu "Kurzemes

piekrastes iedzīvotāju iesaistīšanās jū-
ras kuģniecībā 19. gadsimta 2. pusē un

20. gadsimta sākumā". Posmā no Lap-
mežciema līdz Kolkai gandrīz katrā

mājā dzīvojis kāds jūrnieks, kuģu

īpašnieks vai būvdarbu dalībnieks. Iz-

Trīsmastu gafelšoneris"Wilhelm". Būvēts 1892. g.
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Jānis Jakobsons

veidojās veselas slavenu jūrnieku
dzimtas: Dunkeļi, Dambekalni, Pūli-

ņi, Janķevici, Brunsliepas un citas.

Piemēram, Mārtiņš Ošmucnieks

(1871 —1936). Bērnībā zaudējis vecā-

kus, Mārtiņš uzauga Uguņos (aptuve-
ni 5 km no Upesgrīvas un jūras). 17

gadu vecumā viņš sāka iet jūrā, strā-

dādams uz burinieka par kuģapuiku.
Aizbrauca ar kuģi uz Brazīliju, kur

pelnīja naudu. Vēlāk atgriezās Latvijā
un sāka mācības Ventspils jūrskolā.
M. Ošmucnieks ir vadījis daudzus bu-

riniekus
— "Vilhelms*, "Kārlis", "Bang-

pūtis" v.c. Pamazām iekrājot naudu,
viņš kļuva par burinieka "Delfīns"
līdzīpašnieku, Uguņos uzcēla mājas
Bīlas.

Lielo priekšmetu un ziņu klāstu

komandējumu laikā Kurzemē muzeja
darbinieki ieguva tādēļ, ka ļoti at-

saucīgi bija slaveno jūrnieku un kuģu

būvētāju ģimenes locekļi. Te īpaši jā-

piemin kuģu būvmeistara Mārtiņa
Morgenšterna meita Elizabete Mor-

genšterne, kura kopā ar muzeja dar-

biniekiem strādāja vairākās ekspedī-
cijās, kā arī neliedza iespēju tiem ap-
mesties komandējumu laikā sava tēva

mājās. Deviņu vasaru darba laikā ne-

viens no kurzemniekiem par muzejam

nodotajām gleznām, mantu lādēm, fo-

togrāfijām, darbarīkiem, kuģu deta-

ļām, dokumentiemneprasīja samaksu,

tie visi dāvināti.

Viens no visvērtīgākajiem un skait-

liski vislielākajiem pēdējo gadu guvu-

miem ir tālbraucēja kapteiņa Jāņa Ja-

kobsona (1884—1964) fonds,
*

kuru

Pēteris Šņore
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muzejam uzdāvināja viņa dēls Edgars.
J. Jakobsons bija Ainažu jūrskolas ab-

solvents, vēlāk burinieka "Tēvijā 1' kap-
teinis. Viņa fondu veido vairākas fo-

togrāfijas, dokumenti, arī personiskie

priekšmeti, to skaitā sekstants, do-

kumentu maks, bārdas nazis, pen-

snejs. Uzglabājies ir arī koka trīsstū-

ris, kuru kā mācību līdzekli Ainažu

jūrskolā lietoja Jānis Jakobsons.

Ļoti tālu ceļu līdz muzejam mēroja
kādreiz slavenā latviešu tālbraucēja

kapteiņa Pētera Šņores (1860—1928)
kabatas pulkstenis. 1984. gadā Latviju

apciemoja jūras braucēju un kuģu bū-

vētāju dzimtas pārstāve tagad ASV

pilsone Margarita Šņore. Viņa vēlē-

jās, lai vīratēva zelta pulkstenis palik-
tu Dzimtenē, saglabājot piemiņu par

kapteini, kurš 21 gada vecumā ar 1.

pakāpes tālbraucēja kapteiņa diplomu
beidza Ainažu jūrskolu. No tālienes

atvestais priekšmets kļuva par muzeja

īpašumu un vienu no koka burukuģu
un to vadītāju laika lieciniekiem.

Ne mazāk interesants mūsu zemes

jūras transporta vēsturē ir pavisam
nesenais laika posms starp diviem pa-

saules kariem — ar visai ievērojamu

tvaikoņu floti un jaunu jūrnieku pa-

audzi, no kuras daudzi mācījās 1920.

gadā dibinātajā K. Valdemāra Kuģu

vadītāju un mehāniķu skolā. Līdz 60.

gadu beigām muzejs glabāja maz lie-

cību par šo laiku. Pirms 20 gadiem

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja

darbinieki sāka pulcēt Ainažu jūrsko-
las memoriālajā muzejā un vēlāk arī

Rīgā jūrniecības veterānus. Daļa no

tiem — kādreizējie K. Valdemāra jūr-
skolas absolventi [J7 Brašķis,]
Artūrs Kunstbergs, Rūdolfs Kunst-

bergs, li. Kalnājs, O. Stalts, R. Lags-

bergs, F. Fogels, A Kārkliņš, H. Leg-

zdiņš, ļA. Strubergs I— bija tie, kuri

palīdzēja muzeja darbiniekiem uzzi-

nāt daudzu citu šīs jūrskolas beidzēju
vārdus un adreses. Tā muzeja fondi

kļuva arvien bagātāki ar Latvijas Re-

publikas laika jūrnieku un tvaikoņu

Tālbraucējs kapteinis Oskars Stalts un kuģu pavārs Miķelis Bušs 1986. g.
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Jūrnieka lādes vāka iekšpuse

fotogrāfijām, dažādiem dokumentiem,

suvenīriem.

Ļoti vērtīgu ieskatu Latvijas jūras
transporta attīstībā var gūt no Friča

Fogela muzejam nodotās kolekcijas.
Liela tās daļa attiecas uz K. Valde-

māra Kuģu vadītāju un mehāniķu
skolu. Uz vairākām fotogrāfijām re-

dzami skolas pasniedzēji — priekš-
nieks Ernests KalniņS, skolotāji Miķe-
lis GrotiņS, Pauls Neimanis, KriSjānis
Freidenfelds v.c, kā arī kuģu koman-

das un tvaikoņi, uz kuriem jūrā gājis
Fricis Fogels.

Ne mazāk interesanti ir dokumen-

ti — X Valdemāra jūrskolas apliecī-
bas, izziņas, kas apstiprina darbu uz

kuģiem. Friča Fogela biogrāfija ir ļoti
sarežģīta. Pēc kara, meklējot darbu

Latvijas Valsts Jūras kuģniecībā (tā
toreiz sauca Latvijas Jūras kuģniecī-
bu), F. Fogels, tāpat kā daudzi citi K.

Valdemāra jūrskolas absolventi, izrā-

dījās nevajadzīgs. Viens no atteikuma

iemesliem bija kuģu vadītāju tautība.

1920.—1940. gada kuģniecības vēs-

tures izpētei ļoti noderēja jūrniecības

veterānu Oskara Stalta, Andreja Mi-

hailova, Edgara Zālīša, Aleksandra

Čiževska, Arvīda Ludevika, Jāņa Jun-

Buriniekumodeļi



gas, Pētera Šmita, Jāņa Dandzberga,

Jāņa Vītola, Rūdolfa Lagsberga, Jāņa
Gustsona dāvinājumi.

īpaši nozīmīgas ir to cilvēku atmi-

ņas un dāvinājumi, kuri beidza jūr-
skolu ar kuģu vadītāja diplomu un

ieguva kapteiņa vietu uz kuģa. Jau-

nākais tvaikoņa vadītājs Latvijas flotē

30. gadu 2. pusē bija Rūdolfs

Kunstbergs. Pierakstot kapteiņa dzī-

vesstāstu, kur pārsvarā dominē kuģu
nosaukumi, gadi, fakti, varēja tikai

apskaust viņa lielisko atmiņu.
Rūdolfs Kunstbergs dzimis 1905.

gadā Dundagas pagastā. Bērnību pa-

vadījis Mazirbē, kur vietējā jūrskolā

par tehnisku darbinieku strādāja tēvs.

13 gadu vecumā viņš kopā ar vietē-

jiem puikām, arī saviem brāļiem (vē-
lāk par profesionāliem jūrniekiem

kļuva arī vecākais brālis Artūrs un

jaunākais Ernests), uztaisīja laivu un

Fricis Freienbergs

sāka iet zvejā. 1921. gadā Rūdolfs aiz-

brauca uz Liepāju, lai sāktu strādāt

algotu darbu uz kuģiem. Tā kā flote

vēl bija neliela, tūlīt vietu uz kuģa
dabūt neizdevās — un bija jākļūst par

Liepājas ostas krāvēju, gaidot izde-

vību piepildīt savu vēlēšanos.

Pirmais Rūdolfa Kunstberga kuģis

bija trīsmastu gafelšoneris "Maisitis'

(būvēts 1911. gadā Kaltenē, kapteinis
no 1911. līdz 1924. gadam M. Štāls),
ieņemamais amats — jaunākais mat-

rozis. Vēlāk bija daudzi citi kuģi —

gan burinieki, gan tvaikoņi. Pirmais

kuģis, uz kura R. Kunstbergs jau atra-

dās 2. stūrmaņa amatā, bija tvaikonis

"Lettonia", uz tvaikoņa "Mars" pirmais
stūrmanis. K. Valdemāra Kuģu vadī-

tāju un mehāniķu skolas Kuģu vadī-

tāju nodaļā Rūdolfs Kunstbergs mā-

cījās no 1925. līdz 1932. gadam. Viņa
sekmes bija tikai labas un teicamas,

tādēļ ieguva rēdera Friča Grauda sti-

pendiju (kopā 500 latu, ko dalīja uz

trīs studentiem, katram 167 lati un 50

santīmu). 1932. gada 31. martā, saņe-

mot tālbraucēja kapteiņa diplomu Nr-

-547, kā labākajam tā gada Kuģu

vadītāju nodaļas absolventam ari

Rīgas Biržas komitejas balva — zelta

pulkstenis.

Jūrnieka diploms
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Pirmais jaunā kapteiņa vadītaiskuģis

1936. gadā bija Ventspils "Ausma".

Sākoties Lielajam Tēvijas karam, tvai-

konis bija Holandēremontā. No turie-

nes R. Kunstbergs kuģi nogādāja Lie-

pājā, kur tā komandēšanu pārņēma
Žanis Jurēvics, vēlāk — Voldemārs

Eraks, kurš uz kapteiņa tiltiņa bija arī

tad, kad kuģi torpedēja. Kopā ar Lie-

pājas ostiniekiem R. Kunstbergs eva-

kuējās uz Kaspijas jūru. 1942. gadā

viņu mobilizēja, un 3 gadus un 7 mēne-

šus viņš cīnījās latviešu strēlnieku divī-

zijā. Karu kapteinis beidza Latvijā, pie
Saldus. Pēc tam strādāja kuģniecībā,

brauca saņemt jaunos kuģus, bija arī

pasniedzējs un valsts eksaminācijas

komisijas priekšsēdētājs Rīgas jūr-

skolā, taču vadītkuģus vairs neizdevās.

Pēdējos gados ar jaunām ziņām un

bagātīgiem materiāliem papildināju-
šies vairāku citu kapteiņu fondi. Par

tālbraucējiem kapteiņiem P. Brašķi

Fricis Fogels

Tvaikoņa "Ausma"jūrnieki. FricisFogels — pirmais no labās
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Jānis Andrejsons

(1908—1983), E. Tomsonu (1903—

1971) un V. Eraku (1903—1942) mu-

zeja darbinieki ir vairākkārt rakstījuši

republikas presē, mazāk pieminēti

kapteiņi Fricis Freienbergs (1892—

1941) un Jānis Andrejsons (1896—

1942).

Mangaļu jūrskolas absolvents Fri-

cis Freienbergs vadījis Latvijas kuģus
"Latvis", "Miervaldis", "Katvaldis".

1941. gada 2. novembrī, vadot tvai-

koni "Katvaldis" pa Ziemeļu jūru,

kapteinis nomira. Viņa atdusas vieta

meklējama Londonā, zviedru kapos.

Kapteiņa dēls Ansis Freienbergs no

1981. gada sadarbojies ar Kuģniecības

vēstures nodaļu un nodevis tai sava

tēva foto un dokumentu kolekciju.

Ne visi kapteiņi jau no bērnība

sapņoja kļūt par jūrniekiem. Tvaiko

ņu

'

{"Bārta", "Vizma", "Auseklis'

"Imanta") kapteinis Jānis Andrejsons

gribēja kļūt par ārstu, bet, neizturējis

eksāmenus Petrogradas medicīnas m

stitūtā, iestājās Mangaļu jūrskolā, te

absolvēja 1. pasaules kara laikā Ros

tovā pie Donas, uz kurieni skola bija

evakuēta. Lielā Tēvijas kara sākuma"

viņš kopā ar Latvijas floti devās uz

Ļeņingradu, kur blokādes laikā mira

1984. gadā materiālus par savu brāli

muzejam dāvināja Ella Andrejsone,

kura pati no 1925. līdz 1931. gadam

bija tvaikoņa "Venta" stjuarte.

Protams, jūras transportā nepietiek
tikai ar kuģi un tā kapteini, tāpēc

Kuģniecības nodaļā krājas materiāli

arī par jūrniekiem, to skaitā par kuģu

pavāriem un stjuartiem, no kuru dar-

ba lielā mērā atkarīga komandas paš-

sajūta un garastāvoklis.

Ļoti interesants sarunu, biedrs bija
koks Mihails Bušs (1912—1987). Vi-

ņa tēvs un vecaistēvs arī bijuši kuģu

pavāri. 16 gadu vecumā, meklējot ro-

mantiku, viņš slepus uzsāka braucienu

uz tvaikoņa "Līdums". Līdzi nelegā-

lajam pasažierim bijis kukulis maizes

un siļķes. Slāpes piespiedušas parā-
dīties atklātībā, un Dinkerkā viņš ticis

izsēdināts. Svešajā pilsētā nācās mek-

lēt darbu — un viņš par trīs frankiem

dienā sāka strādāt krodziņā par trau

ku novācēju. Pēc gada uzkāpa uz

beļģu kuģa par misiņu. M. Buša pif
mais Latvijas kuģis bija "Tālvaldis'

vēlāk — koka un stjuarta pienākum
uz kuģiem "Spīdola", "Imanta", "Lai

vis", "Laimdota". Viņš 1939. gadā bij:

komandā, kas brauca uz Amsterdami

pieņemt motorkugi "Hercogs Jēkabs'

Pirms Lielā Tēvijas kara kuģis "Velta
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Karakuģa "Virsaitis" sudraba modelis

bija pēdējais Mihailam Busam. Viņa
turpmākās pavāra gaitas saistījās ar

krastu.

Pašlaik, pieaugot sabiedrības de-

mokratizācijas procesam, arvien bie-

žāk pieminam tos jūrniekus un jūr-
niecības speciālistus, kuru dzīve no-

slēdzās pāragri un netaisni. Būsim pa-

teicīgi katram, kas palīdzēs muzeja
darbiniekiem vairāk uzzināt par jūr-
nieku likteņiem Lielā Tēvijas kara ga-

dos, 1941. un 1949. gadā.
Tiem, kas zina Latvijas kuģniecību,

noteikti pazīstams Voldemāra Šmul-
dera (1890—1942) vārds. Par viņa tra-

ģisko likteni uzzinājām no kuģubūves
inženiera meitas Dainas Ģērķes un

dēla Modra Šmuldera. Voldemārs

Smulders dzimis Jelgavā, mācījies Jel-

gavas reālskolā, inženiera specialitāti
ieguva 1917. gadā Petrogradas Poli-

tehniskajā institūtā. Divus gadus vē-

lāk viņš palīdzēja gatavot floti cīņai

pret Bermontu. 20. gados V. Šmulders

piedalījās Rīgas ostas ledlauža "Kriš-

jānis Valdemārs" projektēšanas darbos

un būvē Anglijā. Par šo notikumu

muzejs glabā ļoti interesantu albumu,

kurā fiksēts būvdarbu sākums, to no-

rise, pabeigšana, izmēģinājuma reisi.

Vairākās grupu fotogrāfijās inženiera

bērni pazina tēvu. Vēlākajos gados

Ledlauža "Krišjānis Valdemārs" modelis
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Rūdolfs Kunstbergs (pa kreisi) ar brāli Ernestu Rīgas vēstures unkuģniecības muzejā

Voldemārs Šmulders strādāja Jūrnie-

cības departamentā par kuģubūves in-

ženieri un X Valdemāra Kuģu va-

dītāju un mehāniķu skolā par sko-

lotāju, bija autors vairākiem rakstiem

un mācību grāmatām par kuģubūvi.
V. Šmuldera darbs "Kuģu būve", kura

eksemplārs glabājas arī Kuģniecības
vēstures nodaļas fondos, ir vienīgā
mācību grāmata latviešu valodā par šo

tēmu.

30. gadu vidū viņš bija Rīgas pil-
sētas tehnikuma direktors, bet no 30.

gadu beigām — Satiksmes pārvaldes

priekšnieks, kura kompetencē bija ne

vien tramvaju un autobusu, bet arī

pilsētas robežās kursējošo kuģīšu sa-

tiksme. Darba jautājumos viņam bieži

nācās izbraukt uz ārzemēm — Šveici,
Angliju v.c. Inženieris daudz strādāja

pilsētas transporta modernizācijā, gri-

bēja ieviest Rīgā trolejbusu satiksmi.

1940. gada vasarā viņu iecēla par biju-

šās Cepa kuģubūves un remonta rūp-

nīcas direktoru. Lai apgūtu Padomju

Savienības fabriku darbības pieredzi,
V. Šmulderu sūtīja komandējumā uz

Maskavu. Labi pazīstot ārzemju uzņē-

mumu darbu un atskaitē pēc atgrie-
šanās Rīgā salīdzinot to ar Maskavā

redzēto, inženieris norādīja uz, viņa-

prāt, konstatētajiem trūkumiem. Ģi-

mene domā, ka tieši tas izšķīra Vol-

demāra Šmuldera turpmāko likteni.

1941. gada 14. jūnijā viņu kopā ar

sievu un trim bērniem (12 un 9 gadus

vecajām meitām un viengadīgo dēlu)

apcietināja. Vecākais dēls, kuram bija
14 gadu, atradās laukos, lai mācītos

amatu. Apcietinātos Šmulderus, tāpat
kā daudzus citus, nogādāja Šķirotavas
stacijā, kur tēvu no ģimenes šķīra.
Sievu ar bērniem aizveda līdz Novo-

sibirskai un tālāk pa Obu un tās pie-
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sādžu. V. Šmuldera dzīvesbiedre mira

bada nāvē 1943. gada janvāri. Domā-

jams, ka pats inženieris tika izsūtīts uz

Soļikamsku. Uz bērnu pieprasījumu
par tēva likteni pienāca atbilde, ka

viņš 1942. gadā nošauts.

Ne viens vien latviešu jūrnieks cieta

par to, ka kara laikā atradies okupētajā

teritorijā, strādājis ostā vai uz ārvalsts

kuģa. Pēdējā laikā saņemti materiāli

par vairākiem šādiemcilvēkiem, no ku-

riem īpaši interesanti fondi veidojās
par Aleksandru Strubergu (1907 —

1985) un Emīlu Ginteru (1914 —

1982).

Latvijas Kuģniecības vēstures noda-

ļā glabājas apmēram divdesmittūkstoš

materiālu — stāstījumu un aprakstu
par cilvēku un kuģu likteņiem, ostām,

navigācijas zīmēm un daudzāmcitām ar

jūru un kuģniecību saistītām tēmām.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja

Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas
darbinieki cer, ka jūrlietām veltītā ga-

dagrāmata būs regulārs izdevums, un

sola šīs grāmatas lasītājiem stāstīt par

interesantākajiem jaunieguvumiem,

Voldemārs Šmulders

kas liecinās gan par Latvijas jūras

transporta attīstību, gan par cilvēku

likteņiem, kas savu dzīvi veltījuši jūrai.

Ilze Bernsone

Rīgas krastmala ar gadsimtu miju
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JUBILEJAS REIZĒ

VECOS JŪRNIEKUS —

SIMTGADNIEKUS ATCEROTIES

JĀNIS ADATIŅŠ — dzimis 1889.

gadā Sunākstē. Uz kuģiem sācis

braukt 20 gadu vecumā. Beidzis Baku

jūrskolu 1920. gadā. Daudzus gadus
braucis par stūrmani un pedagogu uz

K. Valdemāra jūrskolas mācību kuģa
"Jūrnieks". 1930.—1936. gadā strādājis

par skolotāju Liepājas navigācijas
skolā. Pēc tam līdz 1951. gadam veica

Liepājas bākas uzrauga pienākumus,

vienlaicīgi bija pasniedzējs Liepājas

zvejniecības skolā. Miris 1970. gadā

Latvijā.

SANDERS BIRKENBERGS — dzi-

mis 1890. gadā Talsu apriņķa Uguņ-
ciemā. Jaunības dienās braucis uz kur-

zemnieku buriniekiem "Rudens",

"Pauls", "Brālis", "Kalps", "Martin

Gust", "Sveiks". Absolvējis 1911. gadā

Ventspils jūrskolu. 1. pasaules kara

laikā — dienests uz Krievijas Melnās

jūras transporta flotes tvaikoņa par

stūrmani. Latvijā atgriezies 1925. ga-

dā. Pēc tam 20.—30. gados braucis uz

tvaikoņiem "Maiga", "Konsuls",

"P.Dannebergs", "Balva". Miris 1974.

gadā Latvijā.

PAULIS CĪRULIS — dzimis 1889.

gadā Cesvainē, beidzis 1912. gadā

Mangaļu jūrskolu. Jūrnieka gaitas sā-

cis 1908. gadā uz burinieka "Honoria".

No 1909. līdz 1920. gadam braucis pai

stūrmani uz burukuģa "Georg", tvai-

koņiem "Dago", "TunaholnC. 30. gados

bijis kapteinis uz tvaikoņiem "Spī-

dola", "Velta", "Biruta". Miris 1971

gadā Latvijā.

NIKOLAJS CUGHAUSS — dzimis

1889. gadā Rīgā. Absolvējis Rīgas tāl-

braucēju jūrskolu 1912. gadā. 1. pa

saules kara laikā — dienests uz Krie-

vijas Kara flotes kuģiem Baltijas jūrā.

Kopumā braucis jūrā vairāk nekā 30

gadu. Gājis bojā 1936. gada 26. ok-

tobrī, kad viņa vadītais tvaikonis "He-

lēna Faulbaums" tika sadragāts uz

klintīm Skotijas piekrastē. Pārvests uz

Latviju un apglabāts Rīgā.

HERMANIS DZIRNUPS — dzimis

1890. gadā Burtnieku pagastā. 1912.

gadā pabeidzis Ainažu jūrskolu. 1. pa-

saules kara laikā braucis uz kuģiem

Krievijas ziemeļos, 1917. gada rudeni

atgriezies Latvijā. Bijis par kapteini uz

Latvijas Republikas tirdzniecības

flotes tvaikoņiem "Imanta", "Marga-
rete" un "Spīdola". Miris 1976. gadā

Latvijā.

KRISTAPS FERSTERS — dzimis

1889. gadā Saldū. Jaunības gados

braucis uz kurzemnieku tāljūras buri-
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nieka "Brihnums". Absolvējis 1913.

gadā Rīgas tālbraucēju jūrskolu. Bijis

par kapteini uz burukuģa "Anna"

1921.—1922. gadā, vēlāk — uz tvai-

koņiem "Emma", "Livonia", "Prima",

"Latvis". 30. gados strādāja Rīgas ostā.

Miris 1977. gadā Zviedrijā.

NIKOLAJS GRĪNIŅŠ — dzimis

1889. gadā Ventspilī, kur pirms
1. pasaules kara beidzis jūrskolu. Bijis
stūrmanis uz burinieka "Tēvija", kad

tas, ejot ar asfalta kravu no Trinidadas

uz Kārdifu, gāja bojā 1923. gadā Liel-

britānijas piekrastē. Vadījis tvaikoņus
"Katvaldis" 1931.—1934., "Regent"
1934.—1936. gadā, "Abgara" 1939.—

1942. gadā. Miris 1981. gadā ASV.

RŪDOLFS HEILS — dzimis 1890.

gadā Sakas pagastā. 16 gadu vecumā

sācis braukt uz Pāvilostas burinie-

kiem. Absolvējis 1913. gadā Liepājas
jūrskolu un devies uz Tālajiem Aus-

trumiem — braucis par stūrmani uz

Krievijas tvaikoņa "Georgij" līnijā
Vladivostoka—Odesa. Vadījis Ķīnas

tvaikoņus "Hwatai", "Foosunģ" v.c.

Atgriezies 1934. gadā Latvijā. Bijis
stūrmanis uz tvaikoņa "Everene", kad

to 1940. gada janvārī Lielbritānijas

piekrastē torpedēja vācu zemūdene.

Miris 1972. gadā Latvijā.

JĀNIS KAIJAKS — dzimis 1890. ga-

dā Bolderājā. 1910. gadā beidzis Man-

gaļu jūrskolu. Pirms 1. pasaules kara

bijis matrozis un stūrmanis uz buri-

niekiem "Fuchs", "Amalie", tvaikoņiem
"Rjurik", "Oļeg", "Olga", "General

Radecky" v.c. Brīvības cīņu laikā 1919.

gadā dienējis Latvijas Kara flotilē.

Strādājis par Rīgas ostas loci no 1927.

gada līdz 1953. gadam. Miris 1954.

gadā Latvijā.

KĀRLIS KAKTIŅŠ — dzimis 1889.

gadā Mazsalacā. 1913. gadā absolvējis

Mangaļu jūrskolu. Braucis par kap-
teini uz tvaikoņiem "Imanta" 1929.—

1931. gadā, "Valdona" 1934. gadā,

"Ārija" 1934.—1936. gadā. Miris 1936.

gadā Latvijā.

Rūdolfs Heils (pirmais no labās) uz Ķīnas tvaikoņa "Foosung"
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ALEKSANDRSMALVESS— dzimis

1889.gadā Alūksnes pagastā. Mācījies

Mangaļu jūrskolā, 1938. gadā beidzis

Latvijas Universitāti Jūrā braucis no

15 gadiem, ar barkentīnu "Pittan" bijis
Trinidadā un Dienvidamerikā. Cīnījies
pret Bermonta armiju — 7. Siguldas

kājnieku pulka rotas komandieris. Pēc

tam strādājis Jūrniecības departamen-
tā. Aizvests 1941. gada 14. jūnijā uz

Sibīriju, kur gājis bojā.

KĀRLIS MASITIS — dzimis 1890.

gadā Igaunijā, Jeru pagastā. Absol-

vējis Mangaļu jūrskolu. 1. pasaules
kara laikā strādājis par loci Somijā.

Dienējis 1919. gadā uz tvaikoņa "Sara-

tov", ar kuru no Liepājas uz Rīgu veda

Latvijas Republikas valdību. Bijis

tvaikoņa "Tālvaldis" 1934.—1935.

gadā un zemessūcēja "Zemgale"
1935.—1936. gadā kapteinis. No 1939.

līdz 1940. gadam veicis Liepājas ostas

kapteiņa pienākumus. Tālākais likte-

nis nav zināms.

VOLDEMĀRS ORLE — dzimi r

1889. gadā Mazzalves pagastā. 1911 1

gadā beidzis Mangaļu jūrskolu. 1. pa r

saules kara laikā braucis uz Krievija! [

kuģiem Kaspijas jūrā. Kapteinis m l

Jūrniecības departamenta tvaikoņi '

"Hidrografs" 1927.—1940. gadā. 19€ i

gadā iecelts par Rīgas ostas loču ko- i

mandieri. Miris 1970. gadā ASV. '

ALFRĒDS POMMERS — dzimt

1890. gadā Lielsalacā. Kapteinis vi

vienlaicīgi rēderis 1931. gadā uz vid-

zemnieku trīsmastu burinieka "Vilnis'

kurš bija viens no pēdējiem latvieši

tāljūru burukuģiem. Miris 1939. gadi

Latvijā.

VOLDEMĀRS ŠMULDERS — dzi

mis 1890. gadā Kalnciemā, 1941. gada
14. jūnijā aizvests uz Sibīriju, kur gāji;

bojā (sk. L Bernsones publikāciju).

Jānis Hartmanis

AINAŽU JŪRSKOLAI —125

Ainažu jūrskolas dibināšanas ne-

pieciešamības izpratnes labad jāielū-

kojas apstākļos, kādos 19. gadsimta
vidū veidojās latviešu kuģniecība.

19. gadsimta vidū, pieaugot preču

pārvadājumiem, palielinājās Baltijas
ostu nozīme, kā arī tika veicināta

Krievijas impērijas tirdzniecības flotes

"Skolas vajaga tādēļ, lai mūsu tēvuzeM

ceļas godā un kuplumā pasaulē."

Krišjānis Valdēm®

attīstība un plaša kuģu būvniecība

Latvijas un Igaunijas piekrastē. Vid

zemes jūrmalā par lielāko kuģubūves
centru kļuva Ainaži. Vēstures avota1
rodamas šādas ziņas: "Ap 1860. gadu
daži kroņa pagasta zvejnieki sāk2
būvēt kroņa jūrmalā lielākas laivas,

galvenā kārtā ap Ainažiem. Tās at
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meta labu peļņu un pašķīra ceļu lie-

lākiem uzņēmumiem uz jūras. Ainaž-

nieki sāka būvēt divmastu un ap 1870.

gadu jau trīsmastu buriniekus. Bez

kāda līguma, uz norunas pamata jūr-
malnieki ieguldīja kuģu būvē brīvo

naudu, un, ja tās pietrūka, dalībnieki

griezās pie radiem, lai tie pabalstītu

uzņēmumu. Šāda kopdarbība deva ie-

spēju vienā reizē būvēt 3 līdz 4 prāvus
buriniekus. Visiem šiem pasākumiem
sekoja kāda idejiski un materiāli vēl

plašāka ierosme mūsu kuģniecībā, kas

dibinājās uz šādiem pamatiem: 1) sav-

starpēju uzticību, 2) plašāku aprindu
materiālu līdzdalību kuģniecības uz-

ņēmumā — rēderejā, 3) kuģu būvē-

šanu mūsu jūrmalā, kur būvkoki bija
vislētāki..."

Piekrastes iedzīvotāji ar saviem bu-

rukuģiem uzturēja satiksmi starp Rī-

gu un Pēterpili. Tā kā šie braucieni

bija ienesīgi, daži jūrmalnieki kļuva

turīgi. Viņi sāka iegādāties lielākus

kuģus un braukt ar tiem tālāk atklātā

jūrā, bet izrādījās, ka ar vietējos brau-

cienos iegūto pieredzi vairs nepietiek.
Radās nepieciešamība pēc izglītotiem
kuģu vadītājiem.

Tolaik pastāvošās jūrskolas Pēter-

burgā, Hersonā, Kronštatē, Rīgā un

Liepājā nespēja nodrošināt pieprasī-
jumu pēc kvalificētiem jūrnieku kad-

riem. Tās bija dārgas, ar ilgu mācību

laiku un niecīgu praktisko rezultātu.
Šo nenormālo situāciju novērtēja

arī pirmie akadēmiski izglītotie lat-

vieši. levērojamākais no viņiem —

Krišjānis Valdemārs teorētiski nopa-

matoja un praktiski pierādīja jauna
llpa jūrskolu nepieciešamību.

15' i
Sams M. Latviešu senā jūrniecība.— R.,

I 45.,46.1pp

Jau 1857. gadā iznāca viņa vācu

valodā sarakstītais darbs "Par latviešu

un igauņu piesaistīšanu jūrniecībai",

par kuru viņš vēlāk rakstīja: "... Es

pazinu toreizējās jūrskolas Liepājā un

Rīgā un šajā grāmatiņā izsacīju do-

mas, ka vajadzētu visā Baltijas jūr-
malā dibināt 10 vai 20 jūrskolas lat-

viešu un igauņu zvejniekiem un kabo-

tāžniekiem. Man likās, ka priekš tam

vajadzēs nedaudz kroņa naudas lī-

dzekļu un ka labums no tādām jūr-
skolām Krievijas tautsaimniecības zi-

ņā būs īsti liels. Tuvāk iepazinies ar

oficiāliem rakstiem, es pārliecinājos,
ka rūpēties par šo lielo ļaužu pulku

(jūrniekiem) visur pie mums atzīst

par lieku darbu. Cik mazas manas

zināšanas arī nebija pirmajā laikā par

jūrniecības lietām, bet jau toreiz man

bija zināms, ka no šī lielā ļaužu pulka

izglītības atkarājās visas veiksmes uz

jūras un ka tikai tālab Āzijas un Āf-

rikas tautām nevar būt tirdzniecības

flote priekš tālām braukšanām, ka tās

nav izglītotas."
2

1860. un 1861. gadā K. Valdemārs

apceļoja Baltijas jūras piekrasti, iz-

zinot kuģniecības attīstīšanas iespējas.
Pārskatos par šiem braucieniem

Krievijas jūrniecības augstākajam re-

soram K. Valdemārs ierosināja or-

ganizēt jūrskolas piejūras zvejnieku
ciemos un tirdzniecības flotei ne-

pieciešamos speciālistus sagatavot no

zvejnieku un zemnieku vidus.

Diemžēl praktisku atbalstu savu ie-

ceru realizēšanai K. Valdemārs nesa-

ņēma. Baltvācu muižniecība asi no-

stājās pret "zemnieku skolām", aizbil-

2
K. Valdemāra domas par jūrskolām un

kuģniecību. — Baltijas jūrnieku kalendārs. — R.,
1905.—9.—11.1pp.
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Juris Veide AndrejsVeide

dinoties, ka Šādās skolās negribēšot
strādāt kvalificēti pasniedzēji un jūr-
nieku sagatavošanas līmenis būšot

zems, jo latvieši esot "bauri" un vi-

ņiem labāk palikt pie zemes.

1864. gada pavasarī pie K. Val-

demāra Pēterburgā ieradās vairāki Ai-

nažu piekrastes kuģu īpašnieki un sa-

ziedoja līdzekļus pirmās latviešu jūr-
skolas atvēršanai Ainažos. Par to K.

Valdemārs vēlāk rakstīja: "Ja pareizi
grib apspriest lietu, tad katrā ziņā
jāatzīst, ka Ainažu jūrskolai ir liels

svars priekš visas Krievijas, tālab ka

bez Ainažiem, 1867. gada 27. jūnija
jūrskolu likuma nemaz nebūtu. Mani

literārie, teorētiskie izskaidrojumi
vien (sākot ar 1856. g.) nebūtu va-

rējuši pārliecināt valdību par lietas

nopietnību, ja nebūtu varēts aprādīt
panākumus ar faktiem. Naudas II-

dzekļus priekš tik "pārlieku savāda"

izmēģinājuma nedabūju. Baltijas aug-

stākās aprindas nosodīja pat šo ideju.
Ko lai dara? Bez manis nevienam ci-

tam nevajadzēja tik "pārlieku savāda*

izmēģinājuma (Ainažos). Man kabatā

patiesi nebija naudas priekš izmēģi-
nājuma (..)

.. Beidzot, pēc 4 gadu
ilgām pārrunām, notika maza naudas

sazīmēšana manā dzīvokli uz Vasilija
salas no Ainažiem un citiem Vidze-

mes kabotāžniekiem. Šie kabotāžnieki

glāba jau gandrīz bojā ejošo lietu.

Protams, naudas sazīmētāj i — zem-

nieki paši nemaz neticēja uz jūrskolas
sekmēm, tie darīja to tikai man par

patikšanu..."
3

3
K. Valdemāra domas par jūrskolām v"

kuģniecību. —Baltijas jūrnieku kalendārs. —%
1905. —21.—23. Ipp.
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Jānis Miķelsons

Par X Valdemāra un Ainažu pie-
krastes kuģu īpašnieku zemnieku

Jāņa Miķelsona, Jura, Andreja un

Otto Veides, Dāvida Martinsona,

Friča Treija, Otto Dreimaņa, Jāņa
Priedes, Gusta Lielmeža un citu

saziedotiem līdzekļiem 1864. gada 23.

novembrī Ainažos atvēra jūrskolu. Šie
viri bija pamata licēji jauna tipa
jūrskolai, K. Valdemārs par viņiem
teicis: "Šīs ir personas, kuru vārdus

nebūs aizmirst, tādēļ ka bez viņu
parakstiem jūrskolas nebūtu varēts

nodibināt priekš zemniekiem.."
4

Ainažu jūrskola Jura Veides sai-

mes ēkā darbu sāka ar četriem au-

dzēkņiem kā pirmās jeb zemākās ka-

tegorijas jūrskola ar vienu sagatavo-

4
Balss" Tirdzniecības un kuģniecības

pielikums.
— 1899.

— Nr. 5.

sanas un vienu speciālo klasi. Tā bija
tautskolas tipa mācību iestāde, tikai

ar plašāku ievirzi speciālajos priekš-

metos. Pamatojoties uz Ainažu jūr-
skolas pirmo audzēkņu sekmīgi kārto-

tiem eksāmeniem Rīgas jūrskolā, kas

pierādīja Ainažu skolas darba efek-

tivitāti, K. Valdemāram izdevās pa-

nākt, ka Valsts Padome izdeva likumu

par jaunas jūrskolas sistēmas dibinā-

šanu Krievijas impērijā. 1876. gada
27. jūnija likums noteica, ka mācībām

jauna tipa jūrskolās jānotiek bez mak-

sas, dzimtajā valodā un tās var ap-
meklēt visi, kas vēlas iegūt speciālās
zināšanas jūras kuģniecībā. Tātad šīm

skolām nebija ne vecuma, ne izglītības

cenza.

Palielinoties Ainažu jūrskolas au-

dzēkņu skaitam, 1868. gada jūrnieku

sapulcē nosprieda, ka nepieciešams

jauns jūrskolas nams, jo vecais saimes

namiņš nevarēja uzņemt vairāk par 15

skolniekiem. Līdzekļus ēkas celtnie-

cībai vietējie kuģu un laivu īpašnieki
nolēmasaziedot, maksājot 10 kapeiku

no katra pārdotā lāsta (tilpuma mēr-

vienība = 5,663 m 3), kamēr sakrāsies

vajadzīgais kapitāls. Lai celtniecības

gaitu paātrinātu, vajadzīgo summu

bez procentiem aizdeva J.Veide un

J.Miķelsons. Jaunajā ēkā skola darbu

sāka 1870. gadā. Šajā gadā Ainažu

jūrskolai tika piešķirta otrā katego-

rija, bet 1880. gadā tā kļuva par trešās

jeb augstākās kategorijas jūrskolu ar

tiesībām sagatavot tālbraucēju kuģu

vadītājus.
Sagatavošanas klasē audzēkņi guva

vispārējās elementārās zināšanas

dzimtajā valodā, krievu valodā,

aritmētikā, ģeogrāfijā un rasēšanā.

Pirmajā speciālajā klasē, kuru bei-

dzot jūrskolnieki ieguva kabotāžas
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stūrmaņa tiesības, vēl bija speciālie

priekšmeti ģeometrija, fizika, trigono-

metrija, navigācija, kuģu uzbūve, jūras

kuģniecības tiesības un likumi, angļu

valoda un pirmās medicīniskās palī-

dzības sniegšana.

Otrajā speciālajā klasē, kuru bei-

dzot ieguva tālbraucēja stūrmaņa tie-

sības, bez iepriekš minētā kursa daudz

uzmanības tika veltīts praktiskajām
nodarbībām jūras astronomijā.

Pēc trešās speciālās klases beigša-

nas ieguva tālbraucēja kapteiņa kvali-

fikāciju. Mācību programmā bija pa-

redzēti visi iepriekšējie priekšmeti, ti-

kai vairāk stundu atvēlēja speciāla-

jiem priekšmetiem un praktiskajām
nodarbībām.

Ainažu jūrskola izveidojās par lie-

lāko un populārāko skolu jaunajā sis-

tēmā. Tās skolnieku skaits ar katru

gadu pieauga. Piemēram, jūrskolas

priekšnieks K. Dāls 1885./86. mācību

gadā darba atskaitē uzrādījis, ka au-

dzēkņu kopskaits šajā mācību gadā

jau ir 105 cilvēki, no tiem tālbraucēju

kapteiņu klasē mācījušies 7, tāl-

braucēju stūrmaņu klasē — 42, bet

kabotāžas stūrmaņu klasē — 56 au-

dzēkņi. Pēc nacionālā sastāva — 70

latviešu un 35 igauņi, pēc vecuma —

43 audzēkņi bijuši no 18 līdz 20

gadiem, pārējie 62 audzēkņi vecāki.
5

Skolas materiālā bāze bija trūcīga,

jo valdība trešās kategorijas jūrsko-
lām piešķīra niecīgus līdzekļus. Kaut

arī Ainažu jūrniecības veicināšanas

biedrība, pagasta valde un burukuģu

īpašnieki sniedza materiālu atbalstu,

tomēr ar to ne vienmēr varēja rēķi-
nāties. Skolas darbu traucēja arī mā-

cību burukuģu trūkums. Jūrskolas au-

5
Latvijas PSR CVVA, 6130,a. I, 1. 8.

dzēkņi praktizējās uz vietējo kujļ-

īpašnieku buriniekiem, slēdza ar tiem

līgumus par dažādiem tirdzniecības

reisiem. Diemžēl šāda navigācijas

prakse kavēja audzēkņu laicīgu iera-

šanos skolā. Tā 1885. gada 1. no-

vembrī skolnieku kopskaits bija 17,

novembra beigās — 50, decembrī sa-

nāca jau 87 audzēkņi, bet 1886. gada

janvārī tika uzņemti vēl 18 mācīties

gribētāji.
Lai gan bija šādas grūtības, Ainažu

jūrskolai bija liela bibliotēka, kurā jau
1887. gadā glabājās 258 dažāda no-

saukuma grāmatas, 914 dažādi mācību

līdzekļi, 3 globusi, 62 jūras kartes, 505

modeļi un rasējumi.
Skolas attīstību sekmēja progress

eksaminēšanas sistēmā. No 1875. gada

audzēkņiem eksāmenus kārtot vairs

nebija jābrauc uz Rīgas jūrskolu, kur

tie notika vācu valodā, bet varēja ek-

saminēties Pērnavā latviešu vai igau-

ņu valodā. Līdz ar to pieauga skol-

nieku skaits, kuri vēlējās iegūt tāl-

braucēju kuģu vadītāja diplomu.
Skolnieku skaita pieaugums radīja

nepieciešamību pēc vēl plašākas sko-

las ēkas. 1902. gada 20. maijā Ķei-
zariskās Jūrniecības biedrības Ainažu

nodaļas vispārējā sapulcē tika no-

lemts celt jaunu divstāvu skolas namu

uz J. Veides dāvinātā gruntsgabala.
Ēkas celtniecību pabeidza 1902. gada
22. novembrī. Šajā gadā pēc Finansu

ministrijas nolikuma notika jūrskolu
reorganizācija, jo pēc 1867. gada li-

kuma dibinātās jūrskolas nebija sais-

tītas ar vispārējo izglītības sistēmu un

šo skolu beigušie nebija sagatavoti, lai

iestātos augstākas pakāpes jūrskolās.
Pēc 1902. gada likuma tās tika dalītas

divklašu, trīsklašu, tālbraucienu un

tuvbraucienu jūrskolās. Lai iestātos
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K. Dāls un N. Raudseps Ainažu jūrskolas audzēkņu vidū 1891. g

Atpūtas brīdī

Ainažu jūrskolasaudzēkņi unpasniedzēji
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trīsklasīgajās jūrskolās, bija nepiecie-
šama tautskolas izglītība, audzēkņiem

bija jābūt 17 gadu veciem, ar jūras

praksi, ne mazāku par 12mēnešiem.

1902. gadā Ainažu jūrskolā atvēra

vēl trīs sagatavošanas klases, pārvēr-
šot to par sešklasīgu. Pirmās trīs saga-

tavošanas klases bija izvietotas 1870.

gadā celtajā skolas namā. Abās ēkās

kopā varēja mācīties 260 skolēnu.

Sākoties pirmajam pasaules karam,

Ainažu un Ventspils jūrskolu apvie-

noja un evakuēja uz Hersonas guber-

ņas Aļešķiem. Tur tā darbojās no

1915. iīdz 1917. gadam. Par skolas

priekšnieku strādāja K. Freidenfelds.

Mācības Ainažos sākās 1918. gadā

skolotāju J. Erharda un E. Dūņa vadī-

bā. Darbojās viena sagatavošanas kla-

se un speciālā klase. 1918./19. mācību

gadā speciālajā klasē bija 44audzēkņi,
no kuriem 30 bija igauņi, 14 latvieši.

6

Drīz mācības tika pārtrauktas audzēk-

ņu trūkuma dēļ.
20.—30. gados jūrskolas ēkā darbo-

jās Ainažu pamatskola. Diemžēl Lielā

Tēvijas kara gados ēka nodega.
Ainažu jūrskolas sekmīga darba un

popularitātes pamatā pirmkārt bija
tās pedagogu pašaizliedzīgais darbs.

Jūrskolas darba sekmes noteica skolo-

tāju prasme saprotami izskaidrot mā-

cību vielu saviem mazizglītotajiem
audzēkņiem.

Pirmais skolas priekšnieks un sko-

lotājs Kristiāns Dāls strādāja Ainažu

jūrskolā gandrīz 30 gadu no tās pirmās
dienas. Jūrnieka gaitas 1863. gadā
saveda viņu kopā ar ainažnieku J. Vei-

di, kurš uzaicināja K. Dālu strādāt

Ainažu jūrskolā. Pēc nopietnām pār-

*
Ainažu jūrskolas memoriālā muzeja fonds,

FAM-2847.

domām K. Dāls atstāja materiāli ik

drošināto jūrnieka amatu un uzņēmi

grūtos pedagoga pienākumus tolai:

vēl valdības neatzītā jūrskolā. Pēc tait

tības viņš bija zviedrs, tādēļ sākum

grūtības sagādāja latviešu valodas ne

zināšana. Tomēr, būdams kvēls jūrnie
čības patriots, viņš ne tikai divos mč

nēšos apguva latviešu valodu, bet pir
mos trīs gadus strādāja skolā bez atlī-

dzības. Ainažu jūrskolā K. Dāls pa
sniedza krievu, vācu, angļu valodu

ģeometriju, stereometriju, trigono

metriju, navigāciju, astronomiju, dali

no kuģu mehānikas kursa, jūras ko-

respondenci un grāmatvedību.
1865. un 1866. gada vasaras mēne

šos ar Ainažos būvēto gafelšoner
"Katarina" K. Dāls apceļoja vairākas

Rietumeiropas ostas, tā pierādīdams
Vidzemes jūrmalas piekrastē zemnie

ku būvēto burukuģu piemērotību U

liem jūras braucieniem.

