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PAVADVĀRDI GRĀMATAI

Divās simtgadu zīmēs iznāk mūsu

gadagrāmatas otrais laidiens.

1891. gadā no latviešu tautas dzl-

vajo sarakstiem tika svītrots Krišjā-
nis Valdemārs. No dzīvajo sarak-

stiem, taču ne no vēstures. Daudz da-

rījis, daudzcildināts, daudzarī pelts.
Varētu Valdemāru nosaukt par lie-

lāko Latvieti, kāds mūsu patiesajā
vēsturē piedzīvots, taču viņa kritizē-

tāji iebildīs. Un tomēr: lai šie kritiķi
sameklē kādu citu, kas būtu cienīgs
stāvēt Krišjānim Valdemāram bla-

kus uz mūsu vēstures pjedestāla un

būtu kaut par pirksta biezuma tiesu

lielāks!

1891.gadā latviešu tautakļuva ba-

gātāka par vienuzvejniekpuiku, kurš

vēlāk izrādījās tās pirmais admirālis.

Teodors Spāde nodzīvoja mūžu, ku-

rā var saskatīt mūsu tautas likteņgai-
tu pēdējos simt gados: cara tētiņš —

karš — revolūcija — sava valsts —

pazemojums — nāve — augšāmcel-
šanās...

Un ir vēl kāda vēsturiska zīme —

1941. gads. Ciešanu un nepiepildīju-
šos cerību zīme. Mācība, ka neviena

sveša vara nenāk, lai palīdzētu atjau-

not Latvijas Valsti. Un vēl daudzas

citas vēsturiskas mācības, pamācības
un pārmācības nāca reizē ar

1941. gadu.
Par šīm lielās atceres dienām

esam savu iespēju robežās stāstījuši

jaunajā gadagrāmatā.
Gadagrāmata bija jau sastādīta,

kad 1991. gads ieguva jaunu sen ne-

pieredzēta spožuma zīmi — tika at-

jaunota Latvijas valstiskā neatkarī-

ba. Neatkarība gan vēl joprojām at-

karīga no dažādiemārējiem un iekšē-

jiem faktoriem, tomērvēstures filma

šķiet virzāmies pretējā virzienā:

Kremlis atzīst Latvijas suverenitāti,

delegācija atgriežas no Maskavas,

kuģi nolaiž sarkanos karogus un

paceļ sarkanbaltsarkanos.

1991. gada nogalei zināma līdzība

ar 1939. gada vēlo rudeni — svešs

karaspēks apēd mūsu maizi un izmī-

da laukus, taču sola, ka nejauksies
mūsu darīšanās... Notikumiemarī tā-

lāk virzoties atpakaļgaitā, svešajiem
tankiem (nelielas, bet skaļas de-

monstrantu grupas izvadītiem) vaja-
dzētu doties uz austrumiem, bet kā-

dam kreiserim Liepājas ostā —



skanot "Dievs, svēti Latviju!" —

pacelt enkuru un aizbraukt uz neat-

griešanos.
Tomēr mums gandrīz visiem

skaidrs, ka atgriezties trīsdesmito ga-

du Latvijā neizdosies — pasaule cita

un ari tauta citāda...

Grūti sastādīt gadagrāmatu laikā,
kad pat dienas avīzes bieži sniedz

lasītājiem jau novecojušu materiālu.

Daži šīs grāmatas "mūsdienīgie" rak-

sti vairs neatainopatieso stāvokli jau
šobrīd, kad tie atrodas ceļā uz tipo-
grāfiju. Nonākot pie lasītājiem, šī

neatbilstība būs vēl lielāka. Tomēr

mēs nolēmāmatstāt šo materiālubez

būtiskām izmaiņām, lai tas būtu va-

kardienasatspoguļojums un vēstures

liecība. Atsevišķi (pēc 21. augusta)
ar jūrniecību saistītie notikumi ie-

tverti hronikā.

Diemžēl Latvijas Otrās Republi-
kas apstākļos mūsu redakcijas prob-
lēmas palikušas iepriekšējās un klāt

vēl nākušas citas. Taču tas atbilst lai-

ka garam, un redakcijas kolēģija, kā

arī Jūrniecības vēstures kopa apņē-
musies pastāvēt vai iznīkt reizē ar jūr-
niecībasgadagrāmatu.

Tāpat kā līdz šim: devīze — jūra.
Jūra arī latviešiem... bez Maskavas

atļaujas.

Arvis Pope,
JVK valdespriekšsēdētājs

LATVIJAS

KULTŪRAS FONDA

JŪRNIECĪBAS VĒSTURES KOPA

226900Rīgā, Basteja bulvāri 12,
3 stāvā

telefoni 228449vai 213887

Pārrunas un jauni atklājumi katru otrdienu

no pīkst. 16.00līdz 18.00 Kamīnazālē



5

KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS

Lieliem vīriem, kas rada vēsturi

un tā iejaucas tās norisē, vēsture at-

riebjas ar to, ka viņus nonivelē. Lai

uzrakstītu tāda vīra biogrāfiju, kas

veidojis sava laikmeta vēsturi, bio-

grāfam pašam jābūt apceramās per-
sonas līdziniekam. Uzrakstīt liela vi-

ra biogrāfiju nozīmē uzrakstīt viņa
laikmeta vēsturi. Tā kā lieli biogrāfi
un lieli vēsturnieki ir vēl retāki nekā

lieli viri, pēdējo biogrāfijas parasti ir

nepilnīgas un plakanas. Tā vēsture

nonivelē to vīru sasniegumus, kas

uzdrošinājušies ķerties tās ratu spie-
ķos.

>

Arī Valdemārs nav izņēmums no

šī vispārējā likuma. Labas Valdemā-

ra biogrāfijas vēl joprojām trūkst.

Šādas biogrāfijas priekšnoteikums
būtu ValdemāraKopotu rakstu izde-

vums vai svarīgāko rakstu izlase. Tā-

du izdevumu gan pasāka Latvijas
studentupadomes grāmatnīcas vadī-

tājs privātdocents E. Ķiploks, bet

darbs palika sākumā. No iecerēta-

jiem astoņiem sējumiem 1936. un

1937. gadā izdevās publicēt tikai di-

vus. Pirmajā sējumā ir sakopoti Val-

demāra savā laikā latviešu periodikā
ievietotie raksti, otrā — Valdemāra

sacerētās brošūras vācu un krievu va-

lodā. Abos sējumos nav uzņemti rak-

sti par jūrniecību, kurus bija pare-
dzēts sakopot atsevišķi. Labi iecerē-

to darbu izdevējiem neizdevās turpi-
nāt, jo trūka grāmatas pircēju un

Kultūras fondaatbalsta. Ir ļoti prob-
lemātiski, vai jebkad izdosies savākt

un izdot pārējos K. Valdemāra rak-

stus. Daudzi materiāli, ko savāca ie-

cerētajam izdevumam, aizgāja bojā
kara laikā. Viens no E. Ķiploka līdz-

strādniekiem bija jūrskolas skolotājs

Miķelis Grotiņš. Viņa nams, kurā at-

radās daudz manuskriptu nākošiem

Valdemārarakstu sējumiem, sevišķi
jūrniecības jautājumos, tika sagrauts

un nodega 1941. gadā. Rīgas Latv.

biedrības X Valdemāravēstuļu krā-

jums bija novietots Rīgas rātsnamā

un sadega līdz ar to. Nav ziņu par
Ķiploka otra līdzstrādnieka A. Bau-

maņa savākto materiālu, kas atradās

Rīgā, Rakstniecības un teātra muze-

jā. Trešais līdzstrādnieks Verners

Ābele gāja bojā 1944.vai 1945. gadā,
un par materiālu, kas bija viņa rīcībā,
arī ziņu nav. Ja kādreiz atkal domās

par Valdemārarakstu izdevuma tur-

pināšanu, var cerēt vēlreiz savākt tri-

ju valodu laikrakstos iespiestos rak-

stus, bet daudzas brošūras, skrejla-

VIŅU PIEMIŅAI — MŪSUGODAM
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Krišjānis Valdemārs

pas un katrā ziņā vēstules, kas aizgā-
ja bojā pagājušajā karā, ir zudušas

vēsturei galīgi un neatjaunojami.
Var tādēļ teikt, ka to, kas tika pa-
laists garām Latvijas brīvības divdes-

mit gados, nekad vairs nevarēs sa-

sniegt. Nekad ari latvieši netiks pie
tik pilnīgas K. Valdemāra biogrāfi-

jas, kādu varētu uzrakstīt, ja E. Ķip-
loka iecere būtu realizēta.

Skaidrības un drošu ziņu vietā par

vienu no lielākajiem latviešiem stā-

sies leģendas. Ir vēsturnieki, kas par
tādu parādību priecājas, bet no zi-

nātnes viedokļa viskrāšņākā leģenda
ir nožēlojama, kamēr' vispelēkākā
patiesība ir cildena.

Krišjāņa Valdemāra lielums iz-

paužas apstākli, ka daudzās latviešu

kultūras dzīves nozarēs viņš bija pir-
mais. Valdemārs nodibināja pirmo

latviešu kori. Viņš nodibināja pirmo
Latviešu bibliotēku. Viņš nodibināja

pirmo latviešu biedrību. Viņš bija

pirmais latvietis, kas, jau būdams

pieaudzis, ieguva formālu vidējo iz-

glītību. Viņš bija pirmais latviešu

akadēmiskais tautsaimnieks. Viņš
bija pirmais, kas pulcināja latviešu

studentus nacionālpolitiskam dar-

bam. Viņš bija pirmais latviešu inte-

liģences pārstāvis, kas ne vien nepār-
vācojās, bet pasvītroti deklarēja, ka

viņš ir latvietis. Valdemārs bija pir-
mais latvietis, kas ne vien protestēja
pret Latvijas agrārās iekārtas netais-

nlbām, bet ari meklēja un atrada

praktisku ceļu, kā šis netaisnības no-

vērst. Valdemārs bija pirmais latvie-

tis, kas pavēra latviešu lauku iedzī-

votājiem praktiskas iespējas darbam

ārpus lauksaimniecības. Valdemārs

bija pirmais, kas deklarēja, ka latvie-

šu bagātā folklora jāglābj no iznīcī-

bas pašiem latviešiem. Valdemārs

bija tautiskās atmodas garīgais tēvs.

Vēl vairāk — Valdemāra ietekmē

lietuvietis J. Basanvičs ar draugiem
nesa tautisko atmodu leišu tautai.

Daudzus Valdemāra ierosināju-
mus un veikumus var kritizēt vai arī

iztulkot tos par ne sevišķi oriģinā-
liem. Nav, piemēram, no mūsu vie-

dokļa simpātisks apstāklis, ka Val-

demārs bija pirmais latvietis, kas ie-

nesa latviešu kultūras politikā slavo-

filas tendences. Cinikis varētu arī
»

teikt, ka Valdemāra slavenā rīcība,

piespraužot pie savas studenta mīt-

nes durvīm Tērbatā vizītkarti ar pa-
rakstu «Latvis», nebija oriģināla, jo
Valdemārs nedarīja neko citu kā

piestiprināja piesavām durvīm Vecā

Stenderakapa plāksni. Tomērpat ci-

nikis nevarēs noliegt Valdemāra

centienos kristāltīro dzidrumu. Val-

demāra slavenie vārdi: «Ak, snie-



Luīze un Krišjānis Valdemāri
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dziet jūs, kam Dievs līdzējis pie gais- nīcinātu dominējošo vācu ietekmi.

mas tikt un tās gudrības saulesspīdu-
mu baudīt, sniedziet jele saviem brā-

ļiem tumsībā roku un velciet tos

gaismā!» — nebija tukšs patoss, bet

paša Valdemāra dzīves programma.

Viņš sniedza roku savai tautai, kas

tikko bija atbrīvota no lielākā sloga
un murgasavā līdzšinējā vēsturē. /.. /

Visbargākā kritika, kas raidīta

pret Valdemāra darbību, ir, ka viņš
darbojies latviešu pārkrievošanas la-

bā. Tā Valdemāra krieviem simpati-
zējošās tendences iztulko vācu vēs-

turnieki. Pēc Vitrama domām, Val-

demārs bija tas, kas Katkovam piegā-
dāja materiālu un tā ievadīja Baltijas
rusifikāciju. Pēc Vitrama sprieduma,
Valdemārs, «vīrs ar lielāko enerģiju
un iniciatīvu», šai virzienā izlietojis
arī savu pazīšanos ar ķeizara brāli

lielkņazu Konstantīnu. Valdemārs

un pārējie jaunlatviešu vadoņi ne-

esot apzinājušies, ka viņi ir tikai šaha

figūras krievu pārtautotāju rokās.

Arīboļševiki uzskata Valdemāru par

pārkrievotāju un tādēļ, piemēram,
veltī viņam pagarucildinātāju rakstu

lielajā padomju enciklopēdijā. Pašu

latviešu starpā šai jautājumā valda

lielas domstarpības, un tā noskaidro-

šana prasa plašu pētījumu. Tie, kas

argumentē par labu tēzei, ka Valde-

mārs bija pārkrievotājs, atsaucas uz

viņa 1888. g. izdoto grāmatu krievu

valodā Mūsu jūrskolu organizācija,
kurā Valdemārs atkārtoti pasvītro,
ka viņš daudz strādājis Baltijas gu-

berņu pārkrievošanas labā. Tie, kas

aizstāv pretējo viedokli, norāda uz

Dr. A. Zandbcrga 1925. gadā izdoto

grāmatuAtmiņaspar Kr. Valdemāru,
kurā autors atstāstasavas sarunas šai

jautājumā ar Valdemāru, — pēc
Zandberga atmiņām, slavofili bija
šaha figūras Valdemāra rokās, lai iz-

«Latvieši vienādvien turēs sevi pā-
rākus par krieviem, bet padodas vā-

cietim» — lūk, tādēļ krieviskais ne-

esot bīstams, bet vāciskais gan. Vie-

dokļa aizstāvji, ka Valdemārs nebija

pārkrievotājs, arī atsaucas uz viņa
1867. g. vācu valodā sarakstīto bro-

šūru Latviešu izceļošana uzNovgoro-
du, kurā Valdemārs saka, ka viņš ir

kategoriski pret latviešu izceļošanu
uz lekškrieviju, kamēr Novgorodas
guberņas kolonija bija turpat Latvi-

jas pievārtē pie dzelzceļa no Latvijas
uz Pēterpili.

Šai polemikā par Valdemāra īsto

viedokli latviešu attieksmēs ar krie-

viem un ar vāciešiem, šķiet, zināmu

gaismu varētu nest pētījums par Val-

demāra personisko dzīvi. 1864.gadā,
tātad laikā, kad viņšPēterburgas Avī-

zēs sīvi apkaro vācu ietekmi latviešu

tautā, Valdemārs apprec Luīzi fon

Rammu— Rīgas vācu dižciltīgo ap-
rindu rakstnieci. Kā redzams, Valde-

mārs prata līdzsvarot subjektīvos un

objektīvos spriedumus.
Sīs rakstu virknes nolūks ir tēlot

latviešu tautas vēsturi uz kādas spil-

gtas personības fona attiecīgajā gad-
simtenī. Ja mūsu nolūks būtu sniegt
tikai Valdemāra biogrāfiju, mēs ne-

varētu izvairīties, neieņemot viedok-

li šai svarīgajā problēmā par Valde-

māra lomu latviešu rusifikācijā. Šo-

reiz tomēr šīs problēmas iztirzājums
nav vajadzīgs, jo latviešu tauta neti-

ka pārkrievota, bet gan pieauga savā

nacionālāspašapziņas spēkā.
Valdemāra gadsimtenī latviešu

tauta bija nostādīta situācijā, kādu

apraksta Homērs, tēlojot Odiseja

piedzīvojumus, kad tas kuģoja starp
Skillu un Haribdu. Latviešiem drau-

dēja vai nu pārvācošana, vai pārkrie-
vošana. Lūk, kādu padomu dod lat-
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viešiem Jaunais Stendere 1805. g.

Jelgavā publicētajā grāmatā Dzies-

mas, stāstu dziesmiņas, pasakas etc.:

«... dodetiesuz vācu valodas mācī-

šanu — kā citkārt prūšu tautadarīja,
kas caur to vācu tautā un visas vācu

gudrības pieņēmlga tape, — tad ir

jūs lētāki pie visām labāmatzīšanām

kļūsiet. Jūs, vidū starp vāciešiem bū-

dami, to lēti paspēsiet. Pilsētās, mui-

žās, baznīcās, skolās, krogos —visur

vācu valoda skanēt skan. Tā kā tie

vācieši visi, kas latviski runā, no jums
to valodu mācījušies. Ak, kauču šis

laiks drīz būtu nākams, ka mūsu ze-

mē viena valoda, viena tauta būtu,
kas to par savu augstāku godu tur,

prātnieki labi un klausīgi tai valdīša-

naibūt, kā tad mūsu zemes laime au-

dzin augs!»
Šo posmu Valdemārs ievietoja sa-

vu 300stāstu ievadā.

Latviešu tauta savā ceļojumā pa

vēstures jūru prata izvairīties kā no

pārkrievošanas, tā pārvācošanas, un

tā, divās ugunīs rūdīta, tā spēs sagla-
bātsavu tautisko dzīvību ari turpmā-
kos gadsimteņos un gadu tūkstošos.

Edgars Dunsdorfs

Fragmenti no grāmatas «Deviņ-
vīru spēks». — Daugava, Zviedrijā,

1956. —196.—199.,200.— 201 lpp.

SIMT GADU PĒC NĀVES...

Laiks visu nolieksavā vietā un cil-

vēku vērtē pēc viņa padarītā darba.

Tas vēstures ritumā pierādījies vai-

rākkārt, un nemaz nešaubos, ka

jaunlatviešu slavēšanas vai pelšanas
lietā būs citādi.

ŠīLatvijas atmodapietiekami labi

atsedz patiesās vērtības, atsijā grau-
dus no pelavām, notrauš sūbējumu

lietām, kas nekad nav zaudējušas

spēju spīdēt. Domāju, ka tieši tā ir

arī ar Krišjāni Valdemāru — savu-

laik vācu muižnieku nīsto un latvju
censoņu mīlēto, okupācijas ideologu
aizmirst likto un viedopētnieku sau-

lītē celto jaunlatvieti, kurš, par spīti
19. gadsimta saltajiem vējiem, spējis
nākt latviešiem līdzi, mudināt un cī-

ņās saukt vēl šodien.

Tas nekas, ka lētu sensāciju tīko-

jumos kāds uzbirdina pelnus, pieķe-
ras pie vēstures rata un mēģina to

griezt savam labumam. Valdemāra

laiks ir burinieku gadsimts, un cil-

vēks, kurš kaut nedaudz spēj iztēlo-

ties šo laiku, vispirms pats sev pajau-
tās — vai man pietiktu spēka buri-

nieka stūresratu noturēt? Noturēt,

lai kuģis vēstures vējos vismaz virs

ūdens turētos!

Tādi lieli gari kā Valdemārs savu

vēsturisko nozīmību pierāda jau dzī-

ves laikā. Kam liekulīgas kapu runas

un citi glaimi? Valdemāramtādu ne-

vajag, jo darbs un dzīve, galu galā —

atstātais mantojums runā pats par

sevi. Palūkosimies laikā un cilvēkā

saprāta acīm, palūkosimies, nevis

uzmetīsim nevērīgu skatu vēstures

personībām, kuras spēja un prata ne

vien burinieka stūresratu noturēt.

«Kas latvju tautai bija Valde-

mārs?» — šis ir visparastākais Latvi-

jas vēsturnieku jautājums. Šādi un lī-

dzīgi taujājumi skanēja ne tikai

20. un 30. gados. Tie ir arī šodien un
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bija, Valdemāram dzīvam esot. Balt-

vācu muižniecība un cara žandarmē-

rija sarakstījusi garum garos ziņoju-
muspar «lielo dumpinieku» un «ļau-
žu musinātāju», kura «centieni pa-
stāvīgi virzoties uz latviešu tautas pa-
celšanu pāri muižnieku interesēm».

(Šādas un līdzīgas domas lasāmas

krājuma «Latvijas vēstures avoti»

5. sējumā «Dokumentipar tautas at-

modas laikmetu (1856—1367)».)
Lai saprastu Valdemāra darbus

un idejas, nepieciešams nopietni un

vispusīgi izprast viņa laikmetu. Tā ir

ābeces patiesība, kas skan pat banāli,
bet kobieži aizmirstam. UnBlauma-

nis ir teicis, ka medus kāre itin bieži

kļūst par vienkāršu koka rāmi, ja
stropā iemitinājušies trani. Art «ra-

ganu medības» vēsturē atkārtojas
laiku pa laikam. Valdemāram tādas

ir bijušasart brīvajā Latvijā.
1930. gadā Alfreds Goba mēneš-

Krišjānis Valdemārs

raksta «Daugava» 7. numurāpublicē
rakstu «Divas leģendas», pirmo vel-

tot Valdemāram. Viņaprāt, Valde-

māra un laikabiedru darbības pozitī-
vais vērtējums ir liekulīgs un kā tāds

uzskatāms par melu un pompozitā-
tes paraugu. Valdemārs ir viltus «le-

ģenda», viņš noteikti jāatmasko. Cik

mūsdienīgi!
Tā paša gada «Izglītības Ministri-

jas Mēnešraksta» 11. un 12. numurā

Andrejs Vies rakstā «Ne leģenda,
bet patiesība par K. Valdemāru»

cenšas atspēkot A. Gobas spriedu-

mus, piebilzdams, ka šāda autora

«leģenda» irmūsu tautas lielāko svē-

tumu zaimošana. Protams, art tās ir

emocijas. Tiesa, A. Gobas raksts ra-

da plašāku rezonansi sabiedrībā, un

žurnāls «Latvju Grāmata» 1930. ga-
da 6. numurā publicē bibliogrāfa Jā-

ņa Misiņa priekšlasījumu (Zinību
komisijas sēdē Rīgas Latviešu bied-

rībā 1930. gada 10., 27. oktobri un

7. novembri, Latvijas bibliotēku

biedrībā un citviet) «Vecas un jau-
nas leģendas Alfrēda Gobas apgais-
mojumā» pārstāstījumu. Lūk, viena

no J. Misiņa atziņām:
«Valdemārs bija virs. Viņš bija

Latvietis, kas tik daudzstrādājis lat-

viešu labā, ka īsos vārdos nevar ne-

maz apskatīt. Viņu labi pazina art

tauta. Kad 1873.gadā «Baltijas Vēst-

nesis» vēlējās dzirdēt lasītāju domas,

kādu ģīmetni kā pielikumu dotavīzei

līdz, tad no visām pusēm ienākušas

atbildes: tam jābūt Valdemāram.Un

tāda popularitāte bija nevis tikai ap
1891. gadu, kā to iedomājas Goba,
bet gan20gadu agrāk.»

Interesanti pārlūkot, kā Valde-

māru vērtē viņa simtās gadskārtas
laikā. Edgars Šillers rakstā «Daži vil-

cieni X Valdemāra intelektuālā se-

jā» (Izglītības Ministrijas Mēneš-



raksts. —1925. —Nr. 11.) sniedz Šā-

dujaunlatvieša raksturojumu:
«īsumā formulējot Valdemāra

domu gājienus, teiksim tā: apstākļi
veido cilvēku, no turības atkarīga vi-

ņa izglītība. Tābūtu šī tēze.

Izglītība tautai rada turību, cilvē-

ka prāts un tā dabadarinaapstākļus.
Tābūtu antitēze.

Kā saskaņot ŠIS atziņas, kuras pa-
šas par sevi nebūt nav kļūdainas?
Kāda būtu domājama šo atziņu sin-

tēze: kāda trešā, «augstākā» atziņa,
kas galīgi mums noskaidrotu abu

«zemāko» atziņu varbūtību un kop-
sakaru dziļākos pamatus? Šo sintēzi

velti esam meklējuši Valdemāra rak-

stos. (..) Valdemārampiemīt tipiskas
apgaismotāju pretrunas.»

Kā redzams, «pretruna» nav tikai

šālaika modesvārds, tā nelika mierā

arī jaunlatviešus laikmetu un tautību

griežos. K. Valdemāram garīgā kul-

tūra bija augstākais mērķis, kam ma-

teriālais kalpoja tikai parpamatu un

K. Valdemārapirmā grāmata

līdzekli, lai šo augsto mērķi sasnieg-
tu. Pēc viņa domām, bez materiālās

kultūras un saimnieciskā pamata nav

sasniedzama garīgā kultūra. Kamēr

cilvēkam izmisīgi jārūpējas par to,

kur viņš ņems maizi rītdienai, viņš
nedomā par garam vajadzīgo. Tas

viss skan tik mūsdienīgi!
Tomēr — runāsim par būtisko.

Valdemāram daudzkārt pārmests
kosmopolītisms, pārlieku lielā sliek-

sme sadarboties ar krieviem un ne-

spēja savos rakstos skaidri formulēt

domas par Latvijas valstiskumu nā-

kotnē. Cilvēki arīdzan taujājuši —

vai nav par daudz prasīts no darbi-

nieka, kurš acis uz mūžu vēra jau
1891. gadā, nenodzīvojis pat septiņ-
desmit gadu? Dažādos laikos virmo-

jušas kaislības ap Valdemāratieksmi

izmantot savā un latviešu labāslavo-

filus, popularizēt krievu kultūru, iz-

glītot ne tikai Baltijas iedzīvotājus
vien.Kādēļ tik maz rakstījis latviski,

vai maz pratis? — periodikā lasīti

pat šādi jautājumi. Saprotams, ka

cilvēki vēlas uzzināt objektīvu Val-

demāradarbībasizvērtējumu. Nejau
apzināti Valdemārs pieļāva tās kļū-
das,kuras laiks spilgtināja, betar pa-
tosu arvien dziedošie pagātnes iz-

gaismotāji (valdošās politikas gau-

mē) nepieminēja.
Vispirms — par Valdemāra rak-

stu valodu. Te vispareizāk būtu uz-

klausīt viņa laikabiedrus. 1869. gadā
Maskavā ieradies Jānis Krodznieks,

kurš, atbildēdams līdzīgam jautāju-

mam,savās atmiņās raksta:

«Ar latviešu valodas palīgu Val-

demārs varēja griezties tik pie sa-

viem tautiešiem un ne tām šķirām,
kurām bija tā noteikšana. (..) Viņa
pirmais jautājums nebija vis «kas

man laba no tā atliks?», bet «vai tas

nāks latviešiem par labu?».» (««Lat-

11
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vijas Vēstneša» pielikums». —1923.

— 20.jūn.)
Kosmopolītismu Valdemāra dar-

bībāviņa kritizētāji visvairāk saskatī-

juši visas Krievijas problēmu risinā-

šanā, «neveltot visus gara un dvēse-

les spēkus Latvijai». Te izdevīgā bri-

di tiek piesaukts vispusīgais darbs

jūrniecības attīstībā un jūrskolu iz-

veidē. Valdemāra diplomātiskā
«taisnošanās» saviem oponentiem,
kuri Krievijā vēlējās redzēt tikai

vienvalodlgu — krievu apmācības
valodu jūrskolās, rakstā «Mūsu jūr-
skolu organizācija». Lai kliedētu sa-

biezējušos mākoņus virs jaunizvei-

dotajām jūrskolām un apmācības na-

cionālajā valodā, Valdemārs uzsver

arī krievu valodas mācīšanas nepie-
ciešamību, kas praktiski tālākajā dzī-

vē jūrniekiembija visnotaļ vajadzīga.
Domājams, ka te nu vismazāk varētu

pārmest — valodu zināšanas tikai

bagātina cilvēku.

Par pārkrievošanu jāpiebilst, ka

tieši senatora Manaseina revīzija un

tās rezultātu apkopošana cara galmā
iesāka pārslāviskošanu Baltijas tel-

pā. Kas tad īsti notika? 1877. gadā
cara valdība pavēlēja ieviest Baltijas
pilsētās lekškrievijas likumus. Tas

stipri satrauca vāciešus, un itin drīz

viņi sāka valdībai sūdzēties. Petīcijas
cara galmā pienāca arī no latviešiem

un citām mazākumtautībām par vā-

ciešu ļaunprātībām. Revīzija, kurai

caram bija jāsniedz izsmeļoša infor-

mācija par Baltijas stāvokli, ilga no

1882. gada maija līdz 1883. gada au-

gustam. Manaseins atzina šejienes
kārtību par neapmierinošu, ļaudis —

par krievu valodu nezinošiem un

prasīja steidzamu valdības iejaukša-
nos. Tā arī drīz vien bija —viena ie-

kārta, viena ticība, viena valoda. Vai

Valdemārs to spēja maz nojaust? Un

jāpiekrīt Egonam Līvam, kurš kādā

sarunā par šīm lietām drūmi notei-

ca — Valdemārs no diviem ļaunu-
miem izvēlējās to mazāko. Vismaz

tobrīd, pirms Manaseina revīzijas,
mazāko.

Arīdzan sadarbībā ar ietekmīgā-
kajiem slavofilu kustības darbinie-

kiem — M. Katkovu, J. Samarinu un

citiem — Valdemārs nostājās pret
vācu muižniecību, nevis par slavofilu

tieksmēm pārkrievot Baltiju. Cik lie-

lā mērā vispār tādas ir bijušas? Val-

demārs vadījās pēc tīri subjektīvas

Baltijas problēmu izpratnes, nedo-

mādams, ka visuvācisko tik varmācī-

gi pārņems slāviskais. Kad viņš reāli

redzēja cara valdības politikas pir-
mos «augļus», jau bija par vēlu. Te

tiešām vairs nelīdzēja ne Friča Brīv-

zemnieka, ne citu Valdemāra uz Lat-

viju sūtītu tautskolu inspektoru ie-

jaukšanās.

Vissarežgītāk pārmest vai—otrā-

di — aizstāvēt Valdemāru latviešu

tautas un valsts nākotnes jautājumā.
Rakstā «Par latviešu un igauņu ie-

spējām jūrniecībā» (1857) Valde-

mārs izsaka minējumu par latviešu

iespējamo saplūšanu ar lielajām tau-

tām tālā nākotnē.Savukārt tajā pašā

gadā rakstā «Par latviešu un igauņu
pievilkšanu jūrniecībai» viņš runā

par brīnišķu un stipru valsti pie jū-
ras, kuru «katru brīdi cieti satura ro-

ku un gara spēks, lai tā satriekta ne-

izzustu, visuvarenākām tautām ne-

mitēdamies uzbrūkot, kuras labi zi-

na, kādā augstā cieņā un svarā tura-

ma šī valsts». Apvainot Valdemāru

nācijas traģisma paredzēšanā nav pa-

mata, jo 20. gadsimta otrajā pusē pa-
ši itin labi redzam — tuvu, ļoti tuvu

tam esam. Un nesauksim Valdemāru

arī par gaišreģi! Paši, visvairāk jau
paši esam vainīgi, ka šodien tā dzīvo-
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K.Valdemāra "Jūras vārdnīcas" titullapa

jam.Arī Somija kādreiz gandrīz kļu-
va «vienotās un nedalāmās» n-tā re-

publika... lespējams, ka šeit būtu jā-
atgādina tik dažādi interpretējamie
Valdemāra vārdi par tautības kā

svārku uzvilkšanu: «..es tiem [latvie-
šiem — G. Š.ļ nekādā ziņā neuzvil-

ktu krievu, bet angļu svārkus.»

Tiem, kuri Valdemāram pārmet
slāvisko orientāciju, vajadzētu atce-

rēties, ka jaunlatvieši saprata mazas

tautas savrupības postošās sekas.

Kādēļ gan Valdemāram, jūrskolotā-

jiem Kristiānam Dālam un Nikola-

jam Raudsepam un viņu domubied-

riem būtu jāorganizē ekspedīcijas uz

Obas upes grlvlīci, jākontaktējas ar

zelta tirgotājiem M. Sidorovu, L Ig-
natovu— neapšaubāmi tobrīd bagā-
tākajiem Sibīrijas cilvēkiem? Šķiet,
ne jau lētas slavas vai zelta smilšu

dēļ. ŠI sadarbība ar krievu ģeogrā-

fiem un tirgotājiem daudziemlatvie-

šu jūrniekiem radīja vienreizēju ie-

spēju iepazīt pasauli, uz laiku lai-

kiem tapt ierakstītiem Ziemeļu jū-
rasceļa atklājēju sarakstā. Ne velti

Valdemārs teicis: «Drošsirdīgais lai

ir pasaules glābējs!»

Jāpiemin gan kāds maz populari-
zēts Valdemāra uzskats. Advokāts

Jānis Kreicbergs savās atmiņās rak-

sta, ka Valdemārs vienmēr aicinājis
latviešu studentus nepiedalīties ne-

kādos dumpjos, jo tie allaž prasot
daudz upuru,kurus mazā latvju tau-

ta nevarot nest. Tā esot izskaidro-

jams, ka Valdemāra laikā Maskavas

latviešu studenti samērā maz cieta

no valdības represijām studentu ne-

mieros.

Lūk, te vislabāk redzama Valde-

māra uzskatu maiņa, jo šādas domas

diezin vaiviņš popularizētu Tērbatas
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un Pēterburgas laikā, kad bija kon-

sekventi jāstājas pretī Aleksandra

Suvorova (1848—1861 Baltijas ģe-

nerālgubernators; 1861—1866 Pē-

terburgas ģenerālgubernators) aici-

nājumam rimties un neietekmēt

zemniekus Baltijas provincēs. Kam

gan jāatgādina, ka Valdemāram par

katru cenu vēlējās liegt tiesības vis-

pār apmeklēt Baltiju?
Krišjānis Valdemārs, spriežot pēc

viņa rakstiem un vēstulēm, apzinājās
savu vietu un lomu sabiedrības

krustcelēs. 1885. gada 17. martā no

Maskavas sūtītajā vēstulē Dāvim

Grlntālam viņš raksta:
>

«Mana dzīve paliek pavisam vie-

nādajau 10 gadus, mūsu 40jūrskolas
ir mans darba lauks, ik gadus mūsu

biedrība [Krievijas Ķeizariskā tirdz-

niecības flotes veicināšanas biedrī-

ba — G. Š.] izgatavo vairāk biezas

grāmatas, no kurām lielākā daļa ir

mans darbs. Mūsu biedrība dabū ik

gadus 5000rub. kroņa palīdzības, tā

kā iztikt varu un darbs ir pēc manas

gribas. Manu vietu cits nevar vēl iz-

pildīt— ar laiku varēs būtcitādi.»

A Vies apcerē par K. Valdemāru

(Latviešu literatūras vēsture. — R.,

1935) minari šāduValdemāraprāto-
jumu:

«Ai, cik jauki būtu, ja man divu

roku vietā būtu 4, 6 vai pat 8 rokas

un diena96 stundas gara! Tadvarētu

ātrāki izvest visus tūkstošus plānus.»
Nesavtība bija jaunlatviešu pa-

matiezīme. To saprata un spēja no-

vērtēt pēcnākamajos laikos, tā veido-

ja apziņu par jaunlatviešu atstātā no-

zīmīgā mantojuma iezīmēšanu tālai-

ka vēsturiskajā un Eiropas kultūras

kontekstā. Vilis Plūdons rakstā «Ve-

co «Pēterburgas Avīžu» darbinieki»

viņus izvērtē šādi:

«Ja man būtu jādod liecība, caur

ko mūsu pirmie tautiskie censoņi ie-

dvesuši vārgajam tautas organismam
dzīvību un caur ko viņi pastrādājuši
tik dižus darbus, ka vēl mūsu laiku

tautas priekšstāvji svētā godbijībā
loka ceļus šo darboņu piemiņas
priekšā, tades atbildētu:

1) viņi saprata sava laika garu, un

2) viņi mācēja uzupurēties.»
īsi un trāpīgi, tāpat kā Valdemāra

vizītkartē «Latvietis». Jā, Latvietis

bija viņa tautība, pasaules uzskats un

cīnās mērķis — viss izteikts vienā

vārdā. Nez kādēļ gan jau Tērbatas

latviešu vakaros ap Valdemāru pul-
cējās viņa vienaudži? Un pirms tam

Ēdolē — dīvainajā Baltijas jūras iz-

smelšanas biedrībā? Nemaz nerunā-

jot par Pēterburgu un Maskavu. Aiz-

vest pārdot kartupeļus, apciemot

Valdemāru, samest naudu Ainažu

jūrskolai — vai tas patiešām bija tik

ikdienišķi? Ne velti Anša Bandrevi-

ča memuāru «Atmiņas iz Maskavas

latviešu garīgās dzīves» (Rokraksts
Nacionālāsbibliotēkas Reto grāma-
tu un rokrakstu fondā) pēdējā lapā
lasāms:

«Pēc Valdemāra laikabiedru atzi-

numa un uz Brīvzemnieka ieteiku-

mu komiteja nosprieda, ka K. Val-

demārakapam nav liekams it nekāds

iežogojums, jo, dzīvs būdams, Valde-

mārs bijis visiem pieietams.»
Valdemāra atstātajā mantojumā

visiem rodamas universālas atziņas.
Jau savā grāmatiņā «300 stāsti»

(Liepāja, 1853) viņš teicis:

«Dedzīga tuvāku mīlestība, cieta

apņemšanās un nešaubīga izdarīšana

visu iespēj.»
Šobrīd Latvijas atmodai vislielā-

kās briesmas var radīt ieroči un dile-

tanti, kuri ir itin manīgi, un viņu dar-

bība tautsaimniecībā, valdībā, kultū-

ras mantojuma izvērtējumā var radīt
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neparedzamas sekas. Ja gribam Lat-

viju kā augstas kultūras valsti ievest

Eiropas kopapritē, būsim sevis un

sava darbacienīgi. Jaunlatviešu gāju-
mam daudz kā kopīga ar šodien eja-
mo ceļu. Krišjāņa Valdemāra centie-

ni vel arvien sauc prātā kādu vēlēju-
mu un reizē brīnišķu domugraudu:

«Draugi, mēs neesam tik bagāti, lai

pirktu lēti.»

Gints Šīmanis

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA

BĒRU APRAKSTS

Krišjānis Valdemārs

18 15/X125 — 18 25/XI9I

Trakajās aukās nelocītais diženais

latviešu ozols, bangojošo pasaules
jūru vārtu vērējiņš Krišjānis Valde-

mārs, latviešu kuģniecības nodibinā-

tājs, visu jūrnieku cerībiņa, visu kug-
nieku patversmes osta negaisu lai-

kos — aizmidzis, un, viņa jūrniekus

sargādama, spēcīgā roka nāves lauz-

ta, tautas dēlu pulciņa spodrākā
zvaigzne norietējusi...

Otrdien, 3. decembrī, dārgā nelai-

ķa atdzisušās miesas, četriem tautas

dēliem pavadītas, atveda no Maska-

vas uz Rīgu, lai guldītu tās zemītes

smilteni, kuras labā Vissvētākā

priekšā aizgājušais strādnieks tik

daudzcīnījies, tik daudzcietis...

Minētajā dienā no rīta dārgā ne-

laiķa draugi, cienītāji skumjām pilnu
sirdi pulcinājās Rīgas—Dinaburgas
dzelzsceļa stancijā gaidīt neaizmir-

stamā censoņa līķi. Sērubraucienam

pienākot, ļaudis jo cieši apstāja no

sēru ratiem izņemto zārku un pava-
dīja to uz Rīgas Latviešu biedrības

namu, kur, bēru dziesmām atskanot,
nolika starp skaistām puķēm.

Biedrības lielā zāle bija ļaudīm

pildīta visucauru dienulīdz pat vēlai

pusnaktei. Jau pēc kādām stundām

Kr. Valdemāra zārku sāka pušķot
viens pēc otra pateicīgās tautas un

nelaiķa darbības cienītāju košie vai-

ņagi, tā kā beidzot neaizmirstamā

tautas gādnieka zārks bija tērpts
vienos vaiņagos. To starpā atradās:

1) Maskavas latviešu un «Austru-

ma» redakcijas sudraba vaiņags;
2) Tautas modinātājam Valdemāra

tēvam — pateicīgie Mask. latv. stu-

denti (kopīgi); 3) Savam mīļotam
Valdemāra tēvam — Maskavas lat-

vieši (Birks, Pauļuks, Pētersons, Go-

biņš, Skrēģe, Krustkalns, Volts,
Veidners v.c); 4) Ot khh3h

H. ZJojiropyKOßa — X. M. Bajīb-

AeMap;5) OcHOßaTejno h Aejionpo-

H3BOAHTejiio Xp. M. BojibfleMap —

ot HMnepaTopcKoro 06mecTBa jsah

CoAeftcTßHs PyccKOMy ToproßOMy

MopexoflCTßy; 6) Xp. M.

Map— or nowrraTejifl H. H. KyMa-

HHHa; 7) He3a6BeHHOMy X. M.

BajibfleMapy — H. A.

8)Krišjānim Valdemāram, 25. Nov.

1891. g. — Pateicīgie Dinaburgas
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latvieši; 9) Krišjānim Valdemāram,
4. decembri. Dusi saldi!

Lai tas mira, kam bija vaļas,
Tev nebij' vaļas mirt;
Zelta kalni neecēti,
Zīda pļavas nenopļautas. —

Jelgavas Latviešu biedrība; 10) Jūr-

niecības tēvam Kr. Valdemāram —

Liepājas Kuģnieku un Amatnieku

biedrības; 11) Neaizmirstamajam
Kr. Valdemāram — Liepājas Latv.

Labdar. Biedrība; 12) Kr. Valdemā-

ram: Dzīvojot tautai biji palīgs jo

spēcīgs un liels, pēc nāves palīgs būsi

caur spīdošās priekšzīmes burvī-

bu — Liepājas Palīdzības biedrība;
13) Kr. Valdemāram: Dusi saldi,
dārgais tautiet — Pēterburgas Lat-

vju studenti; 14) Latviešu kuģniecī-
bas tēvam — Pēterburgas latvieši;
15) Latvju tautas censonim un lab-

darim, Krievijas tirdzniecības-jūr-
niecības nodibinātājam un lielajam
veicinātājam Kr. Valdemāram: Lai-

me sūtlj sav' dēliņu pušķot tautas

vainadziņ. Pateicīgā Valmieras bied-

rība; 16) Savam Goda Biedram

Kr. Valdemāram, dzim. 15. nov.

1825. gadā Sasmakā, mir. 25. nov.

1891.Maskavā. «Tēvijas, tautas diže-

najam strādniekam, Gaismas, man-

tas un goda gādniekam» — Rīgas
Latviešu biedrība; 17)Kr. Valdemā-

ram, latvju kuģniecības veicinātā-

jam, jūrskolu tēvam — Mangaļu jūr-
skola; 18) Kr. Valdemāram, Ainažu

jūrskolas dibinātājam un aizsargātā-
jam — Pateicīgie Ainažu jūrskolas
skolotāji un skolēni; 19) Kr. Valde-

māram,Kurzemes jūrskolu tēvam un

gādniekam — Pateicīgās Ventspils
un Enguru jūrskolas; 20) Kr. Valde-

māram— «Austra».

Bez tam vaiņagus nolika latviešu

avīžniecības reprezentanti: «Baltijas
Vēstneša», «Balss» un «Dienas La-

pas» redakcijas un Rīgas politehni-
kas latv. studenti.

Trešdien jau no rīta sāka ļaudīm
pildīties Latviešu biedrības telpas un

it īpaši zāle, kurā nelaiķis bija no-

likts. No malu malām bija ieradušies

delegāti un bērenieki pavadīt dūšīgo

sargu uz pēdējo dusas vietiņu, uz

Ģertrūdes kapsētu. Ap pulksten vie-

nu pēc pusdienas, kadbija nodziedā-

ta dziesma «Mājās, mājās steigsi-
mies», Smiltenes mācītājs K. Kun-

dziņš noturēja iesvētīšanas runu, pa-
matodamies uz apustuļa vārdiem:

«Vēl atliek svētā dusēšana Dieva

ļaudīm.» Sirsnīgā teicēja nozīmīgie
vārdi dziļi spiedās klausītāju sirdīs.

Kad pēc mācītāja runas nodziedāja
«Pie mīļā Tēva kļūšu», Rīgas Latvie-.

šu biedrības priekšnieks advokāts

Fr. Grosvalds runāja:

«Cienījamie biedri un bērinieki!

Tikai uz īsu brīdi mūsu biedrības

namā tālā ceļā uz beidzamo dusas

vietu apstājušās tā vīra izdzisušās

miesas, kura sirds līdz beidzamajam
dvašas vilcienam pukstēja jo silti

priekš mums, kura pūliņi un cenša-

nās piederēja vispirms savai tautai

un dzimteneiun kura beidzamāvēlē-

šanās bija viņu guldīt dzimtenes

smiltīs.

Tas rāda, cik mīļa, cik dārga vi-

ņam bijuse dzimtene, cik ciešas sai-

tes saistījušas dārgo nelaiķi ar viņu.
Jakam par paraugu savā darbībā de-

rēja tautas dziesmu vārdi:

«Tēvu zemesbrīvestību

Pirksim mēs ar dzīvību;
Tēvu zemes mīlestību

Mēs ar darbiemrādīsim,» —

tad tas bija nelaiķis Krišjānis Valde-

mārs. — Pēc grūtiem šķēršļiem jau
vīragados 1854.gadā Tērbatasaugst-
skolas zinību avotus sasniedzis, viņš
ar priekšzīmīgu dedzību, uzcītību un
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nopietnību tīkoja iegūt zinību vare-

nos ieročus priekš nākamiem sadzī-

ves cīniņiem, priekš spraustā mērķa
panākšanas: pacelt latviešu tautas ga-

rīgo un laicīgo stāvokli. Līdz ar to

viņš augstskolā pulcināja domubied-

rus Juri Alunānu, Biezbārdi un citus,

pirmoreiz aicināja augstskolas latvie-

šu dēlus«Latviešu vakaros». Šiemva-

kariem bija sevišķa, mūžam piemina-
ma svētība, jo viņi izaudzināja ne ti-

kai pašus dalībniekus par krietniem

vīriem, viņos modinādamisvētas jūs-
mas priekš savas tautas labklāšanas,

no kuriem dažs labs vēlākās dzīves

vētrās nelokāmi staigāja pa reiz uz-

ņemto ceļu,betarī palīdzēja pašu lat-

vju tautumodināt uz jaunu pašapzi-
nīgu dzīvi. Šeradās gars, nokura vēlā-

ko «Latviešu vakaru» dziesminieks

apzīmīgi dziedāja:
«Kaut klinšu akmins šķeltos,
Mēs mūžam droši celtos.»

Krišjānis Valdemārs augstskolā,

sevišķi ar tautas saimniecībās zinātni

nodarbodamies un latviešu laimīgo
dzīves vietu pie Baltijas jūras ievēro-

dams, jau toreiz dedzīgiem vārdiem

grieza savu tautiešu vērību uz jūru
un kuģošanu. Augstskolas mācību

nobeidzis, viņš drīz pēc tam mūsu

Krievijas galvaspilsētā stājās pie dar-

ba, savu veiklo, aso spalvu kustinā-

dams gan mātes, gan citās valodās.

Še viņam atvērās plašs jo plašs dar-

balauks un bija lemts arī piedzīvot
vienuno svarīgākiem mūsu gadusim-

teņa notikumiem — dzimtbūšanas

atcelšanu Krievijā. Šis atgadījums
nepalika bez sevišķa iespaida uz

Kr. Valdemāru, kam savas tautas

modināšana bija viens no svarīgāka-
jiem dzīves uzdevumiem. Viņš naigi
ar līdztautiešiem ķērās pie jauna lat-

viešu laikraksta izdošanas, kam savā

īsā mūžā bija necerēti, līdz tam nere-

dzēti panākumi, tā kā visa latvju tau-

ta savos centienos tika modināta un

iekustināta doties kopā, strādāt vie-

notiem spēkiem.
Iz šī gara veselās sēklas izauga

mūsu biedrība 1868. g. Viņas celša-

nos, tālāko ceļu un attīstīšanos ievē-

roja ar lielāko uzmanību, līdzjušanu
un labvēlību nel. Valdemārs, to uz-

mudinādams, pamācīdams, aizstāvē-

dams; nevienā no viņas baltām die-

nām netrūka uzmanīgā Valdemāra

tēva laimes novēlējumu ganieprieci-
nādamos, ganspēcinādamos vārdos.

Tādēļ biedrība, daudzmaznodibi-

nājusēs, nelaiķi kā pirmo latviešu vī-

ru pateicībā par viņa neapnikušiem
pūliņiem visas tautas un viņas labā

1870. g. 15. februārī iecēla par savu

goda biedri.Kādus gadus iepriekš
Valdemārs bija aizgājis dzīvot uz

Maskavu, kur viņa gaišam prātam,
censīgam garam un nepiekusdamai
enerģijai izdevās ne vien pulcināt iz-

klīdušos tautiešus, viņos iekustināt

darbīgu tēvijas mīlestību, bet arī go-

dācelt tās centienus un it sevišķi tau-

tu modināt jūrā iet. Cik pilnīgi, cik

bagātīgi un sekmīgi tas viņam izde-

vies, liecina latviešu kuģniecības uz-

plaukšana, liecina nelaiķa goda no-

saukums — «jūrniecības tēvs», ko

viņš izpelnījies no atzinīgiem jūrnie-
kiem un tautiešiem.

Šī nepiekusušā vadoņa un strād-

nieka latviešu tautas druvā, šī drošā

stūrmaņa vairs nav mūsu starpā.
Cienījamie bērinieki un biedri!

Grūti pildāmais robs visādi jāizpilda
un jāaizpilda, īpaši turpinot nelaiķa
krietnos darbus, vienprātīgi strādā-

jot viņa garā.
To solīsimies šinī nopietnā, svētā

šķiršanās brīdī, to centīsimies izdarīt

patiesībā; jaukāka pieminekļa, lielā-

kas goda parādīšanas, sirsnīgākas
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pateicības par šo nevarēsim parādīt
savam neaizmirstamam Krišjānim
Valdemāram!»

Pēc šiem vārdiem visi kopā ar mā-

cītāju nodziedāja dziesmu, pēc tam

goda sargi, latviešu studenti, kuri bija
dien' un nakti biedrības zālē pie ne-

laiķa zārka, iznesa dārgo tēvu un pa-
domadevēju no Rīgas Latviešu bied-

rības un nolika touz līķuratiem, kuri,
tad pavadīti no ļaužu pulka un garas

rindas braucējiem, pamazām devās

pa Aleksandra ielu uz Ģertrūdes ka-

piem; tur sagaidīja sēru mūzika. Kad

dārgā aizgājušā miesas bija nolaistas

kapā un mācītājs Kundziņš Dieva

vārdus runājis, vaļējam kapam tuvo-

jās advokāts A. Vēbersun runāja:
«Ko lai runāju, ko lai teicu? Kā-

dos vārdos lai tērpu tās jūtas, kas

mums, stāvot pie šā dārgā vīra kapa,
kustina prātus un aizgrābj sirdis? Kā

lai daudzinu tā vīra nopelnus, kas

bija starp saucējiem pirmais, modi-

not latviešus uz jaunu, možu dzīvi?

Kā lai aprakstu viņa nopelnus un

rūgtu piedzīvojumu mūžu? Ko lai

teicu par zaudējumu, ko sāpīgi sajūt
ne tikai latviešu, bet visas Krievijas
jūrnieki, guldinot Krišjāni Valde-

māru, savu tēvišķo gādnieku un pa-
doma devēju, dzestrajās smiltiņās?
Kādām krāsām lai zīmēju tās bēdas

un žēlabas, kuras skumdina visu lat-

viešu zemi?

«Bēdas, bēdas, lielas bēdas visās

latvju sētiņās!
Navvairs dižā bāleliņa, jūras vārtu

vērējiņ'.»
Satricināti mēs stāvam pie tādavi-

ra kapa, kas savā mūžā daudz strādā-

jis, nerimstoši centies, daudzmīlestī-

bas sējis, daudz ko panācis, bet arī

daudzcietis un dažu jauku cerību re-

dzējis izpostītu. Ne īsos vārdos spēju
zīmētun saņemt Krišjāņa Valdemāra

neapkusušo un nerimstošo darbību.

Ja visu to sakopojam, kas viņa nāves

dēļ ticis un tiks runāts un rakstīts, tad

varbūt dabūtumno viņa darbības un

viņa nopelniem cik necik skaidru bil-

di. Tāpēc lai man pietiek, ka, Rīgas
Latviešu biedrības vārdā noliekot šo

vaiņagu uz Tava kapa vietu, dārgais

aizgājēj, ka Tevim sirsnīgi pateicos,
kaTubijis starp latviešiemtosaucēju

pirmais, kas latvju tautumodinājis uz

jaunu, mundrudzīvi. Tevim pateicos,
ka esi latviešu vārdu godā cēlis; Te-

vim pateicos par visiem cilvēku mī-

lestības darbiem; Tevim pateicos, ka

Tu mums visiem bijis tēvišķs gād-
nieks un padoma devējs.Tavas atdzi-

sušās miesas guldinās tumšā zemes

klēpi, bet Tavi darbi mirdzēs saules

spožumā!»
Kadrunātājs bija nolicis uz nelai-

ķa zārku lauru vaiņagu no Rīgas
Latviešu biedrības puses, Maskavas

studentu pulciņa uzdevumā stu-

dents A. Birks atvadījās sekošiem

vārdiem:

«Mums, Maskavas latviešu stu-

dentiem, nākas grūti šķirties no Te-

vis, mūsu mīļā tēva. Tu biji mūsu

stiprais ozols, kura ēnā patversmi at-

radām, kad dzīves vētras trakoja. Kā

tēvs Tu mūs sargāji un glabāji caur

saviem bagātiem piedzīvojumiem un

derīgiem padomiem, kā tēvam stei-

dzāmies Tev atklāt savas sirdis prie-
kos un bēdās. Aizbraukušiem Mas-

kavā, mūsu pirmais gājiens bija pie
Tevis, un, Maskavu atstājot, mēs lēti

nevarējām atvadīties no sava mīļotā
Valdemāra tēva. Satriektu sirdi mēs

stāvējām ap Tavu miršanas gultu,

dziļi noskumuši mēs Tevi izvadījām
no Maskavas. Visi Maskavas studen-

ti vēlējās Tevi pavadīt līdz Tavai pē-
dīgai dusas vietai. Kad tas nebija ie-

spējams, tad, vismazākais, daži no
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mums atbrauca Tev līdz, lai kapa
malā pēdējā šķiršanās brīdī Tev visa

mūsu pulciņa vārdā izsacītum tās jū-
tas, kuras Tu mūsusirdīs dēstījis. Pa-

teicības un mīlestības jūtas liesmos

mūsukrūtīs mūžīgi priekš Tevis, mū-

su neaizmirstamā tēva. Tavs paraugs
mums vienumēr spīdēs priekš acīm,

un mūsu lielākā centība būs — iegūt
to slavu, ka mēs, Tavi audzēkņi, stai-

gājuši sava slavenā tēva pēdās!
Lai Dievs Tev piešķir vieglu du-

su!»

Otrais Maskavas students Bruņe-
nieks savā runā aizrādīja uz to, ka

viņiem, augstskolu mācekļiem, pa-
liekot dārgā tēva neiznīcīgais man-

tojums — nelaiķa darbi un dārgā
piemiņa, kas lai katram latviešu jau-
neklim iedvestu Valdemāra garu...

Norādījis uz Valdemāra milzīgajiem
nopelniem pie jūrskolu nodibināša-

nas un mūsu kuģniecības attīstības

un uzplaukšanas, Mangaļu jūrskolas
priekšnieks J. Breikšs sēri sauca ne-

laiķim pakaļ:
«Žūžat, kaucat, jūras bangas,
Raudat līdzi bāriņiem!
Gauži raudat, jūras dēli,
Velkat flagas pusmastā!»
Jelgavas Latviešu biedrības dele-

gāts, zvērināts advokāts A. Stērste,
savā runā minēja, ka dārgais nelaiķis
pieskaitāms pie tādiem vīriem, kādi

tikai pa gadasimteņiem varbūt tikai

viens pasaulē parādoties, cīnoties,

strādājot un tad pazūdot, atstādams

sevim pakaļ savus darbus, uz kuru

pamatiem vēlākās audzes uzbūvējot
sevim plašas ēkas dažādu zināšanu

valstīs; viss nelaiķa mūžs — sacīja
runātājs — aizritējis pastāvīgā darbā

vispārības labā, nezinādams, kas ir

miera un vaļas brīži. Valdemāra dar-

bība atšķiroties no pārējo latviešu

censoņu darbības sevišķi caur savu

daudzpusību un lieliskumu. Viņš

nodibinājis uz pareiziem pamatiem

jūrniecības tirdzniecību Krievijā,
gandrīz viens pats ar savu spalvu cē-

lis Krievijas jūrniecības literatūru,

radījis latviešu īstu avīžniecību, ma-

zākais, rādījis latviešu avīžniecībai,

kādai tai īstenībā vajadzētu izskatī-

ties, kādi ceļi tai būtu staigājami.
Šādus darbus var pastrādāt tikai

tāds vīrs, kas pats apzinās būt diez-

gan spēcīgs, kas cer, cer un nekad

neizsamist. Un, kaut ganValdemārs

jau ļoti daudz bijis strādājis, tad to-

mēr caur viņa necerēto nāvi izcēlies

robs, kurš laikam gan tik drīz nebū-

šot pildāms.

Liepājas kugnieku un amatniecī-

bas biedrības, kā arī Liepājas ģimnā-
zijas latviešu audzēkņu vārdā runāja
Liepājas advokāts J. Kreicbergs. Jū-

tu pilnās un dedzīgās runas saturs

šāds:

«Valdemārs bija viens no mūsu

tautas ievērojamākiem žurnālistiem

un publicistiem. Valdemāram bija

spēcīgi vārdi, jo tajos bij derīgs ko-

dols un veselīgas idejas. Ar saviem

dedzīgiem, dzīvības pilniem vārdiem

tas radīja latvju kuģniecību, uzrādī-

dams latvjiem neizsmeļamu peļņas
avotu. Savus darbus Valdemārs pa-
spēja izdarīt caur savu universālo, vi-

su apkampjošo garu, ar savu silto sir-

di, bet sevišķi — ar savu ticību. Tas

bija milzis ticībā, tāpat cerībā un

progresa pārliecībā. Ikkatram, kas

grib dabūt ievērojamas domas, izda-

rīt ievērojamus darbus, tas lai tic cil-

vēcei, nākotnei un sevim. Tam ticē-

dams, nelaiķis spēja padarīt tik

daudz darbu. Viņa mūžā bij vairāk

darbu nekā dienu. Dusi saldi, Tu

censon, kura dvēsele tik nerimstoši

dzinās pēc patiesības! Tu skatījies
vienumēr uz priekšu tāļu, tāļu — tā-
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Dusi saldi! Tavs tikumīgais un garī-

gais tēls būs spīdoša priekšzīme vi-

siem.»

Pēterburgas latviešu studentu un

vietējā Latviešu biedrībabij atsūtīju-
si par delegātu studentu J. Stoķetu,
kurš nelaiķim Pēterburgas latviešu

vārdā izsacīja pateicību un nolika no

studentu, kā arī no biedrības puses

puķu enkuri un lauru vaiņagu uz

dārgā kapa smilšu kopiņas. Savā ru-

nā Stoķets aizrādīja, ka latviešu tau-

ta salīdzināma ar mazu laiviņu jūras

straujos viļņos. Gadās nu laiviņai
krietns stūrmanis, tad tai gan ir cerī-

bas laimīgi iekļūt ostā. Šāds stūrma-

nis, kas savu tautu droši un ar praša-
nu vadījis,bijis mīļotais aizgājējs. Ar

viņa nāvi latviešu tautazaudējusi sa-

vu drošāko padoma devēju.
Rīgas politehnikas latviešu stu-

dents L. Griens, atvadīdamies no ne-

aizmirstamā censoņa, aizrādīja, ka

bargais liktenis piemeklējis latviešu

saimi, lauzdams latviešu sirmāko,

kuplāko, dižāko ozolu, kura pavēnī
no dzīves negaisiem atradis patvēru-
mu katris, kas turpu tikai griezies.
Caur Valdemāra nāvi latviešu tauta

zaudējuse savas slavas, mantas un

goda vairotāju, latviešu centīgie jau-

nekļi savu tēvu, padoma devēju un

pabalstītāju kā materiālā, tā garīgā
ziņā... Saviem daudzajiem darbiem

Rīgas politehnikas studentiem Val-

demārs kļuvis tik mīļš un dārgs, ka

viņi to ieslēguši dziļi jo dziļi savās

sirdīs... Pie dārgā nelaiķa kapa svēti

zvērēdami Valdemāra tēvu ņemt par

spīdošu priekšzīmi visos savos dar-

bos... Rīgas politehnikas latviešu

studenti sagrauztām sirdīm stāvot

pie neaizmirstamā nelaiķa kapa, no

debesīm lūgdamies spēt uzaugt Vai-

demāra tēva garā un viņa piemiņu

godinādami, uz vēsajām velēnām uz-

liekot lauru vaiņagu. Lai viegla un

salda atpūta un dusēšana būtu Tev,

nenogurušais ceļiniek, dzimtenes

smiltīs!

Ainažu, Ventspils un Enguru jūr-
skolu vārdā runāja Engures jūrsko-

lotājs, daudzinādams nelaiķi par
mūsu guberņu jūrskolu nodibinātā-

ju un latviešu attīstījušās kuģniecī-
bas radītāju, pie kam runātājs pie-
minēja, ka Kr. Valdemāram, mūsu

kuģniecībai par labu strādājot un

jūrskolas aizsargājot, pēdējā laikā

bijis grūti jo grūti jācīnās un vētras

jāpārspēj...
Arī dažas telegrammas bija pie-

sūtītas Rīgas Latviešu biedrībai, ku-

rās bija izsacītas dziļas sēras par tā

slavenā strādnieka zaudēšanu, kura

spēcīgās rokas un diženā gara rīcība

bij manāma virs zemes un virs jū-
ras...

Vakara tumsai metoties, skumdi-

nātiebērenieki grūtām jūtīm atvadī-

jās no tā vīra kapa, uz kurieni latvie-

šus allažiņ vadīs pateicības jūtis, —

no tā enerģiskā censoņa dusas vieti-

ņas, kur jaunās paaudzes atradīs ie-

spēcināšanu un jaunus spēkus tur-

pmākiem darbiem...

Salda dusa tev,

Dūšīgais jūras vārtu vērējiņ!
Tu dzīves vētrās neaizkusi,

Grūtos darbos nenoguri;
Palikdams tautai svētā atmiņā,
Neesi miris,bet dzīvosi tai mūžīgi.

Baltijas Jūrnieku Kalendārs

1892.gadam. —81.—89. Ipp.;

publikācijas autors nav norādīts

20
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LATVIEŠU TAUTAS JŪRNIECĪBA

«leslēdzieties koka mūros!» Tādu

padomu it vecos laikos deva Atēnu

grieķiem viņu izslavētie pravieši, kas

runāja caur Delfijas orākulu. Atēnu

grieķi toreiz bija ļoti izbijušies no

milzumu liela persiešu karaspēka,
kas draudēja Grieķijas patstāvību iz-

nīcināt, tamdēļ tie izlūdzās Delfijā
savu praviešu padomus, kas arvienu

tapa doti tumšos, grūti saprotamos
vārdos. Taču atēnieši drīz saprata,
ka — ieslēgties koka mū

ros — nozīmē kāpt kuģos un tādā

vīzē iekarot tautas patstāvību. Atē-

nieši tam padomam paklausīja un ta-

pa laimīgi.
«leslēdzieties koka mūros!» —

šie svarīgie vārdi tagad zīmējas ne uz

grieķiem, bet uz citu mazu, dzīvības

pilnu tautu: uz 1 a t v i c š i c m. Ne

par velti latviešu mājokle, Kurzeme

un Vidzeme, Krievijas valsts rakstos

top dēvēta par jūrmalas guberņām
jeb jūrmalas piekrastu, jo gandrīz vi-

sa Kurzeme un pus Vidzemes guļ
netāli no jūrmalas, mazāk kā simts

verstu, un tas ir tik tuvu, kadsalīdzi-

na ar lekškrievijas guberņām, kas ir

500 vai 1000 un vairāk verstu no

jūrmalas atstatu. Vēl tas jāpiemin,
ka mūsu Baltijas jūra ir no daudz

lielāka svara jūrniecības darīšanās

nekā Baltā jūra, Ledus jūra un pat
Melnā jūra, jo mūsu Baltijas jūra
stāv tuvāk visbagātākajām tautām ar

milzum lielu jūras tirdzniecību. Mū-

su Baltijas jūra atrodas pašā Eiropas
vidū,* un varam paredzēt, ka latvie-

šu tautas nākamība būs kupla un di-

žena, kad Rīteiropas, t.i., Krievijas
attīstība būs diezgan liela tikusi, jo
tad mūsu jūrmalās tirdzniecība iz-

augs brīnišķīgi liela un ieņems pilnī-

gi tādu stāvokli, kādu Holande ie-

ņem Vakareiropā. Pat Vakarāzija,

Li, Sibīrija ar Obas upi un daļa no

Vidusāzijas, sūtīs daudz no savām

precēm uz mūsu jūrmalu, jo bez jū-
ras tirdzniecības nevar un negrib iz-

tikt, tādēļ ka jūras ceļš ir tas vislētā-

kais un aizsniedz uz visām pasaules

daļām, kuras ar dzelzceļiem nevar

viss sasniegt.
Tad nu latviešu tautas liktenis

pats aicina ieslēgties koka

mūros.