K. Dāla spējas novērtēja K. Vai

demārs. Jau 1872. gadā viņš rakstīja
K. Dālam: "Jūs esat darbībā prieki
vispārīga laba tīrais paraugs, bez kura

palīdzības jūrskolu projekts Krievijai
laikam pavisam būtu palicis ne

realizēts."

Plašu atbalsi Krievijā, arīdzan Rie

tumeiropā guva Ainažu jūrskolotāju
K. Dāla un N. Raudsepa vadītās eks

pedīcijas uz Obas grīvu 1876. un 1877

gadā. No 1870. gada par jūrskolotāju
bet no 1893. līdz 1915. gadam pa'
Ainažu jūrskolas priekšnieku strādāja
šīs skolas absolvents kapteinis Niko-

lajs Raudseps. Viņš pasniedza algeb

ru, astronomiju, jūras karšu uzbūvi un

izmantošanu, Krievijas un starptau
tiskās likumtiesības, kuģu vadīšanu.

1880. gadā K. Dālam un N. Raud

sepam pievienojās Jūlijs Erhards, kas



pasniedza aritmētiku, rasēšanu, ģeo-

metriju, jūras krastu ģeogrāfiju.

Augot skolas popularitātei un skol-

nieku skaitam, papildinājās skolotāju
kolektīvs. No 1898. gada skolā sāka

strādāt J. Raudseps, G. Kasks, no

1902. gada — E. Dūnis, J. Burga,

Valters, vēlāk — N. Raudseps
(jaunākais).

Ainažu jūrskola devusi nozīmīgu
ieguldījumu Krievijas impērijas kuģ-
niecības uzplaukuma veicināšanā. Šīs

skolas vēsturē rodami daudzi unikāli

fakti. Tā Ainažu jūrskolu absolvēju-
šais Pēteris Šņore 1886. gadā ar Lie-

pupē būvēto burinieku "Rota" sasnie-

dza Amerikas krastus. Jūrskolnieks

Jānis Zielemans, braukdams uz buru-

kuģiem līnijā Eiropa—Amerika, uz-

stādīja pirmo ātruma rekordu, šķēr-
sojot Atlantijas okeānu 12 dienās.

1900. gadā šoneris "AnnaAlwine" kap-
teiņa Mārtiņa Lielkalna vadībā 18

dienu vilcis norvēģu barku "Ellen" līdz

Londonai. Tas bijis rets gadījums pa-

saules burukuģu vēsturē, kad buri-

nieks bez mehāniskā dzinēja vilcis

divreiz lielāku kuģi. Ainažnieki to

spēja!
Ainažu jūrskola bija pirmā aroda

skola Vidzemes jūrmalā. No 1867./68.
līdz 1897./98. mācību gadam skolu ap-

meklēja 2261 audzēknis, diplomu
ieguva 741 jūrnieks. Samērā nelielais

diplomandu skaits izskaidrojams ar

prāvo brīvklausītāju daudzumu, kuri

skolu apmeklēja tikai praktisko iema-

ņu pilnīgošanai, teorijas apguvei. Visā

Ainažu jūrskolas darbības laikā tā sa-

gatavoja vairāk nekā tūkstoti dip-
lomētu kuģu kapteiņu un stūrmaņu

Krievijas tirdzniecības flotei.

Skolai bija nepārvērtējami liela no-

zīme latviešu jūras braucēju izglīto-
šanā. Tā palīdzēja celt zemnieku un

jūrnieku vispārējo kultūras un izglī-
tības līmeni. Pirmo Ainažu jūrskol-
nieku aizdegtā uguns šodien gudri un

lietpratīgi jānes jaunajiem latviešu

jūrniekiem! Ir jāapzinās, ka tikai paši
latvieši spēs turpināt savu tēvu un

vectēvu jūrābraukšanas tradīcijas!
Mūsu vietā to neviens cits nedarīs!

1969. gada 20. jūlijā atvērtais Ai-

nažu jūrskolas memoriālais muzejs

kļuvis par kultūrizglītības centru visā

Vidzemes jūrmalā. Te allaž tiek gai-
dīti ne vien mūsu kuģniecības un zvej-
niecības veterāni, bet jo īpaši skolu

jaunatne — latviešu jūrniecības nā-

kotne. Vislabākā velte Ainažu jūr-
skolas jubilejā būs jauniešu apziņa un

vēlme turpināt Latvijas jūrābraukša-
nas tradīcijas. Turpināt IČ Valdemāra

aizsākto ceļu — cēlo veikumu

mūžībai!

Iveta Brante
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KRISTIĀNAM JOHANAM

DĀLAM —150

Kristiāna Dāla dzīve aizvadīta Bal-

tijas jūras krastos: dzimis Rēvelē (Tal-

linā) 1839. gada 7. aprīlī (pēc vecā

stila), bijis Ainažu jūrskolas pirmais
skolotājs, vēlāk — šīs skolas priekš-

nieks, pēdējos 12 mūža gadus — Lie-

pājas jūrskolas priekšnieks. Kristiāns

Dāls miris 1904. gadā un apglabāts

Liepājas Ziemeļu kapos.

Baskājainā bērnība pagājusi Rēve-

les apkaimē, igauņu zvejniekciemos,

bradājot pa akmeņaino randu, vērojot

tēva — kuģubūves meistara darbu. 14

gadu vecumā — 1853. gadā Dāls bei-

dza Rēveles apriņķa skolu, pēc tam

iestājās ģimnāzijā, bet tās pilnu kursu

nebeidza. Kā eksternis 1857. gadā Rī-

gas pilsētas maģistrāta izveidotajā

Valsts komisijā saņēma stūrmaņa dip-

lomu, bet deviņus gadus vēlāk arī tāl-

braucēja kapteiņa diplomu. 19. gad-
simta 50.—60. gados Tallinas reidā

starp baltajām burām aizvien vairāk

varēja redzēt tvaikoņus, no kuru aug-

stajiem dūmeņiem mutuļoja melni

dūmi, atstādami jūras pamalē tumšus

mākoņus. Uz tiem brauca ārzemju

jūrnieki, kuri runāja angļu, vācu,

zviedru valodā. Kaut gan šīs valodas

K. Dāls pārvaldīja, tomēr iegūt

stūrmaņa vietu uz ārzemju tvaikoņa

nebija viegli. Tāpēc darba izvēlē viņš

palika uzticīgs bērnībā gūtajiem

iespaidiem — cerību pilnajam baltās

buras aicinājumam. Gar Baltijas jūras

austrumu piekrasti izvērstā burukuģu

būve, to augošā kravnesība prasīja iz-

glītotus stūrmaņus un kapteiņus. Tas

bija laiks, kad latviešu un igauņu tau-

K. J. Dāls

tu saviļņoja atmodas centieni, kad

Krišjānis Valdemārs izstrādāja jaunu

programmu Krievijas tirdzniecības

flotes kadru sagatavošanā un aicināja

stūri nodot pirmām kārtām nabadzī-

gajiem lauku zēniem.

Ar praktiskiem darbiem K. Val-

demāra aicinājumam atsaucās ainaž-

nieki, dibinot tur pirmo jaunā tipa

jūrskolu. Par pirmo un sākumā vienī-

go tās skolotāju uzaicināja K. Dālu

Darba gaitā viņš izveidoja to par lielā-

ko un rezultatīvāko jūrskolu Krievijas

impērijā, kuru beidzis vairāk neka"

1000 diplomētu kapteiņu un stūrma-

ņu. K.Dāla bijušie skolnieki 19. gad-
simta otrajā pusē un 20. gadsimta sā-
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kumā ar panākumiem vadīja Krievijas
tirdzniecības flotes kuģus ne tikai Bal-

tijas, bet arī Azovas, Kaspijas un Mel-

najā jūrā, Ziemeļu Ledus okeānā,

Klusajā okeānā un Sibīrijas upju ba-

seinos. Tērbatas mācību apgabala ku-

rators kādā no saviem ziņojumiem
rakstīja finansu ministram, ka Ainažu

jūrnieki Krievijas valsts trīskrāsaino

karogu aizveduši uz tādām pasaules
ostām kā Montevideo un citur, kur

līdz šim tas nekad nebija plīvojis...
Lai pārvarētu krīzi Liepājas jūr-

skolas darbā, kas krasi izpaudās 19.

gadsimta 90. gadu sākumā, Kurzemes

gubernators ar pavēli pārcēla K. Dālu

par Liepājas jūrskolas priekšnieku.
Pēdējos 12 mūža gadus viņš ar panā-
kumiem veica šo pienākumu. Tieši K.

Dāla darbības laikā skola sagatavoja
aptuveni 600 diplomētu stūrmaņu un

kapteiņu.
Vai K. Dāla sekmīgā darbība Krie-

vijas tirdzniecības flotes kadru sagata-
vošanā guva atzinību? Jā, guva, tikai

atbilstoši viņa sociālajai izcelsmei.

Krievijas valdība viņu apbalvoja ar Sv.

Annas 3. pakāpes, Šv. Staņislava 2. un

3. pakāpes ordeņiem. Par nevainoja-
mu darbu tēvzemes labā ar Valsts Se-

nāta 1894. gada 7. marta pavēli Nr. 34
X- Dālam piešķirta titulārā padom-
nieka rangs.

Līdz šim trūka ziņu par Kristiāna
Dāla ģimeni. Pēc arhīva dokumen-

tiem izdevies noskaidrot ģimenes sa-

stāvu otrā laulībā. Viņa sieva bijusi
Evlāgija Rāviņa. No pirmās laulības

ģimenē dzīvoja meita Marija Sofija,
dzimusi 1870. gada 22. novembrī. Ot-

rajā laulībā bija divi dēli: Alfrēds

Aleksandrs, dzimis 1876. gada 22. jū-
niJā, Fridrihs Voldemārs, dzimis 1877.

gada 8. novembrī; un meita Karina

Margarita, dzimusi 1893. gada 18. jan-
vārī. Ir ziņas, ka bijis vēl viens dēls,

bet nav zināms ne viņa vārds, ne dzim-

šanas datums. Liepājā Dālu ģimenes

kapos apglabāta meita Karina Mar-

garita un dēls Alfrēds Aleksandrs, par

pārējo ģimenes locekļu atdusas vie-

tām ziņu nav. Var gadīties, ka mūsu

vidū republikā vai ārzemēs dzīvo Kris-

tiāna Dāla bērnubērni vai mazmaz-

bērni. Varbūt kāds no viņiem, izlasījis
šīs rindas, atsauksies?

Kristiāna Dāla spilgto personību,

viņa darbīgo dzīves gājumu grūti atai-

not visā pilnībā. leskicēšu tikai dažas

epizodes, varbūt viņa darbības aug-

stākās virsotnes, kam ir paliekoša vēr-

tība Latvijas un Krievijas vēsturē.

Kristiāns Dāls, būdams pedagogs, vi-

siem spēkiem centās atmodināt tautā

snaudošos spēkus, likvidēt pazemo-

jošo kārtu privilēģiju, kas joprojām

pastāvēja starp kapteini, stūrmani un

pārējo komandu. Viņš bija tautsko-

lotājs ar izteikti demokrātiskiem au-

dzināšanas ideāliem, kurus veiksmīgi

realizēja arī praktiskajā dzīvē.

1876. gada 5. janvārī pa piesnigušo
Ainažu ceļu jūrskolas virzienā stei-

dzās pastnieks. Viņš nesa K. Dālam

sūtījumu no tālās Maskavas. Tā bija
K. Valdemāra vēstule, kuras saturs

bija līdzīgs devītā viļņa brāzmām. K.

Dāls lasīja: "Viens no Maskavas rūp-
niekiem ziedo 1000 rbļ. Obas grīvlīča

izpētes ekspedīcijai un 25 000 kuģa
būvei. Interesanti zināt, kas uzņem-
sies ekspedīcijas vadību: Ainažu lat-

vieši, Liepājas vācieši vai Arhangeļ-
skas un Pēterburgas krievi.

..
Gaidu

no Jums steidzošu atbildi.. ." Mests

izaicinājums mēroties spēkiem ar pa-

saules slavenajiem jūras braucē-

jiem — domāja K.Dāls. Viņš pieņēma
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K. J. Dāla ekspedīcijas maršruta shēma 1876. g., 1877. g.

izaicinājumu un drīz posās uz Mas-

kavu, lai iepazītos ar ekspedīcijas rī-

kotājiem un finansētājiem. 1876. gada

aprīļa sākumā K. Dāls ieradās Maska-

vā un apmetās Krievijas Jūrniecības

veicināšanas biedrības priekšsēdētāja

grāfa A. Kamarovska mājā. Galvenais

sarunu temats bija kuģa būve ekspe-

dīcijas vajadzībām, navigācijas instru-

mentu iegāde, matrožu problēma Si-

bīrijā. K. Valdemārs ieteica nelielu

šoneri būvēt Tjumeņā vai Toboļskā.
Būves organizēšanu uzticēja Sibīrijas

tirgotājam I. Ignatovam, bet darbu uz-

raudzību — I. Trofimovam. Šonera

tehnisko dokumentāciju sagatavoja K.

Dāls. Jūrnieku komandu ekspedīcijas

vajadzībām komplektēt uzņēmās I. Ig-
natovs. Tādējādi K. Dāls 1876. gada
vasaras ekspedīcijas laikā uz Obas

grlvlīci nokļuva pilnīgā minēto tirgo-

tāju finansiālajā atkarībā, kas vēlāk

nelabvēlīgi ietekmēja visu ekspedīciju.

Ekspedīcijas mērķis bija izpēti
Obas grīvllča fārvateru no Obdorsk*

(tagad Saļeharda) līdz Belijas salai

noteikt piemērotas vietas ostu ierī

košanai. 1876. gada 6. maijā K. Dal

ar savu palīgu jūrskolotāju N. Raud

sepu izbrauca no Maskavas uz Nti

ņijnovgorodu, tad ar tvaikoni pa Vol-

gu un Kamu līdz Permai. Tālāko ccļ 1

līdz Tjumeņai veica pasta kamanāsfl

17. maijā sasniedza mērķi. Viņi stei

dza sameklēt I. Ignatova kuģu būvi

tavu. Jau par gabalu upes krastā ti{
ieraudzīja svaigi krāsotu sarkanu Šo-

nera korpusu. Bet šoneris "Maskavu'

vēl nebija gatavs. Pasteidzināt darbus

K. Dāls nevarēja, jo rīcības

viņam nebija, ari darbus izrīkot nebiji

tiesīgs. Brieda konfliktsituācija ar

ģa būves uzraugu I. Trofimovu. Bij 2

jāķeras pie darba pašiem, un nedēļas

laikā būvdarbi pavirzījās uz prieki
Tikko bija atrisināta kuģa būves
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ļproblēma, tā sākās matrožu problē-

ma. Izrādījās — I. Ignatova apgal-

vojums Maskavā, ka atrast matrožus

Tjumeņā nav nekāda problēma, bija
tālu no patiesības. Beigās tomēr iz-

devās komandu sakomplektēt — un

ekspedīcija ar lielām grūtībām varēja
doties ceļā.

16. jūnijā ekspedīcija ieradās Sa-

marovskā. Šeit K. Dālu gaidīja pār-

steigums. Pēkšņi uz šonera klāja pa-

rādījās stalti eiropeiska izskata cilvē-

ki, kuri runāja vācu valodā un taujāja

pēc kapteiņa. Tas bija pasaulslavenais
vācu zoologs A. Brēms un O. Finšs ar

komandu, kuri brauca pētīt Jamalas

pussalas tundru. Viņi meklēja iespēju,
kā nokļūt līdz pussalai — Ščučjes
upes grīvai. A. Brēmam šoneris "Mas-

kava* iepatikās, un viņš lūdza K. Dā-

lam atļauju braukt ar to līdz Ščučjes
upes grīvai, kur abas ekspedīcijas šķī-
rās. Obdorskā K. Dāls salīga loci, kurš

uzņēmās vadīt šoneri līdz Nidas ra-

gam. Tālāk locis atteicās braukt, bet

atrast citu viņa vietā nebija iespēju,
tādēļ 1876. gada 20. jūlijā X Dāla

ekspedīcija devās atpakaļceļā, nesa-

sniegusi Obas grīvlīča galamērķi —

klijas salu.

Lai gan ekspedīcija tika veikta sa-

bītos apstākļos, tās darbs ir vērā

ņemams. Pie Obdorskas K. Dāls kopā
ar N. Raudsepu uzsāka Obas grīvlīča
fārvatera uzmērījumus. Mēneša laikā

ekspedīcija ievāca meteoroloģiskās zi-

ņas, ūdens un gaisa temperatūras da-

tus: aprakstīja Obas krastus, lielākos
smilšu sēkļus, salas, straumes, dabu.

Astronomiski noteica Obas grīvlīča
Vle npadsmit ģeogrāfisko punktu. īpa-
ša uzmanība tika veltīta Berjozovas
aPgabala iedzīvotājiem, to saim-

mecībai: medniecībai, zvejniecībai, arī

vietējo iedzīvotāju somu—ugru va-

lodām.

Protams, ka K. Dālu 1876. gada

ekspedīcijas rezultāti nevarēja apmie-

rināt, jau braucot mājās, viņš pieņēma
lēmumu par jaunas ekspedīcijas rīko-

šanu, bet jau pilnīgi neatkarīgi no

vietējiem Sibīrijas tirgotājiem.
1877. gada vasarā K. Dāls izbrauca

otrā ekspedīcijā uz Obas grīvlīci, bet

jau pa citu maršrutu: šoreiz Toboļska

bija jāsasniedz no Ziemeļu Ledus

okeāna puses. Šai ekspedīcijai bija ne-

pieciešams tvaikonis ar nelielu iegri-

mi, bet pietiekami izturīgs cīņai ar

ledu. K. Valdemāra sarakste ar K.

Dālu apliecina, ka tvaikoņa meklē-

šanā ekspedīcijas vajadzībām bija

iesaistījušies izcilākie tālaika Ziemeļu
Ledus okeāna pētnieki: Ā. Norden-

šelds, J. Viginss, A. Palanders v.c.

1877. gada maijā Lībekas ostā no-

pirka tvaikoni "Luiza". Šajā reizē tvai-

koņa iegāde un visi ekspedīcijas lī-

dzekļi tika uzticēti K. Dālam. 1877.

gada jūnijā K. Dāls ar N. Raudsepu,
R. Kurseinu un matrožiem Paukšēnu,

Martinsonu, Skaraini, Bahu no Aina-

žiem un Bresi, Šteinbriki, Ernsberģi,
Pfeiferi un mašīnistu Loginu no Rīgas
devās uz Lībeku, lai uzsāktu ekspe-

dīciju. Šīs ekspedīcijas mērķis: tur-

pināt iepriekšējā vasarā aizsāktos pē-

tījumus Obas grīvlīcī, noskaidrot le-

dus apstākļus Karas jūrā.

Ekspedīcija bija veiksmīga. Tvaiko-

nis "Luiza" iegāja Obas grīvlīcī un

ieradās Toboļskā. Tas bija pirmais
tvaikonis, kas no Eiropas 1877. gada

8. septembra rītā sasniedza šo tālo

Sibīrijas pilsētu. Toboļskas pilsētas

galva otrā dienā rīkoja svinīgu pie-

ņemšanu visai tvaikoņa komandai.

Pēc dažām atpūtas dienāmK. Dāls ar
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komandu posās atpakaļceļā uz dzim-

teni. Tvaikoni "Luiza" atstāja Toboļ-
skā, tā aprūpi veica R. Kurseins un

mašīnists Logins.
1877. gada 2. oktobrī K.Valdemāra

dzīvoklī Maskavā tikās ekspedīcijas
dalībnieki ar tās organizētājiem. Visi

bija gandarīti.
No vēstures mācību grāmatām mēs

zinām daudzu Ziemeļu Ledus okeāna

pētnieku vārdus, bet esam nepamatoti
"aizmirsuši" ne mazāk cienījamus mū-

su dzimtenes jūrniekus. Tika "piemir-
stas" tās ekspedīcijas, kuras praktiski

pierādīja, ka ir iespējams izmantot

tirdzniecības nolūkiem Ziemeļu jūras-

ceļu. Izrādījās, ka vieniem jaunatklā-
tais Ziemeļu jūras tirdznieciskais ceļš

varēja nest peļņu, bet citiem — drau-

došus zaudējumus. Arī Rīgas sabied-

rība K.Dāla ekspedīcijas veikumu ne-

uzņēma viennozīmīgi. Vietējā vācu

prese to vispār noklusēja. Toties Rīgas
latviešu presē par ekspedīcijām plaši

rakstīja un tās vērtēja. 1877. gada 13.

oktobrī Rīgas Latviešu biedrības

lielajā zālē rīkoja viesības par godu

ekspedīcijas vadītājam.
K. Dāla vadītās Obas grīvlīča eks-

pedīcijas izpētes rezultātus augstu no-

vērtēja Rietumeiropā. Plaši zināmais

ģeogrāfisko atklājumu žurnāls A. Pe-

termana "Vēstis" (A.Petermanns M

teheilungen aus Justus Pethes get

graphischer Austalt herausgegeben vot

E.Behm und M.Lindeman, 25 Bam

1879 VIII S. 281—292 mit Karte, ļ
Tabel 15) publicēja K. Dāla ekspe

dīcijas pārskatu, ievietojot Obas griv-

līča karti, kurā astronomiski noteikt

11 ģeogrāfiskie punkti. Tas apliecina

ka K. Dāla ekspedīcijām nebija lokāls

bet gan starptautisks raksturs.

K. Dāls ir viena no latviešu i

igauņu tautas atmodas laikmeta spil-

gtākajām personībām, kuras veikumi

vēsturiskajā literatūrā nav vērtēts. Vi

ņa vadīto jūrskolu absolventi laidut

dziļas saknes Vidzemes un Kurzeme;

jūrmalas zemē. Tā ir savdabīga šo no

vadu vēstures lappuse, kas atspoguļo
ne tikai Latvijas un Krievijas, bet ari

visas pasaules buruflotes "gulbja

dziesmu", kas tik izteiksmīgi skanēja

Baltijas jūras krastos 19. gadsimta l

pusē un kas tik spēcīgi ietekmēja mi-

su jūrmalas iedzīvotāju sociālo sfēru,

nostiprinot un iedibinot veselas kap-

teiņu dzimtas — Veides, Miķelsonus.

Kalniņus, Bērziņus, Lielkalnus, Šņo-

res, Asarus, Pūliņus, Morgenšternus.
Lonfeldus un daudzas citas. Katrā

zvejniekciemā bija slaveno kapteiņu
dzimtu mājas, kas izcēlās ar savu arhi

Mākslinieka Ģ. Burvja darinātā piemiņas medaļa
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tektūru, telpu iekšējo apdari, plā-

nojumu.
Vislabākā K. Dāla piemiņas sagla-

bāšana būtu tad, ja mēs šajā jaunajā
latviešu tautas atmodas laikmetārastu

iespēju katrā ciemā apzināt, sakopt
un atbilstoši to vērtībai izmantot šīs

ēkas, tādējādi saglabājot Latvijas no-

vadu savdabību.

BeāteKrajevska

JĀŅA SKOĻA PIEMIŅAI

1989. gadā apritēja 80 gadu, kopš

dzimis, un jau 10 gadu, kopš dzim-

tenes smiltājā atdusas Latvijas PSR

Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks Jānis Skolis — cilvēks, kurš visu

dzīvi palicis uzticīgs savam sapnim —

jūrai.

Jāņa Skola dzīves gaitas sākas 1909.

gadā Rīgā poļu strādnieku ģimenē.
Zēns mācās poļu vidusskolā, mīl mū-

ziku, spēlē orķestrī klavieres, bet jau

agri viņu sāk vilināt jūra. Vasaras

brīvlaikos 1927. un 1928. gadā viņš

kāpj uz burukuģiem "Mikus" un

"Paub", kuri veic braucienus tepat Rī-

gas līcī. Pirmajos braucienos Jānis gan
vel izpilda pavāra pienākumus. Tad

seko dienests Latvijas Kara flotē, bet

1931. -1933. gadā — matroža gaitas
uz tvaikoņa "Laimdota". Izvēle ir izda-

rīta, un Jānis Skolis 1933. gada rudenī

iestājas Krišjāņa Valdemāra jūrskolas
kuģu vadītāju klasē. 1937. gadā jūr-
skola tiek absolvēta. Visus mācību ga-
dus, kā tolaik bija pieņemts, pare-
dzētā braukšanas cenza izpildei viņš
brauc jūrā par matrozi. 1937. gadā pēc
Jūrskolas beigšanas sākas darba gaitas
uz F. Grauda rēderejas kuģiem "Ever-

vds" un "Everanna", uz kura 1939.

gadā viņš jau brauc par kapteiņa
palīgu. Neatlaidīgi ir iets pretī savam

sapnim par tālām zemēm un jūrām...

Jānis Skolis

Bet tad nāk slimība — un jāpaliek

krastā. Jānis Skolis sāk strādāt paju
sabiedrībā "Štauvers" par materiālu

un steķu pārziņa palīgu, bet 1940.—

1941. gadā — par takelāžas pārzini

Rīgas jūras ostā.

Vācu fašistiskās okupācijas laikā

viņš piespiedu kārtā veselu gadu strā-

dā kokzāģētavā, bet no 1942. gada —

par vinčas vīru un uzskaitvedi.

Pirmie pēckara gadi Jānim Skolim

saistīti ar Rīgas ostas darbības atjau-
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nošanu, gan vadot takelāžas darbnī-

cas, gan veicot Andrejostas un ostas

eksporta rajona priekšnieka pie-
nākumus.

Smaga trauma liek viņam dzīvē iz-

vēlēties citu ceļu. Šķiet, ka tas ir pavi-

sam tāls no viņa sapņa, bet, kaut ne-

tieši, ar to ir bijis saistīts arī visus

pārējos dzīves gadus.
1949. gadā Jānis Skolis sāk strādāt

Valsts Rīgas vēstures muzejā (kopš
1964. gada — Rīgas vēstures un

kuģniecības muzejs) par Baltijas jūr-
niecības nodaļas vadītāju. Šajā pašā

gadā viņš sāk mācīties LVU Vēstures

fakultātes neklātienes nodaļā, kuru

beidz 1954. gadā. Latvijas kuģniecības
vēstures materiālu komplektēšanā,

ekspozīciju izveidē lieti noder jūrnie-
ka gaitās gūtā pieredze, vecie kontak-

ti. Sākas nopietns pētnieciskais darbs,

kurš nepārtrūkst arī tad, kad 1951.

gadā viņu ieceļ par direktora vietnie-

ku zinātniskajā darbā. 50. gadu beigās

kopā ar toreizējo Latvijas kuģniecības

vēstures nodaļas vadītāju E. Blūm-

feldu tiek apmeklēta Vidzemes pie-
kraste, te dzīvojošie jūrnieki, vāktas

atmiņas un muzeja priekšmeti. No-

briest doma par nepieciešamību vei-

dot patstāvīgu Latvijas kuģniecības
vēstures muzeju. Par to Jānis Skolis

ar apskaužamu neatlaidību runāja ik-

vienā sanāksmē. 1966. gadā Rīgas pil-
sētas izpildkomiteja nolemj arhitektū-

ras pieminekli — Rīgas tirgotāja Da-

nenšterna namu nodot Rīgas vēstures

un kuģniecības muzejam jaunas fili-

āles — Latvijas kuģniecības vēstures

muzeja — iekārtošanai. Tomēr līdz šīs

ieceres realizācijai bija ļoti tālu...

Līdzās šai oficiālajai cīņai par mu-

zeju Jānis Skolis kopā ar vecajiem
latviešu jūrniekiem visus šos gadus

centās rosināt sabiedrisko domu kuģ-
niecības tradīciju saglabāšanai. Jau

1964. gadā, kad Ainažos atzīmēja Ai

nažu jūrskolas dibināšanas 100. gada

dienu, klātesošie iestājās par to, ka

jūrskolas vecā ēka, kas gadu gaitā bija

pārvērsta par apkārtējo iedzīvotāju

mājdzīvnieku izmitināšanas vietu, jā-

saved kārtībā un tajā jāiekārto Ainažu

jūrskolai veltīts muzejs. Šo ieceri ar

Ainažu izpildkomitejas, Ainažos dzī-

vojošo veco jūrnieku, padomju saim-

niecības "Ainaži" meistaru palīdzību,
kā arī ar zvejnieku kopsaimniecību
"Brīvais vilnis", "Enkurs" un igauņu
"Kalur" finansiālo un materiālo atbal-

stu izdodas realizēt.

1969. gadā jaunais muzejs ver savas

durvis. 20 pastāvēšanas gados tas ir

kļuvis ne tikai par populāru tūrisma

objektu, bet arī par vietu, kur labprāt

pulcējas latviešu jūrnieki un visi tie, |
kam tuva jūra un latviešu kuģniecības
liktenis. Var teikt, ka Jāņa Skola vadi

bā izveidotais Ainažu jūrskolas me-j

moriālais muzejs ir bijis it kā atspē-
riens plašajam vilnim, kas mūs izkus

tināja no sastinguma, kāds attiecībā

uz latviešu kuģniecību un tās tradī-

cijām valdīja ilgus gadus. Aktīvi dar-

bojoties Latvijas kuģniecības vēstures

saglabāšanā, Jānis Skolis pievēršas ari

tās dokumentālo avotu izpētei. Viņš"

publicē veselu virkni rakstu, ir vairāku

rakstu krājumu sastādītājs un
līdz-

autors.

Tiek vākti arhīvu materiāli, top jū-

ras tematikai veltīti raksti, turpinās
sakari ar Eiropas transporta muze-

jiem gan tiešu divpusīgu kontaktu ce-

ļā, gan darbojoties UNESCO Starp-

tautiskajā muzeju padomē.
Jānis Skolis ir vienmēr devīgi dalī-

jies savās zināšanās ar kolēģiem, ar



81

tigas vēstures un kuģniecības muzeja

larbiniekiem, ir bijis neiztrūkstošs jū-

as veterānu salidojumu dalībnieks

Ainažos un Rīgā. Nopietnība un hu-

nors vienmēr ir vijies cauri šiem va-

kariem. To dvēsele kopā ar pārējiem

vecajiem jūras vilkiem bija Jānis

Skolis.

Līvija Blūmfelde

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA JŪRSKOLAS

JUBILEJĀ

70 gadu — cilvēka mūža garums
mūs šķir no laika, kad Rīgā dibināja

Krišjāņa Valdemāra jūrskolu, kuras

skolnieki — kuģu kapteiņi un mehā-

niķi strādāja uz kuģiem, kas brauca

zem sarkanbaltsarkanā karoga. Ar

cieņu pieminot profesionālo jūrnieku
mācību iestādi tās dibināšanas 70 ga-

du atcere, tiek sniegts neliels ieskats

tās darbībā.

Nodibinoties Latvijas Republikai,

vajadzēja atjaunot arī jūras transporta

darbību. Pirmā pasaules kara laikā

Latvija bija zaudējusi ap 90% tirdz-

niecības flotes, nedarbojās neviena

profesionālu jūrnieku sagatavošanas

iestāde. Priekšdarbus jūrskolas dibi-

nāšanai veica Jūrniecības departa-

ments. Skolas atvēršanas iniciatori un

praktiskā sagatavošanas darba galve-

nie veicēji bija Jūrniecības departa-

menta direktors Andrejs Lonfelds un

Kuģniecības nodaļas vadītājs Krišs

Liepiņš.

K. ValdemāraKuģu vadītāju un mehāniķu skola (priekšplānā — mācību burinieks "Jūrnieks")



82

Krišjāņa Valdemāra jūrskola dar-

bību sāka 1920. gada 28. novembrī. Tā

bija Latvijas Finansu ministrijas Jūr-

niecības departamenta vidējā speciālā
mācību iestāde. Mācības notika lat-

viešu valodā. Skolas materiālo bāzi

veidoja agrāk darbojošos jūrskolu in-

ventārs — Rīgas Biržas komitejas jūr-
skolas mācību līdzekļi, navigācijas in-

strumenti, modeļi, bibliotēka, Ainažu,

Ventspils, Liepājas un Mangaļu jūr-
skolu reevakuētie mācību līdzekļi un

mēbeles, kā arī Jūrniecības departa-
menta dāvinātie navigācijas instru-

menti un grāmatas. Skolas darbības

laikā tika iegādāti jauni mācību lī-

dzekļi jūras astronomijā, fizikā, radio-

telegrāfijā v. c. 1931. gadā Jūrniecības

departaments nodeva skolas rīcībā

mācību kuģi — motorburinieku "Jūr-

nieks"y
uz kura varēja veikt jūras prak-

si. Jūrskolas pasniedzēji uzrakstīja

jaunas mācību grāmatas speciālajos

priekšmetos latviešu valodā, piel

mēram, V. Šmulders "Kuģu būve", R

Brūvels, A. Žaggers "Jūras astrono-

mija", E. Breikšs "Navigācija", R. Bri

vels "Kosmogrāfija" v.c.

Skola vairākkārt mainīja savu atra-

šanās vietu. 1920.—1922. gadā tā dar-

bojās Valdemāraielā la, 1922.—1941.

gadā — Kuģu ielā 25 (ēka sagrauta

1944. gadā), bet Lielā Tēvijas kara

gados to pārcēla uz policijas iecirkņa

telpām Kuģu ielā 15, kur skola atra-

dās līdz savas pastāvēšanas beigām -

1944. gadam.

Pirmajā mācību gadā Krišjāņa Vai

demāra jūrskolas Kuģu vadītāju no-

daļā uzņēma 62 audzēkņus. 1925. ga-

dā atvēra arī Kuģu mehāniķu nodaļu

un jūrskola ieguva nosaukumu KriS-

jāņa ValdemāraKuģu vadītāju un me-

hāniķu skola. Abās nodaļās mācību

kurss bija četrgadīgs. Skolas darbībai

pamatā bija Jūrniecības departamenti

Skolas pasniedzēji un skolnieki 1935. g. 1. rindā centrā — skolas priekšnieks E. Kalniņš
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izstrādātie noteikumi par jūrsko-
lām — sākumā 1920. gadā izdotie, ar

papildinājumiem 1925. gadā, vēlāk —

1931. gadā izdotie noteikumi. Jūrsko-

las absolventi ieguva vidējo speciālo

izglītību bez tiesībām iestāties augst-
skolā.

Nākošajiem profesionālajiem jūr-
niekiem bija nepieciešams praktiskā
darba stāžs. Kuģu vadītāju nodaļas
pirmajā klasē uzņēma jūrskolniekus,
kas bijuši darbā uz kuģa vismaz devi-

ņus mēnešus. Kuģu mehāniķu nodaļas
1. klasē uzņēma jūrskolniekus, kas 12

mēnešu strādājuši uz kuģiem vai ma-

šīnu būvētavās, vai mehāniskās darb-

nīcās. Ar katru nākošo klasi nepie-
ciešamais praktiskā darba stāžs pieau-
ga. Pēc Krišjāņa Valdemāra Kuģu va-

dītāju un mehāniķu skolas Kuģu vadī-

tāju nodaļas 2. klases beigšanas un

braukšanas cenza nokārtošanas skol-

nieks ieguva tuvbraucēja stūrmaņa
tiesības, pēc 3. klases — tuvbraucēja
kapteiņa vai tālbraucēja stūrmaņa tie-

sības, pēc 4. klases — tālbraucēja kap-
teiņa tiesības. Mehāniķu nodaļā pēc 2.

klases
— m šķiras kuģu mehāniķa,

pec 3. klases — II šķiras kuģu me-

hāniķa, pēc 4. klases — I šķiras kuģu

mehāniķa kvalifikāciju.
Skolas abās nodaļās katru gadu mā-

cījās vairāk nekā 100skolēnu un strā-

dāja ap 40 skolotāju. Ilggadēji skolas

Pasniedzēji bija Eduards Ogriņš,
Erihs Breikšs, Roberts Brūvels, Hugo
Grotuss, Miķelis Grotiņš, Kārlis

u rns, Kārlis Rūdzis, Voldemārs

Srnulders, Alfrēds Žaggers v.c. No

skolas dibināšanas dienas līdz 1941.

gadam tās priekšnieks bija Ernests

Kalniņš. Lielā Tēvijas kara laikā sko-
tos priekšnieks bija mācību kuģa "Jūr-

kapteinis Pa\ils Neimanis.

Katru gadu labākie skolas absol-

venti tika apbalvoti ar Rīgas Biržas

komitejas un Latvijas kuģu īpašnieku
savienības balvu (zelta pulksteni). No

1923. līdz 1940. gadam apbalvojumu

saņēma E. Dunkels, K. Ģeņgergailis,
O. Brūvers, E. Brikmanis, E. Bauers,
A. Kalniņš, E. Kristlībs, A. Roze-Ro-

ziņš, P. Skulte, A. Ozoliņš, J. Bergs,
V. Eraks, R. Kunstbergs, P. Miezītis,
A. Osis, K. Aigars, E. Šmits-Kalējs,
X Dumpe, K. Stiebriņš, M. Kārkliņš,
A. Krauklis, J. Krēsliņš, P. Paegle,
H. Timuška, R. Pēkšēns, K. Krastiņš,
P. Brašķis, T. Krūmiņš, V. Jonass,

A. Pūce, P. Ābele.

Paulam Brašķim Rīgas Biržas ko-

mitejas piešķirtais zelta pulkstenis
glabājas Rīgas vēstures un kuģniecī-
bas muzejā. 1985. gadā to muzejam

uzdāvināja P. Brašķa dzīvesbiedre

Malda Brašķe.
2., 3. un 4. klases absolventu uz-

vārdi katru gadu tika publicēti Jūrnie-

cības departamenta izdotajā žurnālā

"Jūrnieks, kas iznāca no 1928. gada
līdz 1940. gada jūnijam.

Skola sagatavoja kvalificētus jūr-
nieku kadrus arī Lietuvas tirdzniecī-

bas flotei. Katru gadu tika uzņemti
vairāki lietuvieši, piemēram, 1940. ga-

dā skolā mācījās 7 kaimiņu valsts

pārstāvji.

Krišjāņa Valdemāra Kuģu vadītāju

un mehāniķu skolā mācījās arī nāka-

mie Latvijas Kara flotes jūrnieki, pie-

mēram, šo jūrskolu beidza zemūdenes

"Ronis" komandieris Hugo Legzdiņš.
Krišjāņa Valdemāra jūrskolā dar-

bojās arī kuģu radiotelegrāfistu, pie-

krastes kuģu vadītāju, mašīnistu un

kuģu pavāru kursi.

Dažādi veidojās skolnieku likteņi
1940. gadā, Lielā Tēvijas kara laikā un



Zemūdene "Ronis" Liepājā

pēckara gados. Daudzus Krišjāņa
Valdemāra jūrskolas audzēkņus kara

ceļi aizveda tālu projām pasaulē, un

kapteiņa tiltiņš uz Latvijas kuģa tāari

palika nepiepildīts sapnis.
Pašlaik Latvijā dzīvo daži desmit

kādreizējo "valdemāriešu". Viņu atmi

ņas ļauj ieskatīties kādreiz slavenās

jūrskolas vēsturē — uzzināt ne tika

par pašu mācību procesu un pas

niedzējiem, bet arī sadzīvi, piemēram

gadskārtējiem jūrskolas koncertiem

ballēm, kas notika Amatnieku bie-

drības telpās Lielā Ķēniņa (tag

Vaļņu) ielā Nr. 30 un kuros allai

dziedāja jūrskolnieku koris diriģenta
A. Valles vadībā.

Jaundibinātajai Latvijas Jūras aka

dēmijai būtu jākļūst par kādreiz slavē

nās Krišjāņa Valdemāra Kuģu vadi

tāju un mehāniķu skolas tradīciju tur

pinātāju.

Ilze Bemsone
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ATMIŅU STĀSTI UN PORTRETI

PAR LATVIJAS BRĪVVALSTS

KARA FLOTI

Toreiz, kad Latvijas Republika bija
suverēna starptautiski atzīta valsts, tās

vadītāji pievērsa ļoti lielu uzmanību

kuģniecības attīstībai. Strauji palieli-
nājās tirdzniecības flote — gan valsts

uzņēmumi, gan privātas rēderejas. Jau

20. gadu vidū ierindā stājās ledlauzis

'Krišjānis Valdemārs". Strauji attīstījās

Latvijas ostas, sevišķi Rīgas tirdz-

niecības osta.

No Krievijas impērijas jūras trans-

porta Latvijā nepalika gandrīz nekas,

izņemot dažus vecus kuģus un ostu

velkoņus. Arī jūrskolas bija evaku-

ētas. Viss bija jāsāk no jauna.
Daudzi speciālisti — tautsaimnieki

un ekonomisti
— vēl tagad brīnās, kā

mazā Latvija jau sešus septiņus gadus
pēc kara varēja iegādāties tik moder-

nu ledlauzi kā "Krišjānis Valdemārs".

Ārzemēs tika pasūtītas arī divas mo-

dernas un salīdzinoši ļoti labi apbru-
ņotas zemūdenes un divi mīnu traleri.
Tas viss maksāja valūtu. Latvija at-

jaunoja dzelzceļus, iegādājās ritošo

sastāvu
un pat uzbūvēja jaunas

dzelzceļa līnijas. Kā smejies: sliedes
no sviesta un bekona, ritošais sastāvs

no liniem un kokmateriāliem, bet ka-
ra flote

— no labības un kartupeļiem,
1(3 arī no jūras tirdzniecības. Vēl jā-
ņem vērā, ka degviela un kurinā-
mais

— nafta un akmeņogles — bija

jāieved no ārzemēm, par tiem maksā-

jot ar lauksaimniecības ražojumiem.
Un vēl jautājums: no kurām sudraba

raktuvēmk ieguva sudrabu, lai varētu

laist apgrozībā sudraba latus, kas ko-

tējās ārzemēs un kurus augstu vērtē

tagad? Kur tika izraktas tās piecas
tonnas zelta, kas glabājas Anglijā,
ASV un Šveicē?

Es Latvijas brīvvalsts Kara flotē

dienēju no 1926. gada sākuma līdz

1940. gadam, kad Latviju ar tās bru-

ņotajiem spēkiem un Kara floti pie-

vienoja Krievijai. Latvijas karakuģi

nebija domāti, lai kādam kaimiņam
uzbruktu, dotos tālās ekspedīcijās un

iekarotu svešas zemes vai uzspiestu
savu kundzību svešām tautām. Tie

bija domāti Dzintarzemītes krastu

aizsardzībai, cik nu to spēja jauna,
tikko dzimusi valsts ar nepilniem
diviem miljoniem iedzīvotāju un piec-
simt kilometru garu jūras robežu.

Kādi tad bija šie Latvijas karakuģi?
Pirmais bija karakuģis "Virsaitis", ko

pēc starptautiskās nomenklatūras dē-

vēja par lielgaballaivu. Tas bija kād-

reizējais vācu mīnukuģis "M-68", bū-

vēts 1917. gadā Vācijā. Pirmā pasau-

les kara beigās tas nogrima jūrā netā-

lu no Bolderājas, domājams, pēc uz-

skriešanas mīnai. 1920.—1921. gadā
šo kuģi izcēla, izremontēja un te»
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skaitīja Latvijas Kara flotē. Tātad

1921. gadā brīvās Latvijas Kara flotē

bija pirmais kuģis. Kad es gāju Valsts

Rīgas tehnikumā, bijām ekskursijā uz

kuģu remonta rūpnīcu Bolderājā, kur

"Virsaitis" bija uzvilkts krastā eliņā.
Izstaigājām šo eliņu un bijām arī uz

paša kuģa. Cik atceros, pakaļgals bija
izārdīts un brangas tikko ieliktas no

jauna.
1921. gads arī skaitījās par Latvijas

Kara flotes dibināšanas gadu. Atceros,
kā 1931. gadā Liepājā svinēja Kara

flotes 10 gadu jubileju. Svētki bija
starptautiski. Bija ieradušies karakuģi
no Anglijas, Francijas, Vācijas, Dāni-

jas, Zviedrijas, Somijas v.c. Atceros

arī, ka somu flotiles komandieris vizī-

tē uz "Virsaiša" ieradās airlaivā, — tas

bija skats! Pārējo flotu komandieri

ieradās ar tolaik modernajām motor-

laivām, bet somi — ar airiem. Visu

valstu karakuģi stāvēja Liepājas reidi

arī mūsu "Virsaitis" un citi kuģi. Ai

zemju virsnieku uzņemšana notika

mūsu jūras virsnieku klubā Liepājas
Kara ostā.

30. gados "Virsaitis" tika atjaunināti
un pārbūvēts. Uz tā bija šādi

apbruņojums: divi 83 mm lielgabali-
viens uz priekšējā klāja un otrs uz

pakaļējā klāja virsbūves. Zem paka
ļējā klāja lielgabala bija admirāļa kajī-
te. Vēl viens lielgabals bija uz klājs

pie kreisā borta, to izmantoja galve-
nokārt salutēšanai. Visus lielgabalus

pārzināja Lāčplēša kara ordeņa kava

lieris seržants Lūsis. Abi 83 mm liel-

gabali bija domāti arī gaisa aizsai-

dzībai— tātad zenītlielgabali. Tie bija

iegādāti Čehoslovakijā "Škodas" rūp-
nīcā, kas bija slavena ar savu kaujas

artilēriju. Vispār Latvijai bija ļoti la-

bas attiecības ar Čehoslovakiju.

Bijušais vācu mīnu traleris "M-68" remontā slīpdokā Daugavgrīvā - pēc remonta karakuģis "Virsaitis"
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Pret "Roņa" priekšvadni plīst šampanieša pudele — zemūdenei tiek dotsvārds (Nante, 1926. g.)

"Virsaiša" ūdensizspaids bija 525

tonnas, garums — 57 m, platums — 7

m, iegrime — 2,7 m. Tvaika mašīnām

bija 1800 ZS jaudas, kuģa ātrums —

17 jūras jūdžu stundā. Kurināmais bi-

ja ogles, tās kuģa tilpnē varēja uzņemt
120 tonnu. Komandas dzīvojamās tel-

pas bija priekšgalā, zem priekšējā pa-

augstinātā klāja. "Virsaiti" apkalpoja 5

virsnieki, 61 instruktors un matrozis.

Tātad sākumā Latvijas Kara flotē
bija viens karakuģis "Virsaitis". Tā kā

Latvija bija īsta jūras valsts ar garu
jūras robežu, radās doma par Kara
flotes palielināšanu. Toreizējais flotes

komandieris admirālis Arhibalds Kei-

zerlings (pēc tautības vācietis) panā-
ca, ka Saeimā nobalsoja par divu zem-

ūdeņu un divu mīnlicēju traleru pasū-
tīšanu Francijā. Drīz šiem kuģiem tika

piešķirti ari vārdi: zemūdenēm —

"Ronis" un "Spīdola" (vienīgā dāma

starp mūsu karakuģiem), bet trale-

riem — "Viesturs" un "Imanta".