Pirmos soļus tauta šinī lietā jau

spērusi. No tā laika, kad pie mums

pastāv labs skaits jūrskolu, latvieši ir

jau sev iegādājuši kādus simts kuģus
priekš tālbraukšanām, neskaitot vai-

rāk kā simts piekrastes kuģus, kas ti-

kai pa mūsu Krievijas jūrmalām
brauc. Labs skaits piekrasta kuģu
latviešiem piederēja jau agrāk, kad

latviešu jūrskolas vēl nebij un tikai

Rīgā un Liepājā atradās mazas vācu

jūrskolas (1840—1870), kur mācījās
nedaudzskolēnu (tā ap 5 un 15 katrā

skolā).
Minētos lielākos un mazākos ku-

ģos ir gandrīz visi tie kapitāli ielikti,

kas latviešu kuģniecībai bij viegli
aizsniedzami. Visi tagad latviešiem

piederīgie 100 kuģi varbūtbūs vienu

* Kad velkam uz Eiropas kartes līniju no

tālākā Eiropas zemes stūra pret ziemeļu-rī-

tiem, Karas jūru uztālāko dienvidvakara stūri

Kap St. Vincent Portugālē — un otru līniju no

tālākā ziemeļu stūra Nordkap Norvēģijā uz tā-

lāko dienvidus stūri Kap Matapan Grieķijā,
tad abas šis līnijas satiekas mūsu Baltijas jūrā
netālu noKurzemes Kolkas raga. Tad nu šinī

vietā ir EIROPAS VIDUS, EIROPAS

SIRDS. Eiropas sirds ir latviešiem it tuvu un

skubina uzjūru viņu sirdīgākos dēlus.
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miljonu vērti un visi krastu kuģi

kopā varbūt ceturto daļu no miljo-

na rubļiem. Tā ir liela nauda, kad

salīdzinām ar to, kas bij 20 gadus

atpakaļ, bet ļoti maz, kad zinām, ka

Anglijā viens pats liels tvaikonis no

6—Booo tonnu lieluma maksā tik-

pat vai arī vairāk kā visi šie piemi-
nētie latviešu 200 kuģi! Kur nu lai

nabaga latviešu tautaņem to milzu-

ma lielo kapitālu, kas viņai kuģnie-
cības lietās vajadzīgs, lai tauta reiz

var ieņemt to lepno stāvokli, ko lik-

tens tai ir nospriedis. Svešas tautas

tai jau neko nedos un arī nelienēs,

ja mūsu tauta nespēs iepelnīt lielo

slavu kā īpaši naudas lietā uzticama

un jūrniecībā veikla un saprātīga

tauta. Tad nu tautai jāgādā pašai

par sevi, kā jau arvienu mēdz būt

visās saimniecības lietās.

Mums par laimi, vēl ar lētiem

koka kuģiem labos gados tikpat
daudzun sliktos tikpat maz pelnīt
kā ar dārgiem tvaikoņiem, kuru iz-

mantošana latviešu tautai vēl nav

iespējama.
Šinī 1884. gadā ir gan grūti sku-

bināt latviešus ņemt dalību jūrnie-
cībā, jo jūrniecības lauks ir reti tik

neauglīgs bijis kā tagad. Bet jāap-

domā, ka zemkopji arī nesadzīvo

auglīgus gadus vien. Fraktēs bij
1884. gadā, visvairāk Eiropas jūrās,

pārlieku zemas, pirmāk, tādēļ ka

angļi pēdējos 3 gados pārlieku
daudz dārgus dzelzs un tērauda

tvaikoņus (kopā trīs miljonu tonnu

lielus) ir sabūvējuši, no kuriem ta-

gad labs skaits guļ bez darba, otr-

kārt, holeras slimības dēļ. Bet

fraktēs mēdz drīz laboties, kad tās

Ainažu jūrskolas memoriālais muzejs. Senā klase
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Ainažu jūrskolas memoriālais muzejs. Kuģubūvesvēstures ekspozīcija

neilgu laiku pavasari, vasarā vai ru-

deni ir zemas bijušas, kamēr zemko-

pībai arvien jācieš veselu gadu, ja
3 vai 4 mēnešus augšanas laikā uz-

nāk negaiss. Tāpēc jūras laukāarvie-

nu ir labāka peļņa. To ari neviena

tauta neliedzas — pat mūsu pilsētās
var atrast vecus un pusvecus cilvē-

kus, kas galvas krata par mūsu taga-

dējo jūrskolu lielo skaitu un par to

«aplamību», ka tagad pat kalpa dēls

var tapt par kuģa kapteini, stūrmani,

kamēr taču esot Dieva likums, ka

zemniekam, ja daudz, tad pieklājo-
ties tapt par matrozi, bet tālāk tikt

esot tikai cienīgu pilsētnieku, birģe-
ru pienākums, katrs prātīgs cilvēks

ari diezgan labi saprotot, ka tā vaja-

got būt. — Mums še, par laimi, nav

jāstrīdas ar šiem veciem prātvēde-
riem. Mums tikai jārūpējas, ka tauta

var patiesi iegādāt kuģus, bez kuriem

ne jūrskolas var zelt, ne jūrnieki var

dabūtpelnīties.
Citādi pie liela kuģu skaita jau ne-

var tapt kā ar lielu naudasspēku. Tā-

dēļ latviešu jūrniekiem pašiem

jāgriežas pie visas latviešu tautas,

tiem jāiemanto tautas uztic I-

b a. Citādi mēs nevaram sasniegt to

augsto stāvokli, ko liktens latviešu

tautai ir ierādījis.

Krišjānis Valdemārs

Austrums. — 1885. —

Nr.1.—5.—9.1pp.
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FRAGMENTI NO POĒMAS

«KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS»

111

— Kas esi tu, nekautrīgo puisi,
kas klauvē pie laika vārtiem?
— Latvietis Krišjānis Valdemārs.

— Es, laika vecis, tikai retam vārtus

veru. Manmūždien rokas aizņemtas.
Rokā kreisajā man pagājība gulst,
kaist nākamībaroka labajā. Es tavu

mūžu sveru. Ko vēlies manāsmājās?
Kam pacietīgi negaidi pēc manām

dāvanām?

— Sev lemto laiku pats paņemt gribu.
— Ko darīsi ar laiku, lemto sev?

— No sava laika tiltus dzimtenei

darināt gribu uz ziemeļiem, dienvidiem,
austrumiem, rietumiem. Lai

iziet pasaulē manas tautas

spēks ar pasaules spēku mēroties.

VI

Pēc kuģa kuģis
Liktens līniju šķeļ;
No pašu grības
Radīts šis ceļš,
Šoneru buras —

Spēka karogs tavs,
Un atpakaļceļa
Vairs nav,vairs nav.

Rauc pieri Biskajs,
Draud Gibraltārs,
Smīn dziļdziļi klintis,

Smej bangaihs ārs,
Bet enkuru ķēdes
Nesatrūks,
Unvisas ostas

Tevi ienākt lūgs.
Dziļš reiz bija miegs,
Nu nomodsdziļš,
Un acs pret apvārsni
Gaismu šķiļ.
Tavas plaukstas —ar tālumu

Piepildīts trauks,
Ikkatra jūra —

Tev uzarams lauks.
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VII

— Kas esat, nekautrīgie puiši,
kas laika vārtos laužaties, man,
laika vecim, atļaujupat neprasot?
— Latvietis Krišjānis Barons.

— Latvietis Juris Alunāns.

— Latvietis Krogzemju Mikus.

Mēs vajadzīgi
Mūsu tautaiatmodasrītā,
Tai ābelei, kuru redz ziedam,
Tai dzērvei, kuru redz krītam.

Mēs iemūrēti

Kā ķieģeļi namāvienā,
Un gadsimtus daudzus

Būs izturēt nama sienām.

Cits nepalīdzēs
Mūsu Jelgavai, Bauskai, Rīgai,
MūsuKurzemei, Vidzemei

Mēs vajadzīgi.

Vitauts Ļūdēns
Nokrājuma «UnMeži, un Meži,

un Meži». — R., Liesma, 1982.

CEĻAVĒJŠ

Mākdaudzi vēji viltus runas

pār mūsu dzimto jūru klāt,
zem saules dunas, pērkondunas
tie pūlas jūru pierunāt —

tie klusumu un vētru pārdod
un jūras zeltu vējā sēj,
bet, senos kuģu ceļus ārdot,
tie nemana,ka ceļavējš

jau atkal šupulīšos mostas

un šupuļlīkstis nesalauž,
kā balti ziedi uzzied ostas

un labiem kuģiem buras auž.

Vitauts Ļudēns
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LATVIJAS ZEMEI UN JŪRAI

Veltīts Teodora Spādes 100. dzimšanas dienai

Pavasara svētdienas rīta saule pār
Rīgas Meža kapiem. Melnais zārks

pārsegts ar mirdzoši baltu karogu,
kuram pāri sarkanbaltsarkans

krusts. Pavadītāju desmiti kārtojas
simtos, simti — tūkstošos. Ceļā uz

kapa vietu gājiens apstājas pie Pirmā

Prezidenta pieminekļa.
Puisēns lasa zārkā gulētāja pirms

daudziem gadiem sacerēto dzejoli
«Es esmu latvietis». Salūta nav, lai

gan tam pienāktos būt, jo tauta un

tās armijas nedaudzievēl dzīvi pali-
kušie viri atdod godu savam Admirā-

lim. Taču šautenes armijai atņemtas
pirms 50 gadiem, tāpat kā flotei ka-

rakuģi. Ir 1990. gada 29. aprīlis, un

dzimtajai zemei tiek atdotas Teodo-

ra Spādes mirstīgās atliekas, kuras

divdesmit gadu slēpusi Kazahijas

stepe.

Kazahijā zemes daudz, taču ari

aprakt vajadzēja daudzus, tādēļ ka-

pus raka dziļus un mirušos krāva citu

virs cita, parasti piecus vienā kapā.
Tad virsējam uzbēra plānu zemes

kārtiņu. Ziemā zeme sasala dziļi un

vārgie kaprači nespēja to uzlauzt.

Tādēļ jau rudeni nometnes vadības

norīkotais ekskavators izraka virkni

dziļu kapugrāvju. Ari tajā pašā valsts

standarta dziļumā: pieci mirušie cits

virs cita. Tā, lai pēc plaukstas biezu-

ma zemes uzbēršanas būtu līdzena

stepe. Kapulauks netika apsargāts;
lai miroņi neaizbēgtu, tiem pēc nā-

ves sargzaldāts ar durkli trīsreiz iz-

dūracauri krūtīm.

Vēlāk te ierīkoja tankodromu un

kāpurķēdes rāva ārā no zemes kau-

lus, kurus vēl nebija izvazājuši šakā-

ļi. Runā, ka poligonā guļ 80 000 no-

galināto. Citi apstrīd: 100 000. Taču

diez vai par šo nebūtisko starpību
vērts strīdēties, jo tādu kapulauku
PSRS ir tūkstoši. Kā saskaitīt upu-
rus, ja vēl nav saskaitītas kapsētas...

Teodora Spādes kaulus šeit Spas-
kā —vienā no aptuveni 12Kazahijas

lielākajām cilvēku kautuvēm — at-

rast nebūtumūsu spēkos. To arī ne-

mēģinājām, jo zinājām, ka viņš pār-
dzīvojisnometniun miris tāpat kā vi-

dusmērapadomju cilvēks — ar zinā-

mām tiesībām uz zārku un individu-

ālu kapa bedri. Gan tikai Kazahijā,
jo, viņu atbrīvojot, bez oficiālā pazi-
ņojuma par pieciem izsūtījumā pava-
dāmiem gadiem tika tēvišķīgi aizrā-

dīts: «Latvijas PSR jumsvietas nebūs

nekad—ne dzīvam, ne mirušam!»

Temirtava tulkojumā no kazahu

valodas nozīmē «Dzelzs kalns».

Dzelzs un vara rūdu te savā laikā ra-

kuši angļi vēl pēc cara piešķirtās
koncesijas. Vēlāk te darbojās vairā-

kas GULAGAfiliāles. Tagad Temir-

tava ir rūpniecības pilsēta un rajona
centrs ar bezcerīgi saindētu augsni
un atmosfēru.

TeodoraSpādes kaps atrodas Te-

mirtavas pilsētas kapsētā Nr. 2. Kap-
sēta, daļēji aizņem bijušo ieslodzīto

kapulauku — Kazahijā grūti atrast

zemi, kur negulētu noslepkavoto
kauli. 1970.gadā,kad no dzīves šķīrās
bijušais Latvijas Kara flotes admirā-

lis, šajā vietā jau bija «privāti» kapi,
daži pat piecstūrainām zvaigznēm iz-

rotāti. (Varbūt tur atpūšas kādreizē-
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jie nometņu priekšnieki?) Mazajam
zemes gabaliņam apkārt augsta me-

tāla režģu sēta kā simboliskas restes;

tādas gan te visiem apbedījumiem.
Piemineklis — no metāla plāksnēm
sametināta piramīda —nesen atsvai-

dzinātsarbiezu alumīnija krāsas kār-

tu. «Bleķaobeliska» galāpareizticīgo
krusts. No piemineklim piestiprinātā
portreta uz mums ar ironisku ziņkāri
noraugās vecāks ūsains kungs ar lat-

visku prievīti kaklasaites vietā. Ap
kapu daži sabrūnējuši stepes pērnās
zāles kušķi —Kazahijā kapu apzaļu-
mošanair grūti realizējama greznība,
jo ziemu te viss izsalst, bet vasarā iz-

deg. TurklātTemirtavasgaiss ātri no-

kauj ne tikai cilvēkus, bet arī augus.
Šejienes apstākļiem Admirāļa kaps
gandrīz vai ideālāstāvokli; par to —

kā arī par daudz ko citu — paldies

Kornēlijai (par viņu vēl būs runa tā-

lāk).
Braucienam uz Kazahiju gatavo-

jāmies ar bažām. lemeslu tām bija
daudz, sākot ar varbūt vēl neatkusu-

šo zemiun beidzot ar padomju «apa-

rātnieku» iespējamo nelabvēlību

pret mūsu pasākumu. Bez dažādām

izziņām, pieprasījumiem, oficiālu ie-

stāžu lūgumiem un trim T. Spādes
radiniekiem mums līdzi ir divi juristi
un

...
20 pudeļu Latvijas šņabja, kas

paredzētas eventuālo kapraču labvē-

lības iegūšanai.
Temirtavas pilsētas izpildkomite-

jas priekšsēdētājs Muhamedžanovs

ir gados pajauns kazahs, arī amatāti-

kai dažus mēnešus. Mums par izbrī-

nu, viņā nav nekā no tik pazīstamā

padomju vadošādarbinieka. Viņš ne-

zvana pa telefonu ne uz Maskavu, ne

Pirmās apbedījumavietas kopskats (un admirāļa portrets obeliskā) Temirtavas kapsētā Nr. 2

(1990. gadaaprīlī)
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Darba grupa pie atvērtākapa. No kreisās: M. Puķītis, M. Bisters, D. Bērtulis,
Z. Spāde, U. Kalmanis, A. Pope

Alma-Atu, lai pajautātu, ko darīt.

Viņš apzvana savus padotos un ap-
tuveni pusstundas laikā atrisina gan-

drīzvaivisas mūsuekspedīcijas prob-
lēmas. Kamaltins Muhamedžanovs,

kazahs...

Svētdien, 1990.gada 22. aprīli,rīta
saule iespīd TeodoraSpādes atrakta-

jā kapā. Asu izjūtu cienītājiem varam

paziņot, ka zārks izrādījās pilnīgi ve-

sels un to nācās uzlauzt. Zārku pirms
20 gadiem no labiem lapegles dēļiem
«pēc mēra» likusi darināt Kornēlija,

jo standarta zārciņš augumā lielajam
latvietim izrādījies par mazu.

Kādēļ mēs traucējam mirušā mie-

ru, un kas mums devis tiesības to da-

rīt?! Visvienkāršāk, protams, būtu

atsaukties uz Admirāļa pēdējo gri-
bu. Taču mums nav drošu pierādīju-

mu,ka viņš tādu vēlēšanos—tikt ap-
bedītam Latvijā — izteicis. Vēl vai-

rāk: piecdesmito un sešdesmito gadu

Rīga, kādu T. Spāde to redzēja dažos

īsajos apmeklējumos, esot viņam sa-

gādājusi vilšanosun sarūgtinājumu.



29

Admirāļa pīšļu pārvešana uz Lat-

viju vajadzīga latviešu tautai. No sen-

seniem laikiemļaudiscentušies savus

mirušos apbedīt dzimtajā puse. Šis

rūpes bijušas un ir daļa no tautas paš-
apliecināšanās, no nacionālās pašap-

ziņas. Pašapziņas, kuras mums —ari

vēl šobrīd —bieži ir parmaz.

Uz tukšā kapa uzstādām no Latvi-

jas atvesto metāla piemiņas zīmi ar

uzrakstu krievu valodā, kas vēsta par
šeit 20 gadu gulējušo Latvijas Kara

flotes admirāli. Divdesmit četras

stundasvēlākTeodoraSpādes mirstī-

gāsatliekas augstu virs saules apspī-
dētāsmākoņu jūras lido uz dzimtenes

pusi. UzRīgu...
...

Kanālmalā uz soliņa sēž pavecs
virs. Visa viņa uzmanība piesaistīta
Brīvības piemineklim. Brīžiem vi-

ņam šķiet, ka pie monumentagoda-
sardzēstāv Latvijas Armijas karavīri,
bet apkārt skan latviešu valoda. Pats

viņš tērpts ar zeltu izrotātā mundierī,

pie krūtīm mirdz Francijas Goda le-

ģiona,Zviedrijas Vāzasun daudziciti

ordeni.

Sveša valoda atsauc viņu īstenībā.

Bijušās Rīgas vairs nav. Vecais vīrs

ceļas un aiziet stacijas virzienā. Vie-

nā rokā viņam lēta, noplukuši soma,
otrā — masīvs, dārgs spieķis. Ir

1960. gada augusts, un Temirtavas

infekcijas slimnīcas grāmatvedis Te-

odors Spāde dodas atpakaļ uz Kaza-

hiju pēc divu nedēļu atvaļinājuma
pavadīšanas Ventspili un Rīgā.

Slimnīcā viņu sagaida ierastā māj-
vieta — sešus kvadrātmetrus lielā is-

tabiņa, bijušais morgs. Tagad tā pār-
vērsta par slimnīcas grāmatveža die-

nesta dzīvokli. Aiz vienīgā loga put-
nu barotava, uz palodzes kaktusi. Uz

mazā galdiņa jaunieša fotogrāfija
paštaisītā rāmīti. Dēls, kuruT. Spāde
nekad nav redzējis.

Tajā 1941. gada 14. jūnija nakti,
kad pie Lāčplēša ielas 13. nama

5. dzīvokļa dursim atskanēja nepa-
cietīgi klauvējieni, Spādes sievu Mai-

ju nezināmu iemeslu dēļ neaizveda.

Pēc divdesmit minūtēm bruņoti viri

izveda pa durvīm T. Spādi vienu pa-
šu, ar mazu, lielā lakatā šķērseniski
iesietusainīti rokā. Brauciens kravas

mašīnas kastē cauri naksnīgajai, iz-

misuma brēcienu un klusu vaidu pil-
najai Rīgai. Vairāku dienu neziņa
noslēgtā lopu vagonā Torņakalna un

Šķirotavas stacijā.

Bijušo admirāli aizveda uz Sibīri-

ju kā tautas ienaidnieku — kopā ar

sirmgalvjiem, sievietēm, zīdaiņiem
un citiem nākotnes laimības valstij
bīstamajiem «elementiem». Pēc die-

nesta pakāpes un amata Spādem va-

Pirmā apbedījumavietā uzstādīta metālkalēja
Jāņa Martinsona darinātā piemiņas zīme



30

T. SpādeTērvetes pamatskolasskolotāju unskolēnu vidū 1938. gadamaijā. Korporācija
"Tervetia" dāvina skolai karogu

jadzēja jau būt nomocītamčekas pa-

grabā vai zināmajā Baltezera vasar-

nīcā vai arī gaidīt uz nošaušanuCen-

trālcietumā.

Latvijas Padomju Sociālistiskās

Republikas iekšlietu tautaskomisāra

vietnieksbiedrs Šustins mīlēja rakstīt

rezolūcijas ar mīkstu krāszīmuli —

zilu vai sarkanu. Tāds rakstāmais ie-

taupījaviņadārgo laiku, jo darbabija
daudz. Arī uz T. Spādes apsūdzības
raksta un aresta ordera bija Šustina

paraksts. Ar sarkanu zīmuli, turklāt

jau no 1941.gada aprīļa. Kādēļ vēl jū-
nijā admirālis nebija apcietināts un

viņu «tikai» deportēja, pagaidām pa-
liek nezināms.

Teodors Spāde nācis pasaulē
1891. gada 6. martā Vindavā — vēju
pilsētā, kura tikai vēlāk ieguva savu

latvisko nosaukumu. Tēvs Juris jau-

nībā bijis Vārves muižas kučieris,
māte Anna kalpojusi Leču muižā.

Drīz pēc apprecēšanās vecāki pārcē-
lušies uz Vindavu — Ventspili, kur

tēvs pievērsies piekrastes kuģniecī-
bai. Drīz viņš nopircis nelielu vien-

stāva koka mājiņu Meža un Jūras ie-

lasstūrī,kas kļuvusi par pirmā latvie-

šu admirāļa dzimto māju.
Teodorapirmā iepazīšanās ar jūru

notiek uz tēvam piederošajiem nelie-

lajiem buriniekiem. Kuģniecības ra-

dītā ģimenes turība atļauj zēnam ie-

gūt izglītību Vidzemes guberņas gal-

vaspilsētā Rīgā. Astoņpadsmit gadu
vecumā viņšbeidzreālskolu un uzsāk

studijas Rīgas Politehniskajā institū-

tā. Enciklopēdijas vēsta,ka 1913. ga-

dā T. Spāde, vēl students būdams,

piedalījies ekspedīcijā uz Sibīrijas
upēm pa Ziemeļu Ledus okeānu. Tā
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kā viņšstudēar jūrune visaisaistītajā
Mehānikas fakultātē, jāpieņem, ka

šim pasākumam bijis kāds sakars ar

tēvabrāļa Kārļa darbību impērijas
ziemeļos — K. Spādem pieder «tir-

dzniecības nams» Arhangeļskā.
Ari Teodora vecākais brālis, tāl-

braucējs kapteinis, ir vārdā Kārlis.

Bez agri mirušā brālīša Paula Jāņa
un AnnasSpādes ģimenē vēl ir meita

Marta, kas pēc apprecēšanās iegūst
uzvārduFeils.

Pāris mēnešu pēc tam, kad T. Spā-
de ar izcilnieka zelta krūšu nozīmi

absolvējis Rīgas Politehnisko institū-

tu,sākas pasaules karš (toreiz vēl bez

numura «pirmais»). Vai Spāde iestā-

jas armijā brīvprātīgi vai ari tiek ie-

saukts, dažādu avotu informācija ir

atšķirīga. Jaunais kurzemnieks ar

augstskolas izglītību tiek nozīmēts

Kara flotē un komandēts uz prapor-
ščiku skolu Pēterburgā. Kara laika

apmācības kurss augstskolu beiguša-
jiem ir īss, un jau 1914. gada beigās
T. Spāde tiekieskaitīts Baltijas jūras
flotē.

Tomērviņa flotes virsnieka gaitas

pasaules karā un daļēji ari turpmā-
kie notikumi saistīti ar Melno jūru,

Šī notikuma piemiņaiadmirālis stāda skolas parkā ozoliņu
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uz kurieni to pārceļ 1915. gadā.
Mičmaņa dienesta pakāpē viņš uz-

kāpj uz līnijkuga «Ivan Zlatoust* un

drīz piedalās jūras kaujā ar vācu

kreiseri «Goeben». Vēlāk T. Spāde
ņem dalību cīņās, būdams torpēdku-
ģu «Svirepij» un «Stremiteļnij» ko-

mandieris.

T. Spāde paliek uzticīgs Krievijas

impērijai dotajam zvērestam un pēc
Oktobra apvērsuma cīnās pret neli-

kumīgajiem varas uzurpatoriem —

boļševikiem. Viņš ir torpēdkuteru

nodaļas komandieris neatkarīgās

Gruzijas Kara flotē, tad ģenerāļa
Deņikina valdības sakaru virsnieks

un Sevastopoles komandants.

Dažus mēnešus T. Spāde pavada

gūstā Turcijā, no kurienes ari atgrie-
žas Latvijā. Reizē ar vinu brauc Na-

dežda Spāde, dzimusi Švelidze. Tre-

šajā kara gadā jaunais cara flotes ofi-

cieris Batumi pilsētā ir sastapis
skaisto gruzīnu muižnieci. Mīlestība

no pirmā skata. Laulību ceremonija
notiek 1917. gada maijā Batumi. le-

spējams, ka ar to saistīta T. Spādes

pāreja pareizticībā — vēlākos gados

viņš" dažādās anketās atzinis sevi par
piederīgu šai konfesijai.

Spāde ar kundzi ierodas Latvijā
1920. gada decembri. Brīvības cīņas
jau izcīnītas, tikko noslēgts miera lī-

gums ar Padomju Krieviju. Militāra-

jāmvajadzībāmkonfiscētie upju tvai-

konīši tiek atdoti to īpašniekiem, ka-

ra jūrniekus lielākoties demobilizē.

LatvijaiKara eskadras tobrīd nav,tās

nākošais flagmaņkuģis vēl atrodas

remontāDaugavgrīvā. Bijušais Krie-

vijas un Gruzijas kara flotes vir-

snieks, divu Sv. Annas ordeņu un

Sv. Staņislava ordeņa kavalieris pie-
vēršas privātai saimnieciskai darbī-

K. Ulmanis un jūraskapteinis T. Spāde (1. rindā), ģenerālisK. Berķis un adjutants pulkvedis
R. Osis (2. rindā), ģenerālisM. Hartmanis (3. rindā)
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T. Spāde apstaigā kara jūrniekuierindu

bai — kuģniecībai. Kopā ar vecāko

brāli Kārli un citiem interesentiem

viņš Ventspili piedalās kuģniecības
sabiedrības «Ausma» dibināšanā.

Viņš ir nelielā motorburinieka «Li-

na» līdzīpašnieks; kuģītis nogrimst
1923.gada vasarā pie Akmeņraga.

Latvijas Kara eskadra nomināli

tiek dibināta 1921. gada 12. jūnijā,
kad ierindāstājas tās pirmais karaku-

ģis un vēlākais flagmanis «Virsaitis»

(bijušais vācu minu licējs «Af—6B»).
Pēc tam Latvijas Saeima pieņem li-

kumu par divu jaunu traleru un divu

zemūdeņu pasūtīšanu Francijā.
Šim flotiles papildinājumam drīz

jāierodas Latvijā,kad TeodorsSpāde
1926. gada rudenī pieņem uzaicinā-

jumu iestāties Latvijas Armijā res-

pektīvi tās Kara eskadrā. Sākas viņa
dzīves otrs, visspožākais cēliens. Ar

kapteiņa dienesta pakāpi T. Spāde
tiek nozīmēts par Jūras novērošanas

dienesta priekšnieku.

1927. gada pavasari Latvijā iero-

das Nantēun Havrābūvētās zemūde-

nes «Ronis» un «Spīdola», kā ari tra-

leri«Imanta»un «Viesturs». T. Spāde
visai drīzsaņem norīkojumu uz Fran-

cijas Jūras kara akadēmiju Parīzē.

Viņam jākļūst par pirmo akadēmiski

izglītoto Latvijas Kara flotes virsnie-

ku. Navzināms, cik tālu par savu pa-
redzamo dienesta karjeru informēts

pats Spāde. Katrā gadījumā skaidrs,

ka armijas vadībagatavo viņu ļoti at-

bildīgam postenim...
Kara eskadras komandieris* ir

grāfs Arhibalds Keizerlings (1882—

1951), ievērojamas vācbaltu dzimtas

pārstāvis. Viņš ir pirmais, kas iegūst
admirāļa dienesta pakāpi Latvijas
Republikā. A. Keizerlinga karavīra

gaitu saraksts ir plašs, sākot ar Cusi-

mas kauju un beidzot ar virsnieka

posteni Landesvērā, kura laikā kāds

gadījums viņu gandrīz noved kon-

fliktā ar jauno Latviju. Taču tiesa
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Keizerlingu attaisno, un jau no

1920. gada viņš ir dažādos amatos,

kas saistīti ar flotes izmantošanu mi-

litāriem mērķiem. Admirāļa pakāpi

viņam piešķir 1927.gadā.
1928. gada 1. decembri T. Spāde

absolvē Francijas Jūras kara akadē-

miju un saņem ģenerālštāba virsnie-

ka diplomu. Nākošajā gadā, pēc

prakses Francijas un Zviedrijas kara

flotē, viņš tiek paaugstināts par ko-

mandkapteini un iecelts par eskad-

ras flagmaņa «Virsaitis» komandieri.

1931. gada jūnijā Liepājā notiek pla-
šas Latvijas Kara eskadras 10 gadu

jubilejas svinības, kurās piedalās
Lielbritānijas, Francijas, Vācijas,
Zviedrijas, Polijas, Somijas un

Igaunijas karakuģi. (PSRS nav uzai-

cināta un izsaka savu neapmierinātī-
bu «pa diplomātiskiem kanāliem».)
Jubileju ar savu vērienu un lielo da-

lībvalstu skaitu var uzskatīt par visu

laiku plašāko starptautisko sarīkoju-
mu Latvijas teritorijā. Starptautiski
tā ir vienreizēji nozīmīga, jo pirmo
reizi pēc kara kādā citā valsti oficiāli

un draudzīgi tiekas nesenie ienaid-

nieki: angļi un franči ar vāciešiem.

Arī bijušais Krievijas oficieris admi-

rālis A Keizerlings var sarokoties ar

saviem tautiešiem un reizē pretinie-
kiem pasaules karā Baltijas jūrā —

vācu augstākajiem jūras virsniekiem.

Ar saviem plašajiem starptautiska-
jiem sakariem un valodu zināšanām

viņš ir neapšaubāma jubilejas svinī-

bu dvēsele.

Pēc svētkiem eskadra — ari Kei-

zerlings un Spāde—dodas uzapmā-
cībāmjūrā unatrodas pieMonzunda,
kad Rīgas radiofons pārraida pazi-
ņojumu par Arhibalda Keizerlinga
aiziešanu pensijā. Admirālissavā ra-

diogrammāprotestē, taču neko nepa-
nāk — viņš tiek atstādināts. Formā-

lais iegansts ir kāds kontrabandasda-

rījums, taču daudziem skaidrs, ka

vainīga Keizerlinga izcelsme un

Landesvēra laiki. Nav ari nolie-

dzams, ka līdzšinējais eskadras ko-

mandierisbija sapulcinājis apsevi ļo-
ti daudz vācu cilmes virsnieku.

AKeizerlinga atstādināšanā lielalo-

ma bija arī viņa konfliktam ar Saei-

mas priekšsēdētāju sociāldemokrātu

PauluKalniņu,kurš tobrīdaizvietoja
prombūtnē esošo valsts prezidentu.

1931. gada 19. septembri par Lat-

vijas Armijas Kara eskadras koman-

dieri tiek iecelts TeodorsSpāde. Ta-

ču viņš līdz ar toautomātiski nekļūst

paradmirāli, bet joprojām paliek ko-

mandkapteiņa dienestapakāpē. Līdz

admirāļa mundierim vēl jāiegūst jū-
ras kapteiņa pakāpe—augstākā Lat-

vijasArmijā pirms admirāļa.
Pieredzes un izglītības ziņā

T. Spāde ir A Keizerlinga cienīgs

pēctecis. Arī valoduprasmē viņš ne-

atpaliek — brīvi runā krievu, vācu,

franču un angļu valodā.

Latvijas Kara eskadrai (kuru
1938.gadā pārdēvē parKara floti)bi-

ja niecīga militāra nozīme, sevišķi
starp tādāmhaizivīm kā PSRSun Vā-

cija. Vienīgais reālais spēks bija abas

zemūdenes.Latvijai karakuģi bija va-

jadzīgigalvenokārt valsts starptautis-
kā prestiža veidošanāun nostiprinā-
šanā, un šajā ziņā tā spēlēja ļoti lielu

un veiksmīgu lomu. Ikgadējās flotes

vizītes ārzemēs un biežās ārvalstu

kaujas kuģu pretvizītes Latvijā sek-

mēja jaunās suverēnās valsts starp-
tautiskos kontaktus un citu zemju
pilsoņu iepazīšanos ar tās tautu.Flo-

tes vienību ideālais stāvoklis, kara

jūrnieku stāja un uzvedībabieži tika

atzīmētaārzemju presē.
Vizītes organizēja diplomāti, taču

to panākumi visnotaļ bija atkarīgi no
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Godasardze pieadmirāļa Šķirsta Rīgas Meža kapu kapličā (1990. gada 29. aprīlis)

flotes komandiera. T. Spāde spīdoši
reprezentēja Latvijas Republiku.

Sports, mūzika, dzeja —flotes ko-

mandiera brīvā laika aizraušanās.

Starp sporta veidiem viņa iemīļotā-
ko, burāšanu, gandiezvaivar pieskai-
tīt tīriem vaļaspriekiem, jo flotes ko-

mandieris tajā neapšaubāmi saskatī-

jis vienu no kara jūrnieku profesi-
onālā rūdījuma līdzekļiem. Tā vien

šķiet, ka T. Spāde dažu sev padoto
virsnieku ar varu iesēdinājis jahtā.

Aizraušanās ar sportu viņam nāk

līdzi no jaunības. 1912. gadā viņš ir

viens no jaunatnes sporta pulciņa di-

binātājiem, īsi pirms I pasaules kara

T. Spāde — students un Rīgas futbo-

la ligas sekretārs — redzams futbola

laukumā ar svilpi mutē.

Zēģelēšanas sportam Teodors ko-

pā ar brāli Kārli pievēršas tikai neat-

karīgās Latvijas laikā. 1924. gadā viņi
ir Latvijas Jahtklubadibinātāju skai-

tā; T. Spāde vēlāk ir ŠI kluba komo-

dors. No daudzajiem flotes koman-

diera «sportiskajiem» sabiedriska-

jiemamatiembūtu jāatzīmē Latvijas
Olimpiskās komitejas locekļa un

Sporta disciplīnas kolēģijas priekšsē-

dētāja tituli. Teodors Spāde ir laik-

raksta «Sporta Pasaule» atbildīgais
redaktors no 1936.gada līdz tambrī-

dim, kad avīzi pārdēvē par «Sarkano

Sportu».
T. Spāde ir studentukorporācijas

«Tervetia» goda filistrs. (Korporāci-
jas devīze: «Visu par Latviju»; tās sa-

stāvā galvenokārt bija Latvijas Ar-

mijas augstākie virsnieki, no kuriem

tikai nedaudzipaglābās emigrācijā.)
1937.gada augustā mirst Nadežda

Spāde, viņu apbedī Rīgas Pokrova

kapos (piemineklis saglabājies). Pēc-

nācēju šai laulībā nav.

Otro reizi T. Spāde apprecas
1940. gada martā, kad Latvijas ostās
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jau skanpadomjukara jūrniekubala-

laikas un garmoškas. Par viņa sievu

kļūst Rīgas zobārste Maija Pēterso-

ne.l94o. gadā tiek iznicināta neatka-

rīgāLatvijas Valsts. 24. jūlijāLiepājā
notiek Kara flotes kapitulācija, sar-

kanbaltsarkani krustotos baltos ka-

rogus nomainasarkanie. T. Spāde šis

pazemojošās ceremonijas laikā atro-

das Liepājā, taču ne uz «Virsaiša»

klāja, bet krastā.

T. Spāde nebija politiķis, bet gan

Latvijas valdībai uzticīgs karavīrs.

Diktators K. Ulmanis nolēmanepre-
toties PSRS aneksijai un atdoties

varmāku žēlastībai. Un šeitadmirālis

T. Spāde pirmo (un pēdējo) reizi at-

ļaujas iebilst patvaldniekam Ulma-

nim: viņš ir par bruņotu pretestību

agresoram. Diemžēl «veselais sa-

prāts» toreiz uzvarēja... Neizmantota

palika ari reālāiespēja Latvijas valdī-

bai bēgt uz ārzemēm ar Liepājas ostā

gaidošo zemūdeni «Ronis», lai turpi-

nātu darbību emigrācijā. Latviešus

vajadzēja spīdzināt 50gadu, lai tieie-

mācītoscelt barikādes...

1940. gada 17. septembri izdarīts

pēdējais ieraksts T. Spādes dienesta

gaitu lietās. Tas skan: «Pārskaitīts

Sarkankarogotās Baltijas flotes Lie-

pājas kara jūras bāzes rīcībā un svīt-

rots noLatvijas Tautasarmijas kara-

vīru sarakstiem.» leraksts ir tīri mas-

kējošs, joPadomju Armijai T. Spāde
nav pieņemams un viņu atbrīvo «kā

nevajadzīgu».
VienaTeodoraSpādes «personis-

kā lieta» nu ir noslēgta, bet pa to lai-

ku radītaotra—vairs ne latviešu, bet

krievu valodā, nevis ar Latvijas Re-

publikas, bet gan PSRS un LPSR ie-

rēdņu parakstītiem dokumentiem.

Biedrs Sustins un citi biedri—Pusga-
duT. Spādem atļauts strādāt par na-

mu pārvaldnieku Rīgas Kirova rajo-
nā. Unklāt Baigā gada kulminācijas
punkts —nakts no 13. uz 14. jūniju.

Uz atdusas vietu dzimtenes smiltājā šķirstu aradmirāļa pīšļiem nes topošie latviešu jūrnieki—

Jūras akadēmijasstudenti. Ceremonijuvada Mag. Theol. Juris Rubenis
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Divus gadus izsūtījumā Tomskas

apgabala Parabeļas ciemā T. Spāde
vēlāk vērtējis kā puslīdz ciešamus,
katrā gadījumā kā labākos no sava

turpmākā sāpju ceļa. Arī te cilvēki

mirst no bada, aukstuma un slimī-

bām, taču ne visi: tikai bērni un sirm-

galvji...
Pirmo gadu nesenais admirālis

strādā mežizstrādes darbos, tad viņu
norīko par vietējās maizes ceptuves
vadītāju. TačuNovikaun Šustina ko-

lēģi sāk labot 1940.gada kļūdas, res-

pektīvi, vilcināšanos ar arestu, un,

lūk, maizes klaipā ir iecepta žurka,

un 1943.gada 14. decembriT. Spādi
par «noziedzīgu paviršību» notiesā

uz divarpus gadiem labošanas darbu

nometnē.Tas nu PSRS justīcijas mē-

rogiem tāds nieks vien ir, tādēļ dažus

mēnešus vēlāk Spādem «pieliek» vēl

10 gadu nometnēs. Formulējums:

par pretpadomju aģitāciju iepriekšē-
jā soda izciešanas laikā.

No T. Spādes ieslodzījuma vietām

šobrīd drošivaram nosaukt tikai trīs:

Ekibastuza, Džezkaz-

gana; pēdējās divas ir Kazahijā.
1953.gada 14. decembrīviņu atbrīvo

bez tiesībām atgriezties uz dzīvi Lat-

vijā. Pieticīgu darbu ar vēl pieticīgā-
ku dzīvokli izdodas atrast Temirta-

vas pilsētas infekcijas slimnīcā. Šī
T. Spādes pēc ieslodzījuma pirmā
darbavieta kļūst ari par pēdējo. At-

cerēsimies, ka, darbu slimnīcā uzsā-

kot, viņam jau ir 63 gadi.
Nelielajā slimnīcas kolektīvā Te-

odors Jurjevičs drīz kļūst par sabied-

rības dvēseliar lielu autoritāti. Un ne

jau tāpēc, ka galvenajam grāmatve-
dim šeit jāveic ari noliktavas pārziņa
un saimniecības vadītāja pienākumi.
Vispusīgas un neparasti plašas zinā-

šanas, precizitāte, taisnīgums kopā ar

humora izjūtu un sabiedrisku rakstu-

ru — lūk, T. Spādes popularitātes ie-

mesli.

Toun vēl daudz ko citu mēs uzzi-

nājām Kornēlijas Nikolajevas dzī-

voklī Temirtavā 1990. gada aprīli.
Krievijas vāciete, kas, karam sāko-

ties,no Tbilisi izsūtīta uz Vidusāziju.
Daudzpārcietis cilvēks, kas pratis sa-

glabāt garamožumuun enerģiju. Un

mūsu ekspedīcijas labaiseņģelis...
Kornēlija jau strādājusi Temirta-

vas slimnīcā par saimniecības māsu,

kad tur 1954. gadā ieradies T. Spāde
un kļuvis par viņas priekšnieku un vi-

sai drīz ari draugu. Tā bija viņa, kas

palīdzēja slimnīcas morga kambarīti

pārvērst par grāmatveža dzīvokli (sā-
kumā ganarbetonagrīdu). Tābija vi-

ņa, kas Kazahijas bargajā ziemā prata
sarūpēt Spādembaltu rožu pušķi, ko

pasniegt viesko neērtāno Latvijas at-

braukušajai vijolniecei Lidai Rube-

nei. Un tā bija viņa, kas pasūtīja ad-

mirāļa augumam piemērotuzārku un

prata saglabāt kapa vietu 20 gadu. Jā-

piebilst arī, ka Nikolajevas kundze

diezgan ilgi pretojās mūsu nodomam

pārvest T. Spādes pīšļus uzLatviju—
lainetraucētumirušāmieru.

Tačušie iebildumibija tad, kad vēl

tikai apmainījāmies vēstulēm. Kad

sēdējām Kornēlijas dzīvokli un ēdām

neparasti garšīgo kompotu, viņa jau
bija «mūsējā». No Kornēlijas stās-

tiemveidojās Spādes tēls pēcatbrīvo-

šanas. Uzzinājām arī, ka viņš vieso-

jies piemirušās sievas Nadeždasradi-

niekiem Gruzijā, no kurienes atvedis

grezno spieķi; to pašu, kas vēlāk

klaudzēja pie Brīvības pieminekļa

(un tagad atkal atrodas Rīgā).
Mēs, astoņi vīri, redzam Kornēliju

pirmo reizi. Devītā ir viņas paziņa jau
no 1970.gada. TāirAmaldaskundze,

admirāļa māsasdēla meita. Pie viņas
apmetās T. Spāde savās Rīgas vizītēs.
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Slimnīcas ēka Temirtavā. Šajā ēkā strādāja un mira T. Spāde
(1990. gadaaprīļa uzņēmums)

Viņa aizlidoja uz Kazahiju, lai būtu

klāt admirāļa pēdējos brīžos un bē-

rēs. Viņa gandrīz 20 gadu bija vienī-

gais cilvēks Latvijā,kurš precīzi zinā-

ja, kur palicis TeodorsSpāde. Amal-

daklusēja, taču glabāja viņa ieslodzī-

jumā un trimdāsarakstītos dzejoļus.
Taču pats pirmais, kas padeva zi-

ņu, ka T. Spāde pēc ieslodzījuma vēl

manīts Rīgā, bija Ojārs Ozoliņš.
Viņš bija vienā no Džezkazganas no-

metnēm kopā aradmirāli un palīdzē-
ja mums veidot Spādes tēlu GULA-

GĀ— uz dzīvības un nāves robežas.

Izrādījās, ka arī vergu nometnē viņš
bijis autoritāte.

Komponiste Lūcija Garūta nomi-

ra 1977. gadā. Komponiste noteikti

būtuvarējusi daudzpastāstīt par mū-

suadmirāli, kurš ilgi ciemojies pie vi-

ņas katrā dzimtenes apmeklējumā.

Totiesar mumssavās atmiņās dalī-

jās LidaRubene, kas arīsavāziņā no-

dzīvojusi trimdinieces mūžu. Viņas
spožo talantusavā laikā ievēroja Jā-

zeps Vītols un deva rīkojumu trīs-

padsmitgadīgo (!) meitēnu uzņemt
Latvijas Konservatorijā. Sekoja
A. Kirhenšteina un H. Gēringa pie-
šķirtās stipendijas, tad LPSR Nopel-
niem bagātās skatuves mākslinieces

nosaukums un koncerti ārzemēs. Un

tadLPSRkultūras administratoriem

politiskā konjunktūrisma apstākļos
L. Rubenes talantspēkšņi vairs nebi-

ja pieņemams, un mākslinieces, arī

viņas vīra pianista V. Krāmera rado-

šā mūža otrā puse pagāja vieskoncer-

tos dažādos PSRS nostūros. Viens

koncerts notika arī Temirtavā, pēc
kura sirmais kungs no pirmās rindas

asarām acīs pasniedz viņai 19 baltas
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rozes... Sākās divu bagātu dvēseļu
draudzība.

1990.gada 29. aprīli TeodoraSpā-
des zārku nesa latviešu jūrskolnieki.

Mācītājs bija Juris Rubenis —jūrnie-
ka mazdēls. Pavadītāju vidū bez ne-

daudzajiem vēl palikušajiemLatvijas
Kara flotes jūrniekiem un kādreizē-

jāsKrišjāņa Valdemārajūrskolas au-

dzēkņiem bija šodienas jūrnieki (ku-
ru gan navdaudz), zvejnieki, burātāji.
Taču vēl vairāk bija cilvēku, kuriem

nav bijis nekā kopīga ar armiju, floti

vaivispār jūru. Daudz bija bijušo ie-

slodzīto vai izsūtīto, daudz bija to,

kuru radinieki gājuši bojā nometnēs

un trimdā. Viņi bija atnākuši nolikt

ziedus uz T. Spādes kapa savu dzim-

tenēnepārvesto tuviniekupiemiņai.
AdmirālisTeodorsSpādenav izcī-

nījis slavenas jūras kaujas. Tomērvi-

ņamūžs mums nozīmīgs, jo tas ir lie-

cība par mūsu tautas bijušajiem sa-

sniegumiem un pēc tamnākušo neiz-

mērojamo postu un pazemojumu.
Untieši tādēļ viņa piemineklibūs ie-

cirsta mūsuKara flotes devīze: «Mūs

vienoLatvijas svētais vārds!»

Arvis Pope

ES ESMU LATVIETIS

Es esmu latvietis —

Man dzīslāskuršu asins rit.

Es esmu latvietis —

Cik skaisti zināt to ikbrtd'!

Es esmu latvietis —

Man latvju saule tālēs spīd,
Es esmu latvietis —

Tāds biju vakar, šodien, būšu rit.

Es esmu latvietis —

Man māte Latvija.
Es esmu latvietis —

Man latvju tēvija.

Es esmu latvietis —

Šis sauciens sirdij salds un gards,
Es esmu latvietis —

Būs pēdējais mans vārds.

Teodors Spāde
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NO JŪRAS KRASTIEM

NĀKAM MĒS

Nojūras krastiem nākam mēs

Nest godu varoņgaram.
Šīs mūsu gaitas svētī, Dievs,
Lai svētīts tas, ko darām!

Mēs Tevi pielūdzam,
Par brāļiem aizlūdzam,
Kas nāvē gājuši,
Tev tuvāk kļuvuši,
Par tautas lietu svēto.

Bij mūsu zemei grūtais laiks,
Kadbēdas garu māca.

Tadatspīdēja mums Tavs vaigs
Un varoņi šurp nāca;

Tie stiprā ticībā

Un spēku pilnībā
Tik droši stāvēja,
Ka mūsu tēvija
Pie brīvlb's saules tika.

Lai jaunus spēkus smeļamies,
Šai svētā vietā stāvot!

Tas varoņgars, ko devis Dievs,
Lai nāk mums sirdī mājot!
Lai mūsu tēvija
Stāvstipra, spēcīga!
Ja būsim nomodā,
Plauks mūsu Latvija
Un Dieva miers to svētīs.

Teodors Spāde

Dzejolim piemērota korāļa «Dievs Kungs ir mūsu stiprā
pils» melodija. To dziedāja Latvijas Kara flotes 20 gadu pastā-
vēšanas svētku dievkalpojumā Brāļu kapos 1939. gadā un Ad-

mirāļa pārapbedīšanas ceremonijā Rīgas I Meža kapos
1990. gada 29. aprīlī.
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VELTĪJUMS TEODORAM SPĀDEM

Kā latviet's Latvijai Tu dzimi Ventaskrastos,
Kur sirmā Baltija pie jūras vārtiem šalc.

Kā zvejniekdēls Tu vēries kuģu mastos,

Tavs liktens bija kuģu rājās kalts.

Kā kuģa komandieris uz «Virsaiti» Tu gāji,
Lai kaujā matroži var rūdījumu gūt.
Kāadmirālis flotes slavu nosargāji,
Tikbrīvā Tēvzemē var cilvēks laimīgs būt.

Cik jūras jūdžu noiets kuģa ceļā Tavā,
Cik nakšu vergu nometnēs ir pavadīts!
No dzīves šķiroties tur— tālā Temirtavā,
Cik domuizsapņots, kad ausis brīves rīts!

Nuesi Latvijā! Nāks zvejas viruciltis,
Pār Tavukapu jūras vēji skries.

Laivieglas, admirāl, Tev dzimtās zemes smiltis,
Būs brīva Latvija, kā Tu to vēlējies!

Roberts Spuriņš

Dzejolis nolasīts Teodora Spādes pārapbedīšanas ceremoni-

jā 1990. gada 29. aprīliRīgā, I Mežakapos.

MŪSU JŪRNIEKI — SIMTGADNIEKI

Šogad, tāpat kā katru gadu, īpaši
atceramies tos jūrniekus un jūrniecī-
bas darbiniekus, kuriem aprit ievēro-

jama dzimšanas gadskārta —100 ga-

du.Diemžēl mūsu rīcībā esošās ziņas
par kapteiņiem, kuģu mehāniķiem,
jūrskolotājiem v.c. cilvēkiem, kuri

visu savu mūžu saistījuši ar jūru, nav

pilnīgas. Daudzu 19. gadsimta jūr-
skolu absolventu dzimšanas gadi
mūsuapzinātajos avotos uzrādīti ap-
tuvenivai nav doti nemaz.

Atvainojamies tiem cilvēkiem, ku-

ru tuvinieku — bijušo jūrnieku, bet

šogad simtgadnieku vārdi šai sarak-

stā nav iekļauti, un ceram,ka Latvijas

iedzīvotāji, kuru rīcībā ir ziņas vai

materiāli par nepamatoti aizmir-

stiem jūrniekiem, informēs par toRī-

gas vēstures un kuģniecības muzeja
Kuģniecības vēstures nodaļas darbi-

niekus (tel. 224091) vaiLatvijas Kul-

tūras fonda Jūrniecības vēstures ko-

pu (tel. 213887). Būsim pateicīgi par
jebkuru informāciju, kas saistīta ar

Latvijas jūrniecības vēsturi.
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1891. gadā dzimušie kapteiņi un jūrniecības darbinieki

REINHOLDS BĻODNIEKS —

dzimis 1891. gada 2. jūnijā Ikšķiles
pagastā. Komandkapteinis (1937).
Beidzis Mangaļu tālbraucēju jūrsko-
lu. Pēc tās beigšanas 1913. gada ok-

tobrī iesaukts dienestā Krievijas ar-

mijā. No 1914. gada martadien Lie-

pājā zemūdeņu divizionā par jaunā-
ko motoristu. 1914.gadaaugustā tiek

pārskaitīts uz 2. Baltijas flotes ekipā-
žu, lai Kronštatē noliktu jūras pra-

porščika eksāmenu. Pēc eksāmena

1914. gada decembrī norīkots uz

1. Baltijas flotes ekipāžu, uz tran-

sportkuģi «Oland», kur dien līdz

1916. gada jūlijam, kad ieskaitīts

3. zemūdeņu divizionā, kur dien uz

zemūdenēm«Kaitnan»un«Drakon».

Ņēmis dalību 1917. gada oktobra

Monzundajūras kaujā. Tad norīkots

uz Mīnu divīzijas transportkugi «Vo-

doļej», uz kura dien līdz 1919. gada

maijam, pēc tam dien uz zemūdenes

*Nolk>. 1920. gada augustā tiek atva-

ļināts, jo ir Latvijas pilsonis. Jau

1920. gada 16. oktobrī ieskaitīts Lat-

vijas Armijas Jūras pārvaldē, bet pēc
tās likvidācijas 1921. gada 16. maijā

atvaļināts. 1923. gada 23. martā mo-

bilizēts, ieskaitīts Tehniskās divīzijas
Aviācijas divizionā. No 1923. gada
18. septembra dienJūras aviācijas di-

vizionā. No 1926. gada jūlija dienflo-

tē. 1927.gadā pārcelts uz Zemūdeņu
divizionu, strādā par inženieri uz ze-

mūdenēm «Spīdola» un «Ronis». No

1936. līdz 1938. gadam zemūdenes

«Spīdola» komandieris, no 1938.līdz

1939. gadam zemūdenes«Ronis» ko-

mandieris, no 1939. līdz 1940. gadam

karakuģa «Virsaitis» komandieris.

Atvaļināts 1940. gada 17. jūnijā. Lat-

vijas Republikā bija apbalvots ar

5. šķiras Triju zvaigžņu ordeni un

4. šķiras Viestura ordeni. Tālākās

R. Bļodnieka dzīves gaitas diemžēl

nav apzinātas.

TEODORSKALNIŅŠ — dzimis

1891. gadā Duntes pagastā. Beidzis

Ainažu jūrskolu 1914.gadā, tālbrau-

cējs kapteinis. Jaunībā braucis uz

buriniekiem. Viņa gaitas I pasaules
karā nav apzinātas.

No 1928. līdz 1929. gadam Latvi-

jas tvaikoņa «Krīvs» kapteinis; pēc
tamlīdz 1941.gadamtvaikoņa «Kau-

po» kapteinis. Vāciešiem sagrābjot
tvaikoni, T. Kalniņš paliek uz tā par
1. stūrmani; kad un kādos apstākļos

viņškuģi atstāj, nav zināms.

Miris 1971. gadā, apbedīts Liep-
upes kapos.

ROBERTS KUPČS
— dzimis

1891. gada 11. aprīli Daugavpils ap-

riņķa Aiviekstes pagastā (tag. Jēkab-

pils rajons). Pēc pamatizglītības ie-

gūšanas R. Kupcs mācījās Ainažu

jūrskolā. To absolvēja pirms I pasau-
les kara, iegūstot tālbraucēja kaptei-
ņa diplomu. Gan mācību laikā, gan

pēc skolas beigšanas R. Kupcs brau-

ca uz buriniekiem. Latvijas Republi-
kas laikā viņš strādāja par stūrmani

un vēlāk par 1. stūrmani uz Friča

Grauda rēderejas tvaikoņiem «Eve-

rest», «Everene», «Everalda», «Evero-

ja»t
«Everita». No 1939.gada viņšbi-

ja tvaikoņa «Everanna» kapteinis.
1940. gada 16. decembri kuģi Ļeņin-
gradā nacionalizēja. Roberts Kupcs

pēdējo vēstuli no Ļeņingradas uz

Latviju ģimenei sūtīja 1941. gada
26. jūnijā. 1941. gada 8. jūlijā
R. Kupču apcietinājaPSRS lekšlietu

tautas komisariāta darbinieki. Par

R. Kupča tālāko likteni ziņu trūkst.
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ERNESTS LASIS — dzimis

1891. gada 3. janvāri Bīriņu pagastā

jūrnieka ģimenē. Mācījies Ainažu

jūrskolā; beidzis Mangaļu jūrskolu
1914. gadā, taču tālbraucēja kaptei-
ņa diplomu — nepietiekama brauk-

šanas cenza jeb prakses dēļ — saņē-
mis vēlāk.

1915. gadā iesaukts Krievijas ar-

mijā un visai drīz nosūtīts uz flotes

poručiku kursiem Kronštatē. Dienē-

jis uz pallgkuģa Rēvelē (Tallinā), bet

1916. gadā demobilizēts un pārgājis
darbā Krievijas tirdzniecības flotē.

1919. gadā no jauna mobilizēts un

iedalīts Oņegas kara flotiles lielga-
ballaivu divizionā.

Latvijā atgriezies 1921. gadā. No

1927. gada bijis tvaikoņa «Tālvaldis»

1. stūrmanis, bet no 1930. līdz

1932. gadam — tā kapteinis. Vēlāk

strādājis par tvaikoņu «Mars», «Aret-

husa», «Martin» un «Tobago» pirmo
stūrmani. 1939. gada februāri stājies
darbā par 1. stūrmani uz Dancigas
tvaikoņa «Peter von Danzig» un bijis
šajā posteni līdz 1942. gada augus-

tam, kad kuģis Dānijas piekrastē uz-

brauc mīnai. Vēlkara laikāatgriezies
Latvijā un strādājis savā saimniecībā.

No 1947. līdz 1949.gadam strādā-

jis par sagādes aģentu, vēlāk kolho-

zā. No 1953.gada līdz savaināvei Er-

nests Lasis bijis Skultes zvejas ostas

uzraugs.
Miris 1960. gada 21. novembri

Saulkrastos, apbedīts Pēterupes ka-

pos.

KĀRLIS MEINERTS — dzimis

1891.gada 3. novembrīLazdonaspa-

gastā būvuzņēmēja ģimenē. 1913. ga-
dā beidzis Mangaļu jūrskolu ar tāl-

braucēja kapteiņa diplomu, pēc tam

papildinājis zināšanas jūrskolotāju
kursos Pēterburgā. I pasaules kara

laikā bijis virsnieks Krievijas Baltijas
jūras kara flotē. No 1917. līdz

1921. gadam Padomju Krievijas hid-

rogrāfiskajā dienestā Baltajā jūrā un

Ziemeļu Ledus okeānā. 1921. gadā
atgriezies Latvijā, sācis strādāt Jūr-

niecības departamentā, no 1928. ga-

da ir tāKuģniecības nodaļas vadītājs,
vēlāk vicedirektors. 1930. gadā bei-

dzisLatvijas Universitātes Tautsaim-

niecības un tiesību nodaļu. Daudz

rakstījis par kuģniecības jautāju-
miem periodikā.Bijis jūras tiesībuun

likumdošanas pasniedzējs Krišjāņa
Valdemāra jūrskolā. Aizsargu jūras
divizionakomandieris. 1939.gadā ie-

celts par valdības pilnvaroto Latvijas
kuģniecības vadīšanai kara laikā.

Izsūtīts 1941.gada 14. jūnijā, tālā-

kais liktenis nezināms.

ĀDOLFS RIKARDS — dzimis

1891. gadā Duntes pagastā. Beidzis

Anažu jūrskolu ar tālbraucēja kap-

teiņa diplomu 1914. gadā. Viņa bio-

grāfijas dati zināmi maz. 1940. gadā
bijis tvaikoņa «Velta» kapteinis,
1941. gadā — tvaikoņa «Spīdola»

kapteinis.
Miris 1975. gadā, apbedīts Liep-

upes kapos.

TEODORS SPĀDE. Sk. A Po-

pes rakstu «Latvijas zemei un jūrai»,
kas veltīts admirālim T. Spādem.

FRICIS ZIEMIŅŠ — dzimis

1891. gadā Baldonē. Pirmo izglītību

guva Baldones pagasta skolā un Ķe-
kavas draudzes skolā. Pirmie F. Zie-

miņa kuģi bija Latvijā būvētie buri-

nieki «Uranus» un «Kurzemnieks».

1914. gadā viņš absolvēja Mangaļu

jūrskolu, iegūstot tālbraucēja kaptei-
ņa kvalifikāciju, un ieguva kapteiņa
vietu uz burinieka «Karniels». Latvi-



jas Republikā viņš brauca gan par
kapteini, gan stūrmani uz buruku-

ģiem «Varons», «Eurasia» un tvaiko-

ņa «Naiga», bet no 1928. līdz

1930.gadam vadīja Holandesmotor-

burinieku «Sarameca». Nākošie

F. Ziemiņa kuģi bija Rīgas ostai pie-
rakstītie tvaikoņi «Curonia»un «Let-

tonia». 1938. gadā viņu iecēla par
«Lettonia»kapteini. 1939.gada jūni-
jā uz ŠI kuģa, tam atrodoties Hallā

(Anglija), F. Ziemiņš mira traģiskā
nāvē. Apglabāts Anglijā Hallas kap-
sētā.

I. Bernsone, V.Pētersons, A.Pope

LATVIJAS

KULTŪRASFONDA
jūrniecības vēstures kopa

226900 Rīgā, Basteja bulvāri 12,3. stāvā,
telefoni 228449 vai 213887

Pārrunas un jauni atklājumi katru otrdienu
no pīkst. 16.00līdz 18.00Kamīna zāle

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)
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LATVIEŠU BURINIEKI

PIRMAJĀ PASAULES KARĀ

Vācu palīgkreisera "Kronprinz
Wilhelm", kurš patrulēja Atlantijā,
komandieris jau labu laiku aplūkoja
skaisto trīsmastu burinieku un reize

sajūsminājās par to. Tomer pec neil-

ga laika viņšdeva savam palīgam pa-
vēli apturēt un apskatīt stalto zēģel-
nieku, jo tas gāja zem Vācijai naidī-

gās Krievijas karoga. Vācieši nolaida

laivu un, cīnoties ar okeāna viļņiem,
devās apskatīt pretinieka kuģi.'Aiz-
turētā zeģelnieka ļaudis ļoti izbrīnī-

jās, uzzinot, ka Eiropā sācies karš —

tas viņiembija liels pārsteigums. Pec

komandas virsnieka ziņojuma palīg-
kreisera komandieris' secināja, ka

burinieks ved liellopu ādas no Dien-

vidamerikas uz Veco pasauli un kra-

vanetiek adresētavalstij, kura ir Vā-

cijas pretiniece. Vācieši, novēlējuši
labu ceļa vēju kuģa apkalpei, buri-

nieku atlaida, un tas turpināja ceļu
uz ostu, kur bija jānogādā krava. Bija
1914. gada 27. augusts, latviešu buri-

nieku flote tika ierauta I pasaules
kara traģiskajos notikumos. Ainaž-

nieku barkentlnai "Pittan" ar kaptei-
ni Kārli Bērziņu toreiz paveicās.

Pirmie kuģi tika zaudēti jau kara

pirmajā dienā — 1. augustā. Vācieši

konfiscēja tos buriniekus, kuri atra-

dāsVācijas ostās vai to tuvumā(trīs-
mastnieku "Jahsep", divmastniekus

"Polārus", "Antares" un "KamUr,
kurš 1919. gadā kapteiņa Friča Zie-

miņa vadībā spēja no gūsta izbēgt).
Jāatzīmē, ka 1914. gada 1. janvāri
Latvijas ostāsbija pierakstīti 270bu-

rinieki un motorburinieki, no tiem

vairāk par 20 piederēja igauņiem,
pārējie — latviešiem. Visu šo floti

nosacīti varētu iedalīt trīs grupās —

apmēram 60 zēgelnieku gāja Trans-

atlantijas reisos, ap simt burinieku

pārvadāja preces kabotāžā Rīgas,

Botnijas un Somu līci, pārējie veda

kravas Ziemeļjūrā, Baltijas, Baltajā
un Vidusjūrā.

Kara pirmajās dienāsgrupa latvie-

šu zēgelnieku Somijas un Zviedrijas
ostās krāva savās tilpnes kokmateri-

ālus vešanai uz Lielbritāniju. Krievi-

jasvaldībapavēlēja šiem kuģiem jūrā
neizbraukt, līdz ar to visu kara laiku

Skandināvijā brīvguļā atradās trls-

mastnieki "Julia Maria", "Maisit",
"Wilhelm". Vairākus no šiem kuģiem

("Sweiks", "Alexander", "Laima", "Ai-

na", "Linda", "Dina Zezilija') rēderi

pārdeva somiem un zviedriem. Savu-

VĒSTURES LAPPUSES
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kārt Petrogradā visu kara laiku bez

darba nostāvēja burinieki "Alek-

sandr*, *Dsenis*, *Kalnin*, *Katarina*,
*Matz*

t *Omar*, *Reguhis*, *Zenson*,
*Svaigsne*, kā ari "John Ernst*, kurš

Latvijā atgriezās jau 1918.gada vasa-

rā,pārējie—tikai 1921.gadā visulat-

viešu kuģu reevakuācijas operācijas
ietvaros. Bez tam garos kara gadus

igauņuostāRohukilāpie Hāpsaluat-

radās kurzemnieku trīsmastnieki

*Besmer*un 'Straume*, kurus Krievi-

jas armija izmantoja par peldošām
noliktavām. Karaspēkam 1917. gada
rudeniatkāpjoties, abiburinieki tika

aizdedzināti un nogrima. Vēlāk igau-

ņi tos izcēla, atjaunoja — un kuģi
brauca Igaunijas Tirdzniecības flotes

sastāvā.Kopumā kara gados visgrū-
tāk klājās tieši piekrastes braucienu

buriniekiem — t.s. malkas jāņiem.
Kabotāžniekiemkarapirmajā posmā
darbanetrūka.Lai gankarojošās pu-
sesaktīvi darbojāsBaltijas jūrā—vā-
cieši 1914. gada 2. augustā un 17. no-

vembrlapšaudīja Liepāju, 23. augus-

tā — Akmeņraga bāku, bet 1915. ga-

da30. aprīli — Kolkas raga bāku, sa-

vukārtKrievijas jūrasspēki 1914.ga-

daoktobrī Rīgas līcī izlika mīnas
—,

piekrastes burinieki sakarā ar ogļu
trūkumuRīgā intensīvi vedano Vid-

zemes un Kurzemes piekrastes mal-

ku uz guberņas galvaspilsētu. Kā jau
kara laikā, šie reisi bija ļoti riskan-

ti — 1915. gadā, eksplodējot vācu

aviobumbai, nogrima *Ira*, mīnai uz-

skrēja *Titilb*, savukārtkarakuģi pos-
mā starp Pērnavu un Ainažiem iznī-

cināja *Elevator*.