"Roni" būvēja Nantē, apmēram 15

km no Luāras upes ietekas Biskajas
līcī. Šo kuģu būvētavu sauca "Ateliers

et chantiers dc la Loire", un tā atradās

Luāras upes kreisajā krastā. Otru

zemūdeni— "Spīdolu" — būvēja Hav-

rā, ostas pilsētā Sēnas labajā krastā

pie tās ietekas Lamanša šaurumā. Šo

kuģu būvētavu sauca "Chantiers Au-

gustiņ Normand". Tā kā abas zem-

ūdenes būvētas pēc viena projekta —

"Loire-Simonot" —

,
tad to rakstu-

rojumi vienādi.

Katrai zemūdenei bija divi "Sulzer"

tipa dīzeļi ar kopējo jaudu 1300ZS un

divi elektromotori ar kopējo jaudu 700
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ZS. Virsūdens ūdensizspaids bija 395

tonnas, zemūdens — 524 tonnas. Ga-

rums — 56 m, platums — 4,8 m,

iegrime — 3,9 m. Ātrums virs ūdens—

15 jūras jūdžu stundā, zem ūdens — 9

jūdzes stundā. Bruņojums — viens

zenltlielgabals (75 mm), divas franču

"Luis" tipa patšautenes (rokas lož-

metēji) un 6 torpēdu aparāti 450 mm

diametra torpēdām. Divi torpēdu

aparāti bija priekšgalā cietajā, ūdens-

drošajā korpusā un četri ārējā klāja
korpusā — katrā pusē divi. Ārējā kor-

pusā izvietotos torpēdu aparātus varē-

ja pagriezt zināmā leņķī pret zemūde-

nes diametrālo asi, kas tolaik bija tikai

uz franču markas zemūdenēm lietots

jaunievedums. Zemūdenes darbības

rādiuss bija 2000jūras jūdžu.
Katru zemūdeni apkalpoja trīs vir-

snieki — komandieris un divi palīgi.
Ceturtais virsnieks bija inženieris me-

hāniķis, kurš jūrā brauca līdzi tikai

atsevišķos gadījumos. Bez tam vēl bi

trīs virsnieku vietnieki, bet pārējie -
speciālisti instruktori, kā arī trīs ma

roži. Pavisam vienas zemūdenes k(

mandā bija 27 kara jūrnieki.
Ja zemūdenes skaitījās aktīvi krasta

aizsardzības kuģi, tad mīnu liceji, kc

flotē sauca vienkārši par traleriem,

bija pasīvas krastu aizsardzības kuģi
Zemūdeņu un traleru būve notika

Francijā vienlaicīgi — vienas būvēja
Nantē, bet otrus Havrā. Tralerus gan

uzbūvēja ātrāk, un tie ieradās Latvija*
1926. gada rudenī, bet zemūdenes-

1927. gada pavasarī.
Traleru ūdensizspaids bija 256 ton-

nas, garums — 48,8 m, platums —6,5

m, iegrime — 1,5 m, mašīnu jauda -

750 ZS, ātrums — 14 jūdžu stundā w

darbības rādiuss — 1100 jūras jūdžu
Bruņojums sastāvēja no viena 75 mm

"Škodas" zenītlielgabala un 4 franču

patšautenēm. Tralera komandā bija

Zemūdene tikko nolaistaūdenī
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Ronis" Ķīles kanālā ceļā noFrancijas uz Rīgu. 1927. g

38 kara jūrnieki, no tiem 3 virsnieki.

1927. gada 18. novembrī visa mūsu

Kara flote nostājās parādē uz enkura

Daugavā pretī pilij. Dienā kuģi bija
izgreznoti ar signālkarodziņiem, bet
yisu nakti —ar neskaitāmām ilumi-

nācijas spuldzēm no kuģu priekšgala
Pāri mastu galiem līdz pakaļgalam.
Pēc 18. novembra zemūdenes un kara-

kuģi piestājās pie pils Daugavmalā un

iedzīvotāji tika laisti kuģus apskatīt.
Sevišķu vērību tauta pievērsa zem-

ienēm. Atceros, ka visi komandas

•ocekļi un arī es, kaprālis radiotele-

grāfists, bijām lepni, ka esam latvieši
un varam apkalpot tik sarežģītu me-

hānismu kā zemūdeni.

Bez "Virsaiša", divām zemūdenēm

un diviem traleriem Kara flotē vēl

skaitījās zemūdeņu bāzes kuģis "Varo-

nis", būvēts kā ledlauzis 1908. gadā.

Kuģa ūdensizspaids bija 450 tonnu.

Uz "Varoņa" nebija nekāda bruņoju-
ma, izņemot komandas šautenes.

Nelielais "Artilērists" — ūdensiz-

spaids 45 tonnas — nebija padots Ka-

ra flotes vadībai, bet gan Daugavgrī-
vas artilērijas pulkam. Kuģi izlietoja
braucieniem starp abiem Daugavas
krastiem un mērķu buksēsanai jūrā
krasta bateriju mācību šaušanas laikā.

Ledlauža "Krišjānis Valdemārs" uz-

devums bijar izvadīt tirdzniecības ku-

ģus cauri Rīgas līča lediem. Taču div-

reiz tas tika izmantots Latvijas Valsts

prezidentu vizītēm ārzemēs, un šajos

gadījumos tā komanda daļēji sastāvēja

arī no kara jūrniekiem. 1926. gada
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maijā prezidents Jānis Čakste devās

uz Somiju, un 1929. gada maijā Valsts

prezidents Gustavs Zemgals apmek-

lēja Zviedriju un viesojās pie Zviedri-

jas karaļa Gustava Ādolfa. Man bija
tas gods abas šīs reizes atrasties uz

"Krišjāņa Valdemāra". 1926. gadā biju
kaprālis signālists — radiotelegrāfists

un 1929. gadā, kad es jau apmeklēju
K. Valdemāra jūrskolu, seržants sig-
nālists — radiotelegrāfists. Tie abi bi-

ja ļoti interesanti braucieni, bet par
tiem citreiz.

Pie Latvijas Kara flotes vēl skaitījās
Jūras aviācijas divizions, kas sastāvēja
no divām eskadriļām, katrā deviņi
hidroplāni. Šīs eskadriļas bāzējās Lie-

pājas Kara ostā, pie ieejas Kara ostas

kanālā.

"Virsaitis" bija atsevišķa vienība, un

tajā pašā laikā tas bija Kara flotes

flagmaņkugis. Manevros vai ārzemju

gājienos uz tā atradās flotes koman-

dieris. "Virsaitis" bāzējās Liepājā un

Rīgā.
Traleri "Imanta" un "Viesturs" bija

apvienoti tā sauktajā Mīnu divizionā

ar atsevišķu patstāvīgu saimniecību v:

diviziona komandieri. Bāzēšanās viet

bija Bolderājā pie Buļļupes ieteka;

Daugavā.
Zemūdenes veidoja Zemūdeņu di

vizionu — arī ar patstāvīgu saimnie

čību un bāzēšanās vietu Liepājas Kan

ostā. Vienas zemūdenes komandieri

bija arī diviziona komandieris.

Kur palika Latvijas Kara flotes ko j

gi pēc tam, kad tos pārņēma krieu

vadība? Pilnīgu ziņu par to man nav

varu teikt tikai to, ko atceros.

Abas zemūdenes bāzējās Liepāji 1
Kara ostā līdz pat 1941. gada jūnijam
Uz katras no tām palika divi latviešu

kara jūrnieki, kas bija krievu savervē

ti. Nevienu virsnieku uz zemūdenei

neatstāja, viņus atvaļināja. Karam si-

toties, "Ronis" un "Spīdola" tika izves-

tas Liepājas priekšostā un nogrerc

dētas, liekas — saspridzinātas. Tin

tika nogremdētas arī kādas trīs krievt

zemūdenes, no kurām gan viena it ■

agrāk piederējusi Igaunijai. Vāci

laikā "Ronis" un "Spīdola" tika izceltas

un sazāģētas dzelžos pārkausēšanai.

Zemūdene"Spīdolā"
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"Virsaitis", "Viesturs" un "Imanta" ti-

ka aizvesti līdzi krievu flotei caur

Monzundu uz Tallinu. Viens no tra-

leriem tika no gaisa sabombardēts un

nogrima Monzundā kopā ar visu ko-

mandu. Otrs traleris visu kara laiku

atradās Ļeņingradā, un pēc kara es to

redzēju Rīgas ostā — liekas, kuģis
tika izmantots hidrogrāfiskām va-

jadzībām.
"Virsaitis" kara laikā piedalījās ope-

rācijās Somu līcī un Lādogas ezerā un

tika kvalificēts par kuģi—varoni. "Vir-

saitis" tika nogremdēts gaisa uzbru-

kuma laikā Somu līcī.

Varbūt kādas ziņas par šo laiku

varētu atrast arhīvu dokumentos, kas

gan maz ticams, jo kara sākumā valdī-

ja izmisums, sajukums, neiedomājama
nekārtība un paniskas bailes.

HugoLegzdiņš

KUR MANAS JŪRAS, TIK KUĢIS

TĀLUMĀ...

Salacgrīvas pusē nav cilvēka, kas

viņu nepazītu. Aleksandrs Virza.

0 nē — tikai ne tā, ja nevēlies būt

svešinieks un līdz galam nesaprastais!
Viņu te sauc vienkārši par Sašu. Cieņā
un mīlestībā!

Varētu domāt, ka tik bezbēdīgi uz-

runātajam vīram dzīves pavediens līdz

septiņdesmit piektajai gadskārtai tik

ritējis un ritējis — raiti, bez piņķerē-
šanās, pārrāvumiem un samilzumiem.
Kā viss īsti bijis, zina tikai Saša pats.
Tādēļ arī stāsta. Ne jau lai goda krēs-
los sēdinātu. Tā nav rasts dzīvot. Dzī-

ve, pati sūrdieniņa būdama, pārdo-
mām un atziņām radinājusi.

Dzimis šepat, pie Salacas. Tiesa,

upes labajā krastā, un tas ir svarīgi, jo
pēckara gadi vadīti pamatīgā šķeltu
akmeņu namā otrpus upes, kreisajā
krastā. Bērnības atmiņās visspēcīgāk
jundušies plosti. Laikam jau tādēļ, ka

divpadsmit gadu vecumā zaudētais
t£vs, Rīgas—Ainažu reisa kuģa "Nei-

Aleksandrs Virza

bāde" jūrnieks, puiku darbam mācījis.
Sašam plostnieka pienākumi un sū-

rais maizes rieciens uz mūžu licis pret

zemes un jūras devumu izturēties ar

godbijību, ar svētuma apziņu.
Šalc jūra, gar kājām viļņo Salaciņa,

dievmeitiņa, un aug puikas. Ar cerī-

bām par tāljūru kuģiem, par nere-

dzētām zemēm un romantiskiem
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braucieniem. Arī Saša, viņa sapnis,

viņa zēnība. 1929. gadā aizveras Salac-

grīvas pamatskolas durvis, un nu vārti

uz lieko dzīvi tā kā būtu vaļā, īstenī-

bā — dzīves nopietnība baudīta papil-

nam.

Latvijas Republika tolaik bija ba-

gāta kuģiem. Pavērsimies kaut vai Rī-

gas Latviešu biedrības Krišjāņa Val-

demāra nodaļas apgādībā iznākušajā

kuģniecības, zvejniecības un literatū-

ras mēnešrakstā "Jūrnieks". 1929. ga-

da 1./2. numurā rakstīts:

"Uz š.g. 1. janvāri mūsu flotē 125

kuģi, uz kuriem atrod darbu apmēram
2500 latviešu jūrnieku."

1930. gadā arī Saša atrod savējo —

"Imantu". Tomēr, lai arī cik jauks ir šis

pirmais kuģis, vilina Rīga un vēlme

pamatīgi apgūt jūrnieka arodu. Pirmie

jūrasceļi ilgst tikai trīs nedēļas, jo
"Imanta" dodas remontā uz Liepāju.
Tā 1931. gadā Saša kļūst par Krišjāņa
Valdemāra Kuģu vadītāju un mehā-

niķu skolas audzēkni. Tāpat kā citi

jūrskolnieki, Saša vasarās veikli dipo
uz ostu, lai dotos kādā, kaut neilgā,

peļņas braucienā. "Amata", "Salaca",

firmas "UnitedBaltie Cooperation" ku-

ģi. Tad obligātais karadienests.

Kuģu apkalpēs parasti trāpījušies
zinoši vīri, un tādēļ jūrskolā mācītā

angļu, vācu un krievu valoda devusi

vieglumu, atraisītību, nevis vilkta kā

smaga nasta līdz vajadzīgajai ieskaitei

vai eksāmenam. Latvijas flotes jūrnie-
ki pasaules ostās allaž godā turēti ne

tikai kā jautri un bezbēdīgi omulības

un dziesmuprieka radītāji, viņu vērtē

jausta arī humanitāro zināšanu spēkā.
Taujāts par garšīgākajiem dzērie-

niem, jautrākajiem jūrnieku krogiem
un daiļākajām citzemju meičām, Saša

nesteidzas atbildēt. Bijis visādi; taču

vai nu to visu atcerēties vērts! Sāpj

biķeris, kas tikai pēc kara tukšs mesu

sajaucis viskiju un citu cēldziru garšas
Bet tolaik Saša vēl ir jūrskolnieks un

tikai 1941. gadā, kad Staļina totalitā-

risms krampjaini ir satvēris Baltiju

pabeidz Krišjāņa Valdemāra jūrskolu

Pēdējais latviešu jūrābraucēju māmu

ļas izlaidums, pēdējais uz ilgiem, il

giem gadiem, līdz tikai 1989. gail
rudenī dzimtā krasta puiši augstāki

jūras izglītību atkal sāks iegūt tepa;

Tēvzemē mātes valodā.

Aleksandrs Virza toreiz tālbraud

kapteiņa diplomu saņem reizē ar Jo

dien labi zināmo lībieti Oskaru Staltu

arīdzan mērsradznieku Frici Fogek

un citiem kuģu vadītājiem. Tomēr ne

pieciešamajai jūras praksei pasaules
vēstures gaitā vairs laika neatliek.

1939. gada 23. augusta Molotova

Rībentropa pakts bija jau darbībā

1940. gada jūnijā Saša pirmoreiz ie-

raugakrievu karavīrus, taču tikai gadi
vēlāk Meža kapos jāapbedī 87 nošau

tie okupētās Latvijas pilsoņi. No Cen

trālcietuma pārvestie līķi, kas turpai
cietuma pagalmā bijuši guldīti milzi

gā, taču seklā bedrē, radījuši šaus

mīgu, grūti aprakstāmu sajūtu. Starp

nobeigtajiem bijuši arī divi jūrskolas
pasniedzēji — Ernests Kalniņš un

Krišjānis Freidenfelds.

Kara gadi pavadīti dzimtajā pusē-
Ainažu-Svētupes koku pludināšanas
kantorī.

Pēc demobilizācijas Sašu nozīmi

uz velkoņa "Lielupe". Tālbrauciem

neiznāk. Tā Staļina laikos būts ga"

par finansu daļas darbinieku, gall

veikti patērētāju biedrības

pienākumi. Viskuriozāk tomēr bijis ar

ostas punkta vecākā inspektora
amatu. Tikai 1961. gadā Salacgrid
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EgonsLīvs un Aleksandrs Virza

izbūvē ostu, bet Sašam tā jāuzrauga
jau desmit gadu agrāk. Kam velti

brīnīties — ostas uzraugs bez ostas

[aču nav kuģis bez ūdens. Tikai

jūrnieks, kuram viļņu klaids liegts,
sapratīs traģēdiju, ko pēckara gados
'•dzi nesa staļinisma politika. Tās

recidīvi vispirms bija kristālskaidro

ļaužu meklēšana un visu citu "mazuz-

ticamo"
stingrākā uzraudzība. Kā

varēja tikt jūrā, ja māsa 1944. gadā
šķīrusies par labu Jaunajai pasaulei?

Un tikai 1989. gada vasarā Saša

P°sās tālajam Amerikas ceļam, ciemu

dienām un nopietnām vēstures grā-
matu studijām, lai rastu skaidrību par
saviem jūrskolas draugiem — iznīci-

nātajiem, noslepkavotajiem un no-

metnēs mirušajiem. "Baigais gads" rā-

dīja drausmu ainu, zīmēja skaidrības

pavedienu un vērsa apzināties —

ārprāts, kur esam un kā dzīvojam...
Zudusī paaudze. Nežēlīgais pārrā-

vums latviešu jūrnieku gaitu vēsturē,

kuru apjaust sākam tikai pašlaik, kad

ir garu garā sveštautībnieku rinda pie

kuģniecības Kadru daļas durvīm. Lat-

viešus te nevienam nevajag, ir pie-

prasījums pēc mazprasīgiem, paklau-

sīgiem un naudas kāriem jūrniekiem.
Tikai bez diskusijām, arī strīdus

neiesākām — galvenais jūrā ir darbs,

un Latvijas Jūras kuģniecība ir diez-

gan apmierināta ar sešprocentīgu
latviešu daudzumu tajā. Nākotnē, ce-

rams, tomēr būs citādi.

Saša tic. Arī draiskā dziesmas prie-

kā, kas pasprūk, medībās ejot un gai-
šāku domu cilājot. Taču viņa jūras nav

izbrauktas — un viņa kuģis tikai tālu-
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mā. Kas spēs šo nolemtības un vēs-

tures lāstu uzkraut kamiešos un no-

mest peklē?

Tāpēc ES esmu dzimis

un pasaulē nācis,
lai apliecinātu patiesību.

Tā teikts Jāņa evaņģēlijā. Kuram

gan jāšaubās par vēsturiskās patiesī-
bas uzvarētnepieciešamību... Senajai

kuģotāju tautai jāatdod tēvu un va

tēvu jūra, mīlestības un naida, priel"

un asaru zaigs. Saša ir tur, liedag:

jūtot līdzcilvēka plaukstas siltumu ci

nosargātapņēmību. Un jūra viņam
tikai viena — mierīga, putu krēpčr

un pilnmēness nakts zvaigznēr

rotāta. Jūra viena, sirdsbalss I

dvēseles dziesma. Tik kuģis tālumā..

Gints Šīmanis

KONTRABANDAS TRIKI

Kuģis "Kalpalcs", uz kura es toreiz

braucu par trimeri (ogļu padevēju),

uzturēja regulārus reisus no Beļģijas
ostām Antverpenes un Ģentes uz

Dancigu (tagad Gdaņska). Pirms do-

šanās cauri Ķīles kanālam bunkuri pa-

rasti tika uzpildīti ar draņķīgām vācu

oglēm. Vieni vienīgi putekļi un pelēki

akmeņi. Mums, kurinātājiem, jāmo-
kās sviedros, lai ar šīm "neoglēm" uz-

dzītu katlos tvaiku. Trimeris, nosvīdis

un melns, tikko spēj ar ķerru pievest

ogles, "īvēt augšā šlagu" un gāzt jūrā.

Katorga, vergu darbs. Toties kuģa

īpašniekiem izdevīgi, jo ogles lētas.

Dažreiz naktī melns kā moris izlīdu

no bunkura un, sviedros izmircis, at-

metos uz reliņa, ar baudu elpojot spir-

gto gaisu. Skatos mierīgajās, zvaig-

žņotajās debesīs un domāju — ja tāda

vien ir dzīve, vai tad vispār vērts dzī-

vot? Vēlāk gan nāca atziņa, ka cilvēks

pats veido savu likteni. Jāmācās, jā-

rāpjas uz augšu, laukā no ogļu bun-

kura, tumsas un putekļiem. Bet šī at-

ziņa nāca vēlāk, pamazām. Toreiz es

un mani biedri mazās algas dēļ bijām

atraduši iespēju piepelnīt — zināmi

nelegāli, pretlikumīgi, toties roman

tiski — ar kontrabandu..

Ķīles kanālu kuģim caurbraucot

slūžās uz muliņa allaž gaidīja veikt

šipšandleri, piedāvādami pirkt slavenc

Dobelmaņa firmas tabaku "Aromāti1
Šag". Šī tabaka Dancigā kotējās apmž
ram trīs reizes dārgāk — viena pacifc

Dobelmaņa tabakas tur maksāja divus

Dancigas guldeņus (apmēram 45 vāci

markas). Ķīles kanālā, pērkot vairu

mā, tabaka maksāja vienu marku, beiļ
ievest Dancigā to bija aizliegts. Skai-

tījās kontrabanda. Ja muita tabaku

atrada, tad vainīgo sodīja ar naudas

sodu. Ja atrada kaut kur noslēptu,
neviens neatzinās, tad sodu uzlika ku-

ģim, t.i., kapteinim.
Ar šo pašu "Aromatiš Šag" bieži

iznāca visādi trakumi. Ķīles kanāls

slūžās nakts tumsā uz kuģa pakaļgala
pūpes, lai kapteinis no komandtilta

nepamana, tika uzņemts desmitiem

lielu tabakas paku un turpat ātrumā

nokārtoti rēķini ar šipšandleriem, sa

runāts nākošās reizes pasūtījums. Tā-
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lākais uzdevums bija tabakas pakas
'abi noslēpt.

Kuģim ienākot Dancigā, tūlīt uz

nāca augšā muitnieku armija un

sīki izokšķerēja visus kuģa kaktus: ka-

jītes, kojas, skapīšus, lādes, pat sienām

apšuvumu atplēsa, provianta nolikta-

is, glābšanas laivas, klāja būves, ven-

tilatorus
un, zināms, arī ogļu bun-

kurus. Ja kaut ko atrada, tad bija
jāmaksā soda nauda. Biežāk nekā ne-

atrada, un tad Dancigas ostas strād-

nieki, kas bija galvenie tabakas noņē-
mēji, slavēja "Kalpaka" jūrniekus. Tas

kjuva zināms arī muitai, un tika izda-

ļjta pēkšņa otrreizēja pārmeklēšana.
Reiz pamatīgi iekritām. Muitnieki bi-

ja viltīgi kā lapsas. Nojauzdami, ka uz

"Kalpaka" ir ievesta tabaka, bet nav

atklāta pirmajā apskatē, atsūtīja iz-

lūku, it kā solīdu liela apmēra no-

ņēmēju. Tas solīja augstu cenu, lai

dodot visu, cik ir. lemaksāja rokas-

naudu un solīja būt pēc stundas klāt

ar personisko mašīnu. Puiši priecājās

par izdevīgu darījuma iespēju — vilka

laukā noslēptos tabakas saiņus un sa-

krāva kurtuves stūrī pie katliem (ne-

drīkstēja jau rādīt čīfam — vecākajam

mehāniķim).
Tieši pēc stundas uz muliņa pie

kuģa trapa apstājās mašīna, pilna ar

muitniekiem, kuri tūlīt drāzās augšā

pa trapu. No otras puses pie kuģa
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borta piestāja muitas kuteris uzrau-

dzīt, lai tabaku neizmet pa ilumina-

toriem. Kur mums tagad, nabadzi-

ņiem, sprukt? Trauksme! Steidzīgi no

klāja padod ziņu dziļumā katlu rūmē,

un tur, lai glābtu, kas vēl glābjams,
visas Četras krāsnis vaļā — un tabakas

saiņus iekšā. Kad pirmais muitnieks

noskrēja lejā katlutelpā, ugunī jau ie-

lidoja beidzamie saiņi.
Kas pēc tam bija par aromātu! Viss

kuģis un krastmala smaržoja, un no

kuģa skursteņa vēlās brūni, smaržīgi
dūmi. Uz muliņa sanākušie ostas

strādnieki smējās, kad muitnieki sa-

īguši kāpa no kuģa lejā, neviena neno-

ķēruši. Un kā lai nebūtu saīguši —

pēc noteikumiem muitas ierēdnis sa-

ņēma vienu trešdaļu atrastās mantas

vērtības.

Gadījās muitniekiem arī lieli "ķē-
rieni". Bijām iemanījušies nopirktās
tabakas saiņus ietīt brezentā un ierakt

dziļi bunkura oglēs. Lai atrastu, sai-

nim piestiprinājām garu stiepli, kuras

augšgals palika virs oglēm. Ilgi gāja

labi, taču reiz muitnieks, okšķerēdams

pa oglēm, kabatas lukturīša gaismā

pie sienas pamanīja stieples galiņu.
Tas likās aizdomīgi. Sāka stīvēt ārā un

beidzot izcēla lielo tabakas saini. Kam

tā pieder? Neviens neatzinās. Kap-
teinis Veide sodīja visus kurinātājus
un trimerus. Taisnīgi vien bija — viņi
taču saimnieki par ogļu bunkuru.

Nolēmām muitniekiem atspēlēties.

Nākošajā reizē Ķīles kanālā, uzņem-

dami bunkuru ar draņķīgajām vācu

oglēm, zem tām novietojām no dēļiem
sasistu lielu koka krustu. Klāt pie-
sējām garu stiepli ar galu iepriekšējā
vietā. Ogļu bunkurs tika uzpildīts ļoti

augstu. Mums Dancigā ienākot, uz

muliņa jau gaidīja muitnieku mašīna,

jo "tas nolāpītais "Kalpaks" atkal lai

kam ved kontrabandas tabaku!". SJ-

kās pārmeklēšana. Muitnieku priekš-
nieks sēž salonā un ar kapteini kārto

dokumentus. leskrien viens muitnieks

un vareni priecīgs čukstus ziņo priekš-

niekam, ka oglēs atkal spīd nodevīgai*

drāts gals. Nevarot vēl izcelt, vajagoi

būt milzīgam sainim. Priekšnieks dod

rīkojumu rakties oglēs iekšā, kamei

izceļ.
Diena ir svelmaina. Ogļu bunku

ros — vēl karstāks un melnie putekļu

mākoņi piedevām. Kādi desmit muit-

nieki, aizsējuši muti un degunu at

mutautiņiem, mocījās ar lāpstām
Bunkuru starpklāju durvis līdz galam

vaļā. Pa tām veļas laukā melni ogļu

putekļi. Pēc kādas stundas pārmocīju
šies racēji iznāk ieelpot svaigu gaisu
Runā — stieple drusku jau padodo-
ties, vēl jāparok maķenīt, tad lieli

paka būšot rokā. Mēs ar kurinātājiem

samirkšķināmies — lai tie farizeji pa

mokās! Vēl pēc kādas stundas beidzot

tika izcelts lielais koka krusts. Tad nu

gan varēja dzirdēt lādēšanos! Toties

mēs un visi Dancigas ostas strādnieki

smējāmies. Pēc nolikuma, ja kontra-

bandu neatrod, uzlauztā siena jeb grī-

da, jāsaved sākotnējā kārtībā. Ar elles

mokām izrakto ogļu kaudzi muitnie

kiem nācās sabērt atpakaļ no starp

klāja bunkurā.

Esmu dzirdējis par raibiem noti

kūmiem arī no citiem jūrniekiem. P'e

mēram, Somijā, kur valdīja sausais B-

kums, kontrabanda bija spirts. Uzkā-

da burinieka muitnieki atraduši no-

slēptu spirta mucu. Kuģis stāvējis rei-

dā noenkurots. Mucu ar celtni izcēluši

no rūmes, nolikuši uz klāja, un kāds

muitnieks sēdējis virsū un sargājis, ka-

mēr priekšniecība kapteiņa kajītē kar
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muitas kuteri malā.

Kuģa matroži, negribēdami zaudēt

dārgo mantu, izdomājuši asprātīgu iz-

eju. Noskatījuši kuģa klāja koka dē-

ļus, uz kuriem tieši muca guļ, nokā-

puši neuzkrītoši rūmē, un tur gald-
nieks ar svīķurbi izurbis caurumu ku-

ģa klājā un arī mucā. Spirtu izteci-

nājuši spaiņos un noslēpuši. Nu nāk

no kapteiņa kajītes priekšnieks un

liek mucu celt pār bortu kuterī, lai

vestu malā, bet muca grabēdama aiz-

veļas, jo ir tukša.

Var tikai nobrīnīties par cilvēku

asprātību un izdomas spēju. Senāk

Daugavā pie Rīgas pils stāvēja tvai-

koņi un zēģelnieki, plīvoja dažāduval-

stu karogi. Bieži tur redzēja nelielu

zviedru tvaikoni "Sven", kas regulāri
brauca pa maršrutu Rīga—Stokhol-
ma. Zviedrijā tolaik bija sausais

likums. Rīgā brīvi varēja iepirkt un

patikas lietot visādus stiprus
dzērienus. Minētais "Sven" ik brau-

cienā veda uz Stokholmu Rīgas spirta

kontrabandu. Zviedru muitnieki lau-

zīja galvu, kur tas tiek noslēpts, jo
nekad nevarēja atrast. Ik reizi pēc
"Svena" ienākšanas Stokholmā no

Rīgas otrā dienā pilsētā parādījās
spirts. Izmeklējuši katru kuģa kaktiņu,
nekur ne smakas. Zina, ka noteikti ar

"Svenu" spirtu ieved. Reiz vai nu

nejaušības, vai nodevības dēļ tika

pārbaudīta kuģa glābšanas iekārta.

Sākuši cilāt un svērt kuģa glābšanas

riņķus. Pie komandtiltiņa, kā jau

parasti, karājas kādi desmit. Tie uz-

raugiem likušies uzkrītoši smagi. At-

klājās, ka tie nav vis no korķa, bet no

plāna skārda, simpātiski nokrāsoti un

piepildīti ar spirtu. Tas jau nu nebija
bez kapteiņa ziņās. Zināma lieta,

zviedru kapteinim bija "vakars".

Varētu ilgi turpināt par kontraban-

das raibumiem tai tālajā pagātnē, bet

visi tie liekas tikai bērnišķīga rotaļā-
šanās salīdzinājumā ar notikumiem,

kas dažkārt gadās mūsu dienās, bet tas

jau ir cits stāsts.

Jānis Krēsliņš
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MŪSDIENU LATVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBA

KAS IR LATVIJAS JŪRAS

KUĢNIECĪBA?

Tankkuģis"Konstantin Tsiolkovskiy"

Pēc Latvijas pievienošanas Padom-

ju Savienībai 1940. gadā Rīgā tika

izveidota Latvijas Jūras kuģniecība,
kas ietilpa PSRS Jūras flotes mini-

strijas sistēmā un sastāvēja no nacio-

nalizētajiem Latvijas tirdzniecības

flotes kuģiem (58 transportkuģi). Lie-

lā Tēvijas kara laikā daļa no kuģiem

gāja bojā. Tāpat 1945. gada beigās tika

iznīcināta Latvijas ostu — Liepājas,
Ventspils, Rīgas — saimniecība. Lat-

vijas Jūras kuģniecības flotes sastāvā

bija 15 transportkuģu. Turpmākajos

gados flote papildinājās ar jauniem

Padomju Savienībā un ārzemēs — gal-
venokārt Polijā, Somijā un Dienvid-

slāvijā — būvētiem kuģiem. Attiecīgi

attīstījās un modernizējās ostas un os-

tu saimniecība. Bet Liepājas Tirdznie-

cības osta, kas agrāk bija viena no

lielākajām ostām Baltijas baseinā, tika

slēgta tirdzniecībai un nodota Jūra'

kara flotes pārziņā.
Pašlaik Latvijas Jūras kuģniecības

sistēmā ietilpst transporta flote, Rīgas

un Ventspils jūras tirdzniecības osta,
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Rīgas kuģu remonta rūpnīca un da-

žādi krasta dienesti.

Latvijas Jūras kuģniecības trans-

porta flotē 1989. gada 1. jūlijā bija 104

transporta kuģi ar kopējo kravnesību

vairāk nekā 1 miljons tonnu. No tiem

vairāk nekā puse — 58 — tankkuģi ar

kravnesību no 4000 līdz 40 000 ton-

nām, to skaitā 7 šķidrās gāzes un 4

ķīmisko kravu pārvadāšanas kuģi.
Sauskravas pārvadāšanas flotes sa-

stāvā bija 27 refrižeratorkuģi, 4 kon-

teinerkuģi, 7 rolkeri un 8 ģenerāl-
kravas kuģi.

Tankkuģu flotes galvenie kravu

pārvadājumu virzieni ir no Klaipēdas

(mazuts) un Ventspils (nafta, dīzeļ-
degviela, benzīns) uz Rietumeiropas
ostām (Havra, Londona, Antverpene,
Roterdama, Amsterdama, Vilhelms-

hāfene, Hamburga, Gēteborga). Naf-

tas produkti periodiski tiek pārvadāti

Konteinerkuģis "Inzhener Nechiporenko"

uz Kubu, Islandi, Īriju. Regulāri nafta

tiek transportēta uz Somiju (Porvo).

Ķīmiskās kravas (metanols, paraksi-
lols, ortoksilols) no Ventspils un So-

mijas (Kotka) tiek vestas uz VFR,

Holandi, Angliju. Savukārt Ventspilī

no Spānijas ieved fosforskābi. Šķidrās
gāzes pārvadāšanas kuģi pārvadā
amonjaku no Ventspils uz Rietum-

eiropu un Somiju un no Odesas uz

Turciju, Itāliju, Maroku, Spāniju. Vai-

rāki Latvijas Jūras kuģniecības tank-

kuģi katru gadu (no jūlija līdz novem-

brim) strādā Arktikā, piegādājot deg-

vielu attālajiem ziemeļu rajoniem.

Regulāri tiek pievests mazuts un dī-

zeļdegviela Atlantijas okeānā zvejas

kuģu vajadzībām.

Refrižeratorkuģu kravu pārvadāju-
mos galvenie virzieni ir no Padomju
Savienības ostām uz Kubu (tauki,

siers), no Rietumeiropas ostām uz

Baltiju (gaļa, sviests), no Kubas uz

Padomju Savienību (citrusaugļi), no

Centrālās un Dienvidamerikas — Ni-

karagvas, Kolumbijas, Ekvadoras uz

Zviedriju, Beļģiju un Padomju Savie-

nību (banāni v.c. augļi).

Latvijas Jūras kuģniecības sauskra-

vas kuģi apkalpo vairākas regulārās

līnijas: Rīga—Rostoka (konteineri);

Ventspils—Antverpene; Ventspils —

Roterdama; Rīga—Elsmīra—Dubli-

na; Rīga—Havra—Denkerka—Ant-

verpene—Tunisa; Ziemeļeiropas os-

tas (Ārhusa, Roterdama, Londona) —

Vidusjūras ostas (Pireja, Limasola,

Latākija, Beiruta, Aleksandrija) v.c.

Regulāri konteineru un vieglo

automobiļu pārvadājumi tiek veikti

no Rīgas uz Hamburgu, Emshāfenu,

Antverpeni.

Oļģerts Mangulis



Pielikums

LATVIJAS JŪRASKUĢNIECĪBAS TRANSPORTA FLOTE

(1990. GADA 1. APRĪĻA DATI)

Nr.p. Kuģa nosaukums Kapteinis* Piezīmes

Tankkuģi

1.

2.

3.

"Abava"

"Aleysk"
"Alūksne"

B.Protopopovs, V.Smirnovs

J.Bočarovs, E.Boikovs

V.Lavrovs Norakstīts 1990. g. 16. apiit
4. "AntonioGramscF M.Fedotovs, M.Podobolkins

5.

6.

7.

"Ape"
"Autse"

"Auseklis"

A.Martirosovs, S.Markačbvs

ABurcevs, VJefremovs

E.Delvers ,V.Andrušenko
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

"AynazhF
"Bauska"**

"Dāvid Sikeyros"

"DmitriyMedvedev"

"Eizhen Berg"
"Fridrikh Tsander"

"General Pliev"

"Grigoriy Nikolaev"

"Jacaues Dueļos"

"Jan Griva"

"Jan Sudrabkaln"

"John Reed"

"Jose Marti"

"Kashira"

"Klement Gottwald"

"Konstantin Tsiolkovskiy"

A.Safronovs, A.Bartuļs

V.Mihejevs, NJakubacs

NJevstigņejevs, S.Sarkovs

A-Beļazjaks, V.Popucevičs
A.Malošiks

E.Laitāns, K.Vlasovs

V.Badidjuks, J.Popovs

V.Radugins, V.Grebeņuks

E.Iļjuščenko,V.Fedčenko

N.Grozenoks, D.Kanaņenko

V.Koroļs, S.Tatarincevs

O.Šovgeņja, J.Griščenko

ICZakss, A.Kolomņikovs

A.Šapošņikovs, V.Hanferjans

V.Boltruševičs, O.Kuzņecovs
V.Pivovarenoks

24.

25.

26.

27.

28.

"Leninsk-Kuznetskiy"
"Liepaya"**
"LimbazhC**

"Mate Zalka"

"Mikhail Gromov"

S.Makurins, E.Kovaļovs
V.Semka, A.Koftaņuks

N.Tiļiņins, N.Polkačovs

R.Kvačadze, V.Čumačenko

AJeršovs, V.ŠČerbaks
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

-37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

"Moris Bishop"

"Oyar Vatsietis"

"PabloNeruda"

"PanteleymonPonomarenko"

"Paul Robeson"

"Petr Stutschka"

"Pliavinas"

"Razdolnoye"

"Samburg"
"Sukhe Bator"

"Taganrog"
"Tais?'

"Tsesis"

"Valmiera"

"Ventspils"
"Victorio Codovilla"

G.Onopko, J.Vasiļenko
A.Reprincevs, G.Aniščuks

N.Kasparjans, V.Radčenko

J.Volkovs, B.Taraņecs
J.Stepiņš, V.Gavriļenko

V.Lukjančikovs
J.Šatalovs

B.Černovols, A-Ņekrasovs

I.Fridrihs, V.Kostenko

V.Minaiļenko, I.Ivanovs

V.Merkurjevs, A.Žaroņins
M.Podoļans
V.Solodkovs

S.Gaļicins, A.Nikolajenko

J.Stupāns, T.Grigorjans

G.Trofimovs, A.Golubihs

Norakstīts 1990. g. augustā

Norakstīts 1990. g. augustā
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45.

46.

"Vsevolod Kochetov"

"Yuliy Danishevskiy"

A.Starcevs, A-Seļefonovs

S.Zolotarevs, J.Volkovs

Gāzes pārvadāšanaskuģi

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

"Bulduri"**

"Dubulty"**
"Dzintari"**

"Lielupe"**

"Mayori"**

"Sigulda"**
"Yurmala"**

P.Arhipenko, A-Kovaļovs

A.Bļinovs, L.Tjutjunovs

G.Laukmanis, L.Dedovs

V.Seutkins, V.Borovskijs

V.Larionovs, A-Martinovs

V.Košeļevs, P.Gruško

M.Gricajs, G.Kubarčiks

Refrižeratorkuģi

54.

55.

56.

57.

"Akademik Artobolevskiy"
"Akademik Bochar"

"Akademik Chelomef
"Akademik Khokhlov"

V.Taranins, N.Gļvebovs
J.Spridzāns, D.Maslovs

S.Prudčenko, J.Kļiševs

U.Rudzītis, V.MaSko

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

"Akademik N.Vavilov"

"Akademik Zavaritsldf
"Aristarkh Belopolskif
"Arvid Pelche"

"Belgorod"
"Fedor Bredikhin"

"Ivan Kulibin"

V.Rodionovs, V.Ginzburgs

V.Babičs, V.Dorosenko

V.ŠubenkovsJ.Angermans
G.Makarovs, A.Padafets

N.Solovjevs, V.Ņikitins

O.Kļimovs, N.Pribilovs

S.Kaizers, V.Turs

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

"Ivan Polzunov"

"Jakov Alksnis"

"Jan Kalnberzin"

"Kamilo Cienfuegos"
"Kandava"

"Kārlis Ziedinsch"

"Kuldiga"
"Kursk"

"MikhailLomonosov"

"Nikolay Kopemik"
"Pavel Parenago"
"Pavel Shternberg"
"Skulptor Tomskiy"
n

Vasiliy Fesenkov"

"Vasiliy Struve"

"Zenta Ozola"

J.Toroščins, A.Goridko

N.Tess, R.Iļjins

V.Riškovs, V.Koberničenko

J.Līckalns, V.Levins

G.Boroduļins, V.Ilovajskis

J.Krūms, J.Naļotovs
I.Vikmans, J.Veļenteičiks

L.Dmitrijevs, V.Kuranovs

I.Džemisjuks, B.Pučkovs

P.Verbovojs, S.Fruļs

V.Ņikitins, V.Mihailovs

G.Surkovs, L.Hatkevičs

G.Gavrilko, G.Kaufmans

A.Fruļs, V.Naumovs

A.Cibuļskijs, A.Panovs

V.Ņikujins

Konteinerkuģi

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

"Inzhener Kreylis"
"InzhenerNechiporenko"

"Inzhener Sukhorukov"

"Kapitan Tomson"

"Kapitan Yakovlev"

"KompozitorTchaykovskiy"
"Mekhanik Fedorov"

V.Tkačenko, S.Dudņikovs

G.Permjakovs, M.Mertens

P.Bars, E.Zemmels

V.Rjiba, A.Naruševičs

S.Kaļinovskis, J.Panovs

S.Bajvas, J.Vaļanskis
V.Andrejevs, J.Karamiševs
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* Gandrīz visus Latvijas Jūraskuģniecībaskuģus apkalpodivaskomandas un, protams, divi kapteiņ
Tas ir sakarā ar to, ka jūrnieku darbadiena ilgst 10,5 stundas un šāds darbadienas grafiks dod iespējl
jūrniekiemkrastā pavadīt tikpat daudz laika, cik viņi ir strādājuši uz kuģa.

** Šie kuģi kopš 1990. gada pavasara peld zem Kipras valsts karoga un faktiski Latvijas Juras

kuģniecībai nepieder,jo irkļuvuši par akciju komercuzņēmuma "Sovkomflot" īpašumu. "Sovkomfl"'

ir PSRS Jūras flotes ministrijas (51% pamatkapitāla) un piecu PSRS jūras kuģniecību, to vidū ar

Latvijas Jūras kuģniecības (8% pamatkapitāla), kopuzņēmums. Latvijas Jūras kuģniecība tyj
kopuzņēmumā ir operators 14 kuģiem, galvenokārt ķīmiskiem un gāzes tankkuģiem, kuriem sobridtf

laba konkurētspēja šo specifisko kravu pārvadāšanā. 1990. gada sākumā PSRS Jūras flotes ministrijal
radās finansiālas grūtībassakarā ar iemaksām valūtā par kuģiem, ko būvē ārzemēs. Radās idejaizmani

ārzemēs tradicionālo kuģu ieķīlāšanas procedūru, tādējādi iegūstot nepieciešamās garantijas ārzemju

banku aizdevumam.Šīs idejas realizēšanai tika izraudzīti "Sovkomflot" kuģi, bet banku darījums bija

iespējams tikai pēc kuģu pārreģistrēšanas zem cita karoga, jo PSRS valsts karogs netika atzīts pa'

pietiekamu garantu.

LATVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBA

PIRMAJOS PĒCKARA GADOS

Beidzoties otrajam pasaules karam,

no samērā lielās Latvijas tirdzniecības

flotes Ļeņingradā bija tikai 7 kuģi.
Pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gada ok-

tobrī darbu sāka atjaunotā Latvijas

Jūras kuģniecība. Tā kā daļa latviešu

jūrnieku vēl bija armijā, Rīgā sākās

jauna jūrnieku kadru komplektēšana
Darbu sāka kuģniecības mācību kursi

kas gatavoja tuvbraucējus stūrmaņi

88.

89.

90.

91.

"Mekhanik Gerasimov"

"PyerPuyyad"
"SimonBolivar"

"Yuriy Avot"

JJermilovs, Z.Paplavskis

V.Ļebedevs, V.Beļakovs
A.Ivanovs, G.Marijevskis

V.Vakaļuks, S.Solodovņikovs

Ģenerālkravas kuģi

92. "Anton Gubarev" V.Ščerbuks

93. "Džems Bankovics" P.Tkačenko

94. "Irbitles" J.Cvetkovs

95.

96.

97.

98.

"Maldis Skreya"
"Richardas Bukauskas"

"StepanKhalturin"

"VatyaKurakina"

G.Pustovalovs, V.Koškuļs

N.Kurilo, P.Berdņikovs
A.Suhovičs, V.Zoricovs

P.Šemidko

99. "VasyaStabrovskiy" S.Hohlovs

Ķīmiskās kravas pārvadāšanas kuģi

100.

101.

"Ivan Piryev"**
"Mikhail Kalatozov"**

E.Bojkovs, AStrikaļs

V.Biruļa, S.Messerle

102.

103.

"MikhailRomm"**

"Vasiliy Merkuryev"**

A.Konno, V.Gorčeņovs
S.Hodakovskis, V.MiŠins
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un trešās šķiras kuģu mehāniķus. Mā-

cības norisēja latviešu valodā. Ļoti
lielu, pašaizliedzīgu darbu šeit veica

mūsu visu cienītais kapteinis Hugo

Legzdiņš. Kursu izlaidums bija

paredzēts 1945. gada pavasarī. Visi

kursanti tika atbrīvoti no iesaukšanas

armijā (karš turpinājās, un iesaukšana

armijā bija nepārtraukta). Šīs privi-
lēģijas Latvijas Jūras kuģniecības dar-

biniekiem bija kuģniecības priekšnie-
ka N.Andersena nopelns.

1945. gada martā sākās apkalpju
komplektēšana Ļeņingradā esošajiem
Latvijas Jūras kuģniecības kuģiem.

Apkalpju sastāvā ar ļoti maziem izņē-
mumiem bija tikai latviešu jūrnieki.
Pirmie šo kuģu kapteiņi bija: P.Liniņš,
A-Paeglis, AUdris, O.Kalniņš,
PBrašķis, REmkalns, J.Balodis,
E.Ākis. Vēlāk 1946. gadā ieradās no

armijas demobilizētie E.Tomsons,

A.Karkliņš un R.Kunstbergs. No Kas-

pijas jūras atgriezās T.Silgailis, E.Bēr-

zinš un A.Brengulis. No dažādām Pa-

domju Savienības malām ieradās lat-

vieši: A.Breinkopfs, A.Bers-Bērziņš,
K-Kalniņš, A.Fogelis.

1946. gadā otrā pasaules kara sa-

biedrotie dalīja trofeju floti. Latvijas
Juras kuģniecība saņēma vairākus no

1942. gada līdz 1944. gadam būvētus

jaunus kuģus. Samērā lielais flotes

pieaugums izraisīja zināmu jūrnieku
kūkumu, un apkalpju nacionālais sa-

stāvs tika pamatīgi "atšķaidīts". Uz

kuģiem tika nosūtīti cilvēki, kam par
jūrnieka profesiju nebija nekādas sa-

jēgas, un kuģu vadītājiem radās ļoti
daudz rūpju, lai visīsākajā laikā savus

Padotos kaut elementāri apmācītu

Jart>a iemaņās. Tas vēl nebija viss. No

Mariupoles jungu skolas pie Azovas

JQras atsūtīja vairākus desmitus 14—

16-gadīgu zēnu. Domāju, ka jungu

skolā viņus savāca, lai glābtu no pēc-
kara smagās dzīves un lai viņi neaiz-

klīstu bezpajumtnieku gaitās. Zēnus

izvietoja uz kuģiem, bet, tā kā viņi bija
fiziski ļoti vāji, kādam vajadzēja pildīt
arī viņu pienākumus. Ar laiku viņi

pierada, atkopās — un daudzi jau sā-

ka atbilst ieņemamajiem amatiem. Un

tad notika negaidītais. Izrādījās, ka

visi šie zēni bija atradušies fašistu

okupētajā Ukrainas teritorijā. Pēc

mums nezināmiem norādījumiem visi

mūsu "audzēkņi" tika no kuģiem at-

saukti. Tas pats notika ar lielāko daļu

latviešu, un kuģi atkal daļēji palika
bez apkalpēm. Tas bija ļoti smags brī-

dis, jo flote strādāja intensīvi. Sākās

visāda lāpīšanās: kuģiem ejot remon-

tā, visu apkalpi sadalīja uz brauco-

šajiem kuģiem; kapteiņus, mehāniķus

un stūrmaņus nepārtraukti dzenāja no

vienakuģa uz otru, lai tikai izbēgtu no

dīkstāvēm jūrnieku trūkuma dēļ. Sā-

kās intensīva dažādu iebraucēju pie-

ņemšana darbā, jo vietējie jūrnieki
vairs neatbilda nekādām prasībām.
Arī audzēkņu uzņemšana jūrskolā tika

piemērota visām tajā laikā esošajām

instrukcijām, un praktiski uzņemto
skaitā latviešu tikpat kā neredzēja.

Gandrīz visi iepriekš minētie kap-

teiņi tādu vai citādu iemeslu dēļ tika

atbīdīti malā, un, kad 1953. gadā Lat-

vijas Jūras kuģniecība tika pievienota

Baltijas Jūras kuģniecībai, aktīvo lat-

viešu kapteiņu skaitā bija tikai divi —

ETomsons un E.Bērziņš.
Šodien ir skaidri redzams, ka no

strādāšanas savā profesijā ir nobīdītas

malātrīs latviešu jūrnieku paaudzes un

būs vajadzīgi vairāki desmiti gadu, lai

izlabotu pagātnes smagās kļūdas.
BrunoKondruss
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PAR JŪRNIEKU

KADRU PROBLĒMĀM

LATVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBĀ

Rakstā analizēts tikai niecīgs šīs

plašās tēmas fragments — latviešu

jūrnieku likteņi pēc otrā pasaules

kara, kad viņi mērķtiecīgas — nacio-

nālā ziņā diskriminējošas kadru politi-
kas rezultātā tika no jūras šķirti. Tū-

daļ jāatzīmē, ka runa būs tikai par

Latvijas Jūras kuģniecības jūrniekiem.
Nav skarts jautājums par ostu un ku-

ģu remonta rūpnīcu darbiniekiem, ku-

ri arī automātiski ietilpst jūras tirdz-

niecības flotes transporta strādnieku

skaitā. Netiek iztirzāts arī jautājums
par republikas zvejas flotes jūrnie-
kiem. Rakstā mēģināts atklāt pašrei-

zējā stāvokļa cēloņus, kā arī ieskicēt

ceļus tā novēršanai tuvākajā nākotnē.

Lai vieglāk būtu uztvert rakstā iz-

virzīto mērķi, nepieciešama neliela

vēsturiska atkāpe ne pārāk tālā

pagātnē.

Latvijas jūras piekrastē no 1857.

līdz 1913.gadam uzbūvēja 532burinie-

kus, kuri kuģoja ne tikai Baltijas jūrā
un Eiropas piekrastes rajonos, bet

veica arī Transatlantiskos reisus.

Pastāvot šādam kuģniecības attīstības

vērienam, radās nepieciešamība atri-

sināt jūrnieku sagatavošanas problē-
mu.

Šīs problēmas risināšanā izšķiroša
loma bija Krišjānim Valdemāram,
kurš daudzajos rakstos ne tikai propa-
gandēja Krievijas jūrskolu reorgani-

zāciju, bet izstrādāja arī jaunu jūras

izglītības projektu, kuru cariskā valdī-

ba apstiprināja 1867. gada 27. jūnijā.

30 gadu laikā (no 1867. līdz 1897

gadam) Baltijas jūrskolās sagatavoja
3537 tālbraucējus kapteiņus un stūr-

maņus, kā arī kabotāžas stūrmaņus.
No tiem tikai Latvijas teritorijā saga-

tavoja 3004 speciālistus. Interesi vārē

tu izraisīt ziņas par Baltijas jūrskolu

audzēkņu nacionālo sastāvu 1895.-

-1897. gadā
2

: no 1355 audzēkņiem 790

jeb 58,3% bija latvieši, 74 jeb 5,5%

lībieši, 342 jeb 25,2% igauņi, 101 jeb

7,5% vācieši, 48 jeb 3,5% krievi.

Ne mazāk interesanti ir dati par

audzēkņu nacionālo sastāvu Krievijas

jūrskolās kopumā. Tā 1911./12. mācī-

bu gadā no 1247 audzēkņiem 716 jeb

57,4% bija krievi, 254 jeb 20,3% lat-

vieši, 167 jeb 13,3% igauņi un 110 jeb
9% citu tautību.

3

Tieši 19. gadsimta otrajā pusē radās

un nostiprinājās latviešu un igauņu

jūras tradīcijas, kaut arī to saknes

meklējamas daudz tālākā pagātnē
Spriežot pēc minētajiem datiem par

Krievijas jūrskolu audzēkņu nacionā-

lo sastāvu, var secināt, ka cariskās

impērijas tirdzniecības flotes stūrma-

ņu un kapteiņu trešā daļa bija latvieši

un igauņi.

Latvijas Republikas laikā jūras
tirdzniecības flote, lai gan tai bija aug

sta nolietošanās pakāpe, bija darba-

spējīga un rentabla. Arī skaitliski tā

1
BandrevičsA. Latvijas kuģniecības stāvot

bēgļu laikmetā.
— R., 1918.—19. Ipp.

Turpat. — 22. Ipp.
3

Turpat. —
20. Ipp.
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bija samērā liela: vidēji apmēram 100

dažādu kuģu — galvenokārt transpor-
ta. Tādēļ arī jūras speciālistu sagata-

vošanai tika veltīta liela uzmanība. No

1920. līdz 1929. gadam darbojās Kriš-

jāņa Valdemāra jūrskola Rīgā, bet

pēc tam vēl divas jūrskolas — Lie-

pājā un Ventspilī. Laikā no 1920. līdz

1937. gadam sagatavoja 3238 kuģu va-

dītājus un mehāniķus (1798 kuģu va-

dītāji un 1440 mehāniķu).
4

Statistikas

datus par jūrnieku kopējo skaitu Lat-

vijas Republikā pagaidām nav izdevies

precizēt, bet arhīvu materiāli ļauj
secināt, ka bijis aptuveni pieci seši

tūkstoši jūrnieku.
Otrais pasaules karš ievērojami sa-

šaurināja Latvijas jūras tirdzniecību.

Fašistiskās Vācijas uzbrukums Pa-

domju Savienībai deva smagu triecie-

nuLatvijas kuģniecībai. Daudzjūrnie-
ku krita, aizstāvot un evakuējot Tal-

n'nu, kā arī kaujas operācijās Somu

'•cl, Ļeņingradas pievārtē, padomju—

vācu frontē. Daļa jūrnieku kopā ar

ku giem tika internēta fašistiskās Vā-

cijas ostās jau pašā kara sākumā.

Sevišķi asa jūrnieku problēma kļu-
va pirmajos pēckara gados, kad sāka

domāt par Latvijas jūras flotes atjau-
nošanu. Kara beigās bija zināmi 257

jūrnieki, no kuriem 202 atradās aktī-

vajā karadienestā.
5

Latvijas PSR

'ransporta flote savu praktisko darbī-
bu uzsāka 1945. gada aprīlī un maijā.
Tās rīcībā bija 7 tvaikoņi un 104 jūr-
nieki: 49 kuģu vadītāji un mehāniķi,

4

Latvijas kultūras statistika 1918.—1937. g.—

M938.-41.1pp.
3. A. KojinqecTßennbiM m ica-

pocT TpancnopTHbix pa6oiMx Mop-

<*oro <bjiOTaCobctckom Jlstbmm (1945—1980 r.

r)
- H3BecTMH AH JIaTBCCP. — 1984.—

li.

55 matroži.
6

Gada beigās kuģniecības
flotē bija 18 kuģu, taču ekspluatācijā
vienlaikus nekad to nebija vairāk par

astoņiem. Kuģniecībā jau strādāja 541

cilvēks: 108 kuģu vadītāji un mehā-

niķi, 350 matroži un 83 rezervē. Tas

bija Latvijas kuģniecības liels panā-
kums jūras speciālistu formēšanā. Pēc

nacionālā sastāva pārsvarā bija
latvieši.

Šis periods bija ļoti sarežģīts un

grūts. Tika pieļauts ne vien milzums

principiālu kļūdu, pieņemts daudz ne-

pareizu lēmumu, bet izdarīta arī

virkne noziegumu, to skaitā veikti tādi

pasākumi, kas pašos pamatos sagrāva

latviešu tautas jūras tradīcijas. Lielu

ļaunumu nodarīja neuzticība cilvē-

kiem, kas izpaudās latviešu tautības

jūrnieku diskriminācijā. Par to liecina

daudzi dokumenti un arhīvu mate-

riāli. Milzīga loma jūrnieku vajāšanā
un diskriminācijā bija republikas dro-

šības dienestam, kas acīmredzot dar-

bojās pēc norādījumiem no augšas.
Jau 1945. gada oktobrī tika izdots

norādījums, ka "..no Latvijas kuģnie-
cības ārzemju reisu kuģiem jātbrīvo

orientējoši 50—70% esošā peldošā sa-

stāva, kas cēlies no vietējiem iedzī-

votājiem un 1941.—1945. g. atradies

ienaidnieka okupētajā teritorijā, kā

arī pēc virknes citu pazīmju"
7

.

Kuģniecības vadība ar N. Ander-

senu priekšgalā centās aizstāvēt vie-

tējos jūrniekus. 1945. gada oktobrī un

novembrī tika izveidotas septiņas gru-

pas, katra 2—3 cilvēku sastāvā, no

kuģniecības partijas un vadošajiem

darbiniekiem, ".. lai noteiktu kuģu

6
Latvijas PSR Centrālais Valsts Oktobra re-

volūcijas arhīvs, 1071. f., 1.apr., 203.L, 1. Ip.
7

Latvijas PSR CVORA, 1071 f., 1. apr, 203.

1..3. Ip.
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piesārņotību un attīrītu tos no nai-

dīgajiem un kuģošanai nepiemērota-

jiem elementiem". Taču šo grupu dar-

ba rezultātā "naidīgie elementi" netika

konstatēti.
8

Un tomēr 1946. gada ot-

rajā pusē "tīrīšana" jūrnieku vidū sā-

kās. Liela loma tika ierādīta kapteiņu

pirmajiem palīgiem, pēc savas būtības

kapteiņu palīgiem politiskajā darbā.

1946. gada oktobrī un decembrī tika

no jauna uzskaitīti 536 cilvēki jeb

80,1% jūrnieku. Ārzemju reisi tika

aizliegti 309 no viņiem jeb 57,6%, to

skaitā 221 cilvēkam jeb 71,5% kā tā-

diem, kas dzīvojuši ienaidnieka oku-

pētajā teritorijā. Ārzemju reisi bija

atļauti 227 cilvēkiem jeb 42,4%.
9

Se-

višķi smags stāvoklis izveidojās ar

kapteiņiem. Tā 1946. gada 30. decem-

brī, pēc paveiktās "tīrīšanas", situācija

bija šāda.
10

1947. gada vidū jūrnieku kopskaits

bija 468 cilvēki, to skaitā 111 jeb
23,7% latviešu.

1
Turpmākajos gados

latviešu jūrniekus diskriminējošā poli-
tika turpinājās. 1952. gadā bija 603

jūrnieki, bet latviešu jūrnieku skaits

bija vēl vairāk samazinājies — vairs

tikai 34 cilvēki jeb 5,6%.

8
Latvijas PSR CVORA, 1071 f, 1. apr., 203.

I, 3. Ip.
9

Turpat.—2o4.L, 9. Ip
10

Turpat. —24. Ip.
11

Turpat.—224. L, 2. Ip.
12

Turpat.—227. L, 1., 2. Ip.

Ļaunprātīgā kadru politika atsaii k

cās arī uz jūras speciālistu sagatavo i

šanu, kaut gan tie bija tik ļoti vaja 'i

dzīgi. 1945. gadā tika saņemta pavēls p
savervēt 700 jauniešu jūras mācībt

iestādēm: 400 — Latvijā, 300 —Lie £
tuvā. Uz visiem republikas apriņķiei 1

nosūtīja kuģniecības pārstāvjus. Ai

padomju iestāžu un sabiedrisko orga-

nizāciju atbalstu nepieciešamais jau

niešu skaits mācībām jūrskolās tib

sameklēts. Jaunieši labprāt piekriti

priekšlikumam mācīties un strādāt ju-

ras transportā. Taču pēc "politiskajai:
īpašībām" lielākā daļa savervēto oe

tika skolās uzņemta. Šī paša iemesla

dēļ jūrskolnieku vervēšanu Lietuv

nemaz nesāka.
13

Lai aizpildītu trūk-

stošo audzēkņu skaitu, pēc PSRS

Jūras flotes ministrijas norīkojumier
1946. gadā no Maskavas atsūtīja li

cilvēkus.
14

Šāda negatīva attieksme pret vie-

tējiem cilvēkiem kopumā jāapzib
par noziedzīgu, saistītu ar konkrēti

šovinistisku politiku, kas saasināja

starpnacionālās attiecības.

Viena no šādas politikas negatī-

vajām tendencēm bija milzīgā kadra

mainība. Tā tikai 1946. un 1947. gadā

no darba tika atbrīvoti 767 jūrnieki un

darbā pieņemti 898.
15

Tik milzīga jūr-
nieku — sevišķi kapteiņu, stūrmaņu

un mehāniķu mainība ārkārtīgi nega-

tīvi ietekmēja kuģu tehnisko eksputf

tāciju un remontu, nemaz nerunājot

par problēmas ētisko pusi. Lūk, ne

daudzi piemēri! No 1946. gada 1. jall'
vāra līdz 1947. gada 1. augustam

tvai-

koņa "Daugava" kapteiņi mainījās

13
Turpat. — 203. Ļ 7. Ip.

14
Turpat. —204.1., 17. Ip.

15
Turpat.— 205.1, 11. Ip.

Amats Štatu saraksti Faktiski Latvieši Krievi

Capteiņi 13 5 39 3 2

Capteiņu

rec. palīgi

13 6 46 1 5

/ec. 13 9 70 9

nehāniķi
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reizes, vecākie mehāniķi — 3 reizes.

1947. gada pirmajā pusē tvaikoņu

"Rjazaņa" un "Turaida" apkalpes tika

pilnīgi nomainītas.
16

Līdz 1953. gadam Latvijas kuģu

ekspluatācija bija atrisināta, kaut gan

līdz pirmskara līmenim vēl bija tālu.

1953. gadā apvienoja Jūras un Upju
flotes ministrijas. Latvijas un Igau-

nijas kuģniecības tika iekļautas Bal-

tijas Jūras kuģniecības sastāvā. Šis lē-

mums nebija līdz galam pārdomāts,

tajā bija jūtams politisks voluntā-

risms. Lai arī Latvijas un Igaunijas
kuģniecības nebija lielas un to floti

veidoja pēc kara atjaunotie kuģi un

pec reparācijām saņemtie kuģi (līdz
1956. gadam Padomju Savienībā ku-

ģus jūras kuģniecībai vispār nebūvē-

ja), jau pats Latvijas un Igaunijas kuģ-
niecību likvidēšanas fakts nevēlami ie-

tekmēja sabiedriskās domas morāli

politisko nostādni — jūras republikas
palika bez tradicionālās jūras flotes.

so rupjo politisko kļūdu laboja 1958.

gada janvārī, kad Latvijas un Igaunijas
Jūras kuģniecības atjaunoja. Kopš šī

gada Latvijas jūras flote papildinājās
ar jauniem dīzeļkuģiem darbam ārējās
tirdzniecības līnijās starp Baltijas,
Norvēģijas un Anglijas ostām. Nā-

kamais gads uzskatāms par Latvijas
P$R tankkuģu flotes dzimšanas gadu.
Atbilstoši flotes izaugsmei pieauga arī

jūrnieku skaits.

60. gados Latvijas jūras transporta
n°te attīstījās ļoti strauji. Parādījās
jauna tipa kuģi — refrižeratorkuģi un

gāzes vedēji. 1969. gada sā-

kumā kuģniecības flotē bija jau 65

ar kopējo ūdensizspaidu vairāk
ne kā pusmiljona tonnu, bet 1987. ga-

16
LPSR CVORA, 1071.f.,1.apr.,243. Ļ 40. Ip.

dā flotē bija 110 kuģu ar vairāk nekā

1,5 miljoniem tonnu ūdensizspaida.
17

Rotēs straujais pieaugums atkal iz-

virzīja jūrnieku problēmu, kuru nācās

risināt, gan izmantojot vietējo jūr-
skolu absolventus, gan arī aicinot

jūras speciālistus no citiem Padomju
Savienības reģioniem.

Tabulā parādīts kuģniecības jūrnie-
ku skaits laikā no 1958. līdz 1987.

gadam un latviešu jūrnieku skaits ab-

solūtajos skaitļos un procentos.
18

Redzams, ka Latvijas kuģniecības

jūrnieku skaits šajos gados palielinā-

jies gandrīz 9 reizes, ko nevarētu teikt

par latviešu jūrnieku skaitu, kas ganir

pieaudzis apmēram 5 reizes, bet pro-

centu izteiksmē tas ir tikai 6,3%. Salī-

dzinoši latviešu jūrnieku skaits pie-

auga 1959.—1963. gadā, kad kuģnie-
cība saņēma daudz jaunu specializētu

kuģu un šajā sakarā darbā flotē daļēji

iesaistīja vecos latviešu tautības jūr-
niecības speciālistus. Tomēr latviešu

jūrnieku skaits salīdzinājumā ar

pirmskara laiku kopumā bija sama-

zinājies turpat 20 reižu, kas nepār-

protami liecināja, ka latviešu tautas

jūras tradīcijas tikušas iznīcinātas.

lemeslu šādam stāvoklim ir daudz.

Par vienu no būtiskiem iemesliem va-

17
Latvijas Jūras kuģniecības arhīvs.

18
Latvijas PSR CVORA, 1071. f., 6. apr., 7. L,

1. Ip.; 9.1, 4. Ip.; 14.1, 9. Ip.; PSRS JFMCA, 13.

f., 97. apr, 24. L, 6. Ip.; Latvijas Jūras kuģniecības
arhīvs.

Gads Pavisam T. slc latvieši

1958

1960

1965

1970

1987

5976

1029

2531

3581

5303

81

193

245

437

334

1,4

18,7

9,7
12,2

6,3
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Latvijas jūras transportaveterānu salidojums Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 1983. g.

rētu minēt lielos ierobežojumus ār-

zemju braucienu vīzu izsniegšanā lat-

viešu jūrniekiem un jauniešiem. For-

māli to izskaidroja ar to, ka daudzu

jūrnieku radinieki atradās emigrācijā.
Vīzu izsniegšanā absolūti netika ņem-

ti vērā ne vietējie vēsturiskie apstākļi,
ne latviešu tautas liktenis 20. gad-
simtā. Tas ļoti negatīvi ietekmēja visu

latviešu jūrnieku likteņus, īpaši to

jauniešu, kuri savu dzīvi gribēja saistīt

ar jūru. Divas paaudzes faktiski tika

šķirtas no jūras, un tam bija būtiska

loma tēvutēvu tradīciju iznīcināšanā,

īsumā vērtējot jūrnieku kadru saga-

tavošanas problēmu pēckara Latvijā,

jārunā nevis par speciālistu sagatavo-

šanas kvalitāti — tā visumā atbilst

savam mērķim —, bet gan par valodas

barjeru latviešu jauniešiem. Tikai pir-
majos pēckara gados mācības notika

latviešu valodā Kuģniecības mācību

kursu kombinātā, kuru izveidoja, iz-

mantojot no karā sagrautās KVal-

demāra jūrskolas izglābtos navigācijas

un citus mācību līdzekļus, aicinot dar-

bā bijušos jūrskolas pasniedzējus.
Kombinātam bija pozitīva nozīme, jo

1944—1946.gadā tajā sagatavoja vai-

rāk nekā 200 latviešu kuģu vadītāju

un mehāniķu.
19

Tomēr visai drīz jūras

izglītību pilnīgi reorganizēja — tā no-

tika tikai krievu valodā, kas rādija

latviešu jauniešiem papildu grūtības,

sevišķi tiem, kas nāca no lauku rajo-

niem. Tika radīti apstākļi, kad jūrnie-
ku nacionālais sastāvs vairs neatbilda

daudznacionālās Latvijas iedzīvotāju

nacionālajām proporcijām.
Jūrskolnieku vervēšana Padomju

Savienības dažādos reģionos radīja

jaunas problēmas: daļa jauniešu, kam

jūra bija sveša, ne vienmēr varēja pie-
mēroties nebūt ne vieglajai jūrnieka
profesijai — tas bija par iemeslu kad-

19
Latvijas PSR CVORA, 1071. f., 1. apr.,

203

L lp. & sa, 6.
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ru mainībai, turklāt republikā tika

saasināta dzīvokļu problēma.
Lai atrisinātu latviešu jūrskolnieku

problēmu, jāveido atsevišķas grupas
vai plūsmas, kur apmācības notiktu

latviešu valodā, kā tas ir visās aug-

stākajās un speciālajās mācību iestā-

des Latvijā. Šāda
grupa, piemēram, ir

profesionāli tehniskajā skolā, kas ga-
tavo kuģu remontstrādniekus. Jādomā

arī par cilvēkiem, kas jūras speciali-
tātes varētu pasniegt latviešu valodā.

Šo problēmu atrisināšanai būs vaja-

dzīgs ne viens vien gads. Tomēr tam,

kā liecina plaši izzinātā sabiedriskā

doma, ir milzīga nozīme latviešu tau-

tas nacionālās pašapziņas veidošanā

un nostiprināšanā.

Edgars Blūmfelds

KONTEINERKRAVU

PĀRVADĀJUMI ŠODIEN

Konteincrkravu pārvadājumi pa-

saules transporta sistēmā ieņem aiz-

vien lielāku vietu. Šādai kravu trans-

portēšanai ir vairākas priekšrocības:
ievērojami samazinās kravu apstrā-
dāšanas laiks ostās, palielinās kravas

drošība pārvadāšanas laikā (gan no

apkārtējās vides ietekmes, gan no

'espējamas izlaupīšanas), samazinās

•zdevumi iesaiņojuma izgatavošanai.
Vienlaikus jebkurai kuģniecībai ne-

pieciešama attīstīta materiālā bāze, lai

uzsāktu konteinerkravu pārvadāju-
ms, jo pašu konteineru komplektēša-
na izmaksā dārgi. Rietumu pasaulē
viens 20 pēdu standarta konteiners

Pašlaik maksā apmēram 2700 dolāru.

Padomju Savienībā konteinerus ražo

"jičovskas kuģu remonta rūpnīca un

Abakanas
vagonu rūpnīca. To cena ir

aPmēram 2700 rubļu.
Katram kuģīpašniekam, kurš nolē-

m|s nodarboties ar konteinerkravu

Pārvadājumiem, ir divas iespējas —

Rādāties konteinerus personiskajā

īpašumā jeb īrēt tos pasaules tirgū.
Rietumu kuģīpašnieki strādā ap-

mēram ar vienu trešdaļu personisko
konteineru un divas trešdaļas īrē. Tam

ir vairākas priekšrocības: samazinās

remonta izdevumi, jo vairāk nekā des-

mit gadu ekspluatēts konteiners vairs

nav ekonomiski izdevīgs, tā remonta

izdevumi jau pārsniedz ienākumuspar

frakti; iespējams elastīgi piemēroties

tirgus pieprasījumam — periodā, kad

mazāks pieprasījums, īrētos konteine-

rus var nodot to izīrētājam un tie

nestāv dīkā uz kugīpašnieka rēķina;

kuģīpašniekam nav jāpērk relatīvi

dārgie un speciālie konteineri, kas āt-

rāk nolietojas. Visizdevīgākā ir ilgter-

miņa īrēšana uz 3 vai 5 gadiem, kad

parasti izīrē pilnīgi jaunus konteine-

rus, īstermiņa īre ir izdevīga tajā ziņā,
ka konteinerus izmanto tikai vienam

reisam noteiktas kravas pārvadāšanai.
Bet šāda īre ir dārgāka, un īrētājam ir

jāapmaksā konteinera saņemšana un

nodošana atpakaļ.
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Latvijas Jūras kuģniecība galveno-
kārt apkalpo ārējās tirdzniecības līni-

jas starp Ziemeļeiropu un Rīgu, pār-

vadājot kravas no un uz Padomju Sa-

vienību. Šādās līnijās, kur krava kopā

ar konteineru tiek nodota tālākai pār-
vadāšanai pa dzelzceļu, īrētus kon-

teinerus izmantot nevar, jo pastāv vie-

nošanās starp Jūras flotes ministriju

un Satiksmes ceļu ministriju par ek-

vivalentu konteineru maiņu. Ko tas

nozīmē? Jebkura kuģniecība, kas no-

devusi dzelzceļam noteiktu skaitu

konteineru, ir tiesīga saņemt no dzelz-

ceļa tādu pašu daudzumu atpakaļ, ta-

ču nekur nav teikts, ka tiem jābūt tieši

nodotajiem konteineriem. Tādējādi
īrētie konteineri uz dzelzceļa var vien-

kārši pazust vai arī parādīties visne-

iedomājamākās vietās — Nahodkā, Iz-

mailā vai SEPP valstīs. Ja īrētais kon-

teiners nozudis, īpašniekam jāatmak-
sā valūtā pilna tā vērtība. Tā kā kon-

teineru īrēšana ārējās tirdzniecības lī-

nijās nav iespējama, to diezgan sekmī-

gi aizstāj konteineru maiņa starp kuģ-

īpašniekiem. Tādējādi ir iespējams at-

brīvoties no liekajiem konteineriem

tajās ostās, kur eksports no PSRS pār-
sniedz importu, — rezultātā nav ne-

pieciešami papildu līdzekļi tukšo kon-

teineru pārvadāšanai uz reģioniem,
kur pieprasījums pēc tiem pārsniedz

piedāvājumu.

Latvijas Jūras kuģniecības darba

kolektīva padome (iepriekš gan ne-

konsultējoties ar darba kolektīva lo-

cekļiem) pieņēma lēmumu, ka kuģ-
niecība arī republikas ekonomiskās

suverenitātes un pilna saimnieciskā

aprēķina apstākļos būs PSRS Jūras

flotes ministrijas sastāvā, lai gan Lat-

vijas PSR Ministru Padome piedāvāja
tā saukto ārpusresoru pakļautības

variantu, kas nozīmētu kuģniecībai i

pilnīgu ekonomisko patstāvību. Tādi i
gadījumā kuģniecība maksātu nodoki: i
republikai, tai skaitā arī valūtā. Pālie

kot PSRS Jūras flotes ministrijas pa

kļautībā, Latvijas Jūras kuģniecība at

dod šai ministrijai 92% pelņas. Lai

vijai ar pūlēm izdevies "izraut" 4% no

kopējās peļņas padomju rubļos. Para-

doksālā situācija, kad Latvijas kuģnie-

cība ar milzīgajiem valūtas ienāku

miem republikas budžetā neiegulda

ne kapeikas valūtā, turpinās. Visko-

miskākais (vai vistraģiskākais?) ir tas

ka Maskavai atdotā valūta nav da

būjama pat tās pelnītājas — Latvijas

Jūras kuģniecības — vajadzībām.
Jau vairāk nekā piecus gadus laij

niecība mēģina izlūgties no Vissavie-

nības ministrijas konteineru pārvada"
tāju kuģi. Kārtējais Bulgārijā ražotais

konteineru pārvadātājs, ko pabeigs
1990. gadā, tika apsolīts Latvijas Jūras

kuģniecībai, bet bulgāru partneri pie

prasīja apmaksu valūtā. Maskava, pro-

tams, atteicās to dot, un Latvijas

kuģniecība kārtējo reizi palika bez

jauna kuģa.
Būtu gan vērts piezīmēt, ka kontei-

neru pārvadājumu apjoma ziņā Latvi

jas Jūras kuģniecība ieņem ceturto

vietu aiz tādiem milžiem kā Tālo Aus

trumu Jūras kuģniecība, Melnās juras

kuģniecība un Baltijas Jūras kuģnie-

cība (Ļeņingradā). Un tajā pašā laikā

pārvadājot vairāk nekā miljons tonnu

konteinerkravas, Latvijas Jūras kuģ-

niecība ir īpašnieks tikai četriem p)

konteinerkuģiem. Šādiem pārvadāju-
miem pielāgo Ro—Ro tipa (rolkerus)
un citus — vēl mazāk piemērotu*
kuģus.

Lai nodrošinātu visu kravu izves>

nu, Latvijas Jūras kuģniecība darbs
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regulārajās līnijās iesaista citu īpaš-
nieku kuģus, piemēram, "Bremer Mer-

cur" — uz Hamburgu (īpašnieks B.Bi-

šofs), *Carry Box" — uz Londonu

(Īpašnieks ÜBC) un vairākus citus.

Lieki teikt, ka visa valūta par pārva-

dājumiem ar šiem kuģiem netika ie-

skaitīta par Latvijas Jūras kuģniecības
devu Jūras flotes ministrijai.

Un tajā pašā laikā hipertrofēti pie-
aug naftas, gāzes un ķimikāliju pārva-
dātāju kuģu skaits Latvijas Jūras kuģ-

niecībā — ar visām ekoloģiskajām se-

kām. Aizvien pieaugošo plaša patē-

riņa preču pārvadājumu apjomu mūsu

kuģniecība pienācīgi apkalpot vairs

nespēj, un pastāv reāli draudi, ka visā

drīzumā Latvijas Jūras kuģniecība

kļūs konteinerkravu pārvadājumos
konkurēt nespējīga un automātiski

tiks izslēgta no šī izdevīgā pār-

vadājumu veida.

Dzintra Vilāne

KONCEPCIJA

PAR JŪRNIECĪBAS IZGLĪTĪBAS

SISTĒMAS REORGANIZĒŠANU

Jūrniecības vēstures kopas darbagrupa, kuras sastāvā bija Latvijas
Jūras kuģniecības, zvejniecības un "Latviešu biedrības"pārstāvji, izstrā-

dāja un 1989. gada 16. martā pieņēma Koncepciju par jūrniecības

kadru sagatavošanu un jūrniecības izglītības sistēmas reorganizēšanu.

Gada laikā tajā izdarītas jau vairākas izmaiņas un labojumi, tomēr

redakcijas kolēģija uzskata par lietderīgu publicēt tieši šo pirmo kon-

cepcijas variantu.

Latvijas Kultūras fonda Jūrniecības

Stūres kopas darbagrupa, izskatījusi
jautājumu par jūrniecības speciālistu

iespējām republikā, uz-

skatīja par nepieciešamu ierosināt

Latvijas PSR Ministru Padomei,
valsts plāna komitejai un Tautas
lzglltības ministrijai ieviest jaunu jūr-
niecības izglītības daudzpakāpju sis-

tefou, kas pilnībā apmierinātu re-

publikas vajadzības.
1« lerindas speciālistus (matrožus,

motoristus, elektriķus, pavārus utt.)
tlrdzniecības un zvejas flotēm gatavot
P'rmās pakāpes jūrniecības skolās:

a) jūrniecības skolā (Bezdelīgu ielā

1), kur varētu sākt mācīties tie jau-

nieši, kas beiguši dienēt Padomju

Armijā;

b) 46. PTV (Bolderājā), uzņemot

jauniešus pēc 8. klases beigšanas. Paš-

laik šī PTV gatavo speciālistus upju
flotei un kuģu remonta rūpnīcām;

c) Engures vidusskolā speciālajā

klasē.

Teorētiskajai un praktiskajai saga-

tavotībai jābūt tādā līmenī, lai, bei-

dzot šīs pirmās pakāpes skolas, absol-

venti varētu saņemt ierindas speciā-
lista kvalifikāciju, bet, nostrādājot ne-
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pieciešamo laiku uz kuģiem, saņemt
mazizmēra kuģa vadītāja (līdz 300

RT) vai mazizmēra kuģa mehāniķa
(līdz 400 kW) diplomu.

2. Uz jūrniecības skolu un jūrskolu
bāzēm izveidot Krišjāņa Valdemāra

jūrskolu (akadēmiju) Rīgā, kur vai-

rākpakāpju apmācību sistēmā mācības

notiktu latviešu valodā:

a) jūrskolas otrajā pakāpē uzņem

audzēkņus, kam ir ierindas jūrnieka

kvalifikācija, attiecīgā diploma saņem-
šanai nepieciešama jūras un darba

prakse, nokārtojot iestāju eksāmenus.

Sajā pakāpē būtu jāmācās apmēram 4

gadi, lai, to beidzot, audzēkņiem būtu

vispārējā augstākā un speciālā jūras

izglītība, kas ļautu strādāt jaunākā ko-

mandējošā sastāva amatos. Pēc šīs pa-

kāpes jūrskolas beigšanas absolventi

būtu tiesīgi saņemt attiecīgos darba

diplomus — tuvbraucējs stūrmanis,

tuvbraucējs kapteinis, 3. klases mehā-

niķis, 3. klases elektromehāniķis utt.;

b) lai varētu ieņemt komandējošā
sastāva amatus un saņemt attiecīgos
darba diplomus — stūrmaņa tālbrau-

cēja, 2. klases mehāniķa v.c. flotes

speciālistu, kas agrāk bija absolvējuši
otrās pakāpes jūrskolu, vajadzētu šajā

pašā jūrskolā mācīties vēl vienu gadu

ar pastiprinātu angļu valodas apmā-
cīšanu (kādu no speciālajiem priekš-
metiem mācīt angļu valodā);

c) ceturtajā — jūrniecības izglītības

augstākajā pakāpē vajadzētu mācīties

tiem, kas ir agrāk beiguši pirmās trīs

jūrskolas pakāpes, praksē pierādījuši
savas spējas un varēšanu ieņemt ve-

cākā komandējošā sastāva amatus.

Pēc apmēram viena gada teorētiskām

apmācībām absolventi būtu tiesīgi

saņemt kapteiņa tālbraucēja, 1. klases

mehāniķa utt. diplomus un strādāt

par kapteiņiem, vecākajiem meta

niķiem.
I

Sākot ar jūrniecības izglītības otrc

pakāpi, kursantus uzņemt jūrskolā ai

kapteiņa rekomendāciju un iestādes

norīkojumu.
Minimālais praktiskais darbalaiks

uz kuģiem apmācības pakāpju starp-

laikā, kas atbilst "1978. g. Starptau
tiskās konferences par jūrnieku saga-

tavošanu un diplomēšanu" prasībām
būtu:

a) beidzot pirmās pakāpes jūrnie-
cības skolu —12 mēnešu,

b) beidzot otrās pakāpes jūrsko
lv — 24 mēneši,

c) beidzot trešās pakāpes jūrsko-
lu — 24 mēneši.

Piemēram, ja jaunietis sāk mācīties

jūrniecības skolā 20 gadu vecumā, tai

32 gadu vecumā, tas ir, pēc 12 gadiem

viņš var kļūt par kapteini vai vecāko

mehāniķi uz lieltonnāžas kuģiem

Praksē šis periods būs ilgāks —
no 13

līdz 20 gadiem.
Pēc mūsu domām, šāda apmācību

sistēma ļautu:
a) mērķtiecīgāk un profesionālai

sagatavot jūrniecības speciālistus, sa-

mazinot kadru mainību un iesaistot

šajā darbāvietējos jūrniekus;

b) jau apmācības sistēmas sākuma

stadijā atsijāt jūras profesijām nepie

mērotus cilvēkus, ietaupot ievēroja

mus valsts līdzekļus;

c) vienkopus koncentrēt materiāl1
tehnisko un mācību bāzi;

d) ātrāk un efektīvāk ieviest pro-

gresīvās apmācības metodes un jaunā
ko tehniku;

c) izvērst zinātnisko darbu;

f) jūrskolas absolventiem vajadzī-
bas gadījumā sekmīgi strādāt ari

ārzemju kuģiem.
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Lai to visu realizētu, pārejas pe-

riodā, sākot ar 1989./90. mācību gadu,

nepieciešams:
1. Apvienot Rīgas un Liepājas jūr-

skolas uz Rīgas jūrskolas bāzes.

2. Nodot Rīgas jūrskolu Latvijas
PSR Tautas izglītības ministrijas

pārziņā.
3. Liepājas jūrskolu pārveidot par

jūrniecības skolu un gatavot tajā
ierindas speciālistus zvejniecībai.

4. Rīgas Tehniskajā universitātē iz-

veidot Jūrniecības fakultāti ar attie-

cīgām jūras specialitāšu katedrām, lai

nākotnē uz šīs bāzes varētu veidot

augstāko Krišjāņa Valdemāra jūr-
skolu. Izveidojot šo fakultāti, slēgt

Kaļiņingradas Zivju rūpniecības
institūta filiāli Rīgā.

5. Izskatīt jautājumu par jūrskolas
ēkas KValdemāra ielā 141, kura tika

uzcelta par Latvijas PSR Zivsaim-

niecības ministrijas līdzekļiem, atsavi-

nāšanu un nodošanu Rīgas Tehniskās

universitātes rīcībā.

6. Lai savlaicīgi sagatavotu pasnie-
dzējus augstākajai jūrskolai, nosūtīt

speciālistus mācībām aspirantūrā uz

Ļeņingradas augstāko jūrskolu un

Kaļiņingradas Zivju rūpniecības
institūtu.

7. Visās jūrniecības skolās, Rīgas

Tehniskajā universitātē un jūrskolās
ieviest latviešu un krievu apmācību
valodu.

8. Izveidot koordinācijas darba

grupu un izstrādāt konkrētu rīcības

programmu.
Šāds jūrskolu mācību tīkls pilnībā

nodrošinātu uzņēmumu vajadzības

pēc speciālistiem, un nerastos nepie-
ciešamība izveidot citas, piemēram,
Ventspils, jūrskolas.

DZELKŠŅU CEĻŠ

TOMĒR
...

UZ ZVAIGZNĒM!

"No atmiņām — pie jūras augst-
skolas"

— šāds raksts 1988. gada 16.

oktobrī bija lasāms laikrakstā "Cīņa".
Autors — Sociālistiskā Darba Varo-
nīs Rīgas Jūras zvejas ostas kapteinis
Harijs Līdaks ar skaudrumu stāstīja
Par ilgus gadus valdošo ierēdniecības

nevēlmi kaut nedaudz uzlabot latviešu
lespējas apgūt jūrniecības izglītību te-

pat Latvijā. Kopš 1959. gada Latvijas
PSR vispār nebija jūrskolnieku ap-
mācības latviešu valodā. Viss labais,
k° jūrniecības izglītībā latvieši kopā
ar kaimiņtautām bija attīstījuši jau no

faišjāņa Valdemāra darbības laikiem

-19. gadsimtā, pēc Lielā Tēvijas kara

tika mērķtiecīgi skausts un nīdēts. Ne-

humānā un policejiskā vīzu izsnieg-
šanas sistēma gandrīz pilnībā slēdza

latviešiem ceļu uz jūru, un tikai ne-

daudzi, kuriem vēstures kolīzijās lai-

mējās saglabāt daudzmaz "tīru" bio-

grāfiju, varēja kļūt par tālbraucēju
tirdzniecības un zvejas flotes jūrā-

braucējiem. Latviju pārplūdināja

migranti sveštautieši, "kristālskaidro"

biogrāfiju īpašnieki, un Latvijas PSR

tirdzniecības flotē, pastāvot šādai

kadru komplektēšanas politikai, strā-

dāja vairs tikai seši procenti latviešu,
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no aptuveni divsimt kapteiņiem labi ja
desmit bija latvieši.

Par latviešu jūrskolas atdzimšanas

lietām sākotnēji sprieda sirmie kād-

reiz slavenās Krišjāņa Valdemāra jūr-
skolas absolventi tikšanās reizēs Rīgas
vēstures un kuģniecības muzejā vai

Ainažu vecajā skolā. Sāpe lauzās ārā,

un 1988. gada 14. oktobrī, kad Aina-

žos atklāja K.Valdemāra krūšutēlu,

nolēma, ka no runāmsteigšus jāpāriet

pie darbiem.

Novembra sākumā izveidojās Lat-

vijas Kultūras fonda Jūrniecības vēs-

tures kopa (JVK), kurai blakus

pagājības izpētei bija otrs pamatuzde-
vums — jau 1989. gadā panākt lat-

viešu puišu apmācīšanu jūrniecības
arodos dzimtajā valodā. Sākumā ne-

viens pat nespēja iedomāties, ka vēl-

me, kuru nevarēja īstenot 30 stag-

nācijas gados, tomēr piepildīsies.

Spēcinošs enerģijas lādiņš uzvirmo-

ja pašu vidusskolnieku un Rīgas jūr-

skolnieku rīkotajā satecē L. Paegles

Rīgas 1. vidusskolā. Tosvētdien skolas

aulā pulcējās puiši un viņu vecāki, lai

izteiktu protestu iestādēm un orga-

nizācijām, kuras nekustināja ne mazā

pirkstiņa latviešu piesaistīšanā jūrai.

Kopā sanākušie pretēji Rīgas jūrsko-
las interfrontiskās vadības viltīgajai

māņu politikai un allaž kultivētajam
uzskatam par latviešu slinkumu mā-

cīties jūras zinības pierādīja, ka lat-

vieši ne tikai vēlas braukt pasaules
jūrās, bet viņu vidū ir arī daudzi po-

tenciālie jūrskolnieki. Vienprātīgi tika

atbalstīta nepieciešamība Rīgas jūr-

skolā izveidot grupas ar latviešu mā-

cību valodu un virzīties pretim augstā-

kajai jūrniecības izglītības mācību ie-

stādei. Tika pieņemta vēstule LKP

CX un republikas Valdībai, kurā bija
teikts:

"Šā gada 12. februārī Rīgas 1. vidus-

skolā sapulcējušies Latvijas jūrniecī-
bas entuziasti un republikas jūrskolu

Šie puiši 1989. gada oktobrīuzsāka mācības topošajāLatvijas Jūrasakadēmijā
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audzēkņi, kā arī sabiedrisko organi-

zāciju pārstāvji, kuri tieši saistīti ar

latviešu jūrniecības problēmām, arī

bērni un viņu vecāki konstatēja, ka

joprojām tikpat kā netiek praktiski
risināti jautājumi par vidējās un aug-

stākās jūrskolas organizēšanu Latvijā
un latviešu mācību valodu. Uzskatām

iādu stāvokli par nenormālu, pārkār-
tošanās laikam neatbilstošu un lū-

dzam jūsu palīdzību šo jautājumu
steidzamā risināšanā."

Todien, kā allaž šādās reizēs, ar

domubiedriem kopā bija rakstnieks

Egons Līvs.

"Esam iebriduši purvā un tur nu

mīņājamies. Zvejnieku kolhozu sapul-
ces par nacionālo kadru sagatavošanu
balso ar abām rokām un skaļi aplau-
dē, bet tālāk netiek. Latviešu jūrskola
it vajadzīga kaut vai tādēļ, lai Rīgā
pierakstītā kuģa kapteinis zinātu, kurā

gadā šī pilsēta dibināta. Pagaidām
dzīve rāda pretējo."

Patiesu ieinteresētību izrādīja
ventspilnieki. Pensionētais tālbraucējs
kapteinis Arvīds Ludeviks, 20. arod-

vidusskolas direktore Dzintra Ozoli-

daudzi viņu domubiedri vēlējās
jūrskolu atvērt Ventspilī. Taču

s'tn5'tn risinājumam, ko sākumā varēja
!|kai apsveikt, parādījās vairākas

nepilnības.
1989. gada 24. februārī JVK or-

ganizētajā satecē izveidoja kompeten-
to jūrniecības speciālistu un sabiedris-
ko

organizāciju pārstāvju darba gru-
Pu> kas, vairākkārt kopā sanākot, 16.

izstrādāja Latvijas jūrniecības

sagatavošanas un jūrniecības
pērnas reorganizēšanas koncepciju.
ra]3 tika piedāvāta jūrnieku apmācība
tr3s pakāpēs — no jūrniecības

skolas līdz Latvijas Jūras akadēmijai.

Latvijas Jūras kuģniecības Kadru

nodaļas inspektors Juris Leimanis,

Zvejnieku kopsaimniecību savienības

Kadru daļas vadītājs Gunārs Ozoliņš
un JVKpriekšsēdētājs Arvis Pope vai-

rākkārt griezās Latvijas PSR Tautas

izglītības ministrijā, Valsts plāna ko-

mitejā un LPSR Ministru Padomē.