Vācu zemūdene 1917. g. 26.IVĪrijas piekrastē ar spridzināmajām patronām iznīcina

gafelšoneri "Ehrglis"
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Rīgas barkentīna "Imperator* 1916. g. 11. IVdažus mirkļus pirms nogremdēšanas

Kabotāžas braucēju darbību Lat-

vijas piekraste paralizēja 1915. gada
rudeni, kad Vācijas armija okupēja
Kurzemi un nonāca tiešā Rīgas tuvu-

mā. Daļu šo burinieku evakuēja uz

Somijas un Botnijas līci, daudzi visu

kara laiku nostāvēja Rīgā Ziemas os-

tāun Ķīšezerā bez uzraudzības, tādēļ
vēlāk tie nebija lietojami.

Dažus malkas jančus vācieši paņē-
ma kā trofejas Liepājā, Ventspili un

Pāvilostā. Savukārt kabotāžniekus

Vārna? un "Jēkab", "Uszitinba", "Al-

fred", "Familie"v.c pēcKrievijas val-

dības rīkojuma piekrāva ar akme-

ņiem un nogremdēja Rīgā, Pērnavā,
Ventspili un citās ostās, kā ari vairā-

kos jūras šaurumos Rīgas līcī, lai tie

būtu blokkugi pret Vācijas kara flo-

tes vienībām.

Okupantiem strauji iebrūkotKur-

zeme, daudzi malkas jāņi ar bēgļiem
jūrā devās pēdējā bridi. Kāds buri-

nieksno Mērsraga izbrauca zemvācu

izlūku ložmetēju un šauteņu uguns,

Rīgā kuģis ieradāsarvairākiem ievai-

notajiem uz borta. 1915.gada nogalē,
nonākot aktīvās karadarbības zonā,

latviešu piekrastes braucēji pārtrau-
ca savu darbību, reisus atjaunoja ti-

kai 1919. gadā. Jūrnieki devās darba

meklējumos uz citām Krievijas os-

tāmvaiarī kopāar ģimenēmsākamē-

rot grūtās bēgļu gaitas, daudzi ar ie-

ročiem rokās gājacīņā par Tēvzemes

brīvību un brīvprātīgi iestājās latvie-

šustrēlnieku bataljonos.
Tie latviešu burinieki, kuri

1914.—1915. gadā paspēja izbraukt

no Baltijas jūras, kara gados guva la-

bu peļņu, jo samaksa par kravu pār-
vadāšanu bija krietni augstāka nekā
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miera laikā. No šis kuģu grupas lielā-

kā daļa gāja Transatlantijas reisos,
mazākā — kuģoja tikai.Eiropas pie-
krastē. Tie visi bija tipiskie latviešu

zemnieku divu un trlsmastu burinie-

ki ar 6 —10cilvēku apkalpi.
Nelielam ieskatam trlsmastu ga-

felšonera "Janow" braucieni:

1916. gada janvāris — Dandi (Skoti-

ja) — Sauthemptona (Anglija) —

Kajenna (Franču Gviāna) — Tain-

muta (Anglija) — Sevilja (Spāni-
ja) — Kadisa (Spānija) — Itālija —

Liverpūle (Anglija) — Seta (Franci-
ja) —Marseļa (Francija); 1917. gada
janvāris— Santjago dcKuba—Pen-

sakola (ASV) — Liverpūle (Angli-
ja) — Havnarfjords (Islande) —

Martinikas sala.

Latviešu burinieki I pasaules kara

laikā pārsvarā pārvadāja ogles, kok-

materiālus, sāli, cukuru, labību.Mili-

tāra rakstura kravas —munīciju, da-

žādaveidaapbruņojumu, armijas vie-

nībasaršiem kuģiem netransportēja.
Protams, ka vācu kara jūrniekiem

zēģelnieki bija viegls laupījums, jo
tie brauca vienatnē un lēni, turklāt

uz šiemvienkāršajiem jūras darbarū-

ķiem apbruņojumu neuzstādīja. Vā-

cijas zemūdenes Eiropas jūrās un

Atlantijas okeānā parasti operēja,
atrodoties virsūdens stāvokli, un,

tiekoties ar burinieku, vācieši vis-

pirms deva kuģim signālu apstāties.
Tad tika sūtīta laiva ar kara jūrnie-
kiem, kuri veica kravas apskati un

pavēlēja noteiktā laikā apkalpei at-

stāt kuģi. Nereti šādās reizēs zemū-

dene papildināja savu produktu no

liktavu gan sortimenta, gan kvantitā-

tes ziņā. Pēc šim procedūrām bojā-

ejai nolemtais burinieks tika iznici-

nāts ar spridzināmajām patronām
vai ari nogremdēts ar torpēdu.

Lūk, kā apraksta vidzemnieku

barkentlnas "Anna Alwina* pēdējos
brīžus kuģa kapteinis Reinholds

Grēve: "Atradāmies 1917.11.V., ejot
no Pensakolas Amerikā uz Angliju,
apm. 55' Westno Fastned R

a

,
netālu

no kuģa ļaudis ieraudzīja zem peris-
kopa zemūdeni. Tā pacēlās un šāva

uz kuģi ar šrapneli — tas izgāja caur

takelāžu trīs asis virs deķa. Otrs šrap-
nelis trāpīja kajītē. Tūliņ nolaidām

laivas un gājām uz zemūdenes pusi,
tadšaušanu pārtrauca. Mūssagaidīja
vairāki "pirāti" ar revolveriem rokās.

Mani un vēl dažus uzņēma zemūde-

nē, trīs mūsējie palika, ari trīs vācieši

gāja laivā. Viņi paņēma spridzekļus

Vācu zemūdene "U—135"
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Torpēdas ielādēšana zemūdenē

un gāja pie kuģa. Uz zemūdenesman

atņēma kuģa papīrus un konosamen-

tu. Pēc dažām minūtēm laiva atgrie-
zās. Vācieši mums visiembargi pavē-
lēja kāpt laivā unbraukt malā.To visi

art darījām.Kādugabalu airējām, tad

dzirdējām uz "AnnasAlwines" stipru
sprādzienu, kuģis sāka no pakaļgala
degt pilnās liesmās. Tad taisījām lai-

vai vaļā buras un braucām uz krastu.

Pēc apmēram 24 stundu burāšanas

pie Īrijas krasta mūs sastapa angļu
patruļkuģis, kurš mūs novedamalā."

Transatlantijas braucēji lielākos

zaudējumus cieta pēc 1917. gada
1. februāra, kad Vācija uz jūras uzsā-

ka totālozemūdens karu — tika no-

gremdēts vairāk nekā 20 burinieku

(no tiem lielākie bija 1910. gadā
Upesgrīvā ūdenīnolaistie rēderuPū-

linu trlsmastu gafelšoneri "Gaita* un

"Sibens"). Kādu daļu no kara laikā

Atlantijā bezvēsts pazudušajiem lat-

viešu zēģelniekiem ("Betty", "Balwa",
"Martin Gust" v.c) art var norakstīt

uz Vācijas zemūdeņu rēķina. Pēdējie
I Pasaules kara upuri latviešu buri-

nieku flotē bija trīsmastnieks "Kalps"

(kapteinis Ernests Celmiņš, reiss

Francija—Rietumindijas salas), ku-

ru 1918. gada augustā nogremdēja
vācu zemūdene "U—ls7", un div-

mastnieks "Adam", kurš 1918. gada
novembrī uzskrēja uz mīnas Norvē-

ģijas piekrastē (kapteinis rēderis

Gustavs Sausiņš, gāja bojā visa ap-

kalpe).
1914—1915. gadā daudz latviešu

burinieku gāja bojā t.s. navigācijas
avārijās — nogrima vētrās un pēc sa-
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dursmēm ar citiem kuģiem, lielajos

viļņos tika apsviesti otrādi vai sadra-

gāti uz klintīm. Vairākos gadījumos
šis traģēdijas izraisīja kara radītās

grūtības kuģniecības jomā — nedar-

bojās bākas, daudzieminulauki trau-

cēja buriniekiemmanevrēt.Atlantijā

pēc vētrā iegūtas sūces 1916. gada
martā nogrima kurzemnieku kuģis
"Ekonom". Kapteini AnsiFrīdenval-

du un pārējos septiņus jūrniekus pē-
dējā brīdino buriniekavraka noņēma
Holandestvaikonis "Westerdyjk".

Skotijas piekrastē 1915. gadā spē-

cīgā novembra vētrā tika apsviests
otrādi trlsmastnieks "Polar", gāja bo-

jā visi astoņi apkalpes locekļi, ari

kapteinis Didriķis Bertliņš un viņa
brālis Bērtulis. Kuģa vraku pēc vai-

rākām dienāmatrada angļu velkonis

"Tyrian" un nogādāja to krastā, kur

"Polar"koka korpusu noplēsa.
Daudzi jūrnieki no nogremdēta-

jiemlatviešu buriniekiem, kuri izglā-
bās un palikabez darba, dzīvoja vien-

kopus vairākās Lielbritānijas ostās.

Lielākais latvju kuģinieku centrs to-

brīd bija Liverpūle, uz kurieni Latvi-

jas pagaidu valdības pirmais sūtnis

Londonā Zigfrīds Anna Meierovics

1918.gada 14. novembrīnosūtīja vēs-

tuli ar jaunāko informāciju un lūgu-
mu pēc palīdzības topošajai Latvijas
Republikai.

Jūras braucēji atsaucās uz šoaicinā-

jumu un,nesavtīgu patriotisku jūtuva-

dīti, palīdzēja ar prāvām naudas sum-

māmLatvijas delegācijai, kurastrādāja
Parīzē. Lielākoieguldījumu devaburi-

nieku kapteiņi: Ernests* Celmiņš
("Kalps"), Alfrēds Bērziņš
trums"), Jānis Asaris ("Equator*), Mi-

ķelis Rusbergs ("Cyrys"), Eduards Slo-

ka("Olga"), Krišjānis Āls,Miķelis Zan-

dbergs un Gusts Melnbārdis.'

Bez tam latviešu jūrnieki Eiropas
ostās 1918. gada nogale daudz veica

jaunās Latvijas Republikas propa-
gandēšanas un popularizēšanas jo-
mā. Grupa burinieku kapteiņu
1919. gadā novērsa mūsu kuģinieku

repatriāciju no Lielbritānijas uz

Krieviju — tādejādi daudzi Latvijas
patrioti varēja atgriezties tēvzeme

un cīnīties par tās neatkarību pret
Bermonta, kā arī lielinieku armiju.
Bijušais burinieka "Kalps" kapteinis
Ernests Celmiņš pirmais sāka kārtot

mūsu Londonas sūtniecībā bojā gā-

jušo latviešu jūrnieku un kuģu lietas,

viņš piedalījās arī 1919. gada maijā
ziedošanā trūcīgo bērnu ēdināšanai

Latvijā. Vairāki zēģelnieku kapteiņi
palīdzēja mūsu rēderiem pārvest vi-

ņu kuģus zem Latvijas karoga.
Kara gados lielākā daļa latviešu

burinieku flotes gāja bojā vai arī ti-

ka pārdota uz ārzemēm. Kopumā
tika zaudētiapmēram divi simti ku-

ģu un 1920. gada 1. janvāri Latvijas
ostās bija reģistrēti vairs tikai

39 burinieki. Tomer, kara laikā

pārvadājot kravas, zeģelnieki deva

saviem īpašniekiem prāvu peļņu,
ari par nogremdētajiem kuģiem iz-

maksāja lielas apdrošināšanas prē-
mijas. Ar šo kapitālu latvieši

20. gadu sākumā sekmīgi piedalījās
mūsu izpostītās tautsaimniecības

atjaunošanā — tika izveidotas jau-
nas tvaikoņu rēderejas, būvēti na-

mi un rūpnīcas. Laukos bijušie At-

lantijas tālbraucēji dibināja zvej-
nieku biedrības, par zēģelnieku no-

pelnīto naudu ceļa dzirnavas un

pirka dažādas mašīnas. Stalto buri-

nieku laiks bija beidzies, to vietā

nāca tvaikoņi un motorkuģi.

Jānis Hartmanis
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LATVIJAS

JŪRAS TIRDZNIECĪBAS KUĢI

(1940. GADA 1. JANVĀRA DATI)

Nr. Nr.

p.t
Kuģa vard» Kapteini* Kuģa vard» Kapteini*

Tvaikoņi
26. "Everelsa" V.Sole

27. "Everene" A. Kuzņecovs

L "Abgara" N. Griniņš 28. "Everiga" A. Bensons

"Aija" A. Čakste 29. "Everita" J. Martinsons

3. "Amata" K. Jurgensons 30. "Everolanda" K. Mangels

4. "AndrejsKalniņš' O. Brūvels 31. "Everoja" V. Auns

5. "Arethusa" A. Alksnis 32. "Everonika" P. Jansons

6. "Ārija" A. Kraukle 33. "Evertons" A. Kiršfelds

7. "Astra" P. Šņore 34. "Gaida" P. Osis

8. "AtisKronvalds" M. Čakste 35. "Gaisma" ICPuķīts

9. "Auseklis" E. Ābels 36. "Gauja" V. Valks

10. "Ausma" J. Šņore 37. "Gundega" H. Liberts

11. "Ausma" R. Kunstbergs 38. "Hidrograjs" V.Orle

12. "Banga" M. Zariņš 39. "Ilga"

13. "Bārta" J. Andrejsons 40. "Imanta" J. Freimanis

14. "Bārtava" M. Jirgensons 41. "IrisFaulbaums" R. Kalniņš

15. "Biruta" O. Kalniņš 42. "Jānis Faulbaums" N. Ašmanis

16. "Ciltvaira" M. Osis 43. "Jaunjelgava" E.Smiltens

17. "Daugava" J. Grīnbergs 44. "Kaija" J.Eglīts

18. "Dzmtarkrasts" K. Frišenfelds 45. "Kalpaks" M.Veide

19. "Dole" M. Kjude 46. "Kandava" A.Ininbergs

20. "Elizabeti J. Millers 47. "Kangars" P. Zālīts

2t "Everagra" V. Balodis 48. "Kari

22. "Everalda" V. Dornis Kronenberg" A. Šolkovskis

23. "Everanna" RKupče 49. "Katvaldis" I.Lejnieks

24. "Everards" 50. "Kaupo" T. Kalniņš

25. "Everasma" M. Pērkons 51. •'Klints" J. Smiltnieks
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Saraksts pārpublicēts no žurnāla

"Jūrnieks* (1940. —Nr.l)

Nr. Nr.

p.t
Kuģa vārda Kapteinis Kuģa vārds Kapteinis

a. 79. "S/wro" A Pūliņi

P. Dannebergs" 80. "Tālvaldis" A Lejnieks

13. "Krimulda'' V. Eraks 81. "Tautmīla" K. Dreimanis

>4. "KriSjānis 82. "Tobago" A. Roze-Roziņ:

Valdemārs" P'. Veidners 83. "Turaida" A Prauliņš

15. "Arfw" J.Bergs 84. "Valdona" A Brencsons

•6. "Kuldīga" K. Zebergs 85. "Ffe&fl" A Rikards

i7. "Ķegums" J. Matisons 86. "KeTito" J. Virsis

"Lāčplēsis" R. Robiņi 87. "Vienība"
'

K Millers

!9. "Latvis" E.Tomsons 88. "PZzma" D. Millers

"Lettonia" K.Škerbergs 89. "Vulcan"

il.

B. "Miervaldis" F. Freienbergs
Motorkuģl

3. "AfotV
1. "Sru" K Dumpe

4. "Neptims" T.Plūme
2. "Hercogs Jēkabs" H. Mihelsons

i5. "Gļgnr" E.Ziemelis
Baru motorkuģl

�6. "PaulaFaulbaums" R. Dzirne
1. "Bora"

�7. "ROmava" E.Kristllbs

"Rasma" V.Antons

2.

3. Vū/ruefcj"

0.

'0.

1.

"Rauna" P.Liniņl

"Regent V. Bezmērs

Tžfea"

4.

5.

"Laimgaita"

"Zvejnieks"

7to//s Faulbaums" H. Johansons Burukuģi

"Satife" H.Loļa 1. "Elfiiede"

'4. "Sigulda" A Martinsons 2. "Grīva"

'5. "Sigurds 3. "Kamiels"

Faulbaums" A Krasts 4. "Mikus"

'6. N5Aaua" M.Emkalns 5. "Tamāra"

7. "Skrunda" E.Bauers 6. "Teodors"

"S/fcfofo" H.Errs 7. "Vilnis"
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LATVIJAS REPUBLIKAS

TIRDZNIECĪBAS FLOTES

NACIONALIZĀCIJA

Gadu desmitiemrepublikas vēsturniekupublicējumipar Lat-

vijasRepubliku bija vienpusēji un nepilnīgi Daudzi atrasti, izpē-
tīti, apkopoti fakti un atminustāstījumi glabājās nepublicēti, ma-

teriālipar Latvijas Republikas laiku iegūla muzeju fondu krātu-

vēs. Pienācis laiks aizvadīto gadu pētījumus sagatavotpublicēša-
nai un fondu novietnesuzkrāto nodotsabiedrībasapskatei Savu

kārtupublicēšanai gaida arīE. Blūmfelda, I. Bemsones, A. Mik-

lāva sarakstītā grāmata "Latvijas Republikas flote un tās traģis-
kais liktenis (1940—1945)". Tajā apkopots daudzu gadu darbs

arhīvos, bibliotēkās, muzeju fondos. Šis raksts sniedz nelielu ie-

skatu vienā noE. Blūmfelda rakstītajām nodalām grāmatai, ku-

rā apskatītie notikumirisinājās pirms piecdesmit gadiem.

1940.gadā PSRS anektēja Latviju
un tā zaudēja savu valstisko neatka-

rību, savu suverenitāti. Jaunā vara

daudz uzmanības veltīja radikālai

transporta, ari jūras transporta reor-

ganizācijai. Jau pirmie rīkojumi lie-

cināja, ka to saturs un prasības pilnī-
bā atbilda Padomju valdības impē-
riskajai būtībai. Teiktā apstiprināju-
mam pakavēsimies pie valdības

1940. gada 27. jūlija rīkojuma, ko

parakstījuši profesors A. Kirhen-

šteins un finansu ministrs K. Karl-

sons vēl pirms oficiāli safabricētās

Latvijas pievienošanas PSRS. Šajā
rīkojumā, atsaucoties uz valsts saim-

nieciskajām interesēm, tika piepra-
sīts, "lai visa Latvijas tirdzniecības

flote būtu pilnīgi pakļauta Latvijas
valdībai". Šķiet, ka tā if likumsakarī-

ga jebkuras valsts prasība, kurā mai-

nījusies valdīšanas forma. Taču tur-

pmāk mēs pārliecināsimies, ka viss ir

daudz savādāk. Tālāk šajā rīkojumā
kuģu kapteiņi, kas atrodas ārpus
Baltijas jūras, brīdināti nepieļaut

"nodevīgas darbības". Atšifrējot jē-
dzienu "nodevīgas darbības", Latvi-

jas valdība formulē trīs pavēles pun-
ktus, ko vērts citēt pilnībā:

"1. Kuģiem, kas atrodas sveSos

ūdeņos, aizliegts izbraukt vai ie-

braukt no vienas ostas citā bez Latvi-

jas valdībasatļaujas.
2. Bez Latvijas valdības atļaujas

kuģiem nav tiesības iebraukt ameri-

kāņu un angļu ostās.

3. Kuģu kapteiņi, kuri pārkāps
Latvijas valdības pavēli Latvijas ku-

ģiem atgriezties dzimtenē, tiks uzlū-

koti par tautas nodevējiem un paslu-
dināti ārpus likuma. Kopā ar viņiem
tiks sauktas pieatbildībasarī viņu ģi-

menesun tuvākie radinieki."
1

Kā redzams, jau paSā savas darbī-

bas sākumā jaunā vara izdod drako-

niskas pavēles. Japavēles pirmo pun-
ktu var uztvert par likumīgu, tad ot-

rais jau nepārprotami saistāms ar pa-

1 ValdībasVēstnesis.—l94o.—Nr. 169. —

29.jū1.
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domju-vācu līgumu, un tam acīmre-

dzot nebijajuridiska spēka, joLatvija
vēlnebija pievienota PSRS un tai ne-

bija naidīgas attiecības ar minētajām
valstīm. Trešais punkts proklamē vi-

sā civilizētajā pasaulē nosodīto ķīl-
nieku terora sistēmu. Šādas pavēles
nevarēja rasties demokrātiskā valstī.

Tas bija varas pirmais atklātais solis

uz represīvo akciju deklarēšanu un

visai drīzā laikā arī realizēšanu attie-

cībā uz latviešu tautu.

1940. gada 5. oktobrī Latvijas
PSR Augstākās Padomes Prezidija
vārdā tiek izdots Dekrēts par Latvi-

jas PSR jūras un upju kuģniecības

uzņēmumu nacionalizāciju. Dekrē-

tā tika uzdots nacionalizēt juridisko
un fizisko personu (akciju sabiedrī-

bu un citu sabiedrību, un vienperso-
nisko lielo uzņēmēju) kuģniecības

uzņēmumus ar visuviņu mantuneat-

karīgi no tās sastāva un atrašanās

vietas, ieskaitot noguldījumus un rē-

ķinus republikas un ārzemju bankās

un visas šo uzņēmumu tiesības, to

starpā arī apdrošināšanas atlīdzības

prasījumus v.c Netika nacionalizēti

jūras kuģi bez mehāniska dzinēja, ar

kravnesību, mazāku par 50 t, un jū-
ras kuģi, kuru dzinēju jauda mazāka

par 15 zirgspēkiem. Dekrēta otrajā
un trešajā punktā runāts, pirmkārt,

par to, ka par nacionalizētajiem ku-

ģiem tiek noteikta izpirkuma maksa

25% apmērā no to vērtības un, otr-

kārt, ka LPSR Tautas Komisāru Pa-

dome uzdevusi izstrādāt kārtību,

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LWA),
1684. f., 5. apr., 26. Ļ 8. Ip. Publicēts: LPSR
APP Ziņotājs.—1940. —Nr. 32. Dekrētupa-
rakstījuši LPSR APP priekšsēdētājs A Kir-

henšteinsun sekretārs P. Bļaus.

XWA, 1684. f.,5. apr., 26. Ļ 8. Ip. (Upju
flotes uzņēmumu nacionalizācijas jautājumi
rakstā netiek skatīti.)

kādā jānorēķinās par nacionalizēta-

jiem kuģiem. Aizsteidzoties notiku-

miem priekšā, atzīmēsim, ka šie

Dekrēta punkti netika izpildīti, vēl

vairāk — republikā palikušie kuģu

īpašnieki un viņu ģimenes locekļi ti-

ka izsūtīti uz Sibīriju.
Valdības lēmumi par nacionalizā-

ciju tiek pieņemti cits pēc cita. Ro-

das jautājums — kam nodot nacio-

nalizēto īpašumu? 1940. gada
25. oktobrī no Maskavas pienāk
PSRS TKP priekšsēdētāja V. Molo-

tova parakstīts lēmums Nr. 2132par

Latvijas Valsts jūras kuģniecības or-

ganizēšanu.

Kuģniecībai noteikta tāda pati
struktūra kā analoģiskām PSRS or-

ganizācijām — tiešā pakļautība
PSRS Jūras flotes tautas komisari-

ātam. Pamatojoties uz šo lēmumu,

PSRS Jūras flotes tautas komisārs

S. Dukeļskis tā paša gada 29. oktob-

rī izdod pavēli Nr. 592 par Latvijas
Valsts jūras kuģniecības (LVJK) di-

bināšanu "ar kuģniecības pārvaldes
atrašanos Rīgas pilsētā".

Par kuģniecības pārvaldes priekš-
nieka pienākumu pagaidu izpildītā-
ju nozīmē P. Stakli (1941. gada
14. jūnijā izsūtīts), kuram uzdod

"nekavējoties sākt pieņemt visu na-

cionalizēto kuģniecības sabiedrību

īpašumu, visas lietas un arhīvus, vi-

sus kuģus, ostu saimniecību, kuģu
remonta uzņēmumus, kā arī no Lat-

vijas un Lietuvas jūrniecības depar-
tamentiem LVJK pārziņā pārejošos
kuģus un ostu saimniecību. Pieņem-
šanu pabeigt līdz 1940. g. 10. no-

vembrim."

Pavēles 6. punktā speciāli atzī-

mēts, ka PSRS Jūras flotes TKP pār-

IWA, 1684. f., 5. apr.,27.1., 9. Ip.
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stāvim I. Sag-Sadogurskim personis-
ki jāpiedalās mantas pieņemšanā.

Interesanti izpētīt, kādi valdības

dokumenti tolaik tiek pieņemti te-

pat Latvijā. Piemēram, 1940. gada
26. oktobri Latvijas PSR TKP pie-
ņem lēmumu Nr. 393 "Par Latvi-

jas PSR jūras un upju flotes uzņē-
mumu nacionalizāciju", ko parakstī-
jis V. Lācis. Lēmumā "īpašnieki, uz-

ņēmumu saimnieki un rīkotāji un

kuģu kapteiņi" tiek brīdināti, ka viņi
būs pilnīgi atbildīgi par iespējama-
jiem nacionalizējamajam īpašumam
nodarītajiem zaudējumiem, kā arī

apstiprināts nacionalizācijas komite-

jas sastāvs un izskatīti citi praktiskas
dabas jautājumi.

Maskavas norādījumu īstenošanā

aktīvi iesaistījās Latvijas PSR AP

Prezidijs. Jau nākošajā dienā pēc
PSRS Jūras flotes tautas komisāra

pavēles par LVJK dibināšanu,
1940. gada 30. oktobrī, Prezidijs iz-

dod dekrētupar valsts un nacionali-

zētās jūras un upju transporta saim-

niecības nodošanu PSRS Tautas ko-

misariāta pārziņā.
7

Šajā dekrētā de-

talizēti uzskaitīts, burtiski, viss, kas

saistīts ar Latvijas jūras un upju flo-

tes transporta saimniecību un nodo-

dams PSRS Jūras flotes, Jūras kara

flotes un Upju flotes tautas komisa-

riātu pārziņā. Kāda interesanta deta-

ļa: dekrēta 2. punktā, kur runāts par
vairāku hidrotehnisko būvju nodo-

šanu Jūras kara flotes pārziņā, ir at-

sauce uz PSRS TKP 1940. gada

'
LWA, 1684. f., 5. apr., 27.1., 10., ll.lp.

1941. g. janvāri I. Sag-Sadogurski nozīmē par
LVJK priekšnieku (Latvijas Valsts arhīvs

(LVA), 1071. f., 2. apr., 859.1., 28. Ip.).
! LWA, 1684. f., 5. apr., 26. Ļ 10. Ip.
7

LWA, P-327. f., 1. apr., 56. 1., 115.,
116. Ip.

14. augusta lēmumuNr. 1464-572.

Tātad pilnīgi skaidrs, ka šeit nav

runa par Maskavas un republikas lī-

gumattiecībām, bet ar tiešiem diktā-

tiem nozari nodod PSRS centrālo

resoru "pārziņā". Sākumā lēmums

tiek pieņemts Maskavā, bet pēc tam

paklausīgi apstiprināts un detalizēts

republikā. Prakse rāda, ka, Latvijas
Republikai zaudējot savu neatkarī-

bu, šāda kārtība, izveidojusies
1940.—1941. gadā, saglabājās gadu
desmitiem. Latvija zaudēja savu flo-

ti, zaudēja tiesības patstāvīgi izlemt

jūras transporta vadības un izmanto-

šanas jautājumus, bet latviešiem tika

liegts darbotieskuģnieclbā.Ostu, ku-

ģuremonta uzņēmumu, kā arī dažā-

duakciju sabiedrībuun iestāžu naci-

onalizācija, kas apkalpoja floti un

kravas operācijas ostās, neradīja jau-

najai varai nekādus sarežģījumus, jo
viss bija uz vietas, tikai vajadzēja
pārveidot pēc analoģijas ar PSRS

pastāvošo padomju saimniekošanas

sistēmu. Sarežģītāk bija ar transpor-
ta floti, kas mūžīgi atradās kustībā,

bieži vien tālu no dzimtajiem kras-

tiem. Jūras kuģošanas specifika dažu

labu reizi ļāva kuģu īpašniekiem un

bijušās suverēnās Latvijas pārstāv-
jiem pretoties tirdzniecības flotes

kuģu nacionalizācijas realizācijai.
Kad 1940. gada oktobrī aizsākās

Latvijas tirdzniecības flotes naciona-

lizācijas kampaņa, pie Amerikas

krastiem un tās ostās atradās deviņi
Latvijas kuģi — tvaikoņi "Abgara",

"Ķegums", "Regent", "Ciltvaira", "Eve-

rasma", "Everagra", "Everalda",
"Everelsa" un motorkuģis "Hercogs
Jēkabs". Tie visi palika ārzemēs, iz-

ņemot motorkuģi "Hercogs Jēkabs"

(kapteinis H. Mihelsons), kas iera-

dās Padomju Savienībā — Vladivos-

tokā. Taču šis kuģis, kam piešķīra
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jaunu nosaukumu — "Sovetskaja

Latvija*, tā ari neatgriezās dzimtajā

Rīgas ostā.

Aizsteidzoties notikumiem priek-
šā, atzīmēsim, ka no astoņiem ku-

ģiem, kas palika Amerikā un ko sa-

biedrotie izmantoja karā pret fašis-

tisko Vāciju, piecus nogremdēja vā-

cu, bet vienu—itāļu zemūdenes. Tie

bija tvaikoņi "Abgara", "Ciltvaira",

"Everalda", "Everasma", "Everagra"
un "Regent". Anglijā palika pieci
Latvijas kuģi — "Katvaldis", "Mier-

valdis", "Rāmava", "Everoja" un "Eli-

zabete", kas tika rekvizēti un nodoti

Britānijas Kuģniecības ministrijas rī-

cībā. Divus no tiem kara laikā no-

gremdēja vācu zemūdenes("Everoju"
1941. g. 3.X1 un "Katvaldi" 1942. g.

24.V111). Tvaikonis "Klints", cietis

avāriju pie Portugāles krastiem, visu

kara laiku nostāvējis Lisabonasostā,

bet pēc tam ieradies Odesā, kur sa-

ņēmis jaunu nosaukumu — "Ska-

dovsk". Latvijā šis kuģis tāari neat-

griezās. Tātad 15 Latvijas kuģu neat-

griezās savās pierakstīšanas ostās, to

kopējā tonnāža— 51342BRT. Nes-

kaitot Padomju Savienības karā ar

Vāciju nogremdētos kuģus, Latvija
zaudēja 30 kuģu (86 020 BRT). Tā-

tadgandrīz pusi visas Transporta flo-

tes, kas republikai bija 1940.gada sā-

kumā.

Tālāk pakavēsimies pie Latvijas
Tirdzniecības flotes nacionalizācijas

jautājumiem. Saskaņā ar jau piemi-
nēto LPSR TKP 1940. gada 26. ok-

Blāķis A. Medaļas otrā puse. Okupācijas

pavardā un jūgā: 1940.—1945. — 159. Ipp.
Pec citām ziņām tvaikonis "Ciltvaira" atradās

Anglijā, bet ari to nogremdēja (Bassi H. Dos

Schicksal derlettischen Handelsflotte im Zwei-

tmWeltkrieg.—S.336).
BassiH. Dos Schicksal. S. 336.,338., 340.

tobra lēmumu tika nodibināta re-

publikas jūras un upju flotes kuģnie-
cības uzņēmumu nacionalizācijas
komiteja. Tāssastāvs:

1.Finansu tautaskomisārs A Ta-

baks (priekšsēdētājs);
2. LK(b)P CX Rūpniecības un

tirdzniecības nodaļas vadītājs J. Put-

niņš;
3. Valsts kontroles tautas komite-

jas pārstāvis J. Šmidre;
4. Jūras pārvaldes pārstāvis A

Skulte;
5. LPSR Jūrnieku arodbiedrības

priekšsēdētājs A Karpovičs.
10

Kuģniecības uzņēmumu naciona-

lizācijas komitejas pirmā sēde notika

1940. gada 29. oktobri. Sēdēs pieda-
lījās ne tikai komitejas locekļi, bet

ari PSRS Jūras flotes tautas komisa-

riāta pilnvarotais I. Sag-Sadogurskis
un PSRS Upju flotes tautas komisa-

riāta pārstāvis A Frolovs.

Pirmajā sēdē tika apstiprināti na-

cionalizētāīpašuma pieņemšanas ak-

tu un mandātu paraugi, instrukcija,
izdevumu tāme v.c. Saskaņā ar pie-
ņemto instrukciju turpmāk komiteja
organizēja un vadīja pieņemšanas
komisiju darbu, izskatīja un apstipri-
nāja nacionalizētā īpašuma pieņem-
šanas aktus, pēc valdības rīkojuma
nodevašo īpašumu tautas komisari-

ātiem, izskatīja sūdzības.

Tiesības apstiprināt pilnvarotos
nacionalizētās flotes pieņemšanai
bija ari finansu tautas komisāram

A Tabakam.Par pilnvarotajiem tika

apstiprināti kapteiņi Alfons Buģis,
Pēteris Biezais, Arnolds Miška,
Ērihs Tomsons, Ādolfs Straupma-
nis, Ādolfs Krūmiņš. Parasti apstip-

"

LWA, 1684. f., 5. apr., 26. Ļ 10.Ip.
11

LVA 1071. f., 1.apr., 47. L, 2. Ip.



rināja kuģu nacionalizācijas komisi-

jas trīs cilvēku sastāvā — kuģa kap-
teinis, mehāniķis un kalpotājs. Pie-

mēram, Rīgā darbojās komisijas, ku-

ru sastāvā bija: kapteinis Celtmanis

(priekšsēdētājs), mehāniķis Mež-

nieks un kantorists Ozoliņš; kaptei-
nis Strautmanis (priekšsēdētājs),
mehāniķis Auziņš un kantorists Ud-

rītis. Liepājā kuģniecības firmu un

kuģu pieņemšanas komisijā bija kap-
teinis Feldmanis (priekšsēdētājs),
mehāniķis Štekerts un grāmatvedis
Rubergs; Ventspili — kapteinis No-

rītis (priekšsēdētājs), mehāniķis
Zuitiņš un grāmatvedis Kiršteins;
Ļeņingradā — inženieris Voihanskis

(priekšsēdētājs), kapteinis Fedotovs,
inženieris Tumms, inženieris Bogo-
molovs, kapteinis Gutkins. Naciona-

lizēto liellaivu pieņemšanas komisijā
bija 20 cilvēku — Veide, Vorobjovs,
Daņilovs, Mazltis, Maurers, Kūda,
Grasis, Kulmanis, Štrodaks, Šķēr-
stiņš v.c.

2

Pieņemšanas komisijām par naci-

onalizēto īpašumu bija paredzēta zi-

nāma atlīdzība. Piemēram, atalgo-
jums komisijai par jūras kuģi:

Kapteinim (priekšsēd.)— ls. 50.—

Mehāniķim — ls. 50 —

Grāmatvedim — ls. 25.—

Kopā par 1 kuģi — ls. 125.—

Kuģniecības kantora nacionalizā-

cijas komisijai bija paredzēts atalgo-
jums 105 lati, tās sastāvā divi cilvē-

ki — grāmatvedis un kantorists. Pa-

visam bija 15 kuģniecības kantoru:

Rīgā — 11, Liepājā — 2, Ventspi-
lī — 1, Jelgavā — 1. Kopā tāmes iz-

devumosbija paredzēti 1575lati. At-

līdzība pienācās arī par velkoņu, up-

ju kuģu, zemessmēlēju un liellaivu

nacionalizāciju. Pēc tāmes naciona-

lizācijas komisiju izdevumi 3 mēne-

šiem bija paredzēts 32 000 latu.Būtu

interesanti pilnībā iepazīstināt ar

kapteinim E. Tomsonam izdotā

mandāta tekstu: "Šis mandāts iz-

sniegts Valsts komisāram b. Ērikam

Tomsonam tvaikoņu "Katvaldis",
"ElizabeteI', "Rāmava", "Vienība9

na-

cionalizēto akciju sabiedrību vadīša-

nai līdz to nodošanas momentam

PSR Savienības Jūras flotes komisa-

riāta rīcībā.

B. Ērikam Tomsonam ir tiesības

pirmajam parakstīt čekus un citus

uzņēmuma naudas dokumentus, čar-

tera un citus līgumus, vēstules un te-

legrammas, kā ari sarakstīties ar ci-

tiem uzņēmumiem: b. Ē. Tomsonam

ir tiesības pieņemt darbā un atlaist

uzņēmuma strādniekus un kalpotā-

jus. Tabaks. Rīgā 1940. g. 6. novem-

brī."
13

Analoģisks mandāts tika iz-

sniegts, piemēram, Artūram Skul-

tem par P. Danneberga kuģniecības
firmai un sabiedrībai "Brāļi Zēbergi
un Žiglēvics" nacionalizētajiem uz-

ņēmumiem.
Tādējādi formāli un praktiski bija

veikti visi nacionalizācijas priekš-
darbi. Pamatojoties uz Latvi-

jas PSR AP Prezidija 1940. gada
5. oktobra dekrētu, tā paša gada no-

vembrī un decembrī tika nacionali-

zēti Latvijas Republikas Tirdzniecī-

bas flotes jūras kuģi. Nacionalizēja
visus kuģus, kas atradās Baltijas jū-
ras baseinā. Rīgā nacionalizēja

u
LVA, 1071. f., 1. apr., 47. I, 5., 11.,

2.lp.; 54. l.,7..lp.

13 LVA, 1071. f., 1. apr., 47. Ļ 9., 13.,
69. lp.
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25 kuģus, Liepājā — 20, Ļeņingra-
dā — 6, Ventspili— 2, Jelgavā —2.

Divu kuģu nacionalizācijas vieta un

laiks izmantotajos arhīvu dokumen-

tos nav uzrādīts. Pēc nacionalizēto

kuģu pieņemšanas aktiem sastādi-

tajā sarakstā minēti 53 Latvijas kuģi
un ari 4 Lietuvas kuģi ("Arcrmga",
"Mariampole*, ŠauliaF, "Uterta"),
kuri pēc Latvijas un Lietuvas oku-

pācijas bija iekļauti Latvijas Valsts

jūras kuģniecībā.

NACIONALIZĒTIE LATVIJAS KUĢI

14

LVA, 1071. f., 1.apr., 48.1., 1.—106., 111.—114.,119.—211. Ip.; 49.1., Ip.; LWA,
1684. f., 5. apr., 35.1., 36.—38. Ip. (Burinieku un buru motorkuģu nacionalizācija nav skatīta.)

Nr.

Kuģa nosaukums
Nacionalizācijas vieta Bilances vērtība

p.k.
Uzbūvēšana» gada Tonnaža (BRT)

194a g. LI (latos)un datuma 194a g.

1. "Amata" 1898 1132 Liepāja,8.XII 175 000

2. "Andrejs Kalniņš" 1907 3002 Liepāja, 1XII 116000

3. "Arethusa" 1906 4% Rīga, 6X1 74 297

4. "Ārija" 1907 3678 Ļeņingradā,6.XII 157 662

5. "Astra" 1902 3120 Liepāja, 12.XII 377 329

6. "Atis Kronvalds" 1900 1423 Rīga, 4JCII 262057

7. "Auseklis" 1914 1909 Liepāja, 2.XII 237 310

8. "Ausma" (R) 1903 1905 Liepāja,20.XII 333 802

9. "Ausma" (V) 1889 1791 Liepāja,22.XII 149 832

10. "Banga" 1871 574 Rīga, 22.XII 134 000

11. "Bārta" 1900 2324 Ļeņingradā,9.XII 240000

12. "Bārtava" 1888 768 Rīga, 19.XII 30 000

13. "Biruta" 1907 1823 Liepāja, 13.XII 80640

14. "Bru" 1919 572 Ventspils,6.XI 9000

15. "Daugava" 1891 1430 Rīga, 2.XI 100 000

16. "Dzintarkrasts" 1870 108 Rīga, 25.XI 25 000

17. "Dole" 1912 3811 Liepāja, 9.XI 500000

18. "Everanna" 1908 2880 Ļeņingradā, 16.XI 180 542

19. "Everiga" 1914 4648 568800

20. "Everita" 1917 3251 Rīga, 24.XI 500 000

21. "Everolanda" 1908 3379 Ļeņingradā, 30.XI 211843

22. "Everonika" 1906 3743 Rīga, 4.XI 234 643

23. "Evertons" 1919 4101 Rīga, 21 .XI 450000

24. "Gaida" 1885 460 Rīga, 11.XI 37 547

25. "Gaisma" 1900 3077 Ļeņingradā, 23.XI 317 906
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Tabulā minēto nacionalizētoku-

ģu skaitā bija 46 transportkuģi (tvai-

koņi), 5 preču un pasažieru kuģi,
1 ledlauzis ("Krišjānis Valdemārs") un

viens motorkuģis ("Bru"). Taču šis sa-

raksts nav pilnīgs. Arhīvu dokumenti

ļauj apgalvot, ka tikuši nacionalizēti

ariciti Latvijas kuģi, kaut gantonaci-

onalizācijas akti šobrīd vēl nav atrās-

ti. Te jāmin ostas ledlauzis "Lāčplē-
sis" (253 BRT, uzbūvēts 1914. gadā),

jūras velkoņi "Mednis" (84 BRT,

1893. g.) un "Kari Kronenberģ"
(70 BRT, 1911. g.), hidrogrāfiskais

kuģis "Hidrografs" (229 BRT,

1918. g.), transportkuģis "Saule"

(1207 BRT, 1890. g.) un "Rīga"
(1207 BRT, 1914. g.) ar kopējo ton-

Nr.

Kuģa nosaukums
Nacionalizācijas vieta Bilances vērtība

p.t

Uzbūvēšanas gads Tonnaža (BRT)

un datums 194a g. 194a g. LI (latos;

26.

27.

"Gauja"

"Gundega"

1899

1906

1408

3583

Ventspils, 5.XI

Liepāja, 4.XII

150000

271885

28. "Ilga" 1907 211 Rīga, 5XI 33059

29. "Imanta" 1903 1233 Rīga. 1XI 115000

30. "Kaija" 1876 244 Rīga, 20X1 60000

31. "Kalpaks" 1914 2190 Rīga, 14.XI 330000

32. "Kandava" 1901 1926 Liepāja, 24.XI 370000

33. "Kangars" 1903 2722 Rīga, 14.XI 327 008

34. "Kaupo" 1905 409200

35. "Konsuls

P. Dannebergs" 1904 2747 Liepāja, 26.XI 163000

36. "Krimulda" 1899 1970 Rīga, 30.XII 300000

37. "Krišjānis

Valdemārs" 1925 1932 Rīga, 18.XI

38. "Krīvs" 1893 1340 Liepāja, 30.XI 169575

39. "Kuldīga" 1908 1978 Liepāja, 28.XI 404 400

40. "Mols" 1888 117 Jelgava,27.XI 34 476

41. "Neputns" 1895 91 Jelgava, 27.XI 28685

42. "Ogre" 1918 333 Liepāja, 24.XI 117 582

43. "Rasma" 1902 3204 Ļeņingradā, 26.XI 225 000

44. "Rauna" 1899 2349 Rīga, XI 340200

45. "Sigulda" 1901 1999 Rīga,6.XI 300000

46. "Skauts" 1897 2136 Liepāja, 18.XI 346 368

47. "Skrunda" 1918 2414 Liepāja, 5.XI 315 000

48. "Spīdola" 1905 2833 Liepāja, 12JCI 126000

49. "Sports" 1909 3283 Rīga, 21.XI 342784

50. "Turaida" 1900 2388 Rīga, 28.XI 365 400

51. "Velta" 1890 2347 Rīga, 13.XII 75 600

52. "Venta" 1908 1886 Rīga, 10.XII 200000

53. "Vienība" 1884 288 Rīga, 11.XII 16 681
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nāžu 3120BRT. Tātad zināms, ka bi-

ja nacionalizēti63Latvijas Tirdznie-

cības flotes kuģi (112 917BRT).
Interesanti būtu dati par naciona-

lizētās flotes bilances vērtību, bet

diemžēl arhīvi vēl nav atklājuši visus

savus noslēpumus — un pilnīgu ap-

kopojošu ziņu nav. Taču par 52 ku-

ģiem šī summa bija 11 440 143 lati.

Ņemot vērā, ka lats bija konvertēja-
ma valūta, nacionalizētokuģniecības

uzņēmumu vērtība izsakāma visai ie-

vērojamā summā.

Nacionalizācijas gaitā tika sastādī-

ti kuģu pieņemšanas akti, kas ir inte-

resanti vairākos aspektos. Kuģa pasē
līdzās tehniskajiem parametriem uz-

rādītas samērā detalizētas ziņas par

kuģa korpusa, tvaika iekārtu un pa-
līgmehānismu stāvokli, kas ļauj gūt
relatīvi pilnīgu priekšstatu par naci-

onalizētās flotes tehnisko stāvokli.

Ņemot vērā šos datus, nacionalizāci-

jaskomisijas deva vērtējumus par ku-

ģa turpmākās ekspluatācijas iespē-
jām.Labu tehniskāstāvokļa novērtē-

jumu saņēma divi Latvijas kuģi —

tvaikonis "Gundega" un ledlauzis

"Krišjānis Valdemārs"— un divi Lie-

tuvas tvaikoņi— "Kretinga" un "Mari-

ampole". Daudzu kuģu tehniskais*

stāvoklis tika novērtēts par apmieri-

nošu, bet bija ari vērtējums — neap-
mierinošs. Piemēram, tvaikoni "Āri-

ja" atzina par stipri nolietotu, kam

nepieciešams atjaunošanas remonts,

tvaikoņiem "Dole" un "Spīdola" ne-

pieciešams kapitālais remonts. Var

minētaricitus kuģu tehniskos nodro-

šinājumus. Radioiekārtas uz kuģa
liecina ne tikai par iespējām nodibi-

nāt nepieciešamos sakarus ar krastu

un citiem kuģiem, bet, tāpat kā navi-

gācijas iekārtas, ir nepieciešams dro-

šas kuģošanas priekšnoteikums. Ta-

ču radiostacijas nebija uz visiem ku-

ģiem.Jaunas radiostacijas, uzstādītas

1939. gadā, bija tikai diviem tvaiko-

ņiem — "Dole" un "Skauts". Uz

"Skauta" uzstādītā radiostacija bija
izgatavota rūpnīcā VEF. Uz ledlauža

"Krišjānis Valdemārs"bez radiostaci-

jas bija uzstādīts ari radiopelenga-
tors. Pārskatā par Latvijas floti

1940. gada augustā minēti dati:

1. Kuģi, kam ir radiostacijas ar

īsajiem un vidējiem viļņiem, — 9

2. Kuģi, kam ir radiostacijas ar vi-

dējiem viļņiem, —21

3. Kuģi, kam ir radiostacijas ar

īsajiem un garajiem viļņiem, —10

4. Kuģi, kam ir radiostacijas (ve-

cās) ar dziestošajiem viļņiem, —10

5. Kuģi, kam ir tikai uztvērēji, —

15

6. Kuģi ar radiotelefonu, —2

7. Kuģi bez radiostacijām un uz-

tvērējiem, — 1

8. Kuģi ar radiopelengatoriem, —

18

9. Kuģi ar eholotiem, — 3

10. Kuģi ar žirokompasiem, —

V*

Kopumā nacionalizēto Latvijas
Tirdzniecības floti nevar vērtēt vien-

nozīmīgi. Kaut gankuģu vidējais ve-

cums bija 36,6 gadi, bet 19 kuģiem
bija vairāk par 40 gadiem (tie parasti
bija nelieli kuģi), tehniskā ziņā Lat-

vijas flote neatpalika no toreizējās
PSRS flotes.

Ari kuģniecības īpašumu naciona-

lizācija tika veikta pilnībā. Zināmu

priekšstatu par nacionalizāciju
sniedzLPSRTKP1941.gada 18. feb-

ruāra239.lēmuma2. pielikums,kurā

uzskaitīti visi velkoņi, motorkuģi
tehniskie un peldošie līdzekļi bez

tvaika dzinēja, kas nododami

15
LVA, 1071. f., 1. apr., 48. Ļ 105., 156.,

1%. lp.; 50.!., 97., 99. lp.
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PSRS Jūras flotes tautas komisari-

ātam. Tehniskās flotes sarakstā

71 nosaukums: peldošie celtņi, pāļ-
dziņi, zemessūcēji, bagari, šalandas,

liellaivas. Tālāk minēti 29 velkoņi,
motorlaivas, motorjahtas utt.Tačutā

bija tikai daļa nacionalizēto peldošo
līdzekļu. Piemēram, velkoņi.
1940. gada dati liecina, ka Latvijā to

bija 114, no tiem 19piederēja valstij,
18 — nacionalizētajiem uzņēmu-
miem un 77 — privātīpašniekiem.
Šajā skaitā bija kā jūras, tā upju vel-

koņi. Pirmkārt tika nacionalizēti jū-
ras velkoņi. Tā 1940.gada 31. oktobri

Rīgā nacionalizēja velkoni "Vanags"

(226 ZS), bet tā paša gada novembri

vēl 41 lielu velkoni, t. sk. "Vairogs"

(200 ZS), "Valdemārs" (330 ZS),
"Gulbis" (190 ZS), "Mednis"

(250 ZS), "Rīga" (160 ZS) un "Rīga"

(260 ZS), "Rota" (300 ZS) v.c. Par

velkoņiem vēljāpiebilst, ka daudzino

tiem bija uzbūvēti Rīgā; no vienā ar-

hīva lietā koncentrētajiem 42 velko-

ņu nacionalizācijas aktiem var kon-

statēt, ka vismaz 14 no tiem būvēti

Rīgā (vairākos gadījumos būvēšanas

vietas aktos nav uzrādītas): "Alfa",
"Ārija", "Beta", "Balva", "Valdemārs",
"Velta", "Grauds", "Gulbis", "Dzin-

tars", "Džons", "Dolomīts", "Līgo",
"Mintauts" un ugunsdzēsēju kuģis

"Ķencis"} 1
* J *

Kuģniecības uzņēmumu un to

mantības nacionalizācijas iniciatoru

lomā uzstājās ne tikai LPSR Finan-

su tautas komisariāts un Tautas Ko-

misāru padome, bet arī citi tautas

komisariāti. Piemēram, pēc speci-

w

LWA, 1684. f., 5. apr., 26. Ļ 17.—20.,
68.-72.Ip.

LVA, 1071. f., 1. apr., 48. L, 41.—
209. Ip.; 49. Ļ 42., 50.,58., 62.,82., 86., 94.,98.,
102., 106., 110., 122., 130., 138. Ip.

ālas rakstiskas (bet nepublicētas)
LPSR mežrūpniecības tautas komi-

sāra pavēles tika nacionalizēti visi

enkurnieku peldošie līdzekļi un pie-
derumi, t. sk. 15 velkoņu: "Rīga",
"Rekords", "Cerība", "Gauja", "Dau-

gava", "Vera" (piederēja J. Vaiva-

dam un K. Riekstiņam), "Alek-

sandrs", "Balva", "Palīgs" (K. Jākob-

sonam), "Akots", "Grauds", "Flora",

"Draugs" (I. Zeltiņam) un "Dolo-

mīts" (E. Kalniņam).
18

Kā liecina arhīvu dokumenti, ne-

lielu velkoņu un jo sevišķi dažādu

motorlaivu (t. sk. zvejnieku) naci-

onalizācija izsauca daudzassūdzības

par varas nelikumīgo rīcību. Parasti

visas sūdzības tika noraidītas. Tikai

vienreiz — Nacionalizācijas komite-

jas 1941. gada 28. janvāra sēdes pro-
tokolā Nr. 7 fiksēts lēmums denaci-

onalizēt K.Poka laivu ar 0,5 ZS paš-
taisītu tvaika dzinēju.

1

Nacionalizētos kuģus un velko-

ņus nodeva ne tikai PSRS Jūras flo-

tes tautas komisariāta, bet arī citu

resoru rīcībā. PSRS Jūras kara flo-

tes tautas komisariātam nodeva

transportkuģus "Rīga" un "Vienība",

hidrogrāfiskās izpētes kuģi "Hidro-

grafs", velkoņus, kā ari "Kaija" un

"Grauds", piecas motorlaivas, mo-

torjahtu "Hervud" (50 ZS) v.c. lekš-

lietu tautas komisariāta robežapsar-
dzības karaspēka pārvaldei nodeva

nelielo motorkuģi "Bru".

Tvaikonis "Dzintarkrasts" no-

nāca zivjrūpniecības tresta pa-

kļautībā. PSRS Upju flotes tautas

komisariāts saņēma upju flotes

tehniskos kuģus, 18 velkoņu,
18 preču un pasažieru tvaikoņu.
Pavisam kopā šim komisariātam ti-

i0

LVA1071. f., 1. apr., 50. L, 11. Ipr
"Turpat. —47. 1., 29. Ipp.
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ka nodotas 346 liellaivas, 46tvaiko-

ņi, kā ari citi Latvijas kuģniecības

transportlīdzekļi.
20

Latvijas Republikā bija reģistrētas
348jahtas, kas piederēja galvenokārt

Latvijas, Rīgas, Jūrmalas, Kurzemes

v.c jahtklubiem, kā ari privātperso-
nām.Praktiski tās visas tika naciona-

lizētas. To skaitā kuģīpašniekam
F. Graudam nacionalizēja četras pa-
rastās un vienumotorjahtu. Piebildī-

sim, ka F. Graudakuģniecības firmai

nacionalizācijas bridi nebija parādu

par kuģiem, bet bankas rēķinos gla-

bājās 658616,64 lati.
21

Tikanacionalizētas (precīzāk kon-

fiscētas) ari kugīpašnieku personis-
kās automašīnas: A. Zēberga "Do-

džu", K. Jansona "Buiku", A. Bērziņa
"Linkolnu" un P. Danneberga "Mer-

sedesu" nodeva Latvijas Valsts jūras

kuģniecības rīcībā; F. Grauda "Pa-

kards" un S. Kalniņa "Hanomags" no-

nāca LPSR Tautas Komisāru

Padomē; J. Freimaņa "Pontiaks" —

LPSR Jūras flotes Tautas Komisāru

Padomē, bet J. Zalcmaņa "Pa-

kards" — LPSR lekšlietu' Tautas

Komisariāta jūras nodaļā.
22

Unbeidzot vēl atgādināsim, ka ti-

ka nacionalizētas visas transporta,

sagādes un noliktavuiestādes unkan-

tori, kuģniecības aģentūras u.tml. Tā

LPSR tirdzniecības tautas komisāra

J. Pumpura 1940.gada 29. novembra

pavēlē Nr. 235 minētas 14 iestādes,

kas nacionalizējamas. To skaitā tādas

kā "Baltrusta" — Baltijas—Krievijas

transporta un noliktavu akciju sa-

biedrība, akciju sabiedrība "Mer-

kurs" v.c
23

Balstoties uz arhīvu materiāliem

par flotes un kuģniecības uzņēmumu

nacionalizāciju, gribētos pakavēties
vēlpie vienakarapriekšvakara doku-

menta. 1941. gada 16. jūnijā PSRS

TautasKomisāruPadomepieņem lē-

mumu Nr. 5074par 19 Latvijas kuģu

pārdēvēšanu. Minēsim tikai dažus

raksturīgus "revolucionārā perioda"
piemērus. Tā tvaikonis "Ārija" saņē-
ma jaunu nosaukumu — "Sarkanā

zvaigzne", "Everiga" — "Maršals Ti-

mošenko", "Everita" — "Strādnieku

gvarde", "Everolanda" — "T.Nette",
"Konsuls P Dannebergs" — "Biedrs"

utt.
24

Karš pārtrauca iecerētā pasā-
kuma īstenošanu, taču pēckara peri-
odā to pabeidza pilnībā.

1940.—1941. gada Latvijas Re-

publikas Tirdzniecības flotes un

kuģniecības uzņēmumu nacionali-

zācijas (pareizāk ganbūturunātpar

konfiskāciju) materiālu izklāsts ne-

pārprotami liecina par to, ka, Pa-

domju Savienībai anektējot Latvi-

jas Republiku, tā zaudēja savu suve-

renitāti un tajā tika realizēta politi-
ka, lai latviešu tautai liegtu nodar-

boties ar jūrniecību.

Edgars Blūmfelds

1071. f., 1.apr., 47. 1..20., 21., 26.,
29.. 43.—49. lp.; 3.1., 63., 64. lp.

71
Turpat. — 50. 1., 1.—9., 19. lp.; 55. 1.,

18. lp.
22

Turpat. —47.1., 23. lp

*
LWA, 1684. f.,5. apr.,26. Ļ 22., 26. lp.
LR Ministru Padomes arhīvs. — 124.1.

—
46. lp.
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SLEPKAVĪBA

TALLINAS REIDĀ

1941. gada jūnija beigās vācu ar-

mija strauji devās uz priekšu un bija
skaidrs, ka padomju varas stundas

Latvija ir skaitītas. Masukapi vēl ne-

bija atrakti, taču ar daudzajām neli-

kumībām un zvērībām, sevišķi ar ne-

seno cilvēku deportāciju boļševiki
savā īsajā valdīšanas laikā bija panā-
kuši, ka latvieši savus gadsimtu ie-

naidniekus vāciešus gaidīja kā atbrī-

votājus.
Boļševikiem līdzi bēga padomju

aktīvisti un cilvēki, kas ticēja komu-

nistu propagandai. Bija ari tādi, ku-

rus piespieda doties uz austrumiem

ar varu. Bēgļu liktenis piemeklēja arī

vairākus simtus latviešu jūrnieku —

to kuģu komandu locekļus, kurus

boļševiki paspēja evakuēt no Rīgas
un Ventspils ostām. Jūrnieki paši
svešajai varai gan nebija vajadzīgi,
taču bez viņiem nevarēja aizvest līdzi

Latvijas tvaikoņus. Lai nepieļautu
"neapzinīgo elementu" — komandu

locekļu — bēgšanu no kuģiem, tika

veikti pasākumi — nostādīta apsar-
dze. Parādījās ap 200 "pasažieru", jo
jūras ceļš daudziem šķita drošāks vā-

cu pagaidām neapdraudēto rajonu
sasniegšanai. Ari bagāžas sanāca

daudz, jo Latvija vēl nebija gluži iz-

laupīta.
27. jūnijā boļševiki no Rīgas aiz-

veda 15 latviešu tālbraucēju tvaiko-

ņu, ledlaužus 'Krišjānis Valdemārs*

un "Lāčplēsis*, 3 peldošos celtņus,
divus upju tvaikoņus. Evakuēties

piespieda arī 11 jūras velkoņus ar to

komandām; dažiem jūrniekiem vē-

lāk izdevās atgriezties Latvijā. Uz

šiem kuģiem brauca vairāk nekā

600 latviešu jūrnieku. Lielākā daļa
aizbraucauz neatgriešanos.

Tvaikonis "Atis Kronvalds* (bij.

*Abava*) bija viens no pēdējiem, kas

27. jūnija pievakarē atstāja Dauga-
vas grīvu un, boļševiku apsardzes ku-

terupieskatīts, devās ziemeļu virzie-

nā. Kapteinis Mārtiņš Čakste un

1. stūrmanis Jānis Liepnieks vairs

nebija rīcības brīvi, jo tvaikoni ko-

mandēja kāds sarkanās flotes leit-

nants.

Pērnava — Rohukila — Trigi li-

cis —Paldiski — Tallina... Tāds bija
vācu aviācijas bieži traucētais un mi-

nu apdraudētais tvaikoņa "Atis Kron-

valds* maršruts. "Pasažieri" Pērnavā

atstāja kuģi, taču sardzi pastiprināja
un uzstādīja zenltlielgabalus.

Neziņu par Latvijā notiekošo

tvaikoņa vīriem palīdzēja kliedēt vā-

cu virspavēlniecības radioziņojumi,
kurus tie slepus klausījās ar matrožu

telpās palikušo un jauno saimnieku

acīm noslēpto uztvērēju. Tā viņi uz-

zināja, ka Ļeņingradā latviešu jūr-
niekus noņem no kuģiem un izsūta

uz PSRS vidieni... (Ziņa bija parei-
za; fašistu propagandas ministrs

J. Gebelss apgalvojis, ka boļševiku
izdarības nav nekādas vajadzības

pārspīlēt vai izdomāt — pietiek par
tām paziņot.) Kuģa *Atis Kronvalds*

jūrnieki sprieda, ka nebūtu slikti no-

kļūt līdz Somijai vai vismaz uzsēdi-

nātkuģi uz kāda no Monzunda sēk-

ļiem, lai tā atpaliktu no bēgošās flo-

tes. Taču apsardzes dēļ šis nodoms

nebija realizējams.
Tallinā no kuģa pazuda kurinātā-

ja palīgs Semjons Grigorjevs, deviņ-
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padsmitgadlgs puisis no Līvāniem. It

kā dezertieri Grigorjevu meklējot,
čekas viri sāka vest uz nopratināšanu

(piemēram, sitot aršautenes laidi pa

galvu) pārējos "Atis Kronvalds" jūr-
niekus. Pēc dažām dienām atradās

ari pazudušais kurinātāja palīgs.

"Smagi nopratināts", viņš izstāstīja

izmeklētājiem par komandas nodo-

mu bēgt...
9. augustā Sarkankarogotās Balti-

jas flotes kara tribunāls— kara juris-
ti Morozovs un Titovs un brigādes
komisārs Akimovs tiesāja 16 tvaiko-

ņa "Atis Kronvalds" komandas locek-

ļus. Krievijas PFSR kriminālkodek-

sa 58. pants, "dzimtenes nodevība"...

Desmit cilvēkiem tika piespriests nā-

ves sods nošaujot. Lūk, viņu vārdi:

Mārtiņš Čakste, dz. 1892.g.;

Jānis Liepnieks, dz. 1910. g.;
Jānis Vītols, dz. 1886. g.;

Pēteris Leimanis, dz. 1891. g.;

Roberts Bans, dz. 1911.g.;

Rihards Liepiņš, dz. 1923. g.;

Fricis Ozols, dz. 1912. g.;

Semjons Grigorjevs, dz. 1922. g.;

Ludvigs Ozoliņš, dz. 1909. g.;

LeoLinkuns, dz. 1916. g.

Vienukomandas locekli attaisno-

ja, pārējiem piesprieda dažādussoda

termiņus labošanas darbu nometnēs.

Diviem no tiem — matrozim Fridri-

ham Silam un kurinātājam Arvīdam

Cielavām — pēc dramatiskiem pār-
dzīvojumiem uz cietumā pārvērstā
motorburinieka "Venus" izdevās no-

kļūt pie vāciešiem un atgriezties Lat-

vijā. Viņi pastāstīja par izrēķināša-
nos ar"AtisKronvalds"jūrniekiem un

nodevaatklātībai līdzpaņemto sprie-
duma kopiju (Tēvija. — Nr. 57. —

1941.gada 4. septembris).
Dzīvus palikušos latviešu jūrnie-

kus Ļeņingradā un Kronštatē tiešām

noņēma no kuģiem un bez kādiem

tiesas spriedumiem nosūtīja spaidu
darbosuz Kazahiju — Arāla un Bal-

haša ezera krastiem. Tiesa, pēc gada

daļu no viņiem mobilizēja jaundibi-
nātajā Latviešu sarkanajā gvardē,

aizstājot nāvi tuksnesi ar nāvi Pie-

māskavas sniegos.
Pieminot tvaikoņa "Atis Kron-

valds" jūrnieku nošaušanu, der pie-
zīmēt, ka laikrakstā "Tēvija" publi-
cētos materiālus vēlāk apstiprināju-
šas citu cilvēku liecības. Kāds no

šiem lieciniekiem zināja ari stāstīt,

ka tvaikoņa jūrnieki, septiņpadsmit-
gadīgo Rihardu Liepiņu ieskaitot,

nogalināti uz Sarkankarogotās Bal-

tijas flotes kreisera "Kirov" klāja
Tallinas reidā...