Izšķirošais vārds beidzot piederēja
Ministru Padomes priekšsēdētāja viet-

niekam Leonardam Bartkevičam. Va-

saras vidū jau bija skaidrs, ka šoruden

jāatver Latvijas Jūras akadēmija. To-

mēr labās ieceres atkal vājināja, līdz

beidzot nobremzēja pavisam — Mas-

kava. (Lūk, ko nozīmē suverenitāte

tikai uz papīra!) PSRS Jūras flotes

ministrija kategoriski iebilda pret jeb-
kuru augstākās jūrskolas atvēršanas

iniciatīvu Latvijā. Šeit tūlīt radās cits

risinājums — dienas nodaļu augstākās

jūrniecības izglītībai atvērt Kaļiņin-

gradas Zivju rūpniecības tehniskā in-

stitūta filiālē Rīgā. Ne filiāles vadība,

ne augstskolas rektors Kaļiņingradā
neiebilda. Lai gan tas šis PSRS Ziv-

saimniecības ministrijas augstskolas
mācību spēkiem sagādāja daudz papil-
du rūpju, tika izziņota audzēkņu uz-

ņemšana, noteikts iestājeksāmenu
laiks. Maskavas ierēdniecību apmek-

lēja republikas Valsts plāna komitejas

priekšsēdētājs Miervaldis Ramāns,

kārtojot finansiālos jautājumus.
Jau pirmajā dokumentu pieņemša-

nas dienā, 7. augustā, pieteicās 61 po-
tenciālais jūrskolnieks.Pavisam uz 75

vietām kuģu stūrmaņu, mehāniķu un

elektromehāniķu specialitātēs pietei-

cās 313 jauniešu, tādējādi sākumā lat-

viešu plūsmā bija 3,5 kandidāti uz

vienu vietu, bet krievu plūsmā vēl

vairāk — 6 uz vienu vietu. Augustā
filiāles telpās notika sagatavošanas
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kursi. Fizikas un algebras zināšanu

nostiprināšanā puišiem daudz pa-

līdzēja Rīgas Tehniskās universitātes

pasniedzēji.
Viss risēja rosinoši un cerīgi. Taču

7. septembrī, dažas dienas pirms ie-

stājeksāmenu sākuma, Maskavas va-

ras kabineti vēlreiz vēlējās pierādīt

savu diktatorismu. Dienas nodaļu aiz-

liedza atvērt pat Kaļiņingradas insti-

tūta filiālē. Pāris zvanu un ilgi gaidītās

telegrammas no valdonīgā centra ne-

kādu skaidrību neviesa. Ko iesākt?

313eventuālie jūrniecības augstskolas
studenti visnotaļ bija tiesīgi uz izglī-

tību — to taču garantē, lai arī nove-

cojusī, tomēr vēl spēkā esošā Konsti-

tūcija. Latvijas Tautas izglītības mi-

nistrijā problēmu kamols bija jāat-

šķetina — un to darīja ministra pir-
mais vietnieks Ilgvars Forands.

Galu galā Maskavas atļauja tomēr

tika saņemta, tiesa gan, laikā, kad visi

iestājeksāmeni bija jau nokārtoti. No

vairāk nekā300 abiturientiemstudijas
uzsāka 50 puišu latviešu un 39 krievu

plūsmā. Kopumā gan ar skumjām ja

secina, ka sagatavotības līmenis mate

mātikā, fizikā, dzimtajā valodāunlite

ratūrā bija zems, jo pēceksāmeni
konkurss latviešu un krievu plūsmāj

izveidojās attiecīgi 1,6 un 2,7 uz vienu

vietu. Te, protams, ir vērā ņemam*

objektīvs iemesls — par augstākās jūr

niecības izglītības ieguves realitātiRi

gā republikas jaunieši uzzināja tikai ļ
vasaras vidū. Pamatīga gatavošanai

izņemot tos, kuri jau bija izlēmu!

mācīties Ļeņingradā, izpalika. Daudi

vienkārši glābās no iesaukšanas kara ļ
dienestā. Tā vai citādi — turpmāk I

jūrskolām jāgatavojas laikus un no I

pietni! Kā redzams, notikumi ap aug- ļ
stākās jūrskolas lietām risinājušies ļo-1
ti trauksmaini. Apspiestie un apspie- ļ
dēji, labas gribas un stagnācijas cen-1

tieni — viss savērpās un mijās jukt ļ
jukām. Un, lai arī suņi vēl arvien re

karavāna iet tālāk. Tas ir mūsu ceļ!

Dzelkšņu ceļš. Tomēr ...

® I

zvaigznēm!
Gints Šīmanis

PIRMĀ IMATRIKULĀCIJA

1989. gada 31. oktobra pēcpusdie-
na. Rīgas vēstures un kuģniecības mu-

zejs. Dažādas ar jūras lietām saistītas

oficiālas personas. Ļoti stalti un ļoti
sirmi vīri kapteiņa formas tērpā.
Daudz jaunu puišu, kuri cenšas turē-

ties tikpat stalti, bet kuru sejās jau-
šams savāds satraukums. Garkātaini

ziedi zvejnieku kopsaimniecību pār-

stāvju rokās. Un tāda netverami mul-

sinoša, svinīga gaisotne. Kuģniecības

ekspozīcijas zāles tik ierastā kārtība

izjaukta — telpā krēslu rindas un im

provizēts prezidija galds. Jā, tā vairs

nav tikai ideja, par kuru vēl pifl*

nepilna gada šajā pašā telpā Jūrnie-

cības vēstures kopas dibināšanas sa-

pulcē dedzīgi iestājās daudzi runātā)'

tā ir jau realitāte — svinīgā sanāksnt

veltīta pirmo Latvijas Jūras akadē-

mijas studentu imatrikulācijai.
vairāk nekā 40 gadu pārtraukuma

Ul'
vijā darbu atkal sāk augstākā jūrnie-
cības mācību iestāde. Tiesa, tā gan

ve'
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Prezidijā (no labās) kapteiņi A. Kārkliņš, B. Kondruss, H. Līdaks, pasniedzēja Ģ. Aniņa, svinīgās
sanāksmes vadītājs žurnālists G. Šīmanis, dienas nodaļasmācību daļasvadītāja N. Baholdina

ir tikai Kaļiņingradas institūta Rīgas
filiāles dienas nodaļa, bet 50 puišu no

Latvijas apgūs tajā kuģu vadī-

t3K mehāniķu un elektromehāniķu
specialitāti latviešu valodā.

Svinīgo imatrikulācijas aktu atklāj
minētās filiāles direktors V.Popovs.
Uzrunas garākā daļa gan krievu

valodā, bet jaunatvērtajā dienas

nodaļa mācīsies puiši arī krievu

P'usmā, un arī viņi ir zālē.

Studentus uzrunā republikas Mini-

slfu Padomes priekšsēdētāja vietnieks

MRarnāns. Viņš izvirza turpmāko uz-

flevumu
— republikas pārziņā jāpār-

ņem visas jūrskolas. Muzeja Kugnie-
clbas vēstures nodaļas vadītāja I.Bern-

s°ne vēl puišiem kļūt par tiem, kas
turpinās Latvijas kuģniecības vēsturi

un aiznesīs Latvijas slavu atkal tālu

pasaulē, lai pēc gadiem 50 arī viņu
fotogrāfijas papildinātu šo eks-

pozīciju.

Kapteinis Harijs Līdaks izsaka pa-

teicību Egonam Līvam — šīs idejas

pirmajam iedzīvinātājam, kā arī Jūr-

niecības vēstures kopai. Viņš dara zi-

nāmu, ka nodibināta fonda "Baltica"

stipendija labākajam studentam.

Kapteinis A. Kārkliņš savu uzrunu

sāk ar vārdiem, ar kādiem pirmajā
mācību dienā topošos jūrniekus kād-

reiz uzrunājis KValdemāra jūrskolas
direktors:

— Kapteiņu kungi! Stipriniet lat-

viešu jūrnieku tradīcijas!
JVK priekšsēdētājs A. Pope atzī-

mē, ka šajā brīdī pēc triju paaudžu
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pārtraukuma atkal tiek sasiets latviešu

jūrniecības vēstures pavediens, un no-

vēl, lai tas nekad vairs nepārtrūktu.
Un tad sirmie kapteiņi B. Kon-

druss, A. Kārkliņš un H. Līdaks iz-

sniedz visiem 89 puišiem studentu ap-

liecības. Ar ziediem un piemiņas vel-

tēm savus stipendiātus sveic zvejnieku

kopsaimniecību pārstāvji. Noslēgu-

mā— sirsnīgi pateicības vārdi Ģ. Ani-

ņai, kursa kuratorei, šī svētku brīža

iniciatorei un galvenajai organizētajai

Svinīgo notikumu lieliski kuplināja
folkloras kopa "Budēļi", un visai sim-

boliski izskanēja viņu dziedātā dzies-

ma:

Nav skaitā lieli mūsu pulki,
Bet liels ir viņu cīņas spars.

Maija Mieriņa

LATVIJAS JŪRNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS

PERSPEKTĪVAS

Referāts Latvijas Jūrniecības savienības kopsapulcē

1989. gada 21. decembrī

Latvijas jūrniecības attīstība nākot-

nē ir neatraujami saistīta ar mūsu re-

publikas politisko un ekonomisko

suverenitāti, kuras tiesiskais pamats ir

Deklarācija par Latvijas Valsts suve-

renitāti, ko pieņēma mūsu Augstākā
Padome 1989. gada 28. jūlijā.

Šīs Deklarācijas 3. punktā teikts:

"Zeme, tās dzīles, meži, ūdeņi un

citi dabas resursi ir republikas nacio-

nālā bagātība, kas pieder Latvijas
tautai."

Latvijas PSR Augstākā Padome

1989. gada 27. jūlijā pieņēma Likumu

par LPSR ekonomisko patstāvību. Šī

Likuma 17. pantā teikts:

"Vienīgi Latvijas PSR valsts īpašu-
mā ir zeme, tās dzīles, meži, iekšējie
un teritoriālās jūras ūdeņi, kontinen-

tālā šelfa un Baltijas jūras Latvijas
ekonomiskās zonas dzīvie un nedzīvie

resursi, citi dabas resursi."

Minētais Latvijas PSR Likums stā-

jas spēkā no 1990. gada 1. janvāra.

1989. gada 27. novembrī PSRS

Augstākā Padome pieņēma Likumu

par Lietuvas PSR, Latvijas PSR i»

Igaunijas PSR ekonomisko pa-

stāvību.

Šajā Likumā teikts, ka minētās re

publikas "Pieņem likumdošanas aktus,

kas nodrošina republikas sociāli eko-

nomiskās sistēmas pārveidi un fun-

kcionēšanu, PSRS likumu ietvaros

valda un lieto zemi un citus dabas

resursus savā teritorijā un rīkojas ar

tiem republikas un PSRS intereses",

kā arī: "veic visu republikas teritorijā

esošo saimniecības nozaru un subjek-

tu darbības ekonomiskoregulēšanu.
Šī PSRS Likuma 2. pantā ir teikts:

".. Ar PSRS un republikas valdības

vienošanos Savienības ministrijas, ko-

mitejas un resori nodod republika 5

tautas pārziņā uzņēmumus un saim-

nieciskās organizācijas ar visiem pa'
matlīdzekļiem un apgrozāmajiem

li'

dzekliem."
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"Pamatlīdzekļu un apgrozāmo

līdzekļu pāriešana republikas īpašumā

negroza pastāvošās vienotās teh-

noloģiskās struktūras (transports,

elektropārvades līnijas utt.)."
Minētā PSRS Likuma 6. pantā

teikts:

".. Noteikt, ka PSRS likumdošanas

akti, kas regulē saimnieciskās attie-

cības, minēto republiku teritorijā ir

spēkā tiktāl, ciktāl tie netraucē to pār-
eju uz ekonomisko patstāvību." Kā

redzam, Latvijas jūrniecības perspek-
tīvai attīstībai mūsu republikas inte-

reses ir stabils tiesisks pamats. Diem-

žēl starp PSRS Likumā par 3 Baltijas
republiku ekonomisko patstāvību
minētām normām un Latvijas PSR

tiesiskajiem aktiem ir zināma nesa-

kritība, arī neskaidrības, kas, protams,
sarežģīs mūsu nākotnes uzdevumu

veikšanu.

Toties skaidrs ir viens: jūrniecība
ka" kompleksa tautsaimniecības noza-

re, kurā ietilpst gan jūras transports,
gan zvejsaimniecība ar ostām, kuģu
būves un kuģu remonta rūpnīcām, ar

apkalpojošām un pārstrādes organi-

zācijām, ar tūrismu un daudz ko citu,
kas saistīts ar jūru, var kļūt un tai

Jākļūst par vienu no lielākajiem mūsu

republikas nacionālā ienākuma

avotiem.

Lai to panāktu, ir jāmaina valsts

Politika un ekonomiskās reformas ie-

tvaros jāizveido nepieciešamais valsts

pārvaldes aparāts ar jaunām funkci-

jām, kas veidotu šo politiku, balsto-

ties
uz jaunu jūrniecības attīstības

koncepciju nacionālās un starptau-
tiskās likumdošanas ietvaros.

Mūsu republikas valdības struktūrā

Jūrniecībai šādas valsts pārvaldes ie-

stādes
nav. Runa varētu būt par Jūr-

niecības ministrijas vai Jūrniecības

pārvaldes (Transporta ministrijas ie-

tvaros) izveidi. Šeit svarīgi ir akceptēt

jaunās ekonomiskās reformas princi-

pu: valsts pārvaldes aparāts regulē
valsts ekonomisko politiku, uzņēmu-
mi un iestādes savā saimnieciskā dar-

bībā ir patstāvīgas un darbojas uz īpa-
šuma un piesaistītā kapitāla daudzvei-

dības principiem. Saimnieciskās dar-

bības plānošana valsts līmenī notiek

perspektīvo plānu un mērķprogram-

mu veidā. Uzņēmumiem direktīvu

plānu nav, tie plāno savu darbību tikai

savu iekšējo mērķu sasniegšanai. Tai

pašā laikā visai saimnieciskajai darbī-

bai jūrniecībā jābūt orientētai uz

republikas kopējām interesēm, un tā-

pēc šī darbība ar ekonomiskām un

tiesiskām metodēm jāregulē valsts

pārvaldes iestādēm. Bet tas jādara,

nejaucot valsts pārvaldes funkcijas ar

saimniekošanas funkcijām.
Kas ir šīs ekonomiskās un tiesiskās

metodes, ko izmanto valsts pārvaldes

iestādes? Runājot par ekonomiskām

metodēm, pamatā ir nodokļu

sistēma, cenas, tarifi, kā arī kredīta un

investīcijas politika. Tiesisko metožu

pielietošana atbilst 1989. gada 27. no-

vembra PSRS Likuma par Lietuvas

PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR

ekonomisko patstāvību normai:

"Republikas pieņem likumdošanas

aktus, kas nodrošina republiku sociāli

ekonomiskās sistēmas pārveidi un

funkcionēšanu." Šajā sakarā jāveic
liels darbs jaunu likumdošanas aktu

izveidē. Te izmantojami gan Latvijas

Republikas pirmskara likumi, gan

ANO tirdzniecības un attīstības koda

(UNCTAD CODE) normas, gan

PSRS Jūrniecības kodeksa jaunā

projekta materiāli.
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Pēc jaunizveidoto republikānisko
tiesisko aktu apstiprināšanas Latvijas
PSR AP jāpanāk attiecīgo novecojošo
PSRS likumdošanas aktu darbības at-

celšana republikas teritorijā. Viens no

pirmajiem ir jāizveido Latvijas Jūrnie-

cības kodekss. Šī kodeksa pamatā ir

jāliek republikas suverenitātes prin-

cips uz visu tās teritoriju un ekono-

misko zonu.

Valsts pārvaldes funkcijas visās jūr-
niecības lietās, arī zvejniecībā,
nododamas Jūrniecības ministrijai

(pārvaldei). Šo valsts pārvaldes

funkciju sastāvs varētu būt šāds:

— kuģu reģistrēšana zem Latvijas
valsts jeb nacionālā karoga,

— starptautiskie sakari jūrniecībā,

ar IMO, ar citām valstīm,

— tiesisko normu, nolikumu, in-

strukciju izstrādāšana jūrniecībā,
— kuģu speciālistu diplomēšana un

pasu izdošana,
— licenču un kvotu piešķiršana

saimnieciskai darbībai, kas saistīta ar

jūru,
— ekonomisko normatīvu un tarifu

izstrādāšana,

— kuģošanas drošības jautājumi,

avāriju izmeklēšana,

— cilvēku un kuģu glābšanas

organizācija,
— kontrole jūras piesārņošanā,

zvejā un ekonomiskajā zonā,

— loču dienests, hidrogrāfija,
ledlaužu dienests, kuģu ceļu

padziļināšana,
— statistika,

— jūrniecības perspektīvo plānu un

programmu izstrādāšana,
— jūrskolas.

Kuģu tehniskās uzraudzības un kla-

sifikācijas funkcijas varētu veikt gan
PSRS Reģistrs, gan citas starptautiski

atzītas kuģu klasifikācijas savienības

(Lloyd, BUREO VERITAS v.c). Kā

redzams, pildot šīs funkcijas, Jūrnie-

cības ministrija (pārvalde) veiks valsts

pārvaldes un kontroles uzdevumus

pār visām organizācijām un personām

neatkarīgi no to darbības specifikas,
piemēram, gan jūras transportā, gan

zvejniecībā, gan ekonomiskās zonas

izmantošanā.

Tai pašā laikā ir iespējama nepie-
ciešamo struktūrvienību izveidošana

Jūrniecības ministrijas (pārvaldes) ie-

tvaros. Viens no šādiem iekšējās

struktūras variantiem varētu būt šāds:

— vispārējā daļa,
— zvejniecības daļa,
— kuģniecības daļa,
— glābšanas dienests,

— hidrogrāfija.
Mūsu republikas valsts politika jā-

virza uz kompleksu jūrniecības attīstī-

bu, kas balstās uz vispārpieņemto
starptautisko normu ievērošanu.

Visai piekrastes zonai jābūt brīvai

kuģošanai gan ar saimniecisku mērķi,

gan atpūtai un sportam. Visām mūsu

republikas ostām jābūt atvērtām

starptautiskai kuģošanai.
Jūras kara bāzu v.c. militāro objek-

tu dislokācija uz noteiktu laiku jāno-

saka ar līgumu starp republikas val-

dībuun PSRS Aizsardzības ministriju.

Republikas trīs lielākajām ostām

jāpāriet republikas pakļautībā, vietē-

jām ostām — vietējo valsts varas or-

gānu pakļautībā. Ostu attīstības per-

spektīvas jāsaista pirmām kārtām ar

republikas ekonomikas perspektīvām-
Tāds pats princips būtu jāpielieto, arī

izskatot jautājumu par kuģu remonta

rūpnīcām, ieskaitot arī PSRS Aiz-

sardzības ministrijas kuģu remonta

rūpnīcas.



Perspektīva varētu būt kuģubūves
atsākšana republikā. Vienotā kom-

pleksā jābūt arī hidroceltniecības uz-

ņēmumiem. Visu šo rūpniecisko no-

zaru attīstības pamatā jāliek ekono-

miskās stimulēšanas mehānisms,

īpašuma formu un piesaistītā kapitāla
daudzveidība, kā arī uzņēmumu
ekonomiskā patstāvība.

Pārejai uz jauno valsts pārvaldes
struktūru jūrniecībā ir jābūt pakāpe-
niskai. Maksimāli ir jāizmanto vecās

pārvaldes struktūru pārgrupēšana un

racionalizācija. Galvenajam kritēri-

jam šeit jābūt to atbilstībai republikas

politiskās un ekonomiskās suverenitā-

tes mērķiem. Un mums visiem ir jāap-

zinās, ka šī suverenitāte nav pašmēr-

ķis, bet tai jānodrošina visu Latvijas

iedzīvotāju materiālā un garīgā

labklājība!

Gunārs Šteinerts,

Latvijas Jūrniecības savienības

valdespriekšsēdētājs

MĀRAS LĪNIJA

"MĀRAS LĪNIJA" ir nosaukums, ko pieņēmusi pirmā
privātā latviešu kuģniecības sabiedrība. To izveidojusi

Latvijas Jūrniecības savienība sadarbībā ar angļu firmu

"MGH Limited".Māras līniju atklāja 1990. gada 28. no-

vembrī, kad Rīgas ostā pirmo reizi ienāca sabiedrības

nofraktētais vācu kuģis "Nordvvind", lai sāktu regulārus
reisus pa maršrutu Rīga — Grimsbija (Lielbritānijā) —

Antverpene (Beļģijā). Līnija ir iekļauta starptautiskajā
kravas pārvadājumu sistēmā, kas nodrošina kva-

litatīvus transporta un ekspedīcijas pakalpojumus pēc

principa "no durvīm līdz durvīm" visā pasaulē. Ir

iespējams pārvadāt arī pasažierus.

Adrese; MGH LIMITED,

226010 Rīga, Elizabetes iela 45/47

Tei: 333 924

Telekss: 161178 OAZIS SU

Telefakss: (0132) 22 51 89
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JŪRIŅ' PRASA SMALKU TĪKLU

LATVIEŠU JŪRAS ZVEJNIEKI

Vispārīgs zvejnieku darba un apstākļu pārskats

Baltijas jūra jau no seniem laikiem

uzskatīta par kuģniecībai bīstamu.

Vēji šinī jūrā ļoti mainīgi un nevienā-

di. Lielas bažas buriniekiem ceļā uz

Rīgu vētrainā laikā sagādāja daudzie

sēkļi Irbes šaurumā, pie Kolkas raga

un Sāmsalas akmeņainā piekraste.
Pavasarī parasti pūš austrumu un

rudeņos — ziemeļu rietumu vēji.
Valdošie ir rietumu vēji. Tie parasti
"vētru vēji".

Visai raksturīgi, ka Baltijas jūras

piekraste pie Sāmsalas, Somijas un

Zviedrijas ziemeļdaļā arvien ceļas. Šā-

da celšanās pēcledus laikmetā notiku-

si arī mūsu piekrastē, ko liecina prie-
dēm apaugušās senās kāpas. Tālu no

jūrmalas, ap Usmu Kurzemē, Āda-

žiem, Ropažiem Vidzemē un c. Liepā-

jas, Papes, Kaņiera, Babītes un c.

piekrastes ezeri — senās jūras jomas.
G. Sodofskis ("Von Baltischen Kus-

tēti") raksta, ka jūras ūdeņi kādreiz

Kapt. A. Malvess ("Jūras zvejnieka padom-

nieks", 76. lpp.) raksta par vējiem: "Lai gan Bal-

tijas jūrā vēja virzieni ir dažādi, tomēr valdošie ir

rietumu; Latvijas piekrastē, neraugoties uz gada

laiku, lielāko tiesu pūš SV. Galvenie vēju virzieni

gar mūsu piekrasti ir no SV līdz NNV pār V.

Pateicoties vēja iespaidam, gar mūsu piekrasti,
sākotno Lietuvas robežas, novērojamapiekrastes
straume, kas virzās no D uz Z. No Ovišiem

straume pāriet A virzienā un ieplūst Rīgas

jūras līcī."

pārklājuši novadus arī aiz t.s. "Baltijas

provinču" robežām.

Jau senākos laikos Baltijas jūrā sa

skaitītas 60 zivju sugas, no kurām

lielāka saimnieciskā nozīme ir ap 20.

Pēc V. Mieža datiem ("Latvijas jūras

zvejniecība") galveno zivju sugu -

reņģu, brētliņu, lašu un mencu zvejā

Latvija ieņem trešo vietu Baltijas

jūras valšķu starpā. Rīgas līcis ir

absolūti un relatīvi bagātākais reņģu

zvejas apgabals visā Baltijas jūrā. Lat-

vijas piekrastē ap 5000 zvejnieku,
ģimenē caurmērā — 5 — 6 personas.

Jūrā zivis nedzīvo parasti vienā vie-

tā, bet daudz klejo. Viņas klejo p&

barības — maziem dzīvnieciņiem -

vēzīšiem (planktons), kuri uzklīst vie-

nā, drīz atkal otrā vietā, atkarībā no

vējiem un jūras straumēm, gada lai-

kiem, klejo nārstojot — metot ikrus

un pieņus. No šiem ikriem un pieņiem
rodas ūdenī jaunas dzīvības — mazo

zivtiņu neskaitāmie bari. Ar to vien

nepietiek — iemest tīklu jūrā, jāzina,
kad un kur mest. Šo mākslu zvejnieki

mācījušies no tēvu tēviem, jau no be>

nu kājas. Apstaigājot jūrmalu, ari re-

dzat, ka bērni cītīgi palīdz vecākiem

darbā — palīdz izņemt no tīkliem zi-

vis, nes kurināmo žāvētavām. DarM

uz jūras zvejnieki parasti izbrauc pēc-

pusdienā, izmet tīklus un, ja zveja
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Tabulano Baltijas Jūrnieku kalendāra

notiek tuvu krastmalai, naktis pavada

mājās un tīklus agri no rīta izvelk.

Dažreiz reņģu un brētliņu salīdis tik

daudz, ka no viņu smaguma saplīst
tikli. "Pētera loma" vietā cēlušies zau-

dējumi. Dažās vietās tīklus cieši noen-

kuro jūrā, citur atkal laiž peldēt pa

straumi dažādos dziļumos, un tad nu

zvejniekiem jāpavada pie tīkliem visa

nakts, uzraugot, ka tikai kāds velkonis

neiebrauc tīklos un tos nesaplēš. Bieži

zivju zvejnieku dzīves vietas tuvumā

jūrā nav un viņiem jābrauc zvejot tālu

projām no sava jūrmalciema citā pie-
krastē, kādēļ zvejniekiem jābūt arī

krietniem jūrniekiem.

Latvijas piekraste nav zvejniecībai
visai noderīga, te trūkst saliņu un līču,

kur vējos un vētrās patverties. Pie-

krastes lielum lielā daļa smilšaina un

apaugusi ar priežu mežu. Akmeņainu
un stāvu krastu nav visai daudz, bet

tās vietas, kur akmeņi atrodas, ļoti

bīstamas, jo var visai ātri sagaidīt -ne-

laimi. Akmeņus vējos un vētrās pār-
skalo viļņu kalni un bangas; ja šādā

laikā zvejlaiva uzbrauks uz akmeņa, tā

ar visiem braucējiem droši vien būs

zudusi. Nav brīnums, ka daudz kriet-

nu latvju jūrnieku devuši mūsu zvej-
nieki. Viņu amats daudz grūtāks par

zemes darbu.

Mūsu jūrmalciemu vispārējā seja
diezgan vienāda. Tie parasti atrodas

netālu no jūras krasta kāpu joslā, kur

ietaisīti ar lielām pūlēm lauciņi un

dārziņi. Laivas novietotas piekrastē,

t.s. "sedumā" vai "valgumā", kur atro-
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das arī zvejnieku darba rīku, tīklu,

striķu, enkuru, mērķu un c. piede-

rumu glabātuves — zvejbūdas. Vai-

roties no vējiem, laivas jāuzvelk
krastā, ko izdara, tās uzliekot uz gludu
koku trepēm, vai arī ievelk tās dziļi

kāpu kalniņos.

Apstaigājot pirms dažiem gadiem
Kurzemes jūrmalciemus, visur es re-

dzēju pasaules kara pēdas — drāšu

pinumus pašā jūrmalā, neaizbērtus

kara ierakumus. Daudz zvejnieku dzī-

voja kara ierakumos. Tagad aina pali-
kusi gaišāka: kara pēdas izzūd, drupu
vietā paceļas jauni nami un rodas

zvejnieku jaunsaimniecības. Tikai vie-

na lieta palikusi pa vecam — zvej-
nieku lielā atkarība no dažādiem

starpniekiem, kādēļ arī zvejnieki

saņem par savām zivīm niecīgo daļu
no tās summas, kādu zivis maksā uz

tirgiem un veikalos. Te var līdzēt un

līdzēs tikai zvejnieku kopdarbība.
Ik gadus joprojām zvejnieki ar lik-

tenīgu nenovēršamību maksā "dzīvī-

bas meslus" savai "maizes devēji-

ņai" — jūrai. Jūras darbā ik gadus

Latvijas piekrastē slīkuši 15 — 25

zvejnieki. Vienmēr vētras un asie jū-
ras vēji laupa zvejniekiem ievērojamu
daļu tīklu un citu darba rīku, kuru

zaudējums sniedzas simtos tūkstošos

latos. Tie ir zaudējumi, kādus nepazīst
zemes darba rūķis. Latvijas piekrastē
no Nidas ciema, pie Lietuvas robežas,

līdz pat Ainažiem skan jūrmalnieku

Kopdarbībasaizstāvis bijis ariKr.Valdemārs. J.

Krodzenieks savās atmiņās par viņu saka: Kr.

Valdemāra ideāls bija tāds kuģošanas veids, kur

visi kuģu kalpotāji ir līdzdalībnieki un saimnieki:

kapteinis, stūrmanis, matroži, visiem viņiem būt

dalībniekiem,jotādi tikai prototsargāt un saudzēt

kuģi, saīsināt izdevumus uz beidzamo, lai būtu

vairāk ienākumu: to ar nedalībnieku palīgu, kas

strādā kā algādži, nekad nevar panākt.

prasība: "Dodiet ostas, mēs slīkstam

smilšu kāpās, mēs slīkstam jūrā."

Zvejnieku un patvērumu ostu izbūve

norit ļoti gausi. Izmantojot dabiskos

apstākļus, zvejnieki vairākās vietās

piekrastē cenšas ierīkot nelielas

patvēruma ostas, bet šis darbs līdzekļu

trūkuma dēļ lāgā neveicas.

Uz vairākiem gadsimtiem vācu

svešā vara pārtrauca mūsu senču

darbību uz jūras kuģniecībā, bet viņas

atjaunotāji ir atkal jūrmalciemu zvej-

nieki, kas pie visām tautām bijuši

jūras kuģniecības pirmie izveidotāji.

Zvejniecības tiesības jūrā senāk

piederēja piekrastes īpašniekiem —

muižniekiem. Vidzemē un Igaunijā
vienīgi viņiem piederēja zvejniecības
tiesības jūrā trīs verstu piekrastes jos-

lā. Dažās vietās šīs tiesības muižnieki

pārdeva kopā ar zemi jūrmalniekiem,
citur pēdējie maksāja gadskārtēju no-

mu. Dažos zvejnieku māju pirkšanas

līgumos (piem., Carnikavā) ievesti pat
tādi "tālredzīgie" panti, ka gadījumos,

ja zvejniecības tiesības muižniekiem

atņemtu, mājas pircējs "labprātīgi"
maksā noteiktu papildu summu.PēcP.

Borisova datiem, katrs Buļļu un

Buļļumuižas zvejnieks maksājis pie-
krastes īpašniekam 35, Bolderājas —

20 z. r. gadā par zvejniecības tiesībām

trīsverstu joslā. Atsavinot muižnieku

zemes, Latvijas valdība noteikusi, ka

jūras piekrastes ūdeņos zveja ir brīva

katram Latvijas pilsonim zvejniecības
likumā paredzētā kārtībā. Augšminētā
muižniecības privilēģija bija ārkārtīgi

netaisna, jo jūras zvejnieku darbs jau

tā ir ļoti smags un saistīts ar lieliem

zaudējumiem.

SamsM. Latviešu jūraszvejnieki. —

R: Valters un Rapa, 1931 —23.-27. IpP-
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ESMU SIRMĀS BALTIJAS

ZVEJNIEKS...

Vidzemes jūrmalā, Kuivižu un Salacgrīvas pusē, nu jau vairāk nekā

trīsdesmit gadu dzīvo un strādā nemierīgs vīrs. Vietējie zina teikt, ka

viņš sākumā braucis Atlantijas zvejā ganpar matroziun motoristu, gan

ņēmiespildīt pavāra pienākumus. Kopš 1964. gada vasaras Aleksandrs

Ugainis ir kapteinis zvejnieku kopsaimniecībā "Brīvais vilnis" un nu jau

ilgas ziemas un vasaras vada seineri "Vaidava" dažnedažādosBaltijas

jūras zvejas rajonos.

Pēdējos gados daudz nācies domātpar zvejnieka aroda vēršanu

labumā, jūrasvīru darba un sadzīves apstākļu cilvēciskošanu. Para-

doksāli, bet Latgalē dzimušais jauneklis dzīves rūdījumu guvis tieši

darbā uz kuģiem. Zilo ezeru zeme un jūras plašums te saderējuši un

dzīves pilnīgošanā līdzējuši

Aleksandrs Ugainis ir PSRS Zivsaimniecības darbinieku arod-

biedrības Centrālās komitejas loceklis. Kapteinis 1990. gada janvārī

piedalījās strādnieku, zemniecības un inženiertehniskās nteliģences

pārstāvju Vissavienības apspriedē Maskavā. Aleksandra Ugaiņa

teiktajā runā kompakti jūtamas tās problēmas, kas zvejniekiem traucē

strādāt labāk, lai viņu dzīvēpulsētu zemes un jūras mūžīgais kopritms.

Esmu kopsaimniecības zvejnieks
no sirmās Baltijas jūras krastiem, kur

jau 26 gadus strādāju par kuģa kap-

teini.Kapteiņa tiltiņš, protams, paņem
daudz fiziskā un garīgā spēka, taču

mans raksturs, atbildības sajūta par
dzimto krastu neļauj arī jūrā būt

nomaļus no sabiedriski politiskajām
norisēm. Darbojos PSRS Zivsaim-

niecības darbinieku arodbiedrības

Centrālajā komitejā, esmu savas kop-
saimniecības partijas komitejas lo-

ceklis.

Daudz kas garajos darba gados
izs āpēts, taču īpaši smeldz, ja šodien

re ālu pārmaiņu vietā nākas dzirdēt

tikai nekonkrētus solījumus, kamēr

netaisnība turpinās. Ne velti es

uzsvēru, ka esmu kopsaimniecības

zvejnieks.
Jūrā visi zvejnieki ir vienādi — šū-

pojamies vienos viļņos, ķeram vienas

un tās pašas zivis, arī kuģi tādi paši.

Tikai krastā sākas krasas atšķirības,

salīdzinājumā ar valsts flotes zvejnie-
kiem esam pabērna lomā. Palūkosim,

piemēram, PSRS Ministru Padomes

1987. gada 26. novembra lēmumu"Par

zvejas kuģu kapteiņu pensionēšanu".

Privileģētie te noteikti valsts zvejas
flotes jūrnieki, bet mēs, kolhoznieki,

esam, kā saka, palikuši "aiz borta".
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Pagājušajā — 1989. gadā nozares

arodbiedrībascentrālkomitejas plēnu-
mā par šo jautājumu tika runāts, taču

nekādu izmaiņu nav līdz pat šim

brīdim.

Varētu likties, ka esmu atbraucis uz

Maskavu "klapatot" sev pensiju. Es,

tāpat kā citi mani līdzcilvēki, pārcietis

ne vienu vien pārestību — ne tikai

pensijas lietā vien. Zivju rajonu un

licenču iedalīšanā, nodrošinājumā ar

peldošajām bāzēm kopsaimniecību

zvejnieki gandrīz vienmēr bijuši pa-

bērna lomā. Mēs, vecie, jau vēl varētu

pierastībā paciest, taču visas nejēdzī-
bas itin labi redz jaunieši zvejnieku
ciemos un pilsētās. Lai viņos radītu

mīlestību uz jūru un ieinteresētu par

seno zvejnieka arodu, nepietiek ar ru-

nām par latviešu jūrnieku slaveno pa-

gātni un Krišjāņa Valdemāra vēsturis-

ko lomu zemnieku jūrskolu izveidē

visā Krievijā. Nepietiek, ka beidzot

pagājībā aizgājuši ierobežojumi vizē-

šanā tāljūru kuģojumiem, ka radusies

iespēja jūraslietas mācīties dzimtajā
valodā. Ja sabiedrība patiesi ir iein-

teresēta zvejnieka aroda prestiža at-

dzimšanā, tad šī ieinteresētība reāli

jāsajūt katram, kurš nolēmis savu dzī-

vi saistīt ar jūru. Nav pieļaujams
spēlēties ar cilvēkiem, cerot, ka en-

tuziasma vārdā tiks paveikts viss,
reālu samaksu tā arī nesaņemot.

Kā tad ir reāli dzīves īstenībā? Ce-

nu veidošanā vēl arvien mūsu liel-

valsts iztiek bez tirgus, tā paša vecā un

labā tirgus, kas ir visobjektīvākais so-

ģis. PSRS deputāti nesen konstatēja,
ka arī tuvākajā nākotnē tirgus ekono-

mikas nebūs, jo mēs tam neesot gata-
vi. Tātad valstij tiek ļauta brīva vaļa

pašai noteikt cenas. Patvaļa liecina, ka

par vienu tonnu nozvejotu un apstrā-

dātu mencu kopsaimniecība iegūst
530 rubļu. Tirgus ekonomika rāda, ka,

pārdodot šo mencu tonnu kaimiņiem
Dānijā, var iegūt 1200 dolāru.

Liekas, visiem skaidrs, ko var gūt

par 530 rubļiem un ko — par 1200

dolāriem. Arī mēs, kopsaimniecības
"Brīvais vilnis" zvejnieki, to zinām, tā-

dēļ vienojāmies ar kādu dāņu firmu,

lai mūsu vecos, gribētu pat teikt, aiz-

vēsturiskos zvejas rīkus mainītu ar

modernām navigācijas iekārtām un

tīkliem. Tas ļautu mums pastāvošo
cenu sistēmā paaugstināt kuģu ren-

tabilitāti un zvejniekiem beidzot pa-
tiesi samaksāt par viņu darbu. Taču

visam iecerētajam vajadzēja PSRS

Zivsaimniecības ministrijas atļauju un

licenci. Tad nu izrādījās, ka ministrs

ar vieglu roku parakstījis pavēli par

zivju produkcijas pārdošanu ārzemēs,

lai gan lomi bija paredzēti pašu iedzī-

votāju galdam. Tirgoņi izrādījās vēl

nekaunīgāki, un par paveikto darbu
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zvejniekiem netika nekas no ārzemes

pirktajām precēm. Mēs, lūk, varam

lirgoties tikai ar savu virsplāna pro-

dukciju, un tās ieguvei, saprotams,

nekādas licences nedod. Baltijas jūras
flote arvien noveco. Jauni zvejas kuģi

parādās reti, to mehanizācijas līmenis

ir ļoti zems. Par tehnikas līmeni te

patiešām var runāt tikai nosacīti.

Saprotiet mani pareizi — vairāk

nekā 1000 kilometru no mājām ir ne-

iri žēloties, jo jautājumus, par ku-

riemrunāju, patiešām varētu nokārtot

c vietas, Latvijā. Domājam, ka tā

urpmāk tomēr būs, tādēļ ļoti ceram

B "Likuma par Baltijas republiku
suverenitāti" īstenošanu

Izlve. Ja tā būtu, tad mēs Maskavu

iraucētu arvien mazāk. Esmu pārlie-
kts, ka tad kopumā mūsu piene-
sums Savienības "katlā" tikai augtu,

nekāda pamata runām, ka, ļaujot
Baltijai vaļu, tā tūdaļ gribēs pelnīt
ārzemju dolārus un par padomju pa-

tērētāju aizmirsīs. Kaut tādēļ vien, ka

tehnikas vairākumu un zvejasrīkus

Latvijas zvejnieki saņem tieši no ci-

tām savienotajām republikām. Mums

ir ar ko ieinteresēt savus sadarbības

partnerus. Tomērnedrīkstam piemirst

par šķēršļiem, kurus varētu radīt

suverenitātes ceļā. Tādēļ nevar ļaut

vaļu PSRS Zivsaimniecības minis-

trijai, nedrīkst atbalstīt tās vēlmes

pēc monopoltiesībām.
Jābūt izlēmīgiem līdz galam. Gal-

venais — lai PSRS valdība atrisina

īpašuma tiesību jautājumus. Esmu pil-

nīgi pārliecināts, ka piekrastes ūdeņu

saimniekam jābūt tikai un vienīgi su-

verēnai republikai. Tāpat kā zemei,

arī jūrai jāpieder tam, kas pie tās

dzīvo un tajā strādā. Tikai tādā veidā

mēs varēsim atvairīt jūras nāvi (es
nebīstos šī baismā vārda), un gadu
desmitos nākotnē tā būs pateicīga
mums. Vispār sen bija laiks aizmirst

nepamatoto piesardzību kļūt privāt-
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īpašniekam, zvejasrīku un loma saim-

niekam. Vistrakākās ir bailes atteik-

ties no postulātos sludinātās "ražo-

šanas līdzekļu sabiedriskošanas". Kā-

pēc zvejnieks ar savu darbu nevarētu

kļūt bagāts? Visiem īpašuma veidiem,

manuprāt, jāpastāv vienādās attiecībās

līdzīgos apstākļos. Ja individuālais

zvejnieks var kļūt par kopsaim-
niecības konkurentu, tas ir tikai

apsveicams progresa rādītājs. Tad

varbūt beidzot patiesi zvejniekciemu
vīriem izdosies legāli sarūpēt savam

galdam mencas, lašus, nēģus un citas

t.s. delikateses, kuru izskats un garša

jau zūd no atmiņas.
Likumdošanas lietas nav vienas

dienas jautājums. To zinu, tomēr ir

problēmas, kuras var reāli atrisināt

jau šobrīd. Tā ir arī ar kara lietām

zvejniecības flotē. Pat savādi skan —

laikā, kad Padomju Armija ir lielākā

pasaulē, kad PSRS politika vērsta uz

atbruņošanos, jūras kara mācību ap-

joms arvien pieaug. Ik gadus palie-
linās arī tām izšķiesto līdzekļu sum

mas. Piemēram, 1989. gadā jūras kara

mācībstundu laiku trīskāršoja salīdzi-

nājumā ar iepriekšējo gadu, kopumā
tas bija 179 stundas. Katra kuģa iz-

maksas kara iekārtu un tehnikas dēļ

palielinājās par 30%, taču tās bija

jāsamaksā pirkšanas darījumā kop-
saimniecībām. Tā vien šķiet, ka tas

vajadzīgs, lai būtu darbs atvaļināta-

jiem pulkvežiem, lai saglabātos viņu

"siltās vietiņas". Tādēļ Latvijas zvej-

nieku kopsaimniecību jūrasvīri atbal-

stīja manu ierosmi boikotēt jūras kara

mācības līdz laikam, kamēr tās reor-

ganizēs saprāta robežās. Laiks pagājis,
kad paklausīgi izpildījām visas pavē-
les, jo, lūk, tās nāca "no augšas". Mes

paši taču esam lemt un spriest spējīgi
par tā vai cita darba lietderību. Jabūs

vajadzīgs, atradīsim metodes, kā liki

ieklausītes tiem, kuri šobrīd vēl iz-

liekas mūs nedzirdam.
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Kā redzams, attieksmes ar t.s. cen-

tra iestādēm veidojas itin sarežģīti.
Taču darba kolektīvu, atsevišķu cilvē-

ku satiksme ir gluži citāda. Arī mūsu

kopsaimniecībai ir ciešas saiknes ar

daudziem citu republiku uzņēmu-
miem, un mēs esam pārliecināti, ka

tss netrūks arī politiskās konjunktū-
ras maiņas gadījumā. To ķīla — sav-

starpējais izdevīgums.
Referāta noslēgumā vēl pāris vārdu

Par starpnacionālajām attiecībām mū-

su
republikā. Lūk, no mana kuģa 15

11 nav pamatnācijas pil-
s°rii. Taču reizē, kad rosinājām kuģim
le gādāt nacionālo sarkanbaltsarkano

karogu, ziedojumu lādītē bija tieši tik

daudz naudas zīmju, cik apkalpes lo-

cekļu. Tādējādi gribētos akcentēt —

cilvēki, ar kuriem diendienā kopā jā-
veic jūras darbs, jāpārvar dažādas grū-

tības, ar sapratni uzņem latviešu tau-

tas centienus, izprot tās sāpes. Rūpes

par it kā nepieciešamo nelatviešu aiz-

stāvību kā Latvijā, tā ārpus republikas
mūsu zvejniekos labākajā gadījumā iz-

raisa tikai smīnu. Domāju, ka arī Pa-

domju Savienības tautām jādzīvo

draudzībā tāpat kā viena kuģa apkal-

pei, kur katrs veic sev tuvu un zināmu

darbu un ir pārliecināts, ka par to

saņems godu un atzinību. Diezin vai

kāds būs ilgi jāpierunā kļūt par šāda

kuģa apkalpes locekli.

Aleksandra Ugaiņa referātu

latviskoja un ievadvārdus rakstīja
Gints Šīmanis
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LATVIJĀ — NEATKARĪGA

ZVEJNIEKU ARODBIEDRĪBA

Pārveide neapšaubāmi pēdējā laikā

skārusi ari arodbiedrības. Mūsu re-

publikā zvejnieku kopsaimniecībās
strādājošie kopš 1986. gada, kad tika

atstātas "viesmīlīgās" Pārtikas rūpnie-
cības darbinieku arodbiedrības "mā-

jas", skaitījās PSRS Zivsaimniecības

darbinieku arodbiedrībā, taču šī pa-

kļautība gan nekādus zelta kalnus ne-

nesa. Zvejniekiem nemaz arī tādi ne-

bija vajadzīgi, būtībā galvenā prasība
ir īsta neatkarība, jo kopus lieta ar

valsts zvejniekiem nekādu labumunav

nesusi. Ko gan varējām gaidīt, ja, lūk,

tāda bija četrpakāpju pakļautības sis-

tēma: Zivsaimniecības darbinieku

arodbiedrības komiteja, Republikā-
niskā Arodbiedrību padome, Vis-

savienības nozares arodbiedrības

Centrālā komiteja un Vissavienības

Arodbiedrību Centrālā padome.

Važas, kas nebija ne nesamas, ne nest

cienīgas. Tās agri vai vēlu bija

metamas projām, lai jūra kļūtu reiz

tīra un zvejnieki reiz justos daudzmaz

brīvi — vismaz arodbiedrību lietā.

Latvijas kopsaimniecību jūrasvīri
droši un noteikti darīja savu — 1989.

gada novembrī un decembrī pulcējās

kopā, lai gada pēdējā mēneša 15. die-

nā pasludinātu Latvijas Zvejnieku

kopsaimniecībās strādājošo neat-

karīgo arodbiedrību. Statūtos lasām,
ka tā ir brīva un neatkarīga, sabiedris-

ka, nepartijiska masu organizācija, kas

uz brīvprātības pamatiem apvieno
strādājošos Latvijas zvejnieku kop-
saimniecībās, Zvejnieku kopsaimnie-
cību savienībā, Starpkolhozu ražoša-

nas un apgādes uzņēmumā un citos ar

zivsaimniecību saistītos uzņēmumos

un iestādēs neatkarīgi no strādājošo

tautības, dzimuma un reliģiskās pār-
liecības. Valsts zvejnieki ignorēja jau-
nās arodbiedrības izveidi, šīs pārsvarā
krieviskās organizācijas vēlējās paliki
tiešā Maskavas pakļautībā.