Arvis Pope

TVAIKOŅA "KRIMULDA"

BOJĀEJA

Vienano traģiskākajām lappusēm
Latvijas jūras kuģniecības vēsturē bi-

ja II pasaules karš. Kara darbība un

lielās politiskās pārmaiņas Latvijā
1940. gadā ietekmēja daudzu kuģu

un līdz ar to cilvēku likteni. Tos ku-

ģus, kuri atradās Baltijas jūrā,
1940. gada beigās nacionalizēja un

iekļāva Latvijas Valsts jūras kuģnie-
cībā. Viens no tādiem bija tvaikonis
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"Krimulda". Par ŠI kuģa darbību un

bojāeju karā (līdzīgs liktenis pie-
meklēja arī citus Latvija* kuģus) vēs-

ta tvaikoņa "Krimulda"pēdējais kuģa
žurnāls, kas glabājas Latvijas Valsts

vēstures arhīvā. Tajā ir ieraksti par
laiku no 1940. gada 12. oktobra līdz

1941. gada 2. jūlijam.
1940. gada oktobrī tvaikonis "Kri-

mulda" veica braucienuno Ventspils
uz Ļeņingradu, tad uz Tallinu. No-

vembra sākumā tambija reiss no Ļe-
ņingradas uz Hanko pussalu ar kok-

materiālu kravu. Tad brauciens uz

Pērnavu, kur uzņēma koku kravu.

To nogādāja uz Monzunda salām

Sarkanās Armijas vajadzībām.
1941. gadu tvaikoņa apkalpe sa-

gaidīja Rīgā. Tā gada*pavasarī kuģis
veica divus reisus ar kokmateriāliem

no Rīgas un Liepājas uz Monzunda

salām.

1941. gada 12. jūnijā tvaikonis

"Krimulda" piestāja Rīgas ostā, lai

uzņemtu zāģmateriālus. Laikā no

1940. gada 12. oktobra bija notiku-

šas izmaiņas kuģa komandā.

1940. gada 24. novembrī uz tā

uzkāpa 2. mehāniķis A. Ungurs.
1941. gada 13. jūnijā viņu no kuģa
ar mantām aizveda miliči.

1941. gada 2. jūnijā, kad kuģis bija
Ļeņingradā, uz slimnīcu aizveda ku-

rinātāju P. Mežu.

1941. gada 6. jūnijā dienestu uzsā-

ka 3. stūrmanis R. Kviesītis.

1941. gada 7. jūnijā L stūrmani

V. Jurjevu komandēja uz Liepāju un

viņa vietā nozīmēja tvaikoņa "Rau-

na" 2. stūrmani J. Innusu.

1941. gada 17. jūnijā dienestu uz

kuģa uzsāka matrozis H. Eberleins

un jaunākais matrozis E. Virzis.

LWA,5274. f., 4. apr., 14. L

1941. gada 18. jūnijā kuģī pabei-
dza lādēt zāģmateriālus — un tas no

Rīgas izbrauca uz Kalteni, kur sāka

uzņemt uz klāja baļķus. Kravu pa-

beidza uzņemt 22. jūnijā pulksten

Tvaikonis izbrauca uz Kolku, lai

tālāk dotos uz Hankopussalu. Pulk-

sten pie Ovīšiem kapteinis saņē-
ma radiotelegrammu ar pavēli ie-

griezties tuvākajā ostā. Tvaikonis

"Krimulda" iebrauca Ventspils ostā.

Kara darbībaaptvēra jau Latvijas

teritoriju. 24. jūnija pēcpusdienā

Ventspils ostas strādnieki sāka no-

krautklāja kravu. Divas reizes to pār-
trauca gaisa trauksmes. Dienas vaka-

rā bija Ventspils ostas priekšnieka

pavēle nosūtīt viņa rīcībā četrus jūr-
niekus. Lozes izvilka 3. stūrmanis

R. Kviesītis, kurinātājs L. Ābols,
matrozis I. Zemzaris, vecākais mat-

rozis K. Bauls.

Klāja kravu turpināja nokraut līdz

27. jūnijam. lepriekšējā dienā ko-

mandaaizkrāsoja ar melnukrāsu ka-

rogu un skursteņa zīmi.

27. jūnijā pulksten 5 tvaikonis

"Krimulda" ar velkoņa "Vanags" palī-
dzību atgāja no malas. Kuģis pievie-

nojās konvojam, kas izbrauca uz

Monzunda salām. 13 Kihelkonnas

līcī tos no krasta apšaudīja Sarkanās

Armijas artilērija, un kuģi pagriezās

atpakaļ. Pēc divām stundām konvojs

ceļu turpināja. Vakarā ap pulksten
20 kuģu karavāna apstājās.

Visu 28. jūniju kuģi stāvēja uz

enkura un ceļu turpināja tikai

29. jūnija pusdienā. Tvaikonis "Kri-

mulda" gāja aiz tvaikoņa "Ilga".
30. jūnijā kuģi atkal stāvēja uz en-

kura.
20

1. jūlijā pulksten 18 kapteinis

saņēma pavēli doties uz Ļeņingra-
du. Tvaikonis "Krimulda" gāja starp



Tvaikonis "Krimulda"

tvaikoņiem "Ilga" un "Arethusa".

Pulksten apmēram pusjūdzi no

Vormsi pie zēgelēšanas bojas kuģi
torpedēja. Torpēda trāpīja tvaikoņa
kreisajā bortā pie priekšējā masta,

un kuģis pārlūza. Masts pārkrita pār
kreiso bortu.

Komanda nolaida ūdenīabas lai-

vas. Tajās trūka vecākā matroža

V. Štrausa, matrožu K. Skrastiņa,
H. Eberleina, H. Nahtmaņa, dunke-

mana (vecākais kurinātājs) J. Tilika.

Pie kuģa piebrauca arī tvaikoņu

"Ilga" un "Arethusa" glābšanas laivas.

2. stūrmanis M. Griezītis apbraukāja
laivā kuģa bojāejas vietu un meklēja

pazudušos, tačubez rezultātiem.

Sprādzienā bija cietuši arī pārējie
jūrnieki. K. Fogelim

bija lauzta kreisā kāja. Kontuzēts

bija stjuarts A. Veinbergs, galdnieks
B. Millers, kurinātājs E. Ruka.

Izglābušies jūrnieki glābšanas lai-

vās brauca uz Vormsi bāku. Netālu

no krasta pie tām piebrauca motor-

laiva un aizvilka laivas uz Rohukilu.

2. jūlijā tvaikoņa "Krimulda" koman-

du nogādāja Hāpsalā.

Kuģa žurnāla pēdējās lapas ieraksts par tvaikoņa
"Krimulda" komandas sastāvu 1941. g. 1. jūlijā pīkst. 20

30

kapteinis Rērihs Juris 7. IX1881. ;ont

Kārļa d.

1.stūrmanis Innus Jēkabs

Indriķa d.

25. XI1891.

2.stūrmanis Griezltis Mārtiņi
Andža d.

20.X 1912.
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Aigars Miklāvs

1. mehāniķis Liniņš Jānis

Pētera d.

28.X1869.

3.mehāniķis Timcicrmaiis Jānis

Jāņa d.

6.11873.

telegrāfists Kilevics Jānis

Miķeja d.

6.XII 1911. kontuzēts

namdaris Millers Bernhards

Mārtiņa d.

2.VIII 1896. kontuzēts

bocmanis StrautiņS Klāvs

Andrejad.

15.111892.

vec. matrozis Štrauss Valdemārs

Kārļa d.

sprādzienāpazuda
bezvēsts

1 kl. matrozis SkrastiņS Kārlis

Aleksandra d.

17. XII1921. sprādzienā pazuda
bezvēsts

1. kl. matrozis Eberieins Helmūts

Aleksandrad.

17. IV1922. sprādzienā pazuda
bezvēsts

2. kl. matrozis NahtmanisHarijs
Jēkaba d.

2. VIII 1923. sprādzienāpazuda
bezvēsts

jaunākais matrozis Virzis Eduards 9.11916.

Eduarda d.

dunkemans TiliksJēkabs

Miķeļa d.

2. IV 1906. sprādzienā pazuda
bezvēsts

1. šķ. kurinātājs Ruka Edgars

Jūlijad.

23. VIII 1920. kontuzēts

1.Sķ. kurinātājs AuziņS Alberts

Andreja d.

7. II1919.

2.Sķ. kurinātājs Fogels Kārtis

Friča d.

13. II1923. lauzta kāja

2. Sķ. kurinātājs StrautiņS Edgars
Klāva d.

30. III 1920.

stjuarts VeinbergsAleksandrs 16. II1894. kontuzēts

Jāņa d.

pavārs Boters Alberts

Ulriha d.

23. VIII 1904. vispārējs
satricinājums

apkalpotājs Lukažs Fricis

Miķela d.

13.VIII 1924.
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OTRAIS PASAULES KARŠ

UZ JŪRAS

(1939., 1940., 1941. g.)

I pasaules karš bija beidzies, atstā-

jot gan uzvaras gandarījumu, gan

zaudējuma rūgtumu. Vairāk nekā

desmit miljonu jaunu, spēkpilnu dzī-

vībutas bija izdzēsis daudzajos kauju
laukos, un neviens tā arī nekad īsti

nepateiks, cik no šī skaita paņēmis
karš uz jūras.

Abu vareno pretinieku — Angli-

jas un Vācijas — ar mainīgām sek-

mēm izcīnītajās jūras kaujās pie Ko-

ronelas, Falklandes un Skageraka

jeb Jitlandes bija vēl kaut kas no se-

no jūras kauju "krūti pret krūti" ka-

reivīgās bravūras. Jauno, arvien spē-
cīgāko ieroču uguns iznīcības apjomi

liecināja, ka divueskadru jūras kaujā

gūtie smagie zaudējumi vairs prak-
tiski nespēja noteikt uzvarētāju, tā-

pat nespēja būtiski ietekmēt kara

gaitu.
II pasaules karu lielvalstis sagaidī-

ja ar kuģiem, kuri vēl teicami kalpoja
no iepriekšējā kara. Vairāki no tiem

gan bija atkārtoti modernizēti, dar

žiem pat mainīts siluets, taču ne jau
tikai "veco labo laiku" kvalitatīvais

tērauds un kuģu būvētāju krietnais

darbs lika saglabāt vecos kaujasku-

ģus.
leskatoties lielvalstu karakuģu sa-

rakstos II pasaules kara priekšvaka-
rā, redzams, ka ASVflotei kaujasku-
ģu no I pasaules kara laika ir 38% no

kopskaita, Francijai — 56%, Itāli-

jai — 57%, Lielbritānijai — 65%,

Japānai — 67%, bet PSRS — pat visi

100%.Vienīgi karu zaudējušai Vāci-

jai visi septiņi lielie kaujaskuģi bija

moderni pēckara darinājumi.Aplū-

kojot starpkaru periodā būvēto jau-
no kaujaskuģu tehniskos datus, jop-

rojām saskatāma valdošā tenden-

ce — kuģu tonnāžas, bruņu biezuma

un galvenās artilērijas kalibru palie-
lināšana, lai būtu iespējams apkarot
ienaidnieku no lielāka attāluma.

Atcerēsimies īpatnējo situāciju,
kāda bija radusies Vācijā pēc Versa-

ļas miera līguma. Izņemot nelielu

daļu sīkāku kuģu, flotes galvenos

spēkus pārņēma sabiedrotie un aiz-

vedauz britu flotes bāzi Skapaflovas
līcī Orkneju salās Ziemeļskotijas
piekrastē. Tur vācu floti internēja,
bet uz kuģiem atstātās samazinātās

vācu komandas, izmantojot radušos

izdevību un paklausot sava admirāļa
L. fon Reitera pavēlei, 1919. gada
21. jūnijā visus kuģus nogremdēja,
atverot kingstonus (vārsti kuģa zem-

ūdens daļā). Šādi kaut kādā mērā ti-

ka glābts kādreizējais ķeizariskās
flotes gods, sabiedrotie ieguva tikai

vrakus (pēdējais no kuģiem ticis iz-

celts vēl tikai 1962. gadā!), bet vācu

konstruktori stājās pie sarežģīta, ta-

ču interesanta uzdevuma risināša-

nas: kā, iekļaujoties Versaļas līguma
atļautajās 10 000 tonnās, projektēt

kaujaskuģi, kurā apvienotos pietie-
kami liela kalibra artilērija, bruņu
biezums, ātrums un darbības rādiuss.

Pasaule apbrīnoja jaunradītos
"kabatas bruņukuģus", un speciālis-
tiem bija jāatzīst gan konstruktoru,

gan kuģu arhitektu izcilais veikums.

Tiebija no 1931.līdz 1934.gadam uz-
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Vācu flotes milzenis —kaujaskuģis "Bismarck"

būvētietrīs bruņukuģi: "Deutschland"

(kopš 1940. gada — "Liitzow"), "Ad-

miral Scheer" un "Admiral Graf
Spec" —ap 12000tonnu tilpuma,āt-

rums 28 mezgli, galvenajā artilērijā
6 x 280 mm lielgabali. lespējams, ka

šie kuģi zināmā mērā varēja kalpot
par ierosmi jaunās, neatkarīgās So-

mijas kuģu konstruktoriem, 1931.ga-
dābūvējot savus mazos krasta aizsar-

dzības bruņukuģus "Ilmarinen" un

"Vūinamdinen" (39001; 4 x 254 mm).
Šajā gadījumā kompaktā risinājuma
pamatā bija īpatnējie dabas apstākļi
Somijas piekrastes ūdeņos, ari finan-

siālās iespējas.
Taču "kabatasbruņukuģu" ēra bei-

dzās ātri. Hitlera nākšana pie varas

un Vācijas aizvien atklātāka gatavo-
šanās jaunam karam citu pēc cita ig-
norēja sabiedroto diktētos noteiku-

mus. Gan vēl 1935. gadā Vācija no-

slēdza ar Lielbritāniju t.s. flotes vie-

nošanos, apņemoties ieturēt savas

kara flotes tonnāžu attiecībā pret

Lielbritānijas floti1:3.Jau nākamajā

gadā, tūdaļ pēc šis vienošanās, ierin-

dā tika ieskaitīti divi jauni kaujasku-
ģi: "Schamhorst" un Gneisenau" (jau
31800 1;32mezgli; 9x280mm). Jāat-

zīmē, ka ar šiem kuģiem sākās kon-

sekventa vācu kuģu konstruktoru un

arhitektu tieksme veidot pamatprin-
cipos līdzīgu visu turpmāk būvējamo
lielokaujaskuģu virsbūvi un līdz ar to

siluetu (kompakts komandtilts, viens

dūmenis, pakaļējais masts netāluaiz

tā), lai pretiniekam sagādātu iespēja-
mi lielas grūtības no attāluma kuģi
ātri identificēt (prakse pierādījusi, ka

satraukumā sabiedrotie pārskatīju-
šies ne vienreizvien).

Trīs gadus vēlāk, pašā II pasaules
kara priekšvakarā, ierindā stājās jau
divi vācu flotes milzeņi — vairāk

nekā 42 000 t lielie kaujaskuģi "Bis-

marck" un "Tirpitz", katrs bruņots ar

8 x 380 mm lielgabaliem. Eiropā
šiem modernajiem kuģiem tonnā-

žas, ātruma un artilērijas spēka ziņā

(bet ne bruņu biezumā un moderna-

jā aprīkojumā) varēja līdzināties

vienīgi skaistais, bet jau vecīgais,
1918. gadā būvētais angļu kaujas
kreiseris "Hood" (42 000 t;

31 mezgls; 3 x 381 mm).
Atbildot vācu mestajam izaicinā-

jumam, kara priekšvakarā Lielbritā-

nijas Kara flotes ierindā stājās pieci
"King George V tipa kaujaskuģi

(35 0001; 28 mezgli; 10x 356mm).

Francija jau no 1935. līdz
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1936 gadam bija uzbūvējusi divus

savus varenākos un skaistākos kau-

jaskugus: "Dunkerque" un "Strasbo-

urg" (26 500 t; 31,5 mezgli; 8 x

330 mm). Šiem kuģiem 1939. un

1940. gadā pievienojās lielie, oriģi-
nāli risinātie "Richelieu" un "Jean

Bart" (38 500 t; 32,5 mezgli; 8 x

380 mm).
Ar saviem ātrajiem un arhitekto-

niski labi veidotajiem kaujaskuģiem

varēja lepoties itāļi. Viņu 1937. gadā
būvētie "Littorio" un "Vittorio Vene-

to" (38 0001; 30 mezglu; 9x 351 mm)
un 1939.gadā ūdenīnolaistā "Roma"

(41 000 t) liecina par kuģu tilpuma
palielināšanos.

I pasaules karš uz jūras nostipri-

nāja principiāli jaunu, līdz tam nebi-

jušu jūras kara ieroci — zemūde-

nes —, un tās, kaut nelielā skaitā, bi-

ja visu lielvalstu flotēs jau I pasaules
kara sākumā. īpaši dinamiski skaita

un kvalitātes ziņā tās pieauga tieši

ķeizariskās Vācijas flotē. Šis jaunais
ierocis solīja apvērsumu jūras kara

stratēģijā un taktikā. Atklātai eskad-

ru divcīņai bija pievienojies uzbru-

kums no neredzama vai vismaz grūti
samanāma ienaidnieka, bet trans-

portkugi ieguva mūžīgus, iepriekš-

neparedzamas nāves draudus.

Starpkaru periodā zemūdeņu bū-

ves apjoms pieauga un tās būvēja
aizvien modernākā risinājumā.

īpašu mērogu ieguva ātro, ar tor-

pēdām spēcīgi bruņoto iznīcinātāju
(Krievijas flotē šo kuģu nosaukums

ir mīnu kuģi) būve, kā arī torpēdu
ātrlaivu jeb torpēdkuteru flotiļu iz-

Angļukaujas kreiseris "Hood"
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veidošana, uzskatot to par vienu no

draudošākajiem ieročiem cīņā ar

milzu kaujaskuģiem.
Tikai pašās I pasaules kara beigās

savu līdzdalību bikli pieteica jūras

aviācija, pēc tam kad cepellnu kara

iespējas bija sevi izsmēlušas. Pirmie,
no kreiseriem pārbūvētie daži lidma-

šīnu bāzeskuģi bija Lielbritānijas
flotei, bet II pasaules kara sākumā

angļiem to jau bija 11, amerikā-

ņiem — 9, frančiem — 1, bet japā-
ņiem —15(!).

Ja aviācija sākumā veica galveno-
kārt izlūkošanu, tad tagad nopietni
sevi pieteica lidmašīnas — torpēdne-
sējas jeb torpēdlidmašīnas, kuru pel-
došie lidlauki — bāzeskuģi — ļāva
startēt jebkurā okeānā, tālu no saus-

zemes bāzēm.

Tas viss bija, taču, pārlūkojot kau-

jaskuģu apbruņojumu, redzams, ka

vismazākais lielgabalu skaits atvēlēts

tieši zenltartilērijai. īpaši vecākiem

kuģiem kara sākumā to nebija vairāk

par2 — 6, retam 12. ASV"Iowa"kla-

ses kaujaskuģiem (45 0001) kara bei-

gu posmā bija ... 148dažādu kalibru

zenītieroči.

Kara priekšvakarā no Baltijas jū-
rai pieguļošo valstu kara flotēm lie-

lākā un spēcīgākā bija Vācijai, tad

nāca PSRS, Zviedrija, Polija, Somi-

ja, Igaunija un Latvija. Lietuvas flote

tikai nesen bija sākusi veidoties —

tās rīcībā bija tikai viens sargkuģis —

"Prezidentos Smetona" (līdzīga tipa
bijušais vācu mīnu traleris, tāpat kā

mūsu "Virsaitis", taču vājāk apbru-
ņots un aprīkots). Turklāt jau kopš
1939. gada marta Lietuvas vienīgo
ostu Klaipēdu bija okupējuši vācieši,
bet Šventojas osta vēl tikko bija sāk-

ta izbūvēt.

Nemitīgi saasinoties Vācijas poli-
tiskajam konfliktam ar Poliju, nebija

cerību, ka spriedze mazināsies un

bruņotais konflikts nenotiks. Polijas
valdības ciešie kontakti ar Franciju
un Lielbritāniju un to dotās garanti-
jas bija mudinājušas izstrādāt slepe-
no plānu "Pekin", kas paredzēja, ka,

situācijai kļūstot draudošai, trīs no

četriem poļu iznicinātājiem atstāj
Poliju, dodas uz kādu no britu flotes

bāzēm Skotijā un uzsāk kaujas ope-

rācijas kopā ar sabiedroto flotesvie-

nībām. Šī plāna pamatā bija apsvē-
rums, ka Polijas flotes bāzi "Danci-

gas koridorā" ilgstoši aizstāvēt nevar

un ka flotesspēcīgākie kuģi glābjami
no iznīcināšanas. Tā, jau 30. augustā

Polijas krastus steigā un slepeni at-

stāja iznicinātāji "Grom", "Bfyskawi-
ca" un "Burza", Angliju sasniedzot

1. septembrī, dienā, kad Polijā sākās

karš.

II pasaules kara pirmās zalves, kā

zināms, atskanēja no vācu 1906. ga-

dā ūdenī nolaistā un nu jau par sko-

las kuģi pārdēvētā kaujaskuģa — Jit-

landes kaujas veterāna "Schleswig-
Holstein" (13 200 t; 18 mezglu; 4 x

280 mm), kurš negaidīti ieradās

Dancigā "draudzības vizītē". Kuģis
tika svinīgi sagaidīts, spēlēja orķes-

tris, uz klāja sagaidītājus sveica vācu

kadeti, bet zem klāja ...
uzbrukuma

signālu gaidīja jūrā pieKlaipēdas uz-

ņemtā jūras kājnieku triecienrota.

Tas bija īpatnējs Trojas zirga vari-

ants, un, gribēti vai negribēti, arī

simboliski, ka jauno karu reāli uzsā-

ka iepriekšējā kara dalībnieka sma-

gās artilērijas uguns pret Polijas
krasta nocietinājumu — Vesterplati,
kuras varonīgā aizstāvēšana pret
pārspēku ierakstīja spožu lappusi

poļu armijas vēsturē un izsauca cie-

ņas pilnu apbrīnu arī no ienaidnieka

puses. Vēl tikai pirms astoņiem ga-

diem toreizējais poļu jūras kapteinis
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Angļukaujaskuģis "Prince of Wales"

Jozefs Unrugs uz Latvijas karakuģa
"Virsaitis" klaja Liepājas reidā drau-

dzīgi bija stāvējis blakus vācu admi-

rālim Konrādam Albrehtam, bū-

damsLatvijas Kara flotes 10gadu ju-
bilejas goda viesis. Viņš bija ieradies

ar poļu flotes vienību, kuras priekš-
galā atradās iznicinātājs "Wicher".

Jau kara trešajā dienā vācu aviācija
tonogremdēja, bet turpat mēnesivē-

lāk, pēc Helas pussalas varonīgās
aizstāvēšanas, piekrastes bruņoto

spēku komandieris kontradmirālis

Jozefs Unrugs kapitulēja vācu jūras
spēku komandierim generāladmirā-
lim KonrādamAlbrehtam...

Polijas flote tika iznicināta, aiz-

stāvot dzimteni, bet zemūdenes iz-

klīda atklātos ūdeņos turpināt kau-

jas darbību. Viena no jaunākajām

poļu zemūdenēm — "Orzet", pēkšņi
saslimstot tās komandierim, griezās

pēc palīdzības Tallinas ostā, bet tur

14. septembrī tika internēta. Visa

pasaule uzzināja, ka četras dienasvē-

lāk tā izbēgusi un pēc dēkaina brau-

ciena ieradusies Anglijā, kur pievie-

nojusies poļu vienībām. Taču tikai

ap 1980. gadu pasaule uzzināja līdz

tam noslēpumā turēto faktu, ka Gdi-

ņas zvejas kuteris "Albatross*

("GDY—SS"), kuru Latvijas Kara

flote internēja Liepājas Kara ostā

18. septembrī, bija devies uz Tallinu

slepenā uzdevumā — ar jebkuriem
līdzekļiem atbrīvot tur internēto

"Orzef". Pa ceļam uzzinājis parzemū-

denes izbēgšanu, specgrupas koman-

dieris bija nolēmis neitrālās Latvijas
ostā iegūt tuvāku informāciju. ŠIII

pasaules kara un Latvijas Kara flotes

vēstures lappuse jāaizpilda arī no

mūsu puses —vēl ir dzīvi šis intriģē-

jošās epizodes aculiecinieki.

Kara pirmajās nedēļās pirmo lielo

zaudējumu cieta britu flote — vācu

zemūdene "U—29" nogremdēja vie-

nu no 22 600 t lielajiem lidmašīnu

bāzeskuģiem "Courageous".
Karā ierautās Eiropas valstis maz

satrauca Hitlera un Staļina dīvainā

draudzības līguma acīm redzamās

sekas — triju Baltijas valstu neitrali-

tātes zaudēšana. Padomju ultimatlvo

prasību rezultātā tika noslēgts sav-

starpējās palīdzības līgums, un pa-
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Angļu līnijkreiseris "Repulse"

domju bruņotie spēki, Baltijas jūras
Kara flotes vienības ieskaitot, izvie-

tojās tiem piešķirtajās bāzēs. Atdota

tika ari Liepājas Kara osta un Latvi-

jas zemūdeņu divizions, bet jūras
aviācija steigā bija spiesta pārdislo-
cēties uz Rīgu: abas zemūdenes "Spī-
dola" un "Ronis" līdz ar palīgkugi
"Varonis" izvietojās pie provizoris-
kiem koka steķiem Andrejostā, bet

jūras lidmašīnas — Ķīšezerā pie Su-

žu muižas.

Bija saņemts pirmais trieciens

Baltijas neatkarībai, bet ziemeļos —

dots varonīgās Somijas prettrieciens
nekaunīgā kaimiņa nesalīdzināma-

jam pārspēkam. Somijas ūdeņos zie-

mas kara apstākļos flotes darbībaie-

robežojās galvenokārt ar kuģu artilē-

rijas izmantošanu gaisa uzbrukumu

atvairīšanai, un Somijas Kara flotes

zaudējumi bija nelieli.

Pirmā kara gada beigās notika di-

vas jūras drāmas — divu daudzinātu

un preses slejās bieži fotoattēlos re-

dzamu kaujaskuģu bojāeja.
Naktī no 13. uz 14. oktobri slave-

najā un ārkārtīgi stingri nocietināta-

jā britu flotes bāzē Skapaflovā pār-
droši iekļuva kapteiņa Gintera Prīna

vadītā vācu zemūdene "U—4T un,

uzbrūkot ar torpēdām, nogremdēja
tur noenkuroto 28 000 t kaujaskuģi

"RoyalOak" ar visu komandu. Par šo

veikumu G. Prīns — pirmais nacis-

tiskās Vācijas flotē — saņēma Bru-

ņinieka pakāpes Dzelzs krustu ar

ozollapām, bet 833 britu ģimenes —

savu piederīgo nāves ziņu.
Taču 13. datums izrādījās likte-

nīgs arī vāciešiem: 13. decembrī pa-
sauli aplidoja vēsts par populārā "ka-

batas bruņukuģa" "Admiral Graf

Spee" dramatisko galu. Izsekojuši

kuģa — korsāra gaitām Atlantijas
okeānā, trīs angļu kreiseri Laplatas

grīvā, niknā artilērijas kaujā nodarī-

juši ievērojamus bojājumus, piespie-
da vāciešus meklēt patvērumu Mon-

tevideo, kur, atzīstot savu sakāvi,

17. decembrībruņukuģi nogremdēja

pati vācu komanda.

Trauksmainu notikumu zīmē pa-

saule iegāja 1940. gadā. Hitleriskā

Vācija gatavojās jaunu zemju sagrāb-
šanai. Aprīļa sākumā tika okupēta
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Dānija, bet uz Norvēģiju devās vācu

kara flotes vienības, un pēc īsām, bet

sīvām cīņām starp britu un vācu spē-
kiem fjordos Norvēģija krita.

Zaudējumus cieš arī vācu flote:

9. aprīlī angļu aviācija nogremdē
kreiseri "Kčnigsberg", un dzelmē pa-

zūd vēl viens no 1931. gadā Liepājas
reida ūdeņos parādes ierindā stāvē-

jušajiem viesiem — Latvijas flotes

sveicējiem...
Krīt Holande, vācu kaujaskuģi

"Scharnhorst" un "Gneisenau"dzelmē

aizraida otru 22600 t britu lidmašī-

nu bāzeskuģi —"Glorious".

Spēcīgos vācu bruņoto spēku trie-

cienus neizturējuši, sabiedrotie pie
Dinkerkas pamet Eiropas kontinen-

tu. Vācu armija ieiet Parīzē, bet Ei-

ropas ziemeļaustrumos norisinās

Baltijas valstu drāmas pēdējais cē-

liens. Savam liktenim pamestas un

jau savlaicīgi ar padomju Jūras kara

flotes spēku veidoto faktisko blokādi

nogrieztas no ārpasaules, Lietuva,

Latvija un Igaunija pieņem PSRS ul-

timātu. Drīz līdz ar visām neatkarī-

gas valsts struktūrām izbeidz pastā-
vēt arī Baltijas valstu bruņotie spēki.
Kara flotes vienības ieskaita

PSRS flotes sastāvā, kuģiem dod pa-
domju flotes apzīmējumus, perso-

nālsastāvs vai nu aiziet pats, vai tā

lielāko dalunomaina.

Kamēr lēnām, pēc iepriekš pārdo-
māta scenārija, trīs suverēnas Eiro-

pas valstis zaudē savu neatkarību, vā-

cu armijas uzvaras gājiens turpinās,
un 25. jūnijā kapitulē Francija. Sa-

skaņā ar kapitulācijas noteikumiem

Dienvidfrancija un franču kolonijas

Ziemeļāfrikā okupētas netiek — tās

paliek t.s. Višī valdības pārziņā. Tur

arī paliek modernās un spēcīgās
franču flotes lielākā un labākā daļa.
Lielbritānijas bāzēs patvērušos ne-

daudzos franču karakuģus internē,
bet 3. jūlijā britu flotes spēki pēkšņi

parādās Alžīrijas piekrastē un atklāj
uguni uz franču kuģiem flotes bāzē

pie Orānas. let bojā līnijkuģis "Bre-

tagne", smagus bojājumus gūst "Pro-

vence" un "Dunkerque", dzīvību zau-

dēap 1600 franču jūrnieku. Uzbru-

kums izraisa dziļu sašutumu franču

vidū, bet vācu propaganda izmanto

šo gadījumu, īpaši uzsverot zemisku-

mu, ar kādu angļi atriebušies saviem

nesenajiem sabiedrotajiem.
1940. gada otrajā pusē notika arī

lielākas kaujas starp britu un itāļu
jūras spēkiem, bet smagākos zaudē-

jumus itāļu flote cieta 11. novembrī,

kad tās bāzei Tarantaiuzbruka angļu
torpēdnesējas lidmašīnas no bāzes-

kuģa "Illustrious", nogremdējot bru-

ņukuģi "Conte di Cavour" un smagi

bojājot moderno, 38 216 t lielo kau-

jaskuģi "Littorio" (no 1943. gada —

"Italia"). Itāļu sabiedroto — vācu —

aviācijas atmaksas akcija pret lidma-

šīnu bāzeskuģi jūtamus rezultātus

nedeva.

Vācijas panākumi ļāva tai izsludi-

nāt pret Lielbritāniju totālu jūras
blokādi. To centās nodrošināt kā

zemūdenes, tā smagās kaujas vienī-

bas un korsāri — bruņukuģis "Admi-

ral Scheer" un t.s. palīgkreiseri —

īpaši aprīkoti un apbruņoti tirdznie-

cības kuģi. Visu šo spēku galvenais
uzbrukuma mērķis — sabiedrotoap-

gādes konvoji Atlantijas okeānā.

Jūras kara pirmie 16 mēneši jau
iezīmēja kā spēku attiecības, tā atse-

višķu karakuģu lomu modernajā ka-

rā un atšķirību taktikā. (Būtiskas

pārmaiņas skāra arī kuģu krāsoju-
mu. Kara apstākļos tradicionāli pe-

lēkais vairs neapmierināja, un gan-

drīz visu karojošo valstu virsūdens

kuģi tika izraibināti dažādas intensi-
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Vācu bruņukuģis "Admiral GrafSpee"

tātes maskēšanās krāsojuma lauku-

miem, lai atklātā jūrā maksimāli ap-
grūtinātu kuģu noteikšanu pēc to

virsbūvju detaļām un maksimāli sa-

pludinātu kuģu siluetu ar piekrasti,
ja tā ir fonā. Priekšgalam uzkrāsotās

baltās "putu ūsas" savukārt, raugo-

ties no lielāka attāluma, apgrūtināja
noteikt kuģa patieso ātrumu.)