Deklarācijā, ko pieņēma zvejnieki,
lasām:

"Lielā apjoma, dažādo interešu, at-

šķirīgās struktūras un kopsaimniecību
arodbiedrību darba specifikas dēļ

Latvijas Zivsaimniecības darbinieku

arodbiedrībanespēj nodrošinātsociāli

ekonomiskodarbaun profesionālo in-

terešu un tiesību aizstāvību kolhoz-

niekiem. Tas izpaužas zvejnieku kop-
saimniecību biedru nepilnīgā apgādē
ar ceļazīmēm, Baltijas jūrā strādājošo

zvejnieku netaisnīgā nodrošināšanāar

pensijām un darba nespējas laika

apmaksā."
Šīs, kā arī citas gadiem samilzušās

problēmas ņēmušies risināt jaunizvei-
dotā arodbiedrība. īpaši lielas un bū-

tiskas pārmaiņas skārušas atskaitīju-

mus no biedru naudām. Konferencē

vienprātīgi nolēma, ka no 1990. gada
1. janvāra 80% strādājošo iemaksātās

biedru naudas paliek kopsaimniecību
pirmorganizāciju rīcībā, 10% pārskai-
ta Republikāniskajai Arodbiedrību

padomei, 10% — Latvijas Zvejnieku

kopsaimniecībās strādājošo neatkarī-

gās arodbiedrības Republikāniskajai
komitejai. Zvejnieki par savas Repub-
likāniskās komitejas priekšsēdētāju
ievēlēja Voldemāru Salenieku, cii-



vēku, kurš pats savulaik braucis jūrā
un ilgus gadus godprātīgi arodbied-

rību sistēmā veicis darba drošības teh-

nikas inženiera pienākumus.
1990. gada pavasarī Republikānis-

kās Arodbiedrību padomes vietā tika

dibināta Latvijas Brīvo Arodbiedrību

savienība. Pagājis turpat pusgads, un

ar nožēlu jāteic — "tie paši vēži, tikai

citā kulītē." Jo dzīve liecina, ka vēlme

piekļūt visnotaļ bagātīgajiem zvejnie-
ku arodbiedrības biedru naudas at-

skaitījumiem arvien progresē. Sapro-

tams, ne jau jūras vīru labad. Jaunais

pārvaldes aparāts uzturams, it īpaši,

pieaugot vispārējai dārdzībai, un "tau-

kā kumosa" garām palaišana liekas

nepieļaujama.
1990. gada decembrī notiks kārtējā

Latvijas Zvejnieku kopsaimniecībās

strādājošo neatkarīgās arodbiedrības

republikāniskā konference. Šķiet, jau-

tājums par iestāšanos Arodbiedrību

savienībā kļūst vairāk nekā

problemātisks.
Tomēr aizsācies jauns posms zvej-

nieku arodbiedrību dzīvē. Cerams, ka

tas būs gadiem ilgo problēmu šķe-
tināšanasun atrisināšanas laiks. Laiks,

kad arodbiedrību darbinieki patiesi

nokāps no saviem augstumiem. No-

kāps un panāks līdz jūrai.
Gints Šīmanis

LATVIJAS

KULTŪRAS FONDA

jūrniecības vēstures kopa

226900 Rīga, Basteja bulvārī 12, 3. stāva,
telefoni 228449 vai 225575

Pārrunas un jauni atklājumi katru otrdienu

no pīkst. 16.00 līdz 18.00 Kamīna zālē

Ziedojumus jūrniecības vēstures izpētei

un latviešu jūrnieku piemiņas saglabāšanai var iemaksāt:

Latvijā — konts Nr. 000702902

Latvijas Dzīvokļu un sociālās attīstības bankā

Zviedrijā ~ konts Nr. 51642935816 -
Skandinaviska Ensktlda Banken (S-E-Banken)
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ZEM BALTĀS BURAS

LATVIJAS JŪRAS BURĀTĀJU

SAVIENĪBA

Latvijas Jūras burātāju savienība

dibināta 1988. gada 3. decembrī.

Statūtos rakstīts:

"Latvijas Jūras burātāju savienība

(LJBS) ir visu Latvijas ar jūras burā-

šanu saistīto personu, organizāciju un

kreiserjahtu īpašnieku brīvprātīga,
neatkarīga sabiedriska organizācija,
kura dibināta uz Latvijas Burāšanas

federācijas tālburāšanas komisijas

bāzes. LJBS ir juridiska persona."

Latvijas tālburātāji bija pirmie

Baltijā, kuri sanāca vienkopus, lai

izskatītu un pieņemtu iniciatīvas

grupas izstrādāto statūtu projektu.
Statūtos rakstīts:

"Pārstāvju kopsapulce ievēl valdi,

prezidentu, trīs viceprezidentus, sek-

retāru, darba komisiju priekšsēdētā-

jus, revīzijas komisiju un tās priekš-

sēdētāju."
LJBS prezidents — Ivars Vīķis.

Viceprezidents — Egons Stiegelis.

Viceprezidents — Jānis Ramiņš.
Viceprezidents — Eduards Smir-

novs.

Atbildīgais sekretārs — Arturs

Krastiņš.
Burāšanas skolas rektors — Arnis

Mežulis.

Biedrzinis — Vilnis Didriksons.

Galvenais mērītājs — Jānis

Zoltners.

1. Sporta sacensību tehniskā komi-

sija — priekšsēdētājs Mārcis Alders.

2. Tālburāšanas sacensību komisi-

ja — priekšsēdētājs Valdis Elnionis.

3. Tehniskā komisija — priekš

sēdētājs Alberts Ahmetovs.

4. Preses un propagandas komisi

ja — priekšsēdētājs Pēteris Bormanis

5. Daudzkorpusu jahtu komisija -

priekšsēdētājs Valdis Grenenbergs.
6. Avāriju komisija — priekšsēdē

tājs Zbigņevs Krasovskis.

7. Saimnieciskā komisija — priekš-
sēdētājs Dainis Reiters.

8. Navigācijas režīma komisija -

priekšsēdētjs Agris Eglītis.
9. Ārējo sakaru un juridiskā komi

sija — priekšsēdētājs Valdis Birkavs.

10. Revīzijas komisija — priekš

sēdētājs Ivars Mežulis.

1989. gada 17. decembrī pārstāvju
kopsapulce izvērtēja pirmajā darbības

gadā paveikto, savas kļūdas un panā-
kumus, valdes paveikto un neizpil

dītos solījumus. Atzīmējot visus 1989

gada navigācijas sezonā veikt*

maršrutus, valdes darba vērtējums
visumā bija pozitīvs.

1989. gada navigācijas sezonā sa-

vienības biedri ar jahtām "Spanirt
"Bravo", "Lācis", "Venta", "Sparta", "4

ro", "Stars", "Republika", "KapeM
"Polaris", "Jūrmala", "Alfa-R", "Tuo
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k\ "Kursa", "Līva", "Cruise", "Allegro",

'Arguss", "Columba", "Daina", "Diks",

"SoF, "Melio", "Spuiola", "Kaupolikan-

II", "Interlatvija", "C-35", "Orion", "Hal-

kjs* bijuši Somijā, Zviedrijā, Dānijā,

Lielbritānijā, VFR, Beļģijā, Holandē,

Francijā, Spānijā, Itālijā, Āfrikā

(Seūtā).
1989. gadā ražošanas apvienības

"Alfa" jahta "Alfa-R" (kapteinis Mārcis

Alders) pirmoreiz Latvijas pēckara
vēsturē piedalījās "Gotland Runt"

regatē Zviedrijā.
Vēl jāatzīmē, ka Ābrams Leibovičs

un Edgars Terjohins bija dalībnieki

starptautiskajā regatē apkārt pasaulei
'Miitbread Round. the World Race

89190" PSRS jahtas "Fazis" komandas

sastāvā.

Latvijas Jūras burātāju savienība

centusies iekļauties starptautiskajos
sakaros. Mūsu nabadzības pinekļi nav

jāvuši mums paveikt visu iecerēto, bet

gads ir nesis daudz jaunu atziņu, jau-
nu kontaktu iespējas.

Vērtīgākā atziņa, ko esam guvu-

ši» — nokļūšana ārzemēs pašlaik vairs

nav īpaša problēma. Par to gādā mūsu

Burāšanas skola, sagatavojot jahtu va-

dītājus un kapteiņus, par to rūpējas
Tehniskā komisija, izsniedzot jahtai

dokumentus, kurus atzīst Eiropas os-

tās, un šo ostu darbiniekiem nav jāap-
brīno pēc Maskavas priekšrakstiem
sagatavoti pasaulē nevienam neizla-

sāmi dokumenti. Ir tikai viens neatri-

sināms jautājums — ienākot ārzemju
ostā, par visu ir jāmaksā. Jāmaksā

nauda, kuru pie mums sauc par valūtu

un kuru pelnīt mēs vēl neesam iemā-

cījušies. Otra šīs navigācijas sezonas

dziļākā atziņa — lai dotos tālās jūrās,
ar labu gribu vien nepietiek, jābūt arī

maksātspējīgam. 1989. gadā noslēgti

līgumi par jahtu apmaiņu ar Nīlandes

jahtklubu Helsinkos.

Nosūtīti dokumenti Starptautis-
kajai jūras sacensību padomei ar

lūgumu uzņemt LJBS šajā starp-
tautiskajā organizācijā.

Panākta sadarbība ar VFR Burā-

šanas savienību, kā arī ar jahtklubiem

Ķīlē un Brēmerhāfenē.

Notiek sarakste ar Ševeningas
jahtklubu Holandēpar sadarbību.

Meklējam iespējas mūsu savienības

jahtām vairāk piedalīties starptautis-

kajās regatēs, lai mēs varētu sevi pie-
teikt par nopietnu burāšanas organi-

zāciju. Katras Latvijas jahtas ieraksts

starptautisko sacensību protokolā'ir
maza uzvara mūsu kopējā cīņā par

Latvijas atgriešanos Eiropā. Tomēr

tas, cik stipri un vienoti mēs iziesim

starptautiskajos ūdeņos, galvenokārt
ir atkarīgs no tā, cik sakopta un darbī-

ga būs mūsu ikdiena šeit Latvijā, cik

aktīvi un lemt spējīgi mēs būsim

jautājumos, kuri noteiks mūsu

pastāvēšanu.

Rūpēsimies par patstāvīga Latvijas

Sporta kuģu reģistra izveidošanu, lai

paši Latvijā varētu lemt par savas

burāšanas flotes tehnisko un

materiālo apgādi, reģistrāciju, uzskaiti

un uzraudzību.

Latvijas Jūras burātāju savienība

un Latvijas Kultūras fonda Jūrniecī-

bas vēstures kopa beidzot pārņēmusi

savā rīcībā arhitektūras pieminekli —

Rīgas pirmā jahtkluba mītni Balasta

dambī 1. Lai šajā celtnē valdītu sporta

gars, būs vēl daudz darba.

Esam pilni apņēmības darboties,

sakopt mūsu sporta saimniecību, mū-

su domāšanu un savstarpējo sa-

prašanos.

Egons Stieģelis
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IZSNIEGTI PIRMIE TĀLJŪRAS

JAHTU KAPTEIŅU DIPLOMI

1989. gada 23. februārī Latvijas
Valsts fiziskās kultūras un sporta ko-

miteja nodeva LJBS Burāšanas skolai

tiesības uz visu kategoriju jahtu va-

dītāju apmācīšanu, eksāmenu pieņem-
šanu un diplomu izsniegšanu. Burāša-

nas skola paguvusi apmācīt un eksa-

minēt FAN vējdēļu un II klases jahtu

vadītājus. Pieņemti eksāmeni I klases

jahtu vadītājiem un kapteiņiem.

Svarīgākais skolas veikums — pir-
mie tāljūras jahtu kapteiņu kursi un

eksāmeni. Šajos jahtu vadītāju visaug-
stākās kvalifikācijas kursos uzņēma
un eksāmenus kārtot atļāva jahtu kap-

teiņiem ar vismaz piecu gadu stāžu,

turklāt ar Jūras burātāju savienības

ieteikumu. Pārbaudījumi bija jākārto

astronavigācijā, okeanogrāfijā, starp-

tautiskajās jūras tiesībās, speciālajās

navigācijas iekārtās, svešvalodā. As-

tronavigācijas nodarbības un eksāme-

nu labi novadīja burātājs fizikas un

matemātikas zinātņu kandidāts do-

cents Vilnis Eglājs. Konkrētāk burā-

tāju vajadzībām jāpiemēro program-

mas un mācību viela starptautiskajās

jūras tiesībās un okeanogrāfijā. Bija
arī sarežģījumi — eksāmenu svešvalo-

dā atkārtoti kārtoja 10 pretendenti.
Burāšanas skola izstrādāja starp-

tautiskajiem paraugiem atbilstošu tāl-

jūras jahtu kapteiņa diplomu ar tek-

stu četrās valodās. Šos diplomus 1990.

gada 14. jūnijā Latvijas Jūras burātāju

savienībā izsniedza 20 burātājiem (sk

attēlu).
Arnis Mežulis

LJBS Burāšanas skolas pirmais tāljūras jahtu kapteiņu izlaidums. Stāv no kreisās —A. Kanne-

nieks, O. Kašica, A. Zariņš, A. Mežulis, V. Kučmels, J. Romāns, I. Ruduhins, M. Aronovs,

V. Heidemanis, L. Millers — republikas kvalifikācijas komisijas sekretārs, kapteinis Ē.Skraucs,

A Aļeksikovs, L. Gailis, P. Bormanis, M. Alders (nav klāt — V. Grenenbergs-Grīnbergs,
Z. Krasovskis, J. Lazdāns, J.Ramiņš, E. Stieģelis,J. Zoltners)
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LATVIJAS KREISERJAHTU FLOTE

1989. GADĀ

Latvijas kreiserjahtu flotē ir 115

jahtu. To vidū leģendārā "Amata*ku-

ru Eiropas regatēs ir vadījis ievēro-

jamais Latvijas burātājs K. Valdemāra

jūrskolas absolvents kapteinis Jevge-

ņijs Kanskis. Šai Zviedrijā būvētajai
jahtai apritējis astotais gadu desmits.

Pēdējos piecpadsmit gados mūsu

flote paplašinājusies ar 62 Polijā bū-

vētajām jahtām, to skaitā ar flagmani
'Spanier, ar kuru poļu burātājs K.

Javorskis 1980. gada OSTAR regatē
pāri Atlantijas okeānam ieguva pirmo
vietu rekordlaikā — 19 dienās, 13

stundās, 25 minūtēs, iekļūstot Ginesa

rekordu grāmatā. Astoņas jahtas
būvētas Ļeņingradā, trīs — Tallinā.32

jahtas — vairāk nekā ceturtā daļa —

būvētas Latvijā: Daugavas jahtklubā
inženiera Kārļa Baloža vadībā, Usmas

jahtklubā komodora Ilmāra LakSa

vadībā. Gandrīz visas daudzkorpusu
jahtas konstruējis Aldis Eglājs.
Vairākas no tām būvētas zvejnieku
kopsaimniecības "Carnikava" speciāla-
jā" katamarānu būves iecirknī. Tās sas-

topamas pat Vidusjūrā, Klusajā oke-

ānā un Indijas okeānā.

Ne mazums ari privāto, pašbūvēto
jahtu: "Mephisto" (A. Buls), "Tāle"

1, "Aikane-lIF (A. Kan-

(H. Everts), "Kauri"

(R. Priedīte), "Svīre" (V. Saulītis) v.c.

Latvijas kausa izcīņā, kas notiek

kops 1979. gada, veiksmīgākās ir

bijuSas Šādas jahtas:
V4//B-K- — kapt. M. Alders — 11

reižu,

"Diks" — kapt. F. Hāferbergs —

8 reizes,
"Orion" — kapt. V. Jelagins —

8 reizes,

"Rīga"— kapt. E. Prede — 6 reizes,
"Bravo"— kapt. J. Ozoliņš —4 reizes,

"Aija" — kapt. K. Dūcmanis —

4 reizes,

"Kasatka" — kapt. V. Ezergailis —

4 reizes,

"Kondor" — kapt. J. Golubevs —

4 reizes,

"Melio"— kapt. R. Alders — 3 reizes,

"Polaris"— kapt. J. Ramiņš — 2 reizes,

"Morjana" — kapt. V. Toropčenovs —

2 reizes,

"Kaupolikan"— kapt. V. Grenenbergs-

Grīnbergs — 2 reizes,

"Domino"— kapt. O. Gains — 1 reizi,

"Odisejs" — kapt. S. Švecovs — 1 reizi.

Latvijas Kristāla kausu, kuru kopš
1982. gada piešķir jahtai par sezonā

visvairāk veiktajām jūras jūdzēm,

pirmā ieguva jahta "Alfa-R", veicot

1982. gada sezonā 3080 jūras jūdžu.
1984. gadā to ieguva jahta "Iskra"

(kapteinis K. Suhovs), kura veiksmīgi

startēja ari "Cutty Sark-84" regatē.

Kreiserjahta "Spanier Latvijas Kris-

tāla kausu izcīnījusi četras reizes —

1983. gadā (3438 j.j.), 1986. gadā

(3174 j.j.), 1988. gadā (3689 j.j.) un

1989. gadā (7600 j.j.). ŠI jahta kopā ar

"Bravo" 1988. gadā piedalījās Latvijas
starptautisko sakaru veidošanā —

pārgājienā, liekot pamatus Latvijas un

pasaules burātāju sakaru atjaunotnei.
Arturs Krastiņš
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"DZINTARA CEĻŠ — 89"

1989. gada 2. oktobri pēc četru mē-

nešu ilga ceļojuma no Rīgas līdz Tera-

čīnai Itālijā, veicot 7600 jūras jūdžu,

atgriezās Latvijas Zinātņu akadēmijas

kreiserjahta "Spanier tāljūras jahtu

kapteiņa Egona Stiegeļa vadībā.

Veikts unikāls tāljūras pārgājiens

Latvijas burāšanas vēsturē — pirmo-
reiz Vidusjūrā, ar reisa nosaukumu

"Dzintara ceļš — 89" no Latvijas uz

Vidusjūras zemēm pa vēsturiski iespē-
jamo mūsu dzintara tirdzniecības un

izplatības jūras ceļu senatnē — pa

Baltijas jūru, Ziemeļjūru, Atlantijas
okeānu un Vidusjūru, piestājot Ķīlē,

Zēbrigē, Kalē, Havrā, Lakaruņjā, Se-

ūtā (Āfrikas krasts), Alikantē, Barse-

lonā, izejot cauri Bonifācija jūras šau-

rumam, Teračīnā, bet Ponsā, Boleam

salās, Seūtā v.c. iepriekš minētajās

ostās vēlreiz atceļā. Biskajas līci,

atgriežoties Lakaruņjā, divas dienas

pavada īstā orkānā. Spānijas valdība

Alikantes un Murcijas rajonus pat

izsludināja par dabas katastrofā

cietušajiem. Visnopietnākais pārbau-

dījums tomēr bija orkāns 30. septem

bra vakarā pie Gotlandes, kad nācās

piedzīvot kritiskas situācijas dienu

pirms atgriešanās mājās. "SpanieF

izcīnīja Latvijas Kristāla kausu cetur-

to reizi.

Ārne Cigus

ATJAUNOTA

LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBA

Latvijas Burāšanas sporta federā-

cijas, Latvijas vindsērfinga asociācijas,

Latvijas daudzkorpusu jahtu asociā-

cijas, Latvijas Jūras burātāju savie-

nības, Rīgas burāšanas federācijas,
Ledus burāšanas asociācijas, Latvijas
jahtklubu "Auseklis", Centrālais,

"Daugava", Jelgavas, Latvijas Jūras

kuģniecības, Rīgas, Kuivižu un Usmas

jahtklubu pārstāvju konferencē 1990.

gada 31. martā vienbalsīgi nolēma at-

jaunot Latvijas Zēģelētāju savienību

(LZS), kura no 1929. līdz 1940. gadam

darbojās neatkarīgajā Latvijā.

Atjaunotās savienības galvenie uz-

devumi būs veicināt burāšanas attīs-

tību mūsu valstī, koordinējot dažādu

ieinteresēto organizāciju darbību, sek-

mēt Latvijas burātāju starptautiski
statusa atjaunošanu un sakaru papla-
šināšanos, rosināt ar šo sporta veidu

saistītos saimnieciskos pasākumus.
Par LZS prezidentu ievēlēja Lat-

vijas Burāšanas federācijas priekšsē-
dētāju Gunāru Salto, par izpildsek-
retāru — jahtu kapteini Pēteri Bor-

maņi.

Plostnieku Uga
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PIRMOREIZ PĒC 49 GADIEM

Jahta "Bravo" atradās ārzemju braucienā no 1989. gada 27. jūlija
līdz 15. septembrim. Maršruta tālākais punkts bija Belnahua sali-

ņa Skotijas rietumu piekrastē, pret kuras klintīm 1936. gada 26.

oktobra orkānā tika sadragāts Latvijas tvaikonis "HelēnaFaulbaums",

un turpat blakus Luingas sala, kur apbedīti 14 bojāgājušie jūrnieki

(piecpadsmitais upuris — kuģa kapteinis — apbedīts Rīgā). Viens no

brauciena mērķiem bija veidot vuieofilmu par latviešu jūrnieku

likteņiem.

1940. gada rudenī Kārdifas ostā sa-

vu turpmāko likteni gaidīja Latvijas
tvaikonis "Elizabete". Latvijas Repub-
likas karogs, kuģim pārejot Britu Ka-

ra transporta ministrijas rīcībā, drīz

tika nomainīts ar Britu Tirdzniecības

flotes karogu. Pēc "Elizabetes" sarkan-

baltsarkanā karoga Kārdifas ostā tāds

vairs neparādījās līdz šā gada 18. au-

gustam, kad agrā rīta stundā Barijas
priekšostā, Latvijas karogam plīvojot,
ieradās Rīgas jahta "Bravo", lai

uzņemtu ceļvežus iebraukšanai Kār-

difas jahtkluba ostā. Sarkanbaltsarka-

nais karogs plīvoja arī Barijas priekš-
ostas molā, kur to pacēla sagaidītā-
ji — Kārdifas jahtkluba komodore

Džūdīte Kīnoras kundze ar vīru, Lat-

vijas Jūrniecības vēstures arhīva

Pārstāvis A.M. Kalniņš ar kundzi un

Barijas glābšanas stacijas vīri.

Jahtas "Bravo" gaidīšana bija rūpju
Pilna, jo par to nebija nekādu ziņu
kūpš izbraukšanas no Luingas salas

14- augustā — dienā, kad Skotijas un

Velsas rietumu piekrastē plosījās spē-
cīga vētra, neparasta šim gadalaikam.
Kādās

pamatotas bažas par "Bravo"

'ikteni, jo 12 metru gara laiva ir nie-

cīga skaida vētrainā laikā atklātā jūrā.

īsi pirms nodomātās trauksmes izzi-

ņošanas krasta apsardzes stacijām 17.

augusta vēlā vakarā izdevās nodibināt

radiosakarus ar jahtu un saņemt zi-

ņojumu, ka ir tikai viena vētras

saplēsta bura, bet citādi viss kārtībā,

jahta jau iebraukusi Bristoles līcī.

No Barijas priekšostas uz Kārdifas

jahtkluba novietni jahtai līdzi brauca

pieredzējušais jahtu vadītājs Džeralds

Kīnora kungs un A.M. Kalniņš, dodot

padomus kapteinim Jurim Ozoliņam

par iebraukšanas ceļu un sevišķi par

stiprajām un bīstamajām straumēm

šajos ūdeņos.
"Bravo" astoņos no rīta ierodoties

Kārdifas piestātnē, jahtkluba mastā

bija pacelts Latvijas karogs —50 gadu

vecs, mazliet nodzeltējis, kādreiz

plīvojis Daugavas laivas karogmaslā,

tomērvisas vētras pārdzīvojis.

Sagaidītāju pulciņā jahtkluba pie-
stātnē komodore Dž. Kīnore, šī brau-

ciena veicinātāja Dr. E. Varnere no

Darhemas universitātes, Velsas Indus-

trijas un jūrniecības muzeja pārstāvis
Dr. B. Dženkins, Karaliskās burātāju

apvienības tālburāšanas sekretārs

skulptors T. Gilesbijs, Dienvidvelsas

laikrakstu un televīzijas reportieri. Bi-
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ja ari vīri, kuri labi atcerējās laikus,

kad Latvijas kuģi, jūrnieki un karogs
te bija parasta parādība. Laipnie saim-

nieki Kārdifas jahtkluba telpās bija

sarīkojuši visu iespējamo viesu uz-

ņemšanai — karstas dušas sālsūdens

nomazgāšanai, brokastis un kluba vī-

rus, kuri pieskatīja "Bravo" piestātnē,

sevišķi bēgumā, ūdenim krītoties, kad

laivas ķīlis iegrima 2 metrus dziļi ostas

dubļos.
Pēc brokastīm "Bravo" vīri ap-

skatīja Velsas Industrijas un jūrnie-
cības muzeju, kārtoja naudas lietas un

apstaigāja pilsētu. Viņi tika arī iz-

taujāti un uzņemti filmā vietējās tele-

vīzijas vakara ziņu programmai.
Pēc pusdienām jahtklubā "Bravo"

komanda kopā ar komodori Dž. Kī-

nori, Dr. E. Varneri un Latvijas Jūr-

niecības vēstures arhīva pārstāvjiem,

to skaitā arī kapteini R.S. Frīmani,

kurš bija pirmais stūrmanis uz tvai-

koņa "Elizabete" Kārdifā liktenīgajā

1940. gadā, bija aicināta pieņemšanā

pie lordmēra (pilsētas galvas) Kārdi-

fas pilsētas pārvaldes ēkā. Pieņemšanā

sevišķu lordmēra Betijas Džonsas

kundzes, kā arī viņas vīra kapteiņa
Džona ievērību ar nevainojamo uz-

vedību un inteliģenci izpelnījās 13 ga-

du vecais Oskars, kapteiņa Jura Ozo-

liņa dēls. Jahtas "Bravo" komanda tika

pagodināta ar dāvanu — Kārdifas pil-
sētas ģerboņa vara grebumu aizveša-

nai uz Rīgu. Juris Ozoliņš "Bravo1
vīru vārdā pasniedza lordmēram kokā

izstrādātu Vecrīgas ainavu.

18. augusta vakars reizē bija ie

rašanās un šķiršanās vakars. Tas bija

koši sarīkots Kārdifas jahtkluba
mītnē. Tika ielūgti visi Kārdifas

"Bravo" komanda pieņemšanā pie Kārdifas lordmēra Betijas Džonsas kundzes (1. rindā trešā no

kreisās). Pirmais nolabās
—

Jūrniecības vēstures arhīva ģenerālsekretārsArvalds Mārtiņš Kalniņš
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latvieši. leradās gan pamaz, jo latviešu

šeit nav daudz palicis. Ņūportas ostu

pārstāvēja šis ostas kapteinis L.K.

Krūziņš, bet Kuģu mehāniķu draudzi

- 1. klases mehāniķis M. Riņķis.
Vakaru jauki un sirsnīgi pavadīja —

tika nodibināta draudzība, apmainītas

adreses, klubu nozīmes, runāts un

stāstīts par "Bravo" "lielo spiegu"

panākumiem Gēteborgas ūdeņos. Arī

par atstātās norvēģu jahtas atrašanu

Ziemeļjūrā. Runāts tika par saim-

nieciskajiem apstākļiem Latvijā un

feit Britānijā, par mākslu, kultūru un

senajiem, 160 gadu vecajiem latviešu

sakariem ar Kārdifu. Pāris Kārdifas

burātāju cieši apsolīja doties

nākamajā gadā ar savām jahtām uz

Rīgu, ja rastos iespēja, arī ar kādu

lielāku īrētu jahtu. Tāpat mīļi gaidīti
feit Velsā tiks jahtsmeņi no Latvijas.
Ar tādiem burātāju braucieniem tiktu

simboliski atjaunota satiksme

tradicionālajā maršrutā "stutmalka

Velsai — ogles Latvijai".
Vakara saimnieki un viesi šķīrās

pēc pusnakts — visi mazliet sērīgi, ka

jau pēc brokastīm "Bravo" atstās

Kārdifu. Mūžīgā šolaiku steiga!
19. augusta rītā, pēc agrām bro-

kastīm jahtklubā, "Bravo" devās ceļā
paisuma augstūdeņa laikā, izvadīta ar

visu laba un "uz redzēšanos" vēlēju-
miem. Maza jahtu flotile ciemiņus pa-

vadīja līdz kuģu ceļa dziļūdens ka-

ilamjaukā laikā, pie labaceļavēja uz

Plimutu, kur jahtai bija jāierodas, lai

izdarītu burātāju maiņu. Šajā ceļoju-
ma posmā starpgadījumu nebija. "Bra-

vo" ieradās Plimutā, Karaliskā Rietu-

mu jahtkluba ostā, 20. augustā 10°°

vakarā, kur to bez otrās komandas

sagaidīja jahtkluba pārstāvji. leva

Presta-Kalniņa izlīdzēja kā vietējo

apstākļu pazinēja, lai izkārtotu dažas

mazas problēmas, piemēram, atbrau-

cēju "minibusa" loga sagādi, kas bija
izdauzīts Parīzē. Tur tas ticis arī

aplaupīts pirms došanās ceļā uz

pārceltuvi starp Franciju un Angliju.
21. augustā "Bravo" pirmā apkalpe

to nodeva ceļojuma turpinātājiem

kapteiņa Rolanda Millera vadībā.

Kapteinis Juris Ozoliņš ar dēlu Os-

karu, Jūrniecības vēstures kopas

priekšsēdētājs Arvis Pope, Rīgas vi-

deocentra direktors Māris Gailis, vi-

deooperators Zigurds Vidiņš, Latvijas

Kultūras fonda juriskonsults Uģis
Kalmanis un "Latvenergo" darbinieki

Ronalds Mīlenbergs un Agnis Tomass

devās ceļā uz Rīgu ar spēkratiem.
"Bravo" pieder Rīgas uzņēmumam

"Latvenergo". Ļoti modernā un

jūrasspējīgā jahta būvēta Polijā — gan

bez sevišķas greznības, jo tāda īstiem

buru sporta cienītājiem nav vajadzīga.

Kārdifas burātāji to atzina par stipru,

saprātīgi konstruētu, ļoti jūrasspējīgu

un no labiem materiāliem būvētu

tāljūras laivu. Ka tā ir taisnība, to

pierāda vairāk nekā3000 jūdžu garais

ceļojums bez bojājumiem un kļūmēm.

Arvalds Mārtiņš Kalniņš,

Latvijas Jūrniecības vēstures arhīva

ģenerālsekretārs, Kārdifā, Lielbritānijā
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1988. gada 4. novembri, dibinoties

Latvijas Kultūras fonda Jūrniecības

vēstures kopai, citu darbu vidū ap-

spriedām arī iespēju uzņemt video-

filmas par latviešu jūrnieku likteņiem.
Dabas stihija un kara vētras smagi

pārbaudīja Latvijā būvētos un Latvijas

Republikai piederošos kuģus. Retais

vairs atceras, ka latvieši ne tikai prata
būvēt tā dēvētos zemnieku buriniekus,

bet brīvvalsts laikā republikai bija arī

solīda tirdzniecības flote. Pēckara ga-

dos bija pieņemts rakstīt tikai par

tvaikoni "Hercogs Jēkabs", kurš vienī-

gais 1940. gadā nomainīja sarkanbalt-

sarkano karogu pret sarkano. Par

tiem, kuri palika jūras dzelmē un sve-

šu zemju ostās, tika nogalināti un aiz-

vesti uz ziemeļiem, "vēsture klusēja".
Maz ko šodien izsaka vārdi: akciju
sabiedrības "Banga" un "Jūra", F.

Grauda un brāļu Zēbergu rēderejas,

tvaikoņi "Aija", "Abava" un "Amata".

Kopīgi ar kreiserjahtas "Bravo"

vīriem sākām apspriest iespējamos

ceļus — uz kurieni doties, ko apzināt.
Pirmais nozīmīgākais pieturas punkts

bija fotogrāfija no mazās Luingas
salas Skotijas piekrastē — piemineklis
latviešu jūrniekiem — trimdas lat-

viešu svētceļojuma vieta.

Ceļš līdz startam bija grūts un no-

gurdinošs. Tikai ar Londonā dzīvojošā
Gunta Bērziņa kunga aktīvu atbalstu

par mums ieinteresējās Britānijas Ka-

raliskā Jahtu Asociācija. Saņemtais ie-

lūgums apmeklēt karalisti kļuva par

pamatu vizīšu sērijai piecu Rietum-

eiropas valstu vēstniecībās, līdz bei-

dzot arī mums pašiem kļuva skaidrs,

kurp kuģosim pa jūru un no kurienes

atgriezīsimies ar "Latvenergo" mik-

roautobusu.

Bija neiespējami apvienot piedali
šanos trimdas latviešu ceļojumā uz

Luingas salu2. — 3. jūnijā ar 6. Eiro-

pas latviešu Dziesmu svētku apmeklč-
jumu Helsingborgā jūlija beigās. For-

malitāšu kārtošana arī prasīja savu, un

tāpēc starta dienu nolikām 27. jūliji
Tad nu gan beidzot viss it kā bija

gatavs — arī filmas uzņemšanai ne-

pieciešamā Rīgas videocentra apara-

tūra un sponsora— akciju sabiedrības

"Patria" — sarūpētie pārtikas krājumi
Dienā, kad Latvijas PSR Augstākā

Padome sāka cīņu par suverenitātes

deklarācijas pieņemšanu, mēs pēdējo
reizi pamājām pavadītājiem, atka-

rojām muitai tautiešiem domātās

avīzes un izgājām Daugavā.
Tā ir dīvaina sajūta — doties uz

ārzemēm ar jahtu. Tu vēl esi tepat,

ierastajos Daugavas viļņos, bet pa-

ralēli ejošais robežsargu kuteris atgā-

dina, ka tev robeža jau ir noslēgta.
Iziešanas datums bija izvēlēts

veiksmīgi. Pēdējās nedēļas pirms
brauciena bija saspringtas, tagad nu

varējām nodoties politisko diskusiju
baudīšanai. Sesiju noklausījāmies no

viena gala līdz otram.

Pēc pirmās, starta drudža dēļ slikti

gulētās nakts sākās normālā dzīve uz

jūras. Četri bārdaiņi Rolanda Millera

Rolands Millers bija vienīgais jahtas koman

das loceklis, kas veica visu ceļu no Rīgas

Rīgai — turpceļā stūrmanis,atceļā kapteinis.
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adībā un četri skūtie ar kapteini Juri

)zoliņu priekšgalā, jungām Oskaram

nepalīdzot abām maiņām, pilnībā

lodevās tam ritmam, ko spēj sniegt

ikai jūra, vējš un buras.

Līdz Helsingborgai ceļā pavadījām
ietras diennaktis. Pirmās dienas idil-

isko, mums nederīgo bezvēju nomai-

lija neliela vētra, lietus, bija jāstrādā.

Ejot garBornholmassalu, pārrunā-

-5m pirmo tikšanos ar Rietumiem, kas

Bravo" un "Spanier komandām bija

ieši šajā salā gadu iepriekš. Toreiz no

*ennes brašie dāņu policisti mūs izva-

lija ar vārdiem: "Nekad vairs šeit ņe-

ms padomju jahtas!" Laikam pilsētas

ēviem nepatika, ka bez atļaujas esam

emaldījušies NATO manevros, kas

ieši tobrīd gāja vaļā pilnā sparā. Ja

16, tad nē, dodamies šogad uz Zvied-

riju. Tā ir neitrāla valsts, ceram, ka

manevros neiemaldīsimies.

Pirmdienas pusdienlaikā lietū

iegājām Helsingborgas Nurdhamnas

ostā. Uz mola starp divdesmit citiem

karogiem — neatkarīgās Latvijas krā-

sas. Dziesmu svētki ir sākušies!

Pilsētā latviešus tiešām varēja sa-

stapt gandrīz ik uz soļa. Reizēm

likās — tūlīt, pagriežoties ap stūri,

atkal uzskriesi virsū kādam paziņam.

Atstājām Dziesmu svētku informāci-

jas centrā paziņojumu, ka esam atve-

duši alu un zirņus. Pirms pusnakts,

viļņiem draudīgi šķīstot pret dambi,

mēs — latvieši no Ciekurkalna, lekš-

rīgas, Brēmenes, Londonas un Buda-

peštas — stāvējām pie jahtas un ie-

stiprinājāmies ar "Lāčplēša" alu un

Jansontēva saimniecības zirņiem, lai

dotos uz nakts rokmūzikas koncertu.

Koncerta norise gan man atgādināja

to saviesīga vakara daļu, kad visi runā

un neviens neklausās...

Kapteinis Juris Ozoliņš dod komandu meklēt patvērumu novētras



142

Nākamajā rītā, kamēr mūsu spe-

ciālisti gatavoja navigācijas ierīces

skrējienam pāri Ziemeļjūrai, mēs daži

mēģinājām noskaidrot, pie kura

Kronborgas pils torņa tad īsti spo-

kojās Hamleta tēva gars. Slavenā pils
atrodas Ēresuna šauruma otrā pusē.

Nokļūšana gaužām vienkārša — no-

pērc biļeti un ar prāmi pēc pusstundas
esi Dānijā. Tūristu pieplūdums no

Helsingborgas uz Helsingēru un ot-

rādi ir milzīgs — gadā 12 miljonu,

prāmji iet ik pēc 15 minūtēm.

Ekskursija pa pils iekštelpām, baz-

nīcu un kazemātiem maksā 14 dāņu

kronu, tas ir, 1,40 rbļ. mums, bet 14

rbļ. tiem, kas gribēs to izbaudīt 1990.

gadā... lespaidīga pils zāle — lielākā

vienlaidus griestu telpa viduslaiku Ei-

ropā. No zāles logiem skaists skats uz

Helsingborgu. Pazemē sagaida sēdoša

vikinga skulptūra. Tas ir dāņu na-

cionālais varonis — kaujā ar zvied-

riem kritušais Holgers Danske, kurš,

līdzīgi latvju Imantam, guļ un gaida to

stundu, kad vajadzēs doties palīgā dā-

ņu tautai cīņā ar svešzemniekiem.

Ložņājām pa kazemātiem, līdz rādī-

tājbultiņas mūs aizveda pie durvīm uz

virszemi. Pils joprojām tiek izmantota

par dabisku dekorāciju "Hamleta" uz-

vedumiem, daudzi pasaules teātru iz-

cilie aktieri šeit demonstrējuši savu

nemirstīgās traģēdijas interpretāciju,
arī dižais sers Lorenss Olivjē.

Pēcpusdienā apmeklējām kopkon-
certu Helsingborgas Ledus hallē.

Vienkārši un sirsnīgi, mājīgi, lai gan

modernajā celtnē ledus dvaša. Pēc

koncerta iztukšojām uz jahtas atliku-

šo alu kopā ar daudzajiem ciemiņiem.
Kad palika par šauru, mēs ar Arvi

pārcēlāmies uz blakus stāvošo kute-

rīti. Tā saimnieks — Zviedrijas lat-

vietis Aivars, kurš bija atvedis savu

sievu zviedrieti un bērnus iepazīstināt

ar latviešu dziesmām un dejām.

Jau naktī niknā vējā izgājām uz

Gēteborgu. Ceļš kļuva interesantāks

pēcpusdienā, kad parādījās šēras.

Zigis uzfilmēja dažas bākas Arvim par

prieku, varbūt noderēs, ja vajadzēs

papildināt pirms vairākiem gadiem iz-

doto grāmatiņu par šīm ugunīm.

Kad, ejot pa īsāko ceļu cauri šērām

uz pilsētu, motors nošķaudījās, neko

ļaunu nedomādami, vīri sāka to ķi-
merēt. Mūs apriņķoja pāris laiviņu, un

jau pēc pusstundas ieradās POLIS -

policijas kuteris. Tālākais norisinājās

ātri un profesionāli. Mūs tauvā aiz-

vilka līdz policijas piestātnei, aplasīja
foto un videotehniku, laipni uzaici-

nāja aizbraukt līdz policijas iecirknim.

Trijos policijas vāģos visus aizvizināja

līdz iecirknim, kur mūs apskatīt
saskrēja laikam visi uz vietas esošie

pilsētas kārtības spēki.
Mēs ar operatoru Zigi izrādījāmies

tie tālredzīgākie. Viņš — uzvilkdams

siltākās drēbes, es — pa ceļam kārtīgi

ieēzdams sakņu sautējumu. Tajās vie-

ninieku kamerās, kurās ar vingrošanu
un snaušanu īsinājām laiku no asto-

ņiem vakarā līdz diyiem naktī, bija ļoti
tīrs un kārtīgs, bet ēst nedeva un vilka

caurvējš... Ap pustrijiem sākās izrādes

otrā daļa — aina "Pie izmeklētāja"

Tipisks slaidais skandināvs svīterī sa-

vas krievu valodā runājošās kolēģes

vai palīga (dāma savu amatu neno-

sauca) tulkoto klabināja uz rakstām-

mašīnas. Lai kā arī man nepatika situ-

ācija, kurā atrados, biju spiests kon-

statēt, ka izmeklētājs savā darbā ievē-

ro svarīgo bezkaislīguma principu —

jautājumu tonis nebija aizskarošs, un

manas atbildes netika komentētas.



143

Tad vēl pusstunda kamerā — un sargs

izsniedza mantu maisiņu ar nepārpro-
tamo, tik gaidīto žestu: "Vācies!" Ta-

gad šis dārgais suvenīrs — celofāna

maisiņš ar uzdrukāto "Pilsētas cie-

tums" un ar sarkano flomāsteru uz-

šņāpto "25" (kameras numurs) — guļ
ceļojuma čemodānā un gaida to brīdi,

kad kopīgi ar septembra beigās sa-

ņemto paziņojumu (zviedru un lat-

viešu valodā!) par izmeklēšanas iz-

beigšanu tiks ierāmēts un izkārts

dzīvoklī pienācīgā vietā.

Tātad mūsu uzturēšanās militārajā
zonā beigu beigās tika uztverta par

pārpratumu — un viss beidzās bez

ipašām sekām. Vienīgi Dziesmu

svētku diapozitīvus draugiem parādīt

nevarēsim, jo tās filmiņas, ko policisti

uzskatīja par izfilmētām, mēs atpakaļ
tā arī nesaņēmām.

Kratīšana uz jahtas bija izdarīta,
kamēr kavējāmies cietumā. Man kā

juristam likās neizprotami, ka šo pro-
cedūru var veikt mūsu prombūtnes
laikā. Gēteborgas latvieši paskaidro-
ja -— pec Zviedrijas likumiem pilnīgi
pietiek ar prokurora sankciju. Khm,
kas notiktu pie mums, ja kratīšanu

milicijas darbinieki veiktu vieni paši?
Jā, atbrīvošanas brīdī ap četriem no

tita mums laipni pasniedza rīta avīzi

ar treknu virsrakstu "Policija

arestējusi krievu burātājus". Tautību

korespondenti nejautāja, viņiem pie-
tika ar sarkano karogu jahtas ahterī.

Radio un TV centīgā darbība ļāva
Par mumsātri uzzināt Gēteborgas lat-

viešiem, pie kuriem mēs arī bijām

plānojuši doties. Tie bija pensionētais
kapteinis Harijs Fersters un kuģīpaš-
tieka dēls svešvalodu pasniedzējs Ju-

ris Sausiņš. Jau agrā rīta stundā vīri

°ija klāt. Juris preses pārstāvjiem ie-

skaidroja, kas mēs tādi un kāds mūsu

mērķis. To tad arī "Gčteborgs Posten"

sīki aprakstīja, sākot ar konstatējumu:
"Krievu spiegi nebija ne spiegi, ne

krievi..."

Kad pārpratumi beidzās, sākām to

darbu, kura dēļ ieradāmies Gētebor-

gā. Apmeklējām pilsētas latviešu ka-

pus, noliekot tur vainagu. Viesojā-
mies pie Sausiņa kundzes — Jura

mātes, pie Ferstera kunga.
Ferstera kungam ar mūsu topošo

filmu vistiešākais sakars — būdams

viens no Krišjāņa Valdemāra jūrsko-
las kursantiem, viņš 1936. gadā nesis

uz kapiem kapteiņa Nikolaja Cughau-

sa zārku. Ferstera kunga dzīvoklis vis-

caur liecina par tā īpašnieka profesi-
ju — kuģu fotogrāfijas, maketi, kori-

dorā zem spoguļa zobenzivs "zāģis".

Kapteinis ir īsts jūras vilks — ciets,

stiegrains, jūrā sālīts un kaltēts.

Arī Sausiņu mājās daudzas lietas

stāsta par ģimenes galvas nodarbo-

šanos. Jura tēvs pirms trim gadiem

miris, redzams, ka tēva piemiņa tiek

turēta augstā godā. No mājas viesis-

tabas loga jauks skats uz vienu no

daudzajiem Zviedrijas ezeriem. Juris

pasniedz zviedru bērniem četras sveš-

valodas, tulko no grieķu valodas Jau-

no derību, nodarbojas ar valodu pēt-
niecību — meklē kopsakarības starp

zviedru un latviešu valodām. Un vēl

viņam ir laiks gatavot brīnišķīgu

melleņu vīnu.

Nākamajā rītā kopā ar Rolandu un

Ronaldu devāmies uz zivju tirgu. No

kuģiem malā izkrautas kastes ar bu-

tēm, krabjiem, lašiem, samiem un ci-

tiem jūras nezvēriem, par kuriem pie

mums vai nu nekad nav zinājuši, vai

jau aizmirsuši. Turpat stāv uzpircēji,
notiek vairāksolīšana. Nosolītajām
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kastēm tiek uzlīmētas etiķetes, un tās

tūlīt ceļo uz veikaliem vai resto-

rāniem. Turpat svaigas vai apstrādātas
zivis tiek ieliktas autoveikaliņos, kur

var nopirkt ikdienai nepieciešamo no

banāna līdz lasim. Painteresējos par

laša cenu — safasēta fileja maksā 160

kronu, aptuveni 16 rbļ. Domāju, ka

normāli. Banāni veikalā arī maksā

"normāli" — 5 kronas par kilogramu...
Pēc filmēšanas darbu beigām un

pilsētas apskates atkal vēlā vakarā de-

vāmies ceļā — nu jau uz Invernesu.

Domājām, ka ceļā būsim kādas četras

dienas, bet atkal laiks mums ne-

labvēlīgs.

Trešajā dienā, kad bijām vairāk ne-

kā 40 jūdžu no Norvēģijas krastiem,

kurus binoklī vienu dienu varējām vē-

rot diezgan labi, jūrā pamanījām pa-

mestujahtu. Skats bija diezgan bēdīgs,

tāpēc piegājām klāt: buras saplēstas,

reliņi aplauzti, jahta stipri piesmēlu-
sies ar ūdeni. Kad Māris un Agnis

pārcēlās uz jahtas, viņiem pavērās ai-

na gandrīz kā no aprakstiem par Ber-

mudu trīsstūri — kajīte pilna mantām,

cilvēka neviena. Krietni pastrādājām,
izsmēlām ūdeni, paņēmām jahtu tau-

vā, nolēmuši to vilkt līdzi, kamēr laika

apstākļi atļaus. Vienu brīdi nebija īsti

skaidrs, ko darīt — ja dotosatpakaļ uz

Norvēģiju, izjuktu filmēšanas grafiks.
Ja šādā veidā turpinātu kuģot, kādu

dienu zaudētu, bet varbūt Britānijā
tomēr nonāktu ar divām jahtām.

Atrisinājums radās pats no sevis

Norvēģijas glābšanas kutera "Haakon

Vlr izskatā. Vienojāmies par mums

pienākošos atlīdzības daļu un turpi-

nājām ceļu uz Skotiju. Jāsaka gan, ka

tēma par atrasto jahtu tālākajā ceļā
tika variēta līdz bezgalībai. Bet ir jau

arī par ko — šajā vientulīgajā Zie-

meļjūras rajonā ceļā pavadītajās pie-

cās dienās mēs redzējām tikai dažus

kuģus un nevienu citu jahtu. Un te -

pamesta jahta pašā jūras vidū! No

glābējiem uzzinājām, ka jahtu mek-

lējot jau astoto dienu, tā bijusi ceļā no

Skotijas. Abi burātāji jahtu pametuši,
jo domājuši, ka tā nogrims, paši

izglābušies. Jā, par jahtas maršrutu

uzskatāmi liecināja arī uz tās pamestie
skotu alus un viskija krājumi. Tā nu

kādu pilīti skotu tradicionālā dzēriena

un kādu malku vinu alus nobaudījām,

vel Skotijas krastā neizkāpuši.
Citādi garajā pārbraucienā intere-

santākais bija savām acīm redzēt naf-

tas platformas jūrā — iespaidīgas mc-

tāla konstrukcijas, ar kurām nav nekā-

das vēlēšanās iepazīties tuvāk, bet ir

kur piesiet aci plašajā ūdens klajā.

Pārsteigums bija naktī mirgojošais
ūdens — liekas, ka tajā būtu sabērts

tūkstošiem jāņtārpiņu. Arvis locijā

izlasīja, ka šo parādību izraisot kādas

sīkbūtnes.

Sestajā pārbraucienā dienā beidzot

bija sajūta, ka vakarā gan dabūsim

izkāpt krastā — tuvojāmies ieejai

Kaledonijas kanālā pie Invernesas

pilsētas. Mūs sagaidīja un gandrīz līdz

Invernesas tiltam pavadīja delfīnu

bars, palēkdamies īsu brīdi virs ūdens,

it kā kaitinādams, vai pagūsim noķert

fotoaparāta objektīvā vai ne.

Vēl brīdis — un iegājām Kaledo-

nijas kanālā. Pirmajās slūžās ar sarež-

ģītu nosaukumu — Klehnaheri —

mūs gaidīja milzīgs blāķis papīra —

kartes, prospekti, Lielbritānijas Jūr-

niecības Almanahs un citi rūpīgi ga-

tavoti informatīvie materiāli. Tos sa-

rūpējis pensionētais diplomāts Hila-

rijs Kings, kurš pirms 30 gadiem strā-

dājis Maskavā, apmeklējis arī Tallinas
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Mānīgais klusums

"Kalev" jahtklubu, burājis Baltijas jū-
rā. Kā vēlāk uzzinājām no citiem, sa-

vas diplomāta karjeras laikā viņš div-

reiz runājis karalienes vārdā, un tas

nozīmē daudz.

Pirmajā vēstulē, ko no Kinga kunga
saņēmu, viņš rakstīja: "Par nelaimi,

man nekad nav paveicies apmeklēt
Rīgu. Bet reiz, brīdi strādājot Gvine-

jas Republikā Rietumāfrikā, kad kopā
ar sievu mazā burulaiviņā biju ceļā no

Konakrī uz Frītaunu Sjerraleonē, man

sagādāja prieku ielūgums vakariņās uz

kāda Rīgā reģistrēta kuģa, kad mēs to

atradām, iekraujot banānus, starp da-

žiem tāliem mangrovju purviem Gvi-

nejas dienvidos."

Vēstulē Kinga kungs solīja palīdzēt
mūsu jahtu komandām, cik spēs, un tā

ari bija. Bija pat sagatavota informā-

cija par mūsu braucienu — laikam

domāta presei un citiem, kuri varētu

Par mums interesēties. Sākotnēji,
kaucienu plānojot, bija iecerēts, ka

lajā piedalīsies arī kolhoza "9. Maijs"
(tagad "Auda") jahta. Mūsu sarež-

t'tajās īpašuma attiecībās svešiniekam

§rūti orientēties, tādēļ sagatavotajā

Prospektā mazliet kuriozi skanēja, ka

"Latvenergo" kolhoza 9. Maijs
jahta "Bravo".

Un sākās bezgalskaistais brauciens

pa kanālu. Slīdējām garām baltām

mājiņām ar pelēkiem dabiskā šīfera

jumtiem. Garlaikoties nevajadzēja —

vispirms nācās pierast pie ieiešanas un

iziešanas no slūžu kamerām, pēc tam

dot intervijas Skotijas presei un TV

vīriem. Viņi pavēstīja, ka sešos vakarā

varēsim sevi vērot Skotijas TV I ka-

nālā. Tā arī notika — jau stāvvietā

Lohnesa ezera vidū skatījām savus

manevrus slūžās, diktoram informē-

jot, ka "Bravo" ir šajos ūdeņos pirmā

jahta no Padomju Savienības okupē-
tās Latvijas.

Ko tur slēpt, Lohnesa ezerā mēs

cerējām ieraudzīt ko neparastu. Nu,

varbūt ne pašu Nesiju — Lohnesa

briesmoni, bet vismaz kādu piemiņas
zīmi. Tomēr bija klusi un mierīgi, ne-

kā no tās jezgas pirms diviem gadiem,
kad šeit notika operācija "Deep seane"

("Dziļais zondējums"). Toreiz pie eze-

ra ieradās gan vesela reportieru ar-

mija — 24 TV brigādes ar helikop-

teriem, vairāk nekā 250 preses pār-

stāvju, gan milzums tūristu un sen-

sāciju cienītāju. Operācija bija taktis-

ki rūpīgi pārdomāta, tehniski labi ap-

gādāta — 24 speckuteri ar zondēm un

Viena nodaudzajāmSkotijas bākām
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kompjūteriem. Ekspedīcijai tika asig-

nētas gandrīz miljons sterliņu mār-

ciņas. Izvietojušies ezera platumā, ku-

teri ar zonžu radiosignāliem "ķemmē-

ja" ezera ūdeņus visā garumā. Jau pir-

majās dienās pie Ērkharta līča apmē-
ram 200 metru dziļumā tika fiksēts

liels objekts. Ja objekts būtu dzīvs,

tam būtu jākustas. Pēc dienas izrādī-

jās, ka objekta iepriekšējā vietā nav...

To neizdevās nofiksēt arī turpmāk.
Interesanti, ka jau 1982. gadā pie šī

paša līča tika fiksēts 68 sekunžu ilgs
radiokontakts ar objektu, kurš no 68

metru dziļuma pazuda 114 metru

dziļumā.
Kad bijām pievārējuši apmēram

trešdaļu no 19 jūdžu garā ezera, labajā

pusē ieraudzījām gaidīto — Ērkharta

pilsdrupas slavenā līča krastā. Pils

celta stratēģiski izdevīgajā vietā

blakus divu upju ietekai ezerā, ne jau
lai aizsargātos no Nesijas, — 13. gad-
simta neatkarības cīņu laikā par pils

iegūšanu savā īpašumā spēkiem

mērojās Skotijas Roberts Brjūss un

Anglijas Edvarts L

Bija vēls, līņāja, tāpēc neriskējām

izkāpt malā, un Drumnadrochit Loch

Ness Monster Exhibition Centrē —

Nesijas muzejs — paliks neredzēts.

Piestājuši vientuļā stāvvietā pie
Foieru ūdenskritumiem, par tiem

daudz vis neinteresējāmies — pie-
tiekami ilgi mums ūdens bija gāzies
virsū no augšas un apakšas. Lai labāk

nāktu miegs, sarīkojām mazu

vakarēšanu gluži kā mājās — ar video

un viskiju. Beidzot pēc sešām dienām

atkal visi varējām reizē iet gulēt.

Nākamajā dienā izgājām cauri

abiem pārējiem Kaledonijas kanāla

ezeriem — Lohoihu un Lohlohi —,

turpinājām celties augšup un sākām

ceļu lejup pa slūžām. Šeit jāpaskaidro,
ka Kaledonija ir romiešu dotais no-

saukums Skotijas augstienei. Mūsu

ēras 1. un 2. gadsimtā romieši cīnājās

ar kaledoniešiem, tomēr zemi tās

nepieejamo kalnu dēļ viņiem
neizdevās iekarot.

"Lai saīsinātu vētraino un bīstamo

ūdensceļu ap Skotijas krastiem, Kale-

donijas ielejā 1822. gadā izraka Ka-

ledonijas kanāli, kas reprezentē 96 km

garu iekšēju ūdensceļu, sastāvošu no

augstāk minētiem ezeriem un māk-

slīgiem kanāliem, kopgarumā 35 km

ar 28 slūžām. Lielākās nometnes ir

Invernesa un Obana pie ieejas Kale

donijas ielejā. Kaledonijas kanālis pil-

nīgi neattaisnoja uz to liktās cerības."

Tiktāl Konversācijas vārdnīca.

Man gan liekas, ka kanāls sevi pa-

rādīja spoži un pārspēja mūsu cerības.

Skaistās ainavas krastā nesteidzīgi slī-

došie atpūtnieku kuteri un jahtas, mā-

jiņas krastā, kuras it kā sacenšas pras-
mē izraudzīties skaistāko vietu kalnu

nogāzēs. Sakoptības paraugs bija

miniatūrā sarga mājiņa Kitra slūžās —

pat malka tur likās it kā sakrauta tīši

dekoratīvi. Un kur vēl Benneviss -

Lielbritānijas augstākā virsotne (1341

m) —, kura sniegotā cepure ilgi bija

redzama kanāla kreisajā pusē. Līdzīgi

Armēnijas Araratam, Benneviss it kā

sākas līdzenumā, turpat pie kanāla,

tomēr, kad vakarā mēģinājām līdz pa-

kājei aizčāpot, drīz vien atmetām ar

roku — pārāk tālu. Bet varbūt vainīgs

garais pārbrauciens, jo pēdējo reizi

kārtīgi bijām staigājuši nedēļu atpakaļ
Zviedrijā.

Kanāla tirdznieciski veiksmīgākās
darbības laiks bija 19. gadsimta 80.

gadi, kad šo ūdensceļu izmantoja gan

kokmateriālu, labības, sāls un
citu
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preču kravu pārvadājumiem, gan re-

gulārajām pasažieru līnijām, gan zve-

jas kuģu kustībai. Bet nebija ilgi jā-

gaida, kad pieaugošie kravas kuģu ap-

mēri pārsniedza slūžu caurlaides

spējas, un satiksme samazinājās.

Šodien kanālu izmanto par vilinošu

iespēju iepazīties ar teiksmaino

Skotiju tūkstošiem ceļotāju no visas

pasaules. Tagad arī no Latvijas.
Par mūsu ierašanos vietām zināja,

jo par to stāstīja televīzijā un rīta

avīzēs. Viens no slūžu uzraugiem

solījās laikrakstu uzdāvināt, taču

izrādījās, ka sieva tajā ietinusi

sviestmaizes.

Ar skotu taupību iepazināmies

vakarā, kad apstājāmies uz naktsguļu

pie Bencvijas slūžām. Kad izkāpām
krastā izlocīt kājas, atradām dušas. O,

kaut kas tāds nav nedēļu baudīts!

Slūžu uzraugs laipni paskaidroja, ka

par vienu 10 pensu monētu piecas

minūtes tecēšot ūdens.

Kapteinis katram izsniedza divas

monētas, pietiks taču (nemainīsim 20

mārciņu zīmi 10 pensu monētās!).

Tomēr izrādījās, ka uzraugs mazliet

pārspīlēja — par vienu monētu ūdens

tecēja tikai minūti. Šaurajā kabīnē

nācās saspiesties trijatā, kustējāmies

zibenīgi, tomēr daļu ziepju nācās no

ķermeņa aizvākt ar dvieli, nevis ar

ūdeni.

Atsevišķs piedzīvojums bija muit-

nieka apciemojums. Centīgi kopā ar

viņu dabūjām skaitīt, cik cigarešu (ga-

balos) un degvīna (gramos) ir, rēķinot

katram komandas loceklim. Nācās lie-

tot kalkulatoru, lai šos sarežģītos ap-

rēķinus veiktu. Viss beidzās ar kom-

promisu — liekos gramus ieslēdzām

vienā no daudzajiem jahtas skapīšiem,

durtiņas Viņas Majestātes muitnieks

Belnahua salas piekraste bezvēja laikā
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varēs tikai aiz Lielbritānijas robežām.

Tātad — otrā komanda varēs izpildīt
šo atbildīgo darbu, ja vien līdz tam

brīdim šie daži grami nebūs pār-

vērtušies stikla lausku kaudzītē.

Priekšā taču jūra.

Trešajā "kanāla dienā" "noripojām

pa trepēm". Aiz Benevijas sākas Nep-

tūna trepes — 8 slūžu sistēma, pēc
kuras mums priekšā vēl bija pēdējais,

pavisam īsais posms pa kanālu, vēl

viens sveiciens "Jūras slūžu" uzrau-

gam — un kanāls palika aiz muguras.

Paliec sveika, Nesija!
Vēl vajadzēja gan ierastajā lietū,

gan jaukajā saulītē izturēt 30 jūdžu
līdz nelielajai Skotijas pilsētiņai Oba-

nai. Mēs savlaicīgi pa rāciju sazi-

nājāmies ar Obanas krasta apsardzes
dienestu.

"Viņi man paziņoja, ka labprāt pa-

rādīs jūsu komandām savu radioapa-
ratūras telpu Obanā. Tāpat arī Oba-

nas glābšanas laivas komanda gribētu

ielūgt jūsu jūrniekus un piedāvāt ap-

skatīt Obanas glābšanas laivu staciju

un glābšanas laivu," rakstīja mums H.

Kings.
Krasta apsardzes kuteris mums iz-

nāca pretim netālu no Obanas. Tā

mastā blakus "Union Jack" — Liel-

britānijas karogam — plīvoja ari

mūsu sarkanbaltsarkanais.

Jau pa gabalu kalna galā virs Oba-

nas pilsētiņas ieraudzījām paceļamies
kaut ko līdzīgu Kolizeja drupām. Vai

tiešām arī šeit romieši būtu būvējuši
savus amfiteātrus? Mūsu jaunie pazi-

ņas paskaidroja, ka šos dekoratīvos

mūrus pirmskara krīzes gados uzcēlis

kāds bagāts skots, tādājādi dodotvie-

Pret šīm klintīm sadragāja tvaikoni "Helena Faulbaums"
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teļiem iedzīvotājiem darbu un neļau-

jot ieslīgt depresijā.

Nelielajā, bet mājīgajā glābšanas

stacijā mūs sagaidīja ar garšīgiem cie-

nastiem. Pavadījām brīnišķīgu vakaru,

kura gaitā tad arī guvām lielāku

priekšstatu par tiem "labajiem ga-

riem", kuri sekoja mūsu gaitām no

Skotijas piekrastes līdz pat Plimutai.

HM Coastguard — Viņas Majes-
tātes Krasta apsardze — ir cilvēki,

kuri koordinē meklēšanas un glāb-
šanas operācijas uz jūras pa visu 4500

jūdžu garo Lielbritānijas krasta līniju
un apmēram 1000 jūdžu Atlantijas
okeānā. Sardzes darbs tiek veikts

speciāli ierīkotos glābšanas centros,

kuri izvietoti rūpīgi izvēlētās vietās

gar visu krastu. Palīdzības saucieni

sasniedz sardzes vīrus galvenokārt pa

"briesmu telefonu" 999, kuru izmanto

iedzīvotāji un avarējušo kuģu īsviļņu

raidstacijas. Visa karaliste ir sadalīta 6

reģionos, katram no tiem ir vairāki

glābšanas darbu koordinācijas centri,
kas visi apgādāti ar mūsdienu sakaru

iekārtām, lai veiktu glābšanas darbus

ar vislielāko ātrumu un efektivitāti.

Tas viss ir tālu no tā, kas krasta

apsardze bija savos pirmsākumos
1822. gadā, kad tā nodarbojās galve-
nokārt ar kontrabandas apkarošanu.
Tajā laikā zvejas kuģi mēdza nākt os-

tās ar zem ķīļiem noslēptām brendija

mucām, kuģiem tika atrasti viltus vad-

nivai viltus dibeni, tabaka dažreiz tika

iepīta kuģu tauvās. Tolaik dzīvības

glābšana bija tikai neliela daļa no

krasta apsardzes pienākumiem salī-

dzinājumā ar naudas atgūšanu valsts

kasei.

Pēc vakariņām kāds advokāts dažus

to mūsu komandas aizvizināja uz

vietējo Kolizeju. Naktī mūris izgais-

mots, skaists skats uz pilsētu. Uz

pretējā kalna interesants objekts —

akmens ar virzienu rādītājiem un

attālumiem— kādus objektus skaidrā

laikā var redzēt. Piemēram, Bennevisu

32 jūdžu attālumā.

Beidzot tumsā likāmies gulēt. Pēc

brīža pie jahtas pieklauvēja kāds īrs

un uzaicināja uz glāzi īru viskija viņa

jahtā. Atrunāšanās par agro startu

nelīdzēja — un nācās paciemoties pie
īriem. Iru un skotu viskija atšķirības
gan neiemācījos noteikt, bet

priekšlikums apmeklēt Īriju ar jahtu ir

apdomāšanas vērts.

Nākamajā rītā mēs ar Zigi pa-

spējām uzfilmēt divas filmiņas

tukšajās Obanas ieliņās. Vakardienas

gids — advokāts stāstīja, ka Obanā ir

8000 iedzīvotāju, bet sezonas laikā —

20 000, daudzi tūristi ir skotu iz-

celsmes amerikāņi, brauc arī no visas

Eiropas. Gar krastmalu cita pie citas

nelielas viesnīciņas. Pie vienas no tām

Skotijas karogs — gaiši zils, ar 2

baltām šķērssvītrām.
Un tad beidzot ceļojuma astoņ-

padsmitajā dienā — svētdien, 13.

augusta rītā, — noenkurojāmies Kjū-

ana šaurumā pie Luingas salas. Mūsu

mērķis bija sasniegts, sākās in-

tensīvākā filmēšanas diena.

Uzņēmām uz "Bravo" Kinga kungu

ar kundzi un Lielbritānijā dzīvojošo
latvieti Nikolaju DoiČevu, cilvēku,

kurš ļoti daudz darījis, lai atjaunotu

latviešu jūrnieku kapa pieminekli salā

un organizētu latviešu svētceļojumus
uz salu. Tad piebraucām pie maziņās
Belnahua salas. Lūk, viņa, traģēdijas
vieta!

Pārlaposim žurnāla "Jūrnieks"

1936. gada decembra burtnīcu. "Pirm-

dien, 26. oktobrī, Atlantijas okeānā
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un Ziemeļu jūrā plosījās ārkārtīgi

stipra orkānam līdzīga SW un W vir-

ziena vētra. Pīkst. 20.48 Port Patrick

radiostacija uztvēra no Malin Head

radiostacijas šādu SOS signālu:
"Tvaikonis Helēna Faulbaums 56° 14'

N 5° 55' W drīvē malā, kuģis nestūrē,

vajadzīgi velkoņi."

lieli un mazi, bija pulcējušies gar ceļa

malām, pa kuru virzījās sēru gājiens,
lai nodotu pēdējo sveicienu mūžībā

aizgājušajiem latvju jūrniekiem vai ari

lai pievienotos gājienam.
Kad visi šķirsti bija novietoti kapā,

tos pārklāja ar Latvijas nacionālo

karogu. Daudz vaiņagus un ziedus

nolika uz kapa, kad tas bija aizbērts."Nākošās dienās noskaidrojies, ka

tv. "Helēna Faulbaums" galīgi gājis

bojā pie Beul—nan—Uamh (Belna-

hua) saliņas, kas atrodas Skotijas rie-

tumu piekrastē 56° 15' N platumā un

5° 41,5' W garumā. Šī saliņa nav liela,

apmēram tikai 500 metrus gara un

200 metrus plata. Kuģis, vētras un

viļņu dzīts, triekts pret saliņas klintīm,

sadragāts un turpat nogrimis dzelmē.

No 19 cilvēku lielā kuģa personāla

bojā gājuši 15, bet izglābušies tikai 4

cilvēki.

Ar gumijas laiviņām pārcēlāmies uz

Belnahua salu. Viscaur mētājās šīfera

atlūzas, pamestas šīfera būdiņas, šīfe-

ra mūris. Kad latviešu jūrnieki naktī

pēc kuģa bojāejas glābās šajās būdi-

ņās, tām vēl bija jumti, nu to vairs nav.

Kādreiz Belnahua salā ieguva šīferi,

dzīvoja apmēram 150 cilvēku, bija pat
skola un 2 govis. Tagad tas ir spoku
ciems, pavasaros to biezi apdzīvo

ligzdojošās kaijas.

Luingas salā sniedzām interviju

Glāzgovas reportieriem, tad devāmies

uz Kalipūlas ciema kapsētu. Šaurais

ceļš vijās pa salas pakalniem. Šur tur

redzējām Luingas govis — mežonī-

gākas par Latvijas brūnaļām, apaugu-

šas garu spalvu. Līdz pat 20. gadsimta
50. gadiem Luinga bija ievērojama

piena ražošanas vieta. Pēc tam salinie-

ki galvenokārt nodarbojās ar liellopu

selekciju. Luingas uzplaukums bija

saistīts ar šīfera ieguvi. Kilčetanas

draudzē pirms 150 gadiem bija vairāk

nekā 2800 dvēseļu, 1951. gadā — jau

tikai 574, bet patlaban — 157. Pirms

pirmā pasaules kara salas divās skolās

bija 84 skolēni, tagad to ir 14. Varbūt

arī tāpēc salinieki tik ļoti priecājas un

rūpējas par ciemiņiem, varbūt tāpēc

latviešu vizītes vienmēr ir bijušas
svētki.

Laikā no 27. okt. līdz 1. nov. Luing
salas piekrastē no Cullipooles ciema

līdz Mary Portam jūra izskaloja asto-

ņus līdz ar tvaikoni "Helēna Faul-

baums" bojā gājušos jūrniekus. Viņu
mirstīgās atliekas savāca ciema iedzī-

votāji un novietoja ciema hallē.

Kad atrastie jūrnieki bija identifi-

cēti un iezārkoti, otrdien, š.g. 2. no-

vembrī, sākās viņu izvadīšana pēdējā

gaitā. Kapteiņa Cughausa šķirsts bija
novietots atsevišķi ciema hallē un pa-

lika tur līdz 2. novembra vakaram.

Tad to nosūtīja uz 16 jūdzes attālo

Obanu un no turienes tālāk pa dzelz-

ceļu uz Blyth, kur šķirstu ar kapteiņa
Cughausa mirstīgām atliekām uzņēma
tv. "Amata" un atveda Rīgā apbe-
dīšanai.

Kad sēru gājiens bija izveidojies,
gar salas piekrasti lejup brauca bāku

kuģis "Hesperus" ar karogu pusmastā.
Visi salas iedzīvotāji, veci un jauni,

Vecā kapsēta ir skaistā vietā —

augstu pakalnā, lejā Kjūana šaurums,

apkārt vairākus gadsimtus veidojušies
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apbedījumi. Latviešu jūrnieku kaps
atrodas kapsētas malā, redzams, ka

rūpīgi kopts. Akmens vāzē ziedi, ap to

sarkanbaltsarkana lente. Doičeva

kungs paskaidroja, ka tā šeit vēl no

1986. gada atceres sarīkojuma. Inte-

resanta detaļa — sākotnēji kuģa no-

saukums uz pieminekļa bijis "Helēna

Faulbauns", tādēļ pēc fotogrāfijām ie-

spējams noteikt, kurš uzņēmums izda-

rīts līdz 1986. gadam, kurš — vēlāk.

Blakus kopējam piemineklim kapa

plāksne kuģa radiotelegrāfistam, to

savulaik atsūtīja viņa vecāki.

Albertam Šulcam bija tikai 25 gadi,

Latvijā palika sieva. Dienestā uz tvai-

koņa viņš iestājās Liverpūlē tikai 3

dienas pirms katastrofas. Namdaris

Kārlis Kalniņš, kurš tonakt izglābās,

atcerējās: "Es stāvēju pret radiotele-

grāfista kajīti un redzēju, ka kuģa

pakaļgals bija zem ūdens. Tanī brīdī

Piemineklis latviešu jūrniekiem Kilčetanas

kapsētā

radiotelegrāfista kajītes durvis atsprā-

ga vaļā, un es domāju, tas notika tā-

pēc, ka mašīnu telpas starpsiena tika

sadragāta un uzgrūsta augšā. Es vērsu

radiotelegrāfista uzmanību uz virvēm,

kas bija pārmestas pār kuģa bortu, bet

viņš tikai pasmaidīja un māja man, lai

eju pār bortu. Pēdējo reizi redzēju

Latvijas kuģniecības sabiedrības dāvātās ozolkoka kanceles augšdaļa
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radiotelegrāfistu pie viņa darba gal-
da." Alberts Šulcs palika savā darba-

vietā līdz pēdējam brīdim.

"Kalipūlas ciemā plīvoja Latvijas

karogs un veikala priekšā ar lieliem

burtiem bija izveidots vārds "Svei-

cam". Salinieku pavadībā ceļotāji no

Latvijas apskatīja salu un tās diev-

namu, kurā atrodas latviešu dotās dā-

vanas — Latvijas rēderu dāvātā ozol-

koka kancele un sudrabaaltāra trauki,

kā arī nesen dāvātais Latvijas karogs

un ozolkokā darinātie baznīcas zie-

dojumu trauki. Viņi apciemoja arī Li-

liju Maklachlenu (Lily McLachlan),

Latvijas Trīszvaigžņu ordeņa kavalie-

ra atraitni, šis ordenis ar pavadrak-
stiem glabājas viņas mājās." Tā nu ir

rakstīts latviešu avīzē "Laiks" par mū-

su ceļojumu. Jā, toreiz Latvijas Valsts

prezidents K. Ulmanis apbalvoja va-

ronīgos skotus glābējus ar septiņiem

Trīszvaigžņu ordeņiem. Glābšanas lai-

vas kapteiņa Pētera Makfī ordenis

glabājas Ailejas salas Jūrniecības

muzejā.

Vakariņojām Kinga kunga mājā.
Daudz interesanta uzzinājām no Ni-

kolaja Doičeva. Raibs bijis viņa mūžs,

līdz viņš nokļuvis Lielbritānijā. Daudz

darbojies latviešu organizācijās, bet,

manuprāt, lielākais viņa veikums ir

piemiņas uzturēšana šiem latviešu

jūrniekiem.

Nākošajā dienā ceļš sāka ritēt uz

māju pusi. No rīta, kad izgājām no

Luingas, likās, ka nu jau palicis tikai

tāds sīkums kā aizbraukšana līdz

Kārdifai pāris dienās. Pa ceļam atkal

ierastais vējš un lietus. Smējāmies, ka,

filmēšanai beidzoties, Zigis izslēdzis

saules prožektorus. Laiks kļuva arvien

niknāks, un Juris pieņēma lēmumu

griezties atpakaļ meklēt tuvāko

Jahtas"Bravo" komanda Kilčetanas kapsētā pie pieminekļa avārijas upuriem
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latvērumu. Priekšā vārījās elles katls,

redzēt neko lāgā nevarēja. Vienreizējs

dots, kad vējš nes pa gaisu paralēli
idens virsmai viļņu galotnes. Ir lasīti

šaušalīgi stāsti par vairākstāvīgiem

iļņiem. Šie nepavisam nebija augsti,
bet vējš purināja jahtu vareni. Tāds

gadījums "Bravo" 10 gadu mūžā bija

pirmoreiz.
Līdz pat rītam pavadījām pie bojas

līcītī kalnu aizvējā. Laika bija diezgan,
un vismaz sātīgi paēdām. Bija arī īstā

ieta, lai izmēģinātu Oskaram salā dā-

vāto "Paradīzes kūku". Burvīgi klusais

saulriets bija mānīgs: turpat tālāk

irakoja vējš — un viļņiem baltas

galotnes.
Pēc vētras pārlaišanas arī nāka-

majās dienās nācās cīnīties ar viļņiem
un vēju. Atlantijas viļņi atšķīrās no

jau pieredzētajām jūrām ar savu aug-

stumu. Burājām uzmanīgi, jo nevarēja
zināt, kas notiks, ja aizķersim kādu

tīklu — vai ārā nāks bundžas ar Atlan-

tijas siļķēm vai zemūdene. Zemūdeņu
jūrnieki šo vairākus simtus jūdžu garo
J n Šauro joslu starp Īriju un Liel-

britāniju sauc par "žurku taku". Pēdē-

jo 6 gadu laikā šeit pazuduši diezgan
daudzi nelieli zvejas kuģīši un vismaz

# cilvēki. Sabiedriskā organizācija
"Ķeltas līga" reģistrējusi vairāk nekā

W mīklainu gadījumu, sākot ar sa-

plēstiem tīkliem, beidzot ar pazudu-
miem cilvēkiem. Zvejnieki uzskata, ka

'rijas jūra ir sevišķi bīstama sakarā ar

l0> ka pieaugusi britu un amerikāņu

zemūdeņu kustība, kuras dodas jūrā
no Holiloha un Faslanes bāzēm Skoti-

ļ3- Daži no šiem ar raķetēm apgādāta-
jam gigantiem trīsstāvu mājas augstu-
mā

pārvietojas zem ūdens lielā ātru-

mā
pa vienu no noslogotākajiem Ei-

ropas kuģniecības maršrutiem. Zi-

nāms, ka gadījumā, ja tīklos sapīsies
zemūdene "Polaris", tā neuzpeldēs, pat
lai glābtu cilvēkus. Tas runā pretim
katriem jūrnieka principiem, bet šā-

diem kuģiem galvenais ir slepenības

saglabāšana. Par laimi, "Bravo" nav

tīklu.

Bet Zigis par šīm Īrijas jūrā pavadī-

tajām dienām bija ļoti apmierināts —

izdevās uzfilmēt "vētras kadrus". Laiks

pagāja nemanot, jo vairākkārt nācās

strādāt gluži kā sacensībās, mainīt bu-

ras un turpināt spēkoties ar viļņiem.
Pamazām viss pārklājās ar sāls kārti-

ņu — drēbes, grotbomis, videokame-

ra. Pēdējā dienā pirms Kārdifas laiks

uzlabojās, un atalgojums par ilgo kra-

tīšanos — skaista, musulmaņu mina-

retam līdzīga bāka uz sarkanas klints

pirms ieejas Bristoles līcī.

Atkal vārds latviešu presei, šoreiz

laikrakstam "Brīvā Latvija". "18. au-

gusta agrā rītā Kārdifas Beri priekš-
ostā parādījās Rīgas jachta. Uz

priekšostas mola apsveikumā plīvoja

Latvijas karogs, kuru bija pacēluši pir-
mie sagaidītāji: Kārdifas jachtkluba
komodore Džūdīte Kīnore ar vīru,

Latvijas Jūrniecības vēstures arehīva

pārstāvis A.M. Kalniņš ar sievu un

Beri glābšanas laivas stacijas vīri. Tur

jachta uzņēma kapteini A.M. Kalniņu

un vietējā jachtkluba biedru Džeraldu

Kīnoru kā ceļa rādītājus, lai ievadītu

jachtu ostā caur bīstamām straumēm

šajos ūdeņos. "Bravo" ierodoties pie-
siešanas vietā pl. 8, jachtkluba mastā

plīvoja Latvijas karogs, 50 gadus vecs,

kādreiz plīvojis Daugavas laivas mas-

tā. Sagaidītāju pulks šeit bija liels,

nemaz neminot laikrakstu un televī-

zijas reportierus. Bija pagājuši 49 ga-

di, kopš šeit piestāja kuģis ar Latvijas

karogu. Tas bija 1940. gadā, kad
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tvaikonis "Elizabete" Latvijas karogu

apmainīja ar britu tirdzniecības flotes

krāsām."

Kalniņa kungs bija noorganizējis
Velsas Industrijas un jūrniecības mu-

zeja apmeklējumu. lepazināmies ar

Velsas straujās industrializācijas un

Kārdifas ostas vēsturi. Starp

eksponātiem — kuģa "Terra Nova"

vadnis — kokā griezts sievietes tēls ar

rozi pie krūtīm un labo roku uz sirds.

Ar šo kuģi 1910. gadā no Kārdifas

devās ceļā Roberta Skota vadībā Britu

Antarktīdas ekspedīcija. Ar lepnumu

gids rādīja pirmās tvaika lokomotīves

darbojošos modeli. Mūs gan vairāk

saistīja interesantā divstāvīgo om-

nibusu un autobusu kolekcija.
Kārdifa lepojas ar to, ka ir jaunākā

Eiropas galvaspilsēta, jo karaliene

Elizabete II iecēla to par Velsas gal-

vaspilsētu 1956. gadā. "Kārdifai ir tik

daudz, ko piedāvāt tās viesiem —

Kārdifas pils ar tās 1900 gadu ilgo

vēsturi, apburošais Velsas Tautas mu-

zejs, mūsu mākslas kolekcijas, St. Dā-

vid Hall (konferenču un koncertzāle),
viens no pasaulē lielākajiem Civic

Centrē (municipālais centrs — lord-

mēra rezidence, Velsas Nacionālais

muzejs un parks), krāšņs tirdzniecības

centrs" — raksta reklāmas prospektā
Kārdifas lordmērs Betija Džonsas

kundze.

Pieņemšana pie lordmēra kun-

dzes — Kārdifas pilsētas galvas —

notika pēcpusdienā. Viņas rezidence

ir brīnišķīga 19. gadsimta beigās baltā

akmenī veidota celtne. Cauri galeri-

jām, kur pie sienām milzīgas gleznas
attēlo vēsturiskas ainas, nonācām pie-

ņemšanas zālē. Lordmēra kundze pār-

mija ar mums pieklājības frāzes, foto-

grafējāmies, parakstījāmies Goda vie-

su grāmatā. Pirmo ierakstu tajā savu-

laik izdarījusi karaliene Elizabete 11.

Arī pieņemšanas zālē gar sienām

relikvijas — karaliskās ģimenes foto-

grāfijas, dāvanas. Ir arī sapluinīts kara

flotes karogs, tas bijis uz viena no

britu kuģiem Folklenda (Malvinu)

salu bruņotā konflikta laikā...

Starp pilsētas galvas viesiem bija

arī jau pieminētā kuģa "Elizabete"

toreizējais pirmais stūrmanisR.S. Fri-

manis un Kalniņu pāris. Oficiālās pie-

ņemšanas radīto stresu mazināja džins

ar toniku, ko iznēsāja divi uniformēti

lordmēra palīgi.
Priekšstats par Kārdifu nebūtupil-

nīgs, ja nepieminētu to šoku, kuru

mūsos izraisīja skats jahtkluba akva-

torijā pēcpusdienā bēguma laikā. Viss

ūdens no līča aizgājis, jahta stāvēja

trīsmetrīgā dubļu kārtā. Un tā notiek

katru dienu. Astoņos no rīta un va-

karā ir "augstais ūdens", pa dienu tas

pazūd. Pavisam paisuma — bēguma

svārstības ir vairāk nekā 10 metru.

Kārdifas jahtklubā pavadījām jauku
vakaru sarunās ar burātājiem, klau-

soties jūrnieku dziesmas un

apspriežot 1990. gada vasaras pret-

vizīti Rīgā.
19. augusta rītā Kārdifas jahtkluba

flotile devās uz sacensībām... zvejoša-
nā. Kopā ar to atstājām pilsētu un

burājām uz komandu maiņas punktu
Plimutā. Beidzot laiks bija žēlīgs, va-

rējām gan par apkārtni papriecāties,
gan drēbes pažāvēt. Redzējām arī sla-

veno "Zemes malu" — Kornvola ze-

mesragu. Diemžēl laika trūkums ne-

ļāva izkāpt krastā un iepazīties ar šeit

izvietoto atpūtas kompleksu, kura

vilinošākā daļa ir "Pēdējais labi-

rints" — moderns elektronisko brīnu-

mu teātris, kurš stāsta par pirātiem un
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Bēgums Kārdifas līcī

ļtontrabandistiem, kuģu avārijām un

Mesmu pilno jūrnieka profesiju.
Mēs apliecām loku ap šo vistālāk

iz rietumiem izvietoto Britānijas ze-

mesragu un, ierastajam lietum smidzi-

not, 20. augusta vakarā bijām Plimutā.

'Bravo" otrā komanda un vakariņas
jahtklubā jau gaidīja. Apmainījāmies
Piedzīvojumu stāstiem.

Vēl pusi dienas uzkavējāmies Pli-

mutā
— brīnišķīgā kūrortpilsētā, tad

grafiks dzina uz priekšu. Nedēļas laikā

bija jāpagūst izskriet cauri Londonai,

Lillei, Briselei, Ķelnei, Hamburgai,
Rostokai un jānokļūst Rīgā.

Ceļā no Plimutas uz Londonucauri

Nacionālajam parkam va-

rēj2m atpūtināt acis, vērojot ūdeņu
v'etā Anglijas virsājus, iekoptās lauku

Beidzot pēc Skotijas un Velsas
bi jām Anglijā!

Pirmās naktsmājas šajā braucienā

Uz zemes bija Londonā"Daugavas Va-

nagu" mītnē. Lai gan bija vēla vakara

stunda, devāmies klaiņot pa Londonu,

lai turpinātu to darīt nākamajā dienā.

Torīt vietējie latvieši lielā "busiņā"
startēja no šī nama uz Bonnu, lai

nākmajā dienā — 23. augustā —

piedalītos protesta demonstrācijā.
Savukārt mēs — Zigis, Arvis un

es — startējām pašorganizētās orien-

tēšanās sacensībās. Varu apliecināt —

astoņos no rīta pie Haidparka sākot,

vienos dienā var nonākt pie Lielā Be-

na — pulksteņa, pa ceļam divas reizes

šķērsojot Temzu un atrodot plānā no

skolas gadiem zināmos kontrol-

punktus.

Pēcpusdienā apciemojām vienu no

mūsu ceļojuma izkārtotajiem —

starptautiskās firmas "Inmarsat" no-

daļas vadītāju Gunti Bērziņa kungu.
Firmas augstceltnē kārtība stingra —

jāizraksta caurlaide, bez tam Bērziņa
kungam personiski mūs jāsagaida un
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diktē nepieciešamība izvairīties no īru

teroristiem. "Inmarsat" uztur ar sate-

lītu palīdzību telefona, teleksa un

telefaksa sakarus starp zemi, kuģiem,
lidmašīnām un autotransportu visā

pasaulē. Kapteinim Ozoliņam un man

tika dota vienreizēja iespēja —

sarunājāmies metra attālumā viens no

otra pa telefonu caur satelītu. Ir jocīgi

vērot, ka blakus esošā sarunas biedra

teiktais tevi aizsniedz tikai pēc kādām

pusotrām sekundēm.

Tālākais jau atgādināja parastu

ekskursiju, par kuru sīkāk diezin vai

vērts runāt. Aiz muguras bija vairāk

nekā trīs ceļojuma nedēļas, sāka vilkt

uz māju pusi. Zigim un man lielākais

pārdzīvojums bija Briseles Karaliskā

mākslas muzeja apmeklējums. Trīs

stundas pavadījām, staigājot pa mo-

dernās mākslas zālēm astoņos stāvos.

Briselē bijām nepilnu dienu, bet šīs

trīs stundas bija milzīgs ieguvums

garam.

Un vēlreiz atšķirsim 1936. gada mē-

nešrakstu "Jūrnieks". "19. novembrī

no Mārtiņa baznīcas Pārdaugavā uz

tuvējiem kapiem izvadīja bojā gājušā

latvju tvaikoņa "Helēna Faulbaums"

kapteiņa N. Cughausa mirstīgās at-

liekas.

Vakara krēslā, kad svaigā kapu ko-

piņa bija pārvērtusies par lielu atva-

dīšanās ziedu kalnu, tur vēl dziļās

sērās kavējās nelaiķa dzīves biedre ar

meitiņām, brālis un citi tuvinieki."

Pirms un pēc brauciena uz Skotiju

mēs Mārtiņa kapos meklējām kaptei-

ņa atdusas vietu. Neatradām, nopos-
tīta... Pieminekļa pakājē Luingas salā

gandrīz vienmēr ziedi...

Tomēr mūsu braucienam bija

atskaņas arī Rīgā. Jau pēc atgriešanās

atradāmtvaikoņa toreizējo kurinātāju

Frici Zemtiņu, vienīgo šodien dzīvo

traģēdijas liecinieku. Vecais vīrs vēl

šodien ir ar stringru stāju un možu

garu. Varbūt latviešu jūrnieku
sīkstums, romantikas alkas un darba

tikums palīdzēs šai profesijai mūsu

tautas vidū tomēr atdzimt šodien?

Uģis Kalmanis
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HRONIKA

JŪRNIECĪBAS VĒSTURES KOPAS

PIRMAIS DARBA GADS

(4.XI 88.—12.XII 89.)

| 1989. gada vulkāna izvirdumam II-

Izigajā Latvijas sabiedriskajā dzīvē

ļJūrniecības vēstures kopas (JVK) dar-

bība netika guvusi sevišķi lielu ievē-

pbu savu šķietami pieticīgo mērķu

Kļ. Taču tas nebūtnenozīmē, ka kopa
rcbūtu ko devusi tautas mērķu īste-

pošanai.
Jāpiezīmē, ka jau organizēšanas

bridī tā nebija iecerēta par klusu jūr-
niecības vēstures pētnieku biedrību,

kuras locekļi savu no maizesdarba brī-

vo laiku pavada arhīvos, bibliotēkās

Jn muzeju fondos vai arī sarunās ar

nedaudzajiem palikušajiem "spožo
•dsdesmito" gadu jūras vilkiem.

JVK statūtu pamatā jau no paša
sakuma bija likta vispāratzītā tēze, ka
v&ture mums jāizzina nākotnes vār-

dā. Tomēr notikumu straujā gaita un

vajadzības spieda kopu vēl

daudz ciešāk iesaistīties šodienas no-

tikumos un rītdienas veidošanā, nekā

sākotnēji bija domāts. Var apgalvot,
to tieši no JVK nāca pirmais impulss
'atviešu jūrskolas atjaunošanai — im-

pulss, kas devis savus rezultātus.

Pirmajā kopas gadskārtējā pilnsa-
pulcē 1989. gada decembrī kopā bija
•46 biedri Latvijā un 2 ārzemēs. Pen-

S'onēti jūrnieki, jūrskolnieki, aktīvi

l'rdzniecības un zvejas flotes jūrnieki,

vēsturnieki, strādnieki, sko-

lotāji, mākslinieki, juristi, arhitekti,

žurnālisti.

Atklāti jauni fakti un precizēti jau

agrāk zināmie. Sākta jūrniecības vēs-

turei svarīgo vietu iezīmēšana un jūr-
nieku kapakmeņu izcelšana no paze-

mes, kur tos iegrūduši politiskie van-

daļi un mūsu pašu vienaldzība. Diez-

gan daudz darīts latviešu jūrniecības

bijušā spožuma popularizēšanai un tā

palīdzēts tautai atjaunot vēl daļiņu

varmācīgi izoperēto atmiņas šūnu.

Mesta laipiņa uz Latvijas Jūrnie-

cības vēstures arhīvu, kas jau ilgus

gadus darbojas ārzemēs un par kuru

tikpat ilgus gadus nebija ļauts runāt

un arī par to zināt. Jāpiezīmē, ka līdz

šim JVK darbības virziens ir orientēts

uz rietumiem, taču tas nav tikai tādēļ,

ka beidzot radusies iespēja kontak-

tiem ar latviešu jūras veterāniem ārze-

mēs, kuru tur gandrīz tikpat daudz kā

pašā Latvijā. Tiek meklēts arī austru-

mu ceļš, jo Padomju Savienības plašu-

mos gan ir maz latviešu jūrnieku, taču

ļoti daudz viņu kapu. Taču te mūsu

darbību kavē "lielais brālis", kurš vēl

joprojām nav sapratis, ka nav nemaz

tik liels. Viens no JVK mērķiem ir

panākt latviešu jūrnieku vēsturisko

nopelnu atzīšanu PSRS un jo sevišķi
Krievijā. Bet vai ir vērts runāt ar to,

kas aizbāzis ausis?
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JVK statūti neparedz un arī valde

savā līdzšinējā darbībā nav centusies

izveidot nodaļas rajonos vai lielajās

pilsētās. Taču tāda ar 30 biedriem ir

radusies Ventspilī un arī aktīvi dar-

bojas: piemēram, tā organizējusi

jauno jūrnieku klubu ar vairāk nekā

100 dalībniekiem. Apsveicam un

vēlam tālākus panākumus!

ArvisPope,

JVKvaldespriekšsēdētājs

JŪRNIEKU ATDUSAS VIETU

SAKOPŠANA

Latvijas Kultūras fonda Jūrniecības

vēstures kopa 1989. gadā organizēja
Ainažos četras kapu talkas, kurās ko-

pumā ņēma dalību apmēram 70 cil-

vēku — pārsvarā rīdzinieki. Strādāts

tika padomju varas gados aizmirstajās

un postītajās izcilo kuģinieku Veides

un Miķelsonu dzimtu pēdējās atdusas

vietās. Jātzīmē, ka Veidēm piederēja
vairāk nekā 50 burinieku un tvaikoņu.

Talcinieki, kuru vidū bija arī

krietns skaits jūrskolnieku, ar lielu

entuziasmu raka un līdzināja zemi.

tīrīja un taisnoja bojātos krustus, iz-

cirta krūmus un veica citus darbus.I

Aktīvākie bija tāljūras kapteiņa Jāņa

Asara meita Ilga Sūna, valodniece

Benita Laumane, Juris Leimanis, Vis

valdis Pūriņš, Eižens Skraslovskis un

Roberts Zvinels.

Vēl pirms gada daudzi nošiem krustiem bija ieauguši brikšņos un nātrēs
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Pirmajā talkā 25. martā, attīrot no

saknēm zemi, atradām nolauztu krus-

I ar uzrakstu "Elfriede C.Seglin dz.

kmaikā 2.111 1895. m. Dreimaņciemā
IQ.IV 1896.". Pēc arhīvu materiāliem

izzinājām, ka tur atdusas tāljūras

kapteiņa Gotfrīda Segliņa meita, kura

piedzima Jamaikas ostā uz vidzem-

nieku trīsmastu burinieka "Svdonia".

Darbs pie Ainažu jūrnieku kapu
sakārtošanas jāturpina — aktīvāk jāie-
saista tajā vietējie iedzīvotāji, jāpieai-
cina talkā ainavu arhitekts. Bet šādu

pamestu jūrnieku kapu ne mazums ir

ari citās Latvijas malās. Neatstāsim

tos novārtā!

Jānis Hartmanis

JŪRNIECĪBAS PIEMIŅAS
VIETU IEZĪMĒŠANA

Jūrniecības piemiņas vietu iezīmē-

šana dabā ir viens no Jūrniecības vēs-

ļturēs kopas būtiskākajiem uzdevu-

miem. 1989. gada vasarā tika sperts

pirmais solis tā realizēšanā. Pēc

tēlnieka Ģirta Burvja projekta un

tiešā viņa vadībā bijušās Jūrkalnes

(agrāk Feliksberga) jūrskolas vietā

tika uzstādīti divi mākslinieciski

lidoti koka stabi un skulpturāla

piemiņas zīme — tēsta ozola laiva.

Darbus veica Laimonis, Kaspars un

I Ģirts Burvji un finansēja Latvijas
Jūras kuģniecība. Lielu palīdzību teh-

niskajā un materiālajā nodrošinājumā
sniedza kopsaimniecība "Dzintar-

krasts", tās priekšsēdētājs A. Janvars.

Jūrkalnieši saveda kārtībā arī bijušās
jūrskolas vietu — pašas ēkas gan jau

vairs nav: pirmā pasaules kara

laikā to iznīcināja ķeizariskās Vācijas
kreiseru artilērija.

Neliela vēsturiska izziņa: Feliksber-

gas jūrskola bija 1. kategorijas mācību

iestāde, to absolvējot, varēja iegūt pie-
krastes stūrmaņa diplomu. Skola tika

atklāta 1871. gadā. Sakarā ar jūr-

niecības izglītības reformu to slēdza

1902. gadā. Jūrskolā pavisam mācīju-
šies aptuveni 350 tuvākās apkārtnes
zemnieki un zvejnieki. Vairāk nekā 70

no tiem izturēja kabotāžas stūrmaņa

Piemiņas zīme vietā, kur kādreiz atradās Jūr-

kalnes jūrskola
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eksāmenu. Daudzi pēc tam turpināja
mācības Ventspils un Liepājas jūr-
skolā un ieguva tāljūras kapteiņa dip-
lomu. Izcilākie no šo vīru plejādes:
Jānis Smiltnieks, Jānis Saulesleja, In-

driķis Vilinskis un Kārlis Kronpušs.
Jūrskolas darbība Jūrkalnē nepārpro-
tami deva strauju impulsu saimnie-

cības un kultūras attīstībai. 19. un 20.

gadsimta mijā jūrkalniešiem jau pie-

derēja vairāki divmastu burinieki —

"Alefccander", "Felbc", "Orion", "Maria".

Tuvākajos gados jāiezīmē dabā ari

viena no latviešu pēdējo tāljūras
burinieku būves vietām Kaltenē pie

Burliņu mājām, kā arī Kolkas rags,

pie kura dažādos gados gājis bojā

vairāk nekā divsimts kuģu.

Jānis Hartmanis

KINOHRONIKA — JŪRNIECĪBAI

Kinohronikas "Padomju Latvija"
21. izlaidums tika gatavots kā veltī-

jums Egonam Līvam. Un, kaut arī

sākuma titros to neizlasījām, hronikas

materiāls runā uz mums pats.

... 1989. gada aprīlis. Zemes klēpī
tiek guldīts rakstnieks — latviešu jūr-
niecības nenogurdināmais entuziasts.

Bet viņa vēlējums — Latvijai jākļūst
atkal par jūrnieku zemi, uz Rīgā pie-

rakstītajiem kuģiem jābrauc latviešu

kapteiņiem un stūrmaņiem, jūrskolās

jāskan latviešu valodai — paliek

mums, mēs cīnāmies par tā īsteno-

šanu. Kadros redzam, kā iznīcina ku-

gus, kas savu laiku nokalpojuši, kā

nīdē no jūras izglītības visu latvisko,

kā pārkrievotajā Rīgas jūrskolā cīnās

pret gaišākajiem latviešu zēniem, cik

tālu no jūras lietām — teātra caur-

laides telpā — šodien darbu atradis

sirmais kapteinis, kas vēl tik daudz

varētu dot topošajiem jūrniekiem. Un

tomēr — visam cauri vijas gaiša ce-

rības stīga — mēs nepadosimies, lat-

viešu jūrniecība atdzims, jo arī vēl

staltais valdemārietis L. Kļaviņš aiz

kadra dzied: "Mēs esam jūrnieki, ne

zemes rāpuļi."

Maija Mieriņa

ĢIMENE STĀSTA PAR RAKSTNIEKU

Draugu pulkā nospriedām, ka Ego-
na Līva 65. dzimšanas dienai jāveltī
izstāde. Ar šādu domu gājām pie
rakstnieka tuviniekiem. Guvāmatsau-

cību. Solījāmies visu izdarīt. Jānis

Hartmanis šķiroja vēstules un fo-

togrāfijas, kas cieši saistītas ar jūru.

Uldis Briedis pārlūkoja caur objektīvu
redzēto, radioskanējumus satina mag-

netofonruļļos Rasma Rubeze un

Aivars Zīle.

Taču, kad visam bija jābūt gatavam,
samulsām — ko un kā? Izlikšanai

domātā sanāca tik daudz, ka pietiktu
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lielum lielām zālēm. Rakstnieka znots

Ojārs Pētersons izmisuma klusumu

pārrāva ar lakonismu: "Deviņdesmit

procentu jāatliek malā." Stāvējām un

klusējām, jo nezinājām, ko atstāt.

Tad, ne vārda nesacīdama, sāka dar-

boties rakstnieka meita Inese. Beigu

beigās tik tālu tikām, ka varējām

gaidīt apmeklētājus.
30. augusta pēcpusdienā Farmāci-

jas muzeja pagalmiņš piepildījās cilvē-

kiem un — sirsnību. Telpās ļaudis
nebūtu varējuši satilpt. Tā bija atkal-

tikšanās ar rakstnieku. Daudzi, ku-

riem tikai grāmatās vai kino bijusi
saskarsme ar rakstnieku, uzzināja, ka

visa ģimene ir mākslas straumē ierau-

tie. Atraitne Edīte rāda dažas mi-

niatūrtekstilijas "Tava un mana jūra".
Meita Dace un znots Leopolds Ma-

zurs noauduši gobelēnu "Tēvam",

Rakstnieka tuvinieki izstādes atklāšanā

Egona Līva piemiņas izstādes atklāšana

rakstnieka 65. dzimšanas dienā

znots Ojārs Pētersons parūpējies par

afišu. Vienīgi meita Inese kautrējās

savu keramiku publikai rādīt. Tagad

esot nodevusies pedagoga darbam, bet

studiju gadu veidojumus negribot

eksponēt.

Ģimene par rakstnieku ar foto-

grāfiju, vēstuļu, afišu, grāmatu un dā-

vinājumu starpniecību stāstīja sirsnīgi,

neparasti un intīmi.

Apmeklētāji no piemiņas izstādes

varēja iegādāties Egona Līva portretu

vai autogrāfu kopijas. Izvēle plaša —

divdesmit veidu.

Piemiņas izstādes ceļš: Rīga—Jel-

gava—Ventspils —Liepāja.

Ēriks Hānbergs
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KRISTIĀNA DĀLA JUBILEJAS ATCERE

Liepājā
1989. gadā latviešu tauta atzīmēja

izcilā jūrskolotāja un jūrnieka Kris-

tiāna Dāla 150. dzimšanas gadadienu.
Šī izcilā cilvēka mūža beigu posms

bija saistīts ar Liepāju. 1893. gadā pēc

liepājnieku lūguma viņš uzņēmās

panīkušās jūrskolas vadību. Viņa va-

dībā skolā sagatavoja daudz augsti
kvalificētu jūrnieku. 1909. gadā, pēc
K. Dāla nāves, skolas vadību uzņēmās

viņa dēls Alfrēds.

21. aprīlī liepājnieki pulcējās pil-
sētas Ziemeļu kapos pie K. Dāla ģi-

menes atdusas vietas. Uz atceres brīdi

bija ieradušies arī bijušie K. Valde-

māra jūrskolas absolventi, zvejnieku

kopsaimniecības "Kursa" pārstāvji,

Liepājas jūrskolas audzēkņi un Liepā-

Liepājas Ziemeļu kapos Dāla ģimenes atdusas

vieta pirms pāris gadiem pat labam kapu

zinātājam bija grūti atrodama

jas vēstures un mākslas muzeja dar-

binieki, kā ari citi interesenti.

Emocionāls bija Valsts Liepājas te-

ātra aktieru sniegums — viņi iepazīs-

tināja ar latviešu jūrniecības izglītības

vēsturi, kā ari ar K. Dāla ieguldījumu

šajā jomā. Skanēja dziesmas par jūru.

Dzeju runāja O. Gūtmanis. "Kursas"

priekšsēdētājs V. Einiņš aicināja lat-

viešu puišus pievērsties jūrniecībai,

atjaunot latviešu jūrskolas. Bijušais

Liepājas jūrskolas audzēknis K. Val-

demāra jūrskolas absolvents kapteinis
O. Kiršfelds pastāstīja par sava laika

jūrskolām, izsakot cerību, ka latviešu

jūrniecība vēl atplauks. Liepājas jūr-
skolas pārstāvji savukārt iepazīstināja
ar reālo stāvokli šodien.

K. Dāla piemiņai veltītais pasā-
kums noslēdzās Liepājas vēstures un

mākslas muzeja filiālē, kur atmiņu pa-

vediens tika ritināts tālāk. Jubilejas

pasākuma organizators — Liepājas
vēstures un mākslas muzejs, sadar-

bojoties ar zvejnieku kopsaimniecību
"Kursa".

Juris Kriķis

...
un Rīgā

14. aprīlī notika Jūrniecības vēs-

tures kopas organizēts Kristiāna Dāla

150. dzimšanas dienai veltīts sarīko-

jums Rīgā, Starptautiskajā jūrnieku
klubā. Dalībnieku vidū nebija cilvēka,

kas būtu šī pasākuma dvēsele —

Egons Līvs, kas nupat bija šķīries no

mums. Pieminējām viņu kopā ar K.

Dālu. Oficiālu runu nebija, neoficiālās

papildināja jauniešu ansamblis "Vec-

biedri" ar jūras dziesmām un V. Ļū-

dēnadzeja autora lasījumā.
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AINAŽU JŪRSKOLAS JUBILEJĀ

"Kamēr īsta latviešu jūrskola nav atjaunota, jūs esat šīs idejas

uzturētāju Lai Valdemāra gars mūžam dzīvo!"

Zigmunda Skujiņa

apsveikuma telegramma

Pirms 125 gadiem Ainažu miestā

atvēra pirmo latviešu un igauņu jūr-
skolu ar pamatā liktu dziļu demo-

krātijas un vispusības balsi, ar ekono-

mikas un politikas tālmērķi. Krišjāņa
Valdemāra lolojumu uzņēmās vadīt

zviedru kapteinis Kristiāns Dāls, kurš

divos mēnešos labi pārzināmajām
svešvalodām piepulcēja arī latviešu

valodu. 51 sekmīga darba gados

jAinažu jūrskolā mācījās vairāk nekā

3000 audzēkņu.
Šie vēstures fakti bez liekas pom-

pozitātes rāda vienkāršo zemnieku

jūrskolu lielo nozīmi Latvijas kuģnie-
cības vēsturē. Ainaži ir mūsu jūrnie-
cības svētvieta, te arvien rūpīgi gādāts

par Tēvzemes jūras braucēju piemiņas
saglabāšanu. Tādus — sakoptus,

svinīgus un rudens saulē vai gluži zel-

tītus — Ainažus 1989. gada 14. ok-

tobrī ieraudzīja arī jūrskolas 125. gad-
skārtas atceres viesi. Krišjāņa Val-

demāra jūrskolas absolventi, zvejnie-

cības un tirdzniecības flotes veterāni,

tikko kā atdzimušās Latvijas augstā-

kās jūrskolas pirmkursnieki. Kopā ar

svētku viesiem slavenie kapteiņi —

Tālbraucējs kapteinis Oskars Stalts pēc piemiņas brīža jūrskolas dibinātājuatdusas vietā
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Ģ. Burvja darinātā piemiņas medaļa

Hugo Legzdiņš, Oskars Stalts, Harijs
Lidaks un daudziciti. Arīdzan latviešu

augstākās jūrniecības izglītības at-

jaunotnepieciešamības spēkā uztu-

rētāji — Ģertrūde Aniņa, Gunārs

Ozoliņš un Juris Leimanis. Latvijas
Kultūras fonda Jūrniecības vēstures

kopas aktīvisti Arvis Pope un Jānis

Hartmanis. Vairāk nekā 500 intere-

sentu te, Ainažos, saulainajā oktobra

sestdienā.

Pēc piemiņas brīža pie 1989. gadā
atklātā Krišjāņa Valdemāra krūšutēla,

kam zvejnieku kopsaimniecības "Brī-

vais vilnis" jūrasvīri aplika neļķu un

zaļumu vītni, svētku dalībnieki devās

uz Ainažu vecajiem kapiem. Gājums

bija pa Tēvzemes kuģniecības veici-

nātāja vārdā nosaukto ielu — galveno

un nozīmīgāko pilsētas pagājībā un

šodienā. Ainažu vecos kapus
daudzkārt kopusi Jūrniecības vēstures

kopa, līdz tagad te varēja notikt pie-

miņas stunda Veides un Miķelsonu
dzimtu atdusas vietās — slavenāko

šīspuses kapteiņu un kugbūvētāju
mūža mājās.

Pēcpusdienā muzeja divdesmit dar-

ba gadus izvērtēja tā pirmās ekspozī-

cijas autore Beāta Krajevska, šī lielā

darba aizsācēji Līvija Blūmfelde un

Elga Pallo, Vilma Ragaine un Ansis

Kalnbērzs, zvejnieku kopsaimniecības
"Pārnu Kalur" priekšsēdētāja viet-

nieks Uno Uivo. Ainažu muzejs

jubilejā saņēma dārgu velti —

rakstnieka Egona Līva sastādīto, viņa

dzīvesbiedres Edītes Gūtmanes

dāvāto grāmatu "Jūrasputu pīpe",
kuras iznākšanu Egons Līvs diemžēl

vairs nepieredzēja. Savukārt Latvijas

Centrālā Valsts vēstures arhīva direk-

tora vietniece Beāta Krajevska
ainažniekiem mūžīgā glabāšanā
uzticēja Kristiāna Dāla tālbraucēja

kapteiņa diplomu un viņa 1895. gada
dienesta gaitu sarakstu. Pēcpusdienu

jauki kuplināja arī folkloras kopa

"Budēļi".
Svinību turpinājums — Ainažukul-

tūras namā. Seit, pilsētas biedrības

ēkā, ko 1928. un 1929. gadā par sa-

viem līdzekļiem uzcēla toreizējais pil-
sētas galva tālbraucējs kapteinis Jānis
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Asars, Liepājas teātra viri skandēja
tautā populāro koncertprogrammu
"Un atkal zilā vakarā...", un kapteiņa
daudzcietušajai meitai Ilgai Sūnai šis

atceres mirklis bija ļoti svēts — cik

tad sen viņai Ainažos bija jānorij aiz-

vainojuma sāpes par Sibīrijas cilvēk-

kautuvēs izciesto! Jā, Ainaži mēdz būt

arī ļoti nežēlīgi...

Latvijas tirdzniecības un zvejniecī-
bas flotes veterānusalidojums bija pa-

tiess sava aroda izvēles nozīmības ap-

jausmes mirklis arī tikko kā studiju

ceļu uzsākušajiem topošās Latvijas

Jūras akadēmijas studentiem. Šurp at-

braukušie puiši guva daudz. Jo dots

devējam atdodas.Ainažu devums pār-
vērtās lielā guvumā muzeja vadītājas
Ivetas Brantes kolektīvam. Ar viņu, kā

liecināja svētku telegrammas, kopā bi-

ja daudzi, arī mūsu Maestro Rai-

monds Pauls:

"Sveicu jūrskolas un muzeja ko-

lektīvu jubilejas dienā! Vēlu sekmes

kulturālā latviešu jūrnieku darba,

tikumu un goda atdzīvināšanā un no-

stiprināšanā."
Svētkos klāt bija arīGints Sīmanis

ADMIRĀĻA TEODORA SPĀDES

PĀRAPBEDĪŠANA

1990. gada 29. aprīli Rīgas Meža

kapos dzimtajai zemei tika atdotas no

Kazahijas pārvestā Teodora Spādes

(1891—1970) mirstīgās atliekas. Teo-

dors Spāde bija Latvijas Republikas
Kara flotes komandieris no 1931. ga-

da, bet no 1938. gada — admirālis.

Pārapbedīšanu vadīja mācītājs Juris

Rubenis. Šķirstu pavadīja ap 3000 cil-

vēku. Dziedāja vīru koris "Tēvzeme",

spēlēja pūtēju orķestris "Rīga". Uz ka-

pa uzstādīja mākslinieka metālkalēja

Jāņa Martinsona darinātu piemiņas
zīmi, līdzīgu tai, kāda tika atstāta Teo-

dora Spādes bijušajā apbedījuma vietā

Temirtavas pilsētas kapsētā Kazahijā.

Maija Mieriņa

PAVISAM ĪSAS ZIŅAS

1989. gada 6. oktobrī Rīgas Kino

namā notika jahtas "Bravo" (kapteiņi
Juris Ozoliņš un Rolands Millers) ko-

mandas vēstījums par ekspedīciju uz

Luingas salu Skotijas rietumu pie-
krastē. Lielbritāniju pārstāvēja Eliza-

bete Vorneres kundze. Goda viesis

bija Fricis Zemtiņa kungs — vienīgais

dzīvais tvaikoņa "Helēna Faulbaums"

avārijas liecinieks.

3. decembrī nodibināta Latvijas
Jūrniecības savienība, par tās priekš-

sēdētāju ievēlēts kapteinis Gunārs

Šteinerts.
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3. decembrī Lutera draudzes

dievkalpojumā aizlūgts par Kilčetanas

draudzi, kura Skotijā kopj bojā gājušo
latviešu jūrnieku kapus un glabā to

piemiņu.

22. decembrī Latvijas Kultūras fon-

da rīkots vakars Salacgrīvā. To or-

ganizēja Jūrniecības vēstures kopa.

Salacgrīvas evaņģēliski luteriskajā
Baznīcā iesvētīti zvejas kuģu sarkan-

baltsarkanie karogi.

28. decembrī Jūrniecības vēstures

kopas organizētā "Operācija K. Val-

demāra iela" — pagaidām vēl oficiāli

nepastāvošās Jūras akadēmijas stu-

denti Rīgā aizlīmē plāksnītes ar Gor-

kija ielas nosaukumu, jo stājies spēkā

Rīgas pilsētas izpildkomitejas lēmums

par ielas pārdēvēšanu.

1990. gada l. aprīli Latvijas Jūras

akadēmijas studentu ierosināts klusu-

ma bridis pie Egona Līva kapa.

31. jūnijā un 1. jūlijā Salacgrīvā
notika Latvijas Jūrniecības savienības

un zvejnieku kopsaimniecības "Brīvais

vilnis" organizētā Latvijas jūrnieku
konference.

10. jūlijā viesnīcas "Rīga" konferen-

ču zālē Rīgas Videocentra un Jūrnie-

cības vēstures kopas kopražojuma vi-

ātoūlmas""Helēnas Faulbaums" bojā-

eja" pieņemšanas izrāde. Skatītāju vi-

dū ir filmas uzņemšanas atbalstītāji no

Lielbritānijas Hilarijs Kinga kungs ar

kundzi un Guntis Bērziņa kungs, kā

arī filmas varonis Fricis Zemtiņa

kungs ar meitām.

25. jūlijā dibināta Latvijas Jūras

akadēmija. Par tās rektoru nozīmēts

Jānis Bērziņš.

25. jūlijā bridis pie admirāļa
Teodora Spādes kapa viņa nāves

divdesmitajā gadadienā.

3. augustā dibinātaLatvijas Repub-
likās Zivsaimniecības ministrija. To

vada Gunārs Zakss.

27. septembrī Latvijas Jūras aka-

dēmijas pirmā kursa studentu

imatrikulācija.

28. septembrī Latvijas Republikas
Satiksmes ministrijas sastāvā nodibi-

nāts Jūrniecības departaments, tā di-

rektors — kapteinis Gunārs Šteinerts.
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2. oktobrī Latvijas Republikas
Augstākā Padome pieņēma lēmumu

"Par Latvijas Republikas ostu, ar kuģ-
ošanu un jūrniecību saistīto uzņēmu-
mu statusu". Lēmumā teikts, ka Lat-

vijas Republikas teritorijā esošās os-

tas, ar kuģošanu un jūrniecību saistī-

tie uzņēmumi ir neatņemama Latvijas
Republikas tautsaimniecības kom-

pleksa sastāvdaļa un ir pakļauti Lat-

vijas Republikas jurisdikcijai; līdz

1991. gada 1. janvārim no PSRS valsts

pārvaldes institūcijām jāpārņem Lat-

vijas Republikas īpašumā.

MŪSU GRĀMATU GALDS

Pope A. Burinieku gadsimts Lat-

vijā. — Rīga: Zinātne, 1989.

Kādreiz latviešu vadītos un pašiem
latviešiem piederošos buriniekus va-

rēja sastapt vai visās Eiropas, Ame-

rikas un Āfrikas ostās. Arī jūrskolu
toreiz Vidzemē un Kurzemē bija

daudz, turklāt mācības tajās notika

latviešu valodā. Par šo laikmetu, kas

sākās 19. gadsimta 60. gados, bet bei-

dzās pirmā pasaules kara laikā, pa-
stāstīts minētajā grāmatiņā, kas veltīta

125 gadu jubilejai kopš Ainažu jūr-
skolas nodibināšanas. Grāmatā atspo-

guļots galvenokārt burinieku periods,
tā laika reisi, kravas, avārijas un jūr-
nieku dzīves apstākļi. Darbs ir lasītāju
ievērības vērts, jo ir pirmais pēckara

Latvijā par latviešu jūrniecības sla-

veno, bet ilgi aizmirsto vēsturi. Tas

domāts plašam lasītāju lokam, sevišķi
jaunatnei.

Hartmanis J. Latvijas piekrastē
būvētie burinieki. — Ogre, 1989.

Uzziņu krājumā iekļauta informā-

cija par 1857.—1929. gadā Latvijas

piekrastē vietējo iedzīvotāju būvēta-

jiem 494 buriniekiem, kuru tilpums ir

100 neto reģistra tonnu, ari lielāks.

Alfabētiskajā secībā sakārtotajā bu-

rinieku sarakstā sniegtas ziņas par ku-

ģu tipu, ūdenī nolaišanas vietu un

laiku, komandas kopskaitu, īpašnie-

kiem, kapteiņiem, ziemošanas vietām,

lielākajiem reisiem, kā arī dotasavotu

norādes, īsa burinieka vēsture.

Latviešu jūrniecības vēstures entu-

ziasts J. Hartmanis paveicis unikālu

darbu, kas domāts visiem, kuri nopiet-
ni interesējas par jūrniecības vēstures

problēmām. Grāmatu 1000 eksem-

plāru metienā izdevis Ogres vēstures

un mākslas muzejs. Par ārējo ietērpu

parūpējies mākslinieks Agris Liepiņš.

Jūrasputu pīpe: Latviešu rakst-

nieku stāsti par jūru. Sakārtojis E.

Līvs, mākslinieks /. Helmūts. — Rīga:

Liesma, 1989. — 248 Ipp.

L Bērsona sagatavotajā "Jūrasputu

pīpes" pēcvārdā, kur atrodam īsas bio-

grāfiskas ziņas par krājumā iekļau-

tajiem autoriem un bibliogrāfisku uz-

ziņu darbu iepriekšējiem publicēju-
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miem, norādīts, ka E. Līvs jau strā-

dājis pie plašākas tematiskas antolo-

ģijas izveides. Diemžēl krājuma iznāk-

šanas gadskaitlis liktenīgi sakrīt ar

citu datējumu — 1989. gada 1. aprīlī

pārtrūkst E. Līva aizsāktie darbi.

Grāmatai sastādītājs izvēlējies 17

dažādu paaudžu autoru, loku aizsākot

ar vecāko (R. Blaumanis) un noslē-

dzot ar jaunāko (A. Jakubāns) pro-

zaiki. Līdzās rakstniekiem, kuru dail-

radē jūrai un tās ļaudīm visai būtiska

vieta (R. Valdess, E. Līvs, J. Lapsa),
te atrasta vieta arī tiem, kuri devuši

tikai pa atsevišķam šādas ievirzes sa-

cerējumam (A. Čaks, Ē. Vilks). Bla-

kām latviešu literatūras klasikai pie-

derīgiem, tālu pasaulē pazīstamiem
darbiem (R. Blaumaņa "Nāves ēnā",

V. Lāča "Četri braucieni") iekļauts arī

tālbraucēju kapteiņa A. Graša auto-

biogrāfiskais stāsts "Vējš un tvaiks".

Ar "Jūrasputu pīpi" mūsu rakstniecībā

atgriežas R. Valdess un E. Cālītis —

padomju laikā pavisam noklusētie

autori.

Jānis Zālītis

SENA JŪRNIEKU DZIESMA

BUENOS-AIRES JŪRMALĀ
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Buenos-Airēs jūrmalā,
Kur niknas vētras kauc,

Tur pāris jūdzes tālumā

Stalts kuģis jūrā brauc.

Piedz.: Vi-follerā, vi-follerā, vi-follerallalā,

Tur pāris jūdzes tālumā stalts kuģis jūrā brauc.

Vēl viss it gaiši izskatās,

Raibs karogs plivinās,
Un vētrā zēgel's brasētās

It balti viļņojas.

Šis kuģis nosaukts vārdā "Toms"

Unbūvēts Anglijā.
Tam iekšā lādēts bagāts loms

Un mērķis —
Āfrika.

I

Tur onkuls Pauls to sagaidīs,
Kas mīt Pretorijā,
Jo proviantu atvedīs

Priekš kara briesmīgā.

Pie Ugunszemes Falklandes

Tas kuģis bojā iet,

Un, bojā ejot, komanda

No pilnas krūts vēl dzied.

No šitā jums būs mācīties,

Ka grūt' pa jūru braukt

Un tos, kas dziedot nāvē ies,

Par varoņiem būs saukt.
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LATVIJAS

KULTŪRAS FONDA

JŪRNIECĪBAS VĒSTURES KOPA

226900 Rīgā, Basteja bulvārī 12, 3. stāvā,

telefoni 228449 vai 225575

Pārrunas un jauni atklājumi katru otrdienu

no pīkst 16,00 līdz 18,00 Kamīna zālē

Ziedojumus jūrniecības vēstures izpētei

un latviešu jūrnieku piemiņas saglabāšanai var iemaksāt:

Latvijā — konts Nr. 000702902

Latvijas Dzīvokļu un sociālās attīstības bankā

Zviedrijā ~-konts Nr. 51642935816

Skandinaviska Enskilda Banken (S-E-Banken)



MĀRAS LĪNIJA

"MĀRAS LĪNIJA" ir nosaukums, ko pieņēmusi pirmā

privātā latviešu kuģniecības sabiedrība, to izveidojusi

Latvijas Jūrniecības savienība sadarbībā ar angļu firmu

"MGH Limited".Māras līniju atklāja 1990. gada 28. no-

vembrī, kad Rīgas ostā pirmo reizi ienāca sabiedrības

nofraktētais vācu kuģis "Nordvvind", lai sāktu regulārus
reisus pa maršrutu Rīga — Grimsbija (Lielbritānijā) —

Antverpene (Beļģijā). Līnija ir iekļauta starptautiskajā
kravu pārvadājumu sistēmā, kas nodrošina kvalitatīvus

transporta un ekspedīcijas pakalpojumus pēc principa
"no durvīm līdz durvīm" visā pasaulē. Ir iespējams

pārvadāt arī pasažierus.

Adrese; MGH LIMITED,

226010 Rīga, Elizabetes iela 45/47

TeL: 333 924

Telekss: 161178 OAZIS SU

Telefakss: (0132) 22 51 89



Latvgas jūrniecības gadagrāmata '89r9Q I Sast. M. Frīdberga; atb.

Ju 651 red. A. Pope. — R.: Zinātne, 1991. — 172 lpp., iL

ISBN 5—7966—0734—0

Latvijas Kultūras fonda Jūrniecības vēstures kopas sagatavotais tematiskais krājums "Latvijas jūrniecības

gadagrāmata" iecerēts, pārmantojot "Kuģniecības gada grāmatas" (izdeva X Valdemāra jūrskola Rīgā no 1926. līdz

1932.g.) tradīcijas — popularizēt jūrniecības idejas, atspoguļot tās stāvokli šodien, pagātnes mantojumu un nākotnes

ieceres. Materiāls izkārtots rubrikās — grāmatā lasītājs atradīs vēstures lappuses, rakstus, veltītus jūrniecības

notikumiem un jubilejām, atmiņu stāstus, materiālus par Latvijas Jūras kuģniecību šodien un par jūrniecības

attīstības perspektīvām, burātāju ceļojumu piezīmes, jūrniecības notikumu hroniku v.c. Krājums bagātīgi ilustrēts.

Domāts visplašākajam lasītāju lokam, kurus kaut nedaudz interesē līdz šim nepamatoti noklusētā mūsu tautas

mūžsenā nodarbošanās — jūrā iešana. lecerēts, ka turpmāk krājums iznāks ik gadu.

.

3205000000—142
J

MBU(U)-91
651



/laTßHrtcKHiži e>KeroAHHK

MopexoACTßa '89/'9O

(06mecTBo mctopmm Mopexo;tCTßa

JIaTBHMCKoro dpoHAa

M3AaTe;ibCTBO"3nnaTHe"

Pnra 1991

Ha jiaTbimcKOM subuce

XyfIO>KHHK A. Jlnenunbin

LATVIJAS

JŪRNIECĪBAS

GADAGRĀMATA'89/'9O

Redaktore Z Dūka

Mākslinieks A. Liepiņš
Mākslinieciskā redaktore /. Jēgere
Tehniskā redaktore /. Dorofejeva

Operatore / Volkova

Programmētāja X Niseloviča

Korektore B. Vārpa

Nodota salikšanai05.09.90. Parakstīta iespiešanai 06.12.90. Formāts

60x90/16 Ofseta papīrs. Taims garnitūra. Ofseta tehnika. 11 fiz.

iespiedi.; 11 uzsk. iespiedi.; 26,5 uzsk. kr. nov.; 11,80 izdeva I.

Metiens 10000 eks. Maksā 3r. 90 k. Izdevniecība "Zinātne", 226530

PDP Rīgā, Turgeņeva ielā 19. Salikta ar izdevniecības "Zinātne"

IBM—PC tipa kompjūteru. Vāks un ilustrācijas izgatavotas

Ļeņingradas ražošanas apvienībā "Ivana Fjodorova tipogrāfija",

191126 Ļeņingradā, Zveņigorodskas ielā 11. lespiesta Rīgas

Paraugtipogrāfijā,226004Rīgā, Vienības gatvē 11. lesieta tipogrāfijā
"Rota", 226011Rīgā, Blaumaņa ielā38/40.






	Latvijas jūrniecības gadagrāmata ’89/’90���������������
	FRONT
	Cover page
	Title
	Chapter

	MAIN
	IEVADVĀRDI�����
	AICINĀJUMS LATVJU JŪRNIEKIEM, KUĢU ĪPAŠNIEKIEM, KUĢU BŪVĒTĀJIEM UN CITIEM KUĢNIECĪBAS DARBINIEKIEM��������������������������������������������������
	ZEMES UN JŪRAS DARBI�����
	KUĢU DVĒSELES�İ㑢ᨤ쀈ᨤ퀎ᨤ
	MŪSU JŪRA�逛ᨤ퀜ᨤ뀜ᨤ���
	IN MEMORIAM
	JŪRAS RAKSTNIEKU PIEMINOT�����
	LATVIEŠU VĒSTURNIEKU PIEMINOT�����

	VĒSTURES LAPPUSES���怨ᨤ
	LATVIETIS KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA PIEMIŅAI��������������������
	PIRMĀS JŪRSKOLAS LATVIJĀ���������������
	PIRMĀS LATVIEŠU KUĢNIECĪBAS SABIEDRĪBAS��������������������
	NO ZEMNIEKU KUĢUBŪVES VĒSTURES LATVIJĀ��������������������
	Pirms 100 gadiem
	ĪSS IESKATS 1889. GADA AVĪZĒ «BALTIJAS VĒSTNESIS»��������������������
	IZRAKUMI RĪGAS UPES GULTNĒ������肩ᨤᨤ
	LATVIJĀ 1939...�����
	KO GLABĀ MUZEJA FONDI�ᨤ��

	JUBILEJAS REIZĒ�����
	VECOS JŪRNIEKUS — SIMTGADNIEKUS ATCEROTIES�����
	AINAŽU JŪRSKOLAI —125�����
	KRISTIĀNAM JOHANAM DĀLAM —150�〱㈲〰㑥〰㐹〰㐵〰
	JĀŅA SKOĻA PIEMIŅAI��������������������
	KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA JŪRSKOLAS JUBILEJĀ�������������������������

	ATMIŅU STĀSTI UN PORTRETI����������
	PAR LATVIJAS BRĪVVALSTS KARA FLOTI�����
	KUR MANAS JŪRAS, TIK KUĢIS TĀLUMĀ...��������������������
	KONTRABANDAS TRIKI

	MŪSDIENU LATVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBA��������������������
	KAS IR LATVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBA?���������������
	Chapter
	LATVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBA PIRMAJOS PĒCKARA GADOS�　㐀挀　　㐀　　㐀搀　　㈀　㈀　㐀
	PAR JŪRNIEKU KADRU PROBLĒMĀM LATVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBĀ�����������������������������������
	KONTEINERKRAVU PĀRVADĀJUMI ŠODIEN�삊ᬤ�ᬤ䂏ᬤ���
	KONCEPCIJA PAR JŪRNIECĪBAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS REORGANIZĒŠANU������������������������������
	DZELKŠŅU CEĻŠ TOMĒR ... UZ ZVAIGZNĒM!�邐ᬤ������������Ⴉᬤ邨ᬤ납
	PIRMĀ IMATRIKULĀCIJA����������
	LATVIJAS JŪRNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS�ᬤႴᬤ������������僌ᬤ탋ᬤꂳᬤ탌ᬤ�

	JŪRIŅ' PRASA SMALKU TĪKLU���������������
	LATVIEŠU JŪRAS ZVEJNIEKI�����
	ESMU SIRMĀS BALTIJAS ZVEJNIEKS...�����
	LATVIJĀ — NEATKARĪGA ZVEJNIEKU ARODBIEDRĪBA���������������

	ZEM BALTĀS BURAS�����
	LATVIJAS JŪRAS BURĀTĀJU SAVIENĪBA��������������������
	IZSNIEGTI PIRMIE TĀLJŪRAS JAHTU KAPTEIŅU DIPLOMI���������������
	LATVIJAS KREISERJAHTU FLOTE 1989. GADĀ�����
	"DZINTARA CEĻŠ — 89"�ᰤ耲ᰤ�
	ATJAUNOTA LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBA�������������������������
	PIRMOREIZ PĒC 49 GADIEM�聘ᰤ恘ᰤ
	CAURI LOHNESA EZERAM UZ ĪRIJAS JŪRU�ꁩᰤᰤ큮ᰤᰤ�

	HRONIKA
	JŪRNIECĪBAS VĒSTURES KOPAS PIRMAIS DARBA GADS (4.XI 88.—12.XII 89.)���������������
	JŪRNIEKU ATDUSAS VIETU SAKOPŠANA�����
	JŪRNIECĪBAS PIEMIŅAS VIETU IEZĪMĒŠANA�������������������������
	KINOHRONIKA — JŪRNIECĪBAI�炩ᰤ낪ᰤ邪ᰤ���
	ĢIMENE STĀSTA PAR RAKSTNIEKU�ᰤ悻ᰤ킾ᰤ邠ᰤ��
	KRISTIĀNA DĀLA JUBILEJAS ATCERE�산ᰤꂰᰤ悵ᰤ䂵ᰤ�
	AINAŽU JŪRSKOLAS JUBILEJĀ���ノᰤ烊ᰤᰤ삺
	ADMIRĀĻA TEODORA SPĀDES PĀRAPBEDĪŠANA���⃓ᰤ郔ᰤ탕ᰤ냕ᰤ������������탓ᰤ
	PAVISAM ĪSAS ZIŅAS����������
	MŪSU GRĀMATU GALDS����������
	SENA JŪRNIEKU DZIESMA�����

	SATURS

	BACK
	Chapter
	Cover page


	Advertisements
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement
	Advertisement

	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Veltīts zemūdenes "Ronis" komandierim Hugo Legzdiņam���������������
	Untitled
	Egons Līvs�ᴤ���
	K. Valdemārs 1873. gadā�����胝ᴤ䃂ᴤ®
	1902. g. celtā Ainažu jūrskolas ēka�Ā�Ā�샬ᴤꃬᴤバᴤაᴤ��
	Trīsmastu barkentīna "Der Kurlaender"����������
	Burukuģa korpusa būve Ainažos 19. gs.����������
	Burinieka nolaišana ūdenī — t. s. "kuģa kāzas"��������������������
	14. maijā No Ventspils ziņo, ka tur zvejnieki jūrā tīklos sagūstījuši kādas 6 pēdas garu delfini.���������������������������������������������
	3. septembrī .. Krievijas šņabi ārzemēs topot ļoti cienīti (..) Pat mūsu tā dēvētais "tīrītais" brandvīns —"otčiščennoje" — ārzemēs ieņemot cienītu�����������������������������������������������������������������������������������������������
	7. septembrī ..no plostiem pie Sarkaniem spīkeriem nozagtas 4 tauvas 12 r. vērtībā, kuras piederēja enkurniekam Kristapam Dombrovskim.�㜴〱㉢〰㜲〱㉢〰㜴〰㘱〰㘹〰㜳〰㈲〰㈰〰㘲〰㜲〰㘱〰㙥〰㘴
	kuģu īpašniekiem, kapteiņiem, stūrmaņiem, jūrskolām, 1890. gadam. Sastādīts zem A. Bandreviča redakcijas.��������������������������������������������������
	Arheoloģisko izrakumu objekta kopskats�����
	"Rīgas kuģis"�䁕Ḥ恖Ḥ䁖Ḥ���
	Tvaikonis "Spīdola" ar kokmateriālu kravu�ぬḤ偛Ḥ聐Ḥ���
	Liepāja. Zvejnieku osta.�����
	Tvaikonis "Latvis"
	"Jūras dienu" izstāde Rīgas pilsētas vēsturiskajā muzejā 1939. g.�����������������������������������
	Kapteiņu senlietas�Ḥ삘Ḥꂘ
	Kuģa priekšvadņa greznojums (17. gs.)�Ā�사ḤꂬḤ邒Ḥ႐
	Izstāde "Latvija —jūras republika" 1988. g.�䂹Ḥ삸ḤḤ삹Ḥ�
	Navigācijas instrumenti�����
	Kurzemes hercogistes laika burinieka makets
	Trīsmastu gafelšoneris "Wilhelm". Būvēts 1892. g.���惑ḤḤÒḤḤ����
	Jānis Jakobsons�����
	Pēteris Šņore����������
	Tālbraucējs kapteinis Oskars Stalts un kuģu pavārs Miķelis Bušs 1986. g.�������������������������
	Jūrnieka lādes vāka iekšpuse�㈰〰㑦〰㜳〰㙢〰㘱〰㜲〰㜳〰
	Burinieku modeļi����〝
	Fricis Freienbergs
	Jūrnieka diploms����쀻
	Fricis Fogels
	Tvaikoņa "Ausma" jūrnieki. Fricis Fogels — pirmais no labās���������������
	Jānis Andrejsons�ἤ恐ἤ�
	Karakuģa "Virsaitis" sudraba modelis��Ā��
	Ledlauža "Krišjānis Valdemārs" modelis����������
	Rūdolfs Kunstbergs (pa kreisi) ar brāli Ernestu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā�����������������������������������
	Voldemārs Šmulders��邘ἤ႘
	Rīgas krastmala ar gadsimtu miju�ἤ킭ἤ肑
	Rūdolfs Heils (pirmais no labās) uz Ķīnas tvaikoņa "Foosung"�������������������������
	Juris Veide
	Andrejs Veide
	Jānis Miķelsons�惖ἤ䃖ἤἤÛἤ�
	K. Dāls un N. Raudseps Ainažu jūrskolas audzēkņu vidū 1891. g�������������������������
	Ainažu jūrskolas audzēkņi un pasniedzēji��������������������
	Atpūtas brīdī���������������
	K. J. Dāls�․퀝․逞
	K. J. Dāla ekspedīcijas maršruta shēma 1876. g., 1877. g.���������������
	Mākslinieka Ģ. Burvja darinātā piemiņas medaļa������������������������������
	Jānis Skolis�����
	K. Valdemāra Kuģu vadītāju un mehāniķu skola (priekšplānā — mācību burinieks "Jūrnieks")�������������������������������������������������������
	Skolas pasniedzēji un skolnieki 1935. g. 1. rindā centrā — skolas priekšnieks E. Kalniņš����䁔․၍․․䁎․��������
	Zemūdene "Ronis" Liepājā��������0㙥1〱遧․灧
	Bijušais vācu mīnu traleris "M-68" remontā slīpdokā Daugavgrīvā – pēc remonta karakuģis "Virsaitis"�ēkņu vidū 1891. g���������������������������
	Pret "Roņa" priekšvadni plīst šampanieša pudele — zemūdenei tiek dots vārds (Nante, 1926. g.)��������������������
	Zemūdene tikko nolaista ūdenī�․������������
	Ronis" Ķīles kanālā ceļā no Francijas uz Rīgu. 1927. g�����������������������������������
	Zemūdene "Spīdolā"��ꂪ․₪․삮․₫․�����
	Aleksandrs Virza
	Egons Līvs un Aleksandrs Virza�����
	Untitled
	Tankkuģis "Konstantin Tsiolkovskiy"�����
	Konteinerkuģis "Inzhener Nechiporenko"�����
	Latvijas jūras transporta veterānu salidojums Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 1983. g.�〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㜶〱〱〰㘳〰㜵〰㈰〰㙤〱㉢〰㙥〰㜵〰㈰〰㜴〰㜲〰㘱
	Šie puiši 1989. gada oktobrī uzsāka mācības topošajā Latvijas Jūras akadēmijā����������������������������������������
	Prezidijā (no labās) kapteiņi A. Kārkliņš, B. Kondruss, H. Līdaks, pasniedzēja Ģ. Aniņa, svinīgās sanāksmes vadītājs žurnālists G. Šīmanis, dienas nodaļas mācību daļas vadītāja N. Baholdina�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	Tabula no Baltijas Jūrnieku kalendāra�0〰瀝ℤℤ뀟ℤ速
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	LJBS Burāšanas skolas pirmais tāljūras jahtu kapteiņu izlaidums. Stāv no kreisās — A. Kannenieks, O. Kašica, A. Zariņš, A. Mežulis, V. Kučmels, J. Romāns, I. Ruduhins, M. Aronovs, V. Heidemanis, L. Millers — republikas kvalifikācijas komisijas sekretārs, kapteinis Ē.Skraucs, A Aļeksikovs, L. Gailis, P. Bormanis, M. Alders (nav klāt — V. Grenenbergs-Grīnbergs, Z. Krasovskis, J. Lazdāns, J. Ramiņš, E. Stieģelis, J. Zoltners)�㌠呲ഊ㰰〲搰〲挰〴㐰〳㜰〲㔰〲戰〳〰〲㘰〲攰〵㈰〵㔰〵㈾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ਼⸶㈠〮〰‰⸰〠㐮㠲′㌲⸲㠠㔰㔮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐷〰㔳〰㔲〰㉢〰㈴〰㐴㸠呪ഊ䕔ഊ儍����������
	"Bravo" komanda pieņemšanā pie Kārdifas lordmēra Betijas Džonsas kundzes (1. rindā trešā no kreisās). Pirmais no labās — Jūrniecības vēstures arhīva ģenerālsekretārs Arvalds Mārtiņš Kalniņš������������������������������������������������������������������������������������������
	Kapteinis Juris Ozoliņš dod komandu meklēt patvērumu no vētras�㜳〰㈰〰㙣〰㙦〰㜲〰㘴〰㙤〱ㄳ〰㜲〰㘱
	Mānīgais klusums�㘹0㜲傆ℤ킅ℤℤ
	Viena no daudzajām Skotijas bākām�ꂭᴤĀ�Ā�ꂙℤ肝ℤ₀ℤℤ
	Belnahua salas piekraste bezvēja laikā�ℤ사ℤꂬℤ����
	Pret šīm klintīm sadragāja tvaikoni "Helena Faulbaums"���������������
	Piemineklis latviešu jūrniekiem Kilčetanas kapsētā��Ⴑℤ邰ℤ낱ℤ邱ℤ����������
	Latvijas kuģniecības sabiedrības dāvātās ozolkoka kanceles augšdaļa�ドℤℤ���������　�ℤ샋ℤ傧ℤオℤ���������　
	Jahtas "Bravo" komanda Kilčetanas kapsētā pie pieminekļa avārijas upuriem�㜀㐀　　　　㜀㌀　　㈀　　　㘀昀　　㜀愀　　
	Bēgums Kārdifas līcī����e晦0㑣僬ℤ탫ℤℤ탬ℤ����
	Vēl pirms gada daudzi no šiem krustiem bija ieauguši brikšņos un nātrēs�胐ℤ⃐ℤ����������Ā����
	Piemiņas zīme vietā, kur kādreiz atradās Jūrkalnes jūrskola�����������������������������������
	Rakstnieka tuvinieki izstādes atklāšanā���������������
	Egona Līva piemiņas izstādes atklāšana rakstnieka 65. dzimšanas dienā�������������������������
	Liepājas Ziemeļu kapos Dāla ģimenes atdusas vieta pirms pāris gadiem pat labam kapu zinātājam bija grūti atrodama����������������������������������������
	Tālbraucējs kapteinis Oskars Stalts pēc piemiņas brīža jūrskolas dibinātāju atdusas vietā���������������������������������������������
	Ģ. Burvja darinātā piemiņas medaļa�〱運∤灋∤–∤쀒∤��������0㘵ı㍣〰㜵〰
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