Atzīmējams, ka 1941. gada
7. marta vakarā britu eskortējošā iz-

nīcinātāja "Wolwerinen

dziļumbumba
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iznicināja vācu zemūdeni "U—4T.

Tā nogrima ar visu apkalpi un ko-

mandieri G. Prīnu. Skapaflova bija
atriebta

...

1941. gada 21. maijā pie Norvēģi-

jas krastiem sākaoperēt vācu vienība

viceadmirāļa G. Litjensa vadībā: jau
minētais lielais vācu kaujaskuģis
"Bismarck" un smagais kreiseris —

148001 lielais "Prinz Eugen". Eskad-

rai pretī tika sūtīts lielākais britu

kaujas kreiseris "Hood", kā ari viens

no visjaunākajiem "King George V

tipa kaujaskuģiem — "Prince of Wa-

les" līdz ar 6 iznicinātājiem un sma-

gajiem kreiseriem "Suffolk" un "Nor-

folk* (starp citu, "Norfolk" ir liepāj-
niekiem pazīstamais 1931. gada jubi-
lejas parādes dalībnieks).

Tābūtībābija pēdējā ŠI kara lielā-

kā jūras kauja starp smagajām flotes

vienībām. 24. maijā veiksmīga kau-

jaskuģa "Bismarck" zalve trāpīja
"Hood" munīcijas noliktavā — un

drausmīgā eksplozijā britu flotes lep-
nums pazuda dzelmē līdz ar visu

1419cilvēku apkalpi un viceadmirāļa
Hollanda štābu. No kaujas izstājās
ari trāpījumu saņēmušais "Prince of
Wales", bet vācu vienība sadalījās:
iesākto ceļu turpināja tikai "Prinz

Eugen", bet kaujā cietušais "Bis-

marck" devās meklēt patvērumu
Francijas piekrastē. Ceļā to Atlanti-

jas plašumos sameklēja britu aviācija
un torpēduzbrukumā trāpīja ar di-

vām torpēdām. 27. maijāsmagi cietu-

šo milzi galīgi pieveica iznīcinātāju
un kreisera "Dorsetshire" (ari Liepā-
jas svinību dalībnieks) torpēduzbru-
kums. Kaujaskuģis nogrima. No

2400apkalpes locekļiem izglābti tika

110.Ari "Hood*bojāeju briti bija at-

riebuši
...

Jau ap 12. jūniju vācu spēki sāka

intensīvi gatavoties karadarbībai

Baltijas jūrā — ari vācu flotes lielā-

kais kuģis —"Bismarck" līdzinieks —

kaujaskuģis "Tirpitz".
Izpildot operāciju "Vartburg*, vā-

cu flote izlika 3000minu no Klaipē-
das līdz Ēlandes salai, praktiski pa-

ralizējot padomju flotes kustību Bal-

tijas jūras dienvidos, bet 21. jūnijā
minēts tika ari Somu licis un Mon-

zundaarhipelāga rajons.
22. jūnija rītā jauno karagājienu

uz austrumiem ievadīja spēcīgi vācu

aviācijas uzlidojumi padomju terito-

rijai, ari jūras karabāzēm, taču bez

īpašiem panākumiem. Nākamajā
dienāpadomju jūras spēki, to skaitā

bijušie Latvijas sargi — traleri

"Imanta* ("T—299") un "Viesturs"

("T—29B"), minēja Irbes jūras šauru-

mu, bieži atvairot vācu lidmašīnu uz-

brukumus, atklājot sekmīgu uguni
no saviem Škodas Šneidera zenltliel-

gabaliem, kamēr vien pietika šiem

ieročiem derīgā munīcija.
Vācu karaspēkam tuvojoties Lie-

pājai, panikas pārņemtie padomju
spēki jau 23. jūnijā uzsāka evakuāci-

ju,bet 24725. jūnijā pēc Liepājas Ka-

ra ostā atstātā iznicinātāja "Ļe-
nm"komandierakapteiņa J. Afanas-

jevapavēles tika uzspridzināti visi os-

tā esošie karakuģi, to skaitā ari abas

latviešu zemūdenes "Ronis" un "Spī-
dola".

Latvijas piekrastē stacionētie pa-

domju jūras spēki arsavu modernāko

kreiseri "Kirov" (9436 t) priekšgalā
koncentrējās pie Rīgas — tikai trīs

dienas pirms pilsētas krišanas vācu

rokās. No turienes līdz ar vairākiem

citiem kuģiem, aktīvi piepalīdzot bi-

jušās Latvijas flotes pallgkuģim "Arti-

lērists" un ostas ledlauzim "Lāčplē-
sis"', tehniski ļoti sarežģītā braucienā

caur seklo Monzunda šaurumu tie

sekmīgi izkļuva atklātos ūdeņos.
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Latvijas kuģi "Imanta","Virsaitis" un"Viesturs"

15. jūlija Muhujūras šaurumapēc vā-

cu aviobumbas trāpījuma nogrima
traleris "Imanta* (T—299"), bojā
aizejot gandrīz vai visai — pārsvarā
latviešu — komandai.

No kādreizējas Latvijas Kara flo-

tes kuģiem kara gaitas zem sveša ka-

roga un pavēlniecības un pārsvarā ar

svešām komandām vēl turpināja
'Virsaitis* ("7—297"), Viesturs"

("T—29B"), kāarī pallgkuģi "Varonis"

(*Uran*) un "Artilerists".

No Igaunijas bijušās flotes ku-

ģiem zem sveša karoga karoja: zem-

ūdenes "Kalev" (iet bojā novembrī)
un "Lembit*, lielgaballaiva "Laine",
traleri "Ristna* un "Suurop", kā ari

vairāki citi sīkāki kuģi. Arī Lietuvas

sargkugis "Prezidentos Smetona*—

nu jau pārdēvēts par "Korair un ar

krievu komandu — eskortēja kuģu
karavānas.

Armijas grupa "Nord" ar galveno
uzdevumu — ieņemt Ļeņingradu —

triecās ziemeļaustrumu virzienā, at-

stājot padomju vienības Sāmsalā un

apejot arī Igaunijas lielāko daļu, kas

padomju spēkiem ļāva, gan ciešot

smagus zaudējumus, turpināt evaku-

āciju no Tallinas ostas.

Monzunda arhipelāgā palikusi
padomju armijas daļa nopietni

apdraudēja vācu kuģu kustību

Latvijas piekrastē. 12. jūlijā caur

Irbes šaurumu izgāja kuģu konvojs

uz Rīgu ar apgādes materiāliemvācu

armijas grupai "Nord", kas uzbruka

Ļeņingradai. Konvojā ietilpa40 kuģi.

Rīgas līcī tam uzbruka padomju
aviācija, nogremdējot 28 kuģus.
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Padomju aviācijas uzbrukumi vācu

transportkuģiem Rīgas līcī turpinā-
jās līdz augusta beigām.

28. augustā — dienā, kad vācu ka-

raspēks no sauszemes puses iegāja
Tallinā, no turienes dienu iepriekš
izgājušam pēdējam padomju konvo-

jam uzbruka vācu aviācija, līdz ar ci-

tiem kuģiem nogremdējot arī Latvi-

jas ledlauzi "Krišjānis Valdemārs* —

savulaik jaunās Latvijas par dārgu
naudu Anglijā būvēto lielisko kuģi.

(Tikai nesen kļuva zināms, ka no-

gremdēto ledlauzi pēc kara visā klu-

sībā izcēluši padomju Jūras kara flo-

tes speciālisti, tas izremontēts un
...

nosūtīts uz Vladivostoku, kur par os-

tas ledlauzi kalpojis līdz pat
1969.gadam, kad ticis svītrots no flo-

tes sarakstiem.*)
Vācu aviācijas spēcīgie uzlidoju-

mi smagi bojā Ļeņingradas ūdeņos

ieslēgto līnijkuģi "Marat" (23 600 t;

12 x 305 mm) un kreiseri "Maksim

Gorkij", kuru lielgabali ir ļoti nozī-

mīgi pilsētas aizstāvēšanā.

Pa to laiku, attīstot ofensīvu dien-

vidaustrumu virzienā, vācu karaspē-
ka rokās krīt arī Melnās jūras rietu-

mu piekraste un 16. augustā — Ni-

kolajeva. Lielajā kuģu būvētavā lī-

dzās daudzu būvēt iesāktu karakuģu

korpusiem atrodas arī četru gigantis-
ku kaujaskuģu (ap 65 000 t; 9 x

406mm) jau 1938. gadā iesāktie kor-

* Oesterle B. Eisbrecher aus alter Welt. —

Berlin, 1988. — S. 128, 160. Bernda Esteries

grāmatā"Ledlauži no visas pasaules" minētais

fakts par latviešu leģendārā ledlauža "Krišjānis
Valdemārs" izcelšanu tiek apšaubīts. Igaunijas
flotes ledlauža "Suur TSIT kapteiņa palīgs
Vladimirs Kopelmans dokumentāli esot

pierādījis, ka 1949. gadā izcelts ledlauzis

"Aļoša Popovičs" ,
bet "Krišjānis Valdemārs"

vēl arvien gu|otSomu līča dzelmē Jumindas

raga tuvumā.

pusi — tobrīd pasaulē lielākie —

"Sovetskij Sojuz" tipa kaujaskuģi.
Aizrāvies ar trim galvenajiem uz-

brukuma virzieniem, tikai septembri
vācu karaspēks uzsāka līdz tamatlik-

to Monzundaarhipelāga ieņemšanu.

Kopā ar citām vācu flotes vienībām

tur bija ieradies arī kaujaskuģis "Tir-

pto". Šajā operācijā bija paredzēta
arī somu spēku līdzdalība, kuri nu

atkal bija uzsākuši karadarbību pret
PSRS. Atbalstot iecerēto desantu

Hījumā, tur ieradās arī viens no

abiem somu ļoti saudzētajiem un

1939./40. gada ziemas karu pārcietu-
šajiem krastu aizsardzības bruņuku-
ģiem — "Ilmarinen" (rīdziniekiem
pazīstams no 1935. gada draudzības

vizītes Rīgā). Liktenīgā datumā —

13. septembrī —bruņukuģis uzskrē-

ja mīnai un dažās minūtēs nogrima
līdz ar 271 no vairāk nekā 400 vīru

apkalpes.
zaudējuma satriektie somi no tā-

lākas līdzdalības operācijā atsakās,

un vācieši to veic vieni paši. 19. ok-

tobrī padomju garnizons Sāmsalā ir

iznīcināts vai evakuējies uz spēcīgi
nocietināto bāzi Somijas piekras-
tē — Hanko.Taču arī tā pārdzīvo sa-

vas pēdējās dienas — vācu un somu

spiedienam pieaugot, sākas Hanko

evakuācija — visgrūtākajos apstāk-
ļos pārceļot cilvēkus uz Kronštati. Ir

dati, ka līdz2. decembrim, kad Han-

ko atstāja pēdējās padomju kuģu ka-

ravānas, zaudēti bija 2 iznīcinātāji,
2 transportkuģi, 4 mazāki kuģi un

4987 cilvēki. Ņemot vērā sarežģītos

apstākļus, šos zaudējumus speciālisti
uzskata par samērā nelieliem.

Starpbojā gājušajiem bija arīkād-

reizējais Latvijas Kara flotes flagku-

gis "Virsaitis" ("T—29T). Atceļā no

Hanko3. decembranaktī pretrītu ar

cilvēkiem pārlādētais kuģis uzdūrās
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mīnai un nogrima. Apkalpi un daļu

evakuējamo karavīru izglāba pārējie
kuģi. Tā jau otrreiz savā mūžā kād-

reizējais traleris nogrima, sprāgstot
mīnai.

Tikai dažas dienas vēlāk planētas
otrā pusē, saulaino Havaju salu ostā

Plrlharborā, 7. decembra rīta klusu-

mu pāršķēla bumbusprādzieni—bi-

jasācies japāņu aviācijas uzlidojums
amerikāņu kaujaskuģiem, kas, uz-

brukumam nesagatavoti, mierīgi
snaudašis flotes bāzes ūdeņos.

Jau26. novembrī no Kuriļu salām

izbraukusi japāņu eskadra, kurā bija
ari 6 lidmašīnu bāzeskuģi, pirmajam
triecienamvarēja dot 183bumbvedē-

jusun torpēdnesējus, bet otrajam vil-

nim —171.Parelli pārvērstajā tropu
paradīzē bojā aizgāja ASVkaujasku-
ģi "Arizona* un "Oklahoma*', "Neva-

da", "California* un "West Virginia",

smagi bojāti: "Tennesee", "Pensylva-
nia", "Maryland" v.c. — aptuveni
44% no visa tobrīd ierindā esošo

ASV Kara flotes kaujaskuģu skaita,
kā arī75% Havaju bāzēesošo lidma-

šīnu. Japāņu zaudējumi: 29 lidmašī-

nas, 1 liela un 5 mazas zemūdenes.

Flote aviācijas priekšā bija izrādī-

jusies praktiski bezspēcīga. Japāna
bija sākusi karu ar ASV, Klusā oke-

āna ūdeņus vagoja pasaulē lielākie

un modernākie japāņu kaujaskuģi
*Musashi" un "Yamato" (65 000 t;
27 mezgli stundā, ar galvenās artilē-

rijas 9 x 456 mm stobriem). Karš ar

Ameriku nozīmēja arī karu ar tās

sabiedrotajiem. Jau trīs dienas vē-

lāk, kad satraukums par notikumu

pēkšņo un dramatisko attīstību vēl

nebija norimis, pasauli aplidoja ziņa
par jūras kauju, kurā aviācija vēlreiz

nepārprotami apliecināja savu gal-
veno lomu.

Angļu Austrumāzijas eskadras

vienība admirāļa sera TomasaFīlip-
sa vadībā steidzās aizkavēt japāņu
karaspēka izcelšanos Malajas pussa-
lā. Vienībā bija divi kaujaskuģi —

32 0001 lielais I pasaules kara laika

līnijkreiseris "Repulse" — ātrs, ar

spēcīgu artilēriju bruņots kuģis —

un modernais, nesen kauju ar "Bis-

marck" pārcietušais "Prince of Wa-

les", kā arī 4 iznīcinātāji.lo. decem-

brī pie Kuantanas eskadru pārtvēra
japāņu izlūklidmašīnas, un drīz vien

61 torpēdlidmašlna un 27 bumbve-

dēji sāka savu uzbrukumu vairākos

viļņos. Visai spēcīgā kaujaskuģu ze-

nītartilērijas sprostuguns nespēja
tomēr izrādīt nopietnu pretestī-
bu — japāņu zaudējumi bija salīdzi-

noši mazi — un vispirms "Prince of
Wales", pēc tam — "Repulse" uz vi-

siem laikiem pazuda Dienvidķīnas
jūras dzelmē. Savam flagkuģim
"Prince of Wales" dzelmē sekoja ari

eskadras komandieris — admirālis

sers Tomass Fīlipss un kuģa koman-

dieris — kapteinis Līčs.

Ap 2000 izglābto jūrnieku uzņē-
ma britu iznīcinātāji un nogādāja
Singapūrā. Kauju no sākuma līdz

beigām pārdzīvoja angļu un ameri-

kāņu avīžu reportieri, un viņu dra-

matisma pilnās un spilgtās reportā-
žas apceļoja visu pasaules preses iz-

devumuslejas. Angļu koresponden-
ta Galahera ziņojumu iespieda arī

Rīgā izdotā "Tēvija", bet kaujas acu-

liecinieku tēlojumus pārstāstīja Rī-

gas radio.

Kauju trokšņa pavadīts, liesmu un

asiņu sārtumā iekrāsots, savai noga-

lei tuvojās 1941. gads.

GunārsJansons



80

JAUNIEGUVUMI

RĪGAS VĒSTURES UN

KUĢNIECĪBAS MUZEJĀ

Jauvairāk nekā50 gadu Rīgas pil-
sētas muzejā pastāv Latvijas Kuģnie-
cības vēstures nodaļa. Šķiet, ka gan-
drīz viss, kas Latvijā vēl bija saglabā-

jies par burinieku un tvaikoņu laiku

unko cilvēki bija gatavi nodotmuze-

jam, iegūlis Kuģniecības vēstures no-

daļas fondos vai izstādīts ekspozīciju
zālēs. Tomērkatru gadu atklājas vēl

kas jauns, nezināms — muzejam tiek

dāvinātas fotogrāfijas, grāmatas, do-

kumenti, navigācijas instrumenti,

jūrnieku sadzīves priekšmeti. Ja dā-

vinātājs ir pats bijušais jūrnieks, tad

līdzi nākarī atmiņu stāstījumi, preci-
zētas tās ziņas, kas muzejā jau uzkrā-

jušās.

Pēdējos divos gados esam ieguvu-
ši daudzas liecības par to,kas ar Lat-

vijas tirdzniecības kuģiem un to ko-

mandām notika laika posmā no

1939. līdz 1945. gadam. Muzejā iz-

veidoti vairāku cilvēku fondi, kuru

liktenis pēc 1940. gada mums nebija
zināms.

Pirms II pasaules kara Latvijā bija
liels profesionālo jūrnieku skaits.

1938. gada beigās Jūrniecības depar-
tamentā bija reģistrēti 986 kapteiņi
un stūrmaņi un 597kuģu mehāniķi!
Daļa no viņiem izglītību bija ieguvu-
si vēl pirms I pasaules kara Rīgas,
Ainažu, Mangaļu v.c. jūrskolās,
pārējie — Latvijas Republikas laikā

K. ValdemāraKuģu vadītāju un me-

hāniķu skolā.

1
Jūrskolas // Jūrnieks. — 1938. — Nr.

11.
—4541pp.

Latvijas Tirdzniecības flotē

1940. gada 1. janvārī skaitījās
89 tvaikoņi, 2 motorkuģi, 5 motor-

burinieki un 7 burinieki ar kopējo
tonnāžu201063BRT.

2
Vairums ku-

ģubija privātā īpašumā (no 81 precu

tvaikoņa tikai 6bija valsts).
II pasaules karš faktiski iznicināja

Latvijas Republikas Tirdzniecības

floti. Dažādi likteņi piemeklēja ari

profesionālos jūrniekus. Muzeja ek-

spozīciju zālēs pārsvarā rādījām tos,

kuri atgriezās Latvijā, strādāja jūras
transportā un kuriem laimējās iegūt
vīzas tāliem braucieniem. Par pārē-
jiem materiāli un ziņas iegūla fon-

dos,bet ļoti daudzuievērojamu kap-

teiņu, stūrmaņu, mehāniķu liktenis

pēc 1940. gada mums vispār nebija
zināms.

Pēdējo divu gadu laikā aktivizēju-
sies muzeja darbiniekusadarbība ar

ārzemēs dzīvojošajiem latviešu jūr-
niekiem. Gan sarakstoties, gan vi-

ņiem apciemojot Latviju, iegūtas

vērtīgas ziņas un dokumentālasliecī-

bas: piemēram, no V.Štāla (Anglija),
P. Dambekalna (ASV) v.c.

1990. gada vasarā Rīgas vēstures

un kuģniecības muzeju apmeklēja
ASV pilsonis kādreizējais Latvijas
Republikas tvaikoņu mehāniķis
K. Valdemāra jūrskolas 1931. gada
absolvents Reinholds Ruslēvics (ta-

Latvijas jūras tirdzniecības flote uz

1940. gada 1. janvāri. —
R.: Tirdzniecības un

rūpniecības ministrijas Jūrniecības departa-
menta izdevums, 1940. — 30 Ipp.
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gad Ruslejs). Par muzeja īpašumu

kļuva fotogrāfijas un dokumenti par
kādreiz Latvijā slaveno Grauda rē-

dereju,uz kuras kuģiem R. Ruslēvics

strādāja no 1930. līdz 1951. gadam.
Amerikas Savienotajās Valstis Rein-

holdam Ruslevicam vajadzējis pār-
likt eksāmenus specialitātē. ŠI pro-
cedūra viņam nekādas grūtības ne-

esotsagādājusi, joK. Valdemārajūr-
skolā iegūtās zināšanasbijušas pilnī-
gi pietiekamas, lai saņemtu licenci

augstākās kategorijas mehāniķa vie-

tas iegūšanai. Izsniegtā dokumenta

kopija, kā ari ASVTirdzniecības flo-

,pskomandējošā sastāva jūrnieka ce-

pure un uzpleci tagad glabājas
R. Ruslēvica dzimtenē.

Sarežģīti bija to profesionālo jūr-
nieku ceļi, kuri 1940. gada janvāri
bija kuģu kapteiņi. Daži no viņiem
vadīja Latvijā kuģus ari pēc II pa-
saules kara, daļa aizbrauca no dzim-

tenes un brauca par kapteiņiem uz

ārzemju kuģiem, vairāki gāja bojā
kara laikā, bet vairumam nekad

vairs netika dotas tiesības braukt uz

tālbraucējiem kuģiem, jo viņi savās

mājās bija iekļuvuši "neuzticamo"

un "bīstamo" kategorijā. Muzejā ir

interesanti un plaši vairāku

1940. gada tvaikoņu kapteiņu fondi,

piemēram, H. Aka (1908r-1972),
A Laiviņa v.c

Pēdējos gados būtisks papildinā-
jums bija Grauda rēderejas kuģu

kapteiņa Miķeļa Kjudes (1893—?)
un viņa sievas Maijas Kjudes
(1896—1976) — pirmās Latvijas sie-

vietes — kuģu radiotelegrāfistes —

fondā. Izveidots ari Viļa Antona

(1874—1951) fonds. Viņš, kādreizē-

jais Ventspils jūrskolas absolvents,
vadījis Latvijas kuģus vairāk nekā

15 gadu (no 1925. gada), kā ari bijis
tvaikoņa "Sports9

līdzīpašnieks.

Maija un Miķelis Kjudes uz tvaikoņa
"Everene" klāja ap 1935. gadu

1940. gadā tvaikoņa "Everanna"
3

kapteinis bija Roberts Kupčs.
1990. gadā kapteiņa dēls uzdāvināja

muzejam tēva fotogrāfiju. Viņam zi-

nāmais par tēvu apraujas 1941. gada

jūlijā, kad Robertu Kupču apcietinā-
ja NKVD darbinieki.Pēckara Latvi-

jā esot bijuši cilvēki, kas teikuši, ka

R. Kupčs redzēts Ļeņingradā vēl

1943.gadā. Pārbaudīt to ne kapteiņa
dēlam, ne muzeja darbiniekiem nav

iespējams. Varbūt kāds no Jums, la-

sītāji, zina, kāds bija RobertaKupča

"Evcranna" (bij. "Disciphna", "Amilcare

Cipriani", "StambouT). Būvēts 1908. gadā

Lielbritānijā. Latvijas Republikas Tirdzniecī-

bas flotes sastāvā no 1930. gada. īpašnieks —

F. Grauds. Nacionalizēts 1940. gada 16. de-

cembri Ļeņingradā. Padomju Latvijas tir-

dzniecības flotes sastāvā ar nosaukumu "Sud-

rabu Edžus" līdz 1947. gadam.
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turpmākais liktenis pēc 1941. gada?

Tālbraucēja kapteiņa Mārtiņa Bi-

tes (1862—1948) un viņa dēla — arī

tālbraucēja kapteiņa Otto Bites

(1904—1939) gaitas'Latvijas kuģnie-
cības vēstures pētniekiem bija zinā-

mas nepilnīgi, tikai no 1920. un

1930. gadā presē publicētā. Pašlaik

muzeja Kuģniecības vēstures noda-

ļas darbinieki apkopo kapteiņu radi-

nieka Jura Bites dāvinājumu un pēti
vēl divu ievērojamu jūrnieku vietu

Latvijas kuģniecības vēsturē.

1940. gada Latvijas tvaikoņu kap-
teiņi mums ir kļuvuši par leģendu,

par simbolu kādreiz slavenajai Lat-

vijas Republikas jūrniecībai. Tagad
Atmodas laikā mēs vārdos saucam

Latvijas Armijas virsniekus, Kara

flotes jūrniekus, bet gandrīz nekur

Roberts Kupčs Amsterdamā. 1937. gads

neminam, ka 2 cilvēki, kas pirms
50 gadiem vadīja tirdzniecības ku-

ģus, klusi dzīvo tepat Latvijā, ne-

pieprasot nekādas privilēģijas vai

atzinības. Tie ir Jānis Krēsliņš (dz.
1909. g.) un Herberts Loļa (dz.
1910. g.). Varbūt ir vēl kāds, par ku-

ru mēs joprojām neko nezinām?

Nesen aizsaulē aizgāja Rūdolfs

Kunstbergs (1905—1991), ar kuru

muzeja darbinieki sadarbojās jau

gandrīz divus gadu desmitus, bet

Herbertu Loļu iepazina tikai

1989. gadā. Viņš muzejā ieradās

pats un vēlējās pastāstīt mums par
savām jūrnieka gaitām. No atmiņu
pieraksta un H. Loļas dāvinātās ko-

lekcijas izveidojās vēl viena kaptei-
ņa fonds. Noskaidrojās, ka viens no

pirmskara latviešu kapteiņiem dzīvo

tepat Jūrmalā. Viņa jūrnieka gaitas
sākušās 1926. gadā 16 gadu vecumā

uz tvaikoņa "Imanta"
4

.
Tad vēl vai-

rāki Latvijas kuģi. Visilgāk —

10 gadu — Herberts Loļa strādāja
uz akciju sabiedrības "Jūra" kuģiem.
Uz šis sabiedrības tvaikoņa "Saule

(piederības osta Ventspils) viņš sā-

kumā bija stūrmanis, bet, kad uz

Vāciju repatriējās kapteinis H. Na-

kunsts, viņš kļuva par kapteini.
1941. gadā, kad tika nomainīti dau-

dzi "neuzticamās tautības" kapteiņi,
art H. Loļam no tvaikoņa "Saule"bi-

ja jāaiziet. Sākoties karam starp

4
"Imanta" (bij. "Kildin", "Laboe","Scheldes-

tad"). Būvēts 1903.gadiLielbritānija. Latvijas

Republikas Tirdzniecības flotes sastāvā no

1920. gada. īpašnieks —Valsts kuģupārvalde.
Nacionalizēts 1940. gada 1. novembri Rīgā.
Gājabojā 1941. gada jūlijā.

5 "Saule" (bij. "Bors", "Gyda"). Būvēts

1890. gadā Lielbritānijā. Latvijas Republikas
Tirdzniecības flotes sastāvā no 1927. gada.
Nacionalizēts 1940. gada beigās. Padomju

Latvijas tirdzniecības flotes sastāvā līdz

1945. gadam.
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PSRS un Vāciju, tālbraucējs kaptei-
nis kļuva par dzirnavnieka palīgu.
Darbs okupētajā Latvijā arī šai ama-

tā bija par pamatu, lai pēc kara vīza

tāliem braucieniem būtu liegta. No

1944. līdz 1948. gadam H. Lola bija
Rīgas ostas locis. Līdz 1955. gadam

viņam bija tiesības vadīt kuģus tikai

līdz Kolkai.

Sākoties siļķu zvejai Atlantijā,
vairākiem latviešu kapteiņiem atļā-
va vadīt zvejas kuģus. Laimīgo vidū

bija vairāki kādreizējie K. Valdemā-

ra Kuģu vadītāju un mehāniķu sko-

las absolventi, piemēram, Jānis

Gustsons (viņa fotoalbums par šo

laiku glabājas Rīgas vēstures un

kuģniecības muzejā), Pauls Lecis un

arī Herberts Loļa. Vidējos zvejas
tralerus (VZT) viņš vadīja līdz

1970. gadam. Ceļš uz tirdzniecības

kuģi tā arī visu atlikušo darba mūžu

H. Loļam palika slēgts.
Raksturīgs piemērs tam, kāds lik-

tenis pēc 1940. gada piemeklēja aug-

sti kvalificētus latviešu jūrniekus, ir

Jāņa Rozes dzīvesstāsts.

Vairāknekā 40 gadu JānisRoze ir

klusējis par to, kas notika ar viņu
II pasaules kara laikā. Pēc kara, kad

tik ļoti trūka kvalificētu kadru jauna-
jai Padomju Latvijas republikai un

jebkurš iebraucējs tika gaidīts ar at-

plestām rokām, Jānim Rozēm (un
daudziemviņam līdzīgiem), profesi-
onālam jūrniekam ar tālbraucēja
kapteiņa diplomu kabatā, neatradās

pat palīgstrādnieka vieta Latvijas Jū-

ras kuģniecībā.
Jānis Roze dzimis 1911. gadā Do-

les pagastā, kur viņa dzimtadzīvojusi
jau vairākus gadu simtus. Ģimenē
septiņi bērni, no kuriem Jānis bija

pastarītis. Tēvs veda akmeņus no

Doles uz Rīgu. Jaunākā dēla plāni
bija krietni lielāki — vadīt lielus ku-

K.Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu
skolas absolvents Jānis Roze ap 1935. gadu

ģus uz tālām zemēm. Ar pamatīgu
darbu un nopietnām mācībām to sa-

sniegt varēja. Jau 16 gadu vecumā

Jānis Roze sāka iet jūrā par kuģa

puiku (misiņš) uz tvaikoņa "Emmy" .

Tamsekoja jaunākā matroža un boc-

maņa amats uz tvaikoņa "Zigurds" .

"Emmy" (bij. "Condroz", "Herzog Johann

Albrecht"). Būvēts 1898. gadā Vācijā. Latvijas

Republikas Tirdzniecības flotes sastāvā no

1925. gada. īpašnieks — Latvju—angļu kuģ-
niecības akciju sabiedrība. Pēc 1929. gadano-

saukumi "Amata", "CarV.

"Zigurds" (bij "Chiswick"). Būvēts

1896. gadā Lielbritānijā. Latvijas Republikas
Tirdzniecības flotes sastāvā no 1929. gada.

īpašnieks — E.Jaunzems un biedri. 1941. ga-
dā pārdots ūtrupē uz Angliju. (J. Rozes uzdā-

vinātā fotogrāfija ir pirmais šī kuģa fotoattēls

muzeja fondos.)
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Vilis Antons (sēž) tvaikoņa "Venta" kapteiņa kajītē ap 1930. gadu

Paralēli darbamuz kuģiem JānisRo-

ze mācījās K. ValdemāraKuģu vadī-

tāju un mehāniķu skolā, kuru absol-

vēja ar tālbraucēja kapteiņa diplomu
1937. gadā. Pirmais tvaikonis, uz ku-

ra jau iegūta stūrmaņa vieta, bija
"Daugawa .

Dzīvē viss gāja, kā plā-
nots, un šķita — vairs tikai viens so-

lis līdz kapteiņa tiltiņam,bet visas šīs

cerības pārtrauca II pasaules karš.

Kara laikā kuģošana kļuva krietni

bīstamāka, un pienāca pirmās ziņas
par tvaikoņu bojāeju. Šādos apstāk-
ļos tika palielinātas algas komandas

locekļiem. Tvaikoņa "Daugawa"

stūrmanim Jānim Rozēm sāka mak-

sāt 1500(!) latu mēnesī. Pēc reisiem

uz Angliju un Zviedriju "Daugawa"
palika Rīgā — un J. Roze pārgāja uz

tvaikoni "Skrunda''
9

.

Tā pienāca 1940. gads. Daudziem

Latvijas tirdzniecības kuģiem tika

mainīti kapteiņi, latviešu vietā uzlie-

kot "drošus vīrus". Uz kuģa parādījās

jauna figūra — politiskā darbavadī-

tājs "poļitruks" jeb viens lieks stūr-

manis —novērotājs.

Tvaikoņa "Skrunda" kapteinis Ed-

gars Bauers šo drausmīgo pārmaiņu
laikā izdarīja pašnāvību. Jāni Rozi

"Daugawa"(bij. "Federācija", "Vera","Lju-
boynT). Būvēts 1891. gadā Dānijā. Laikā no

1920. līdz 1940. gadamīpašnieks— Valsts ku-

ģu pārvalde. Nacionalizēts 1940. gada 2. no-

vembrī Rīgā. Padomju Latvijas tirdzniecības

flotessastāvā līdz 1956.gadam.

y "Skrunda" (bij. "ErtsnandeV, "Fasillier",

"Lunchbunf). Būvēts 1918. gadā ASV. Latvi-

jas Republikas Tirdzniecības flotes sastāvā no

1928. gada. īpašnieks — kuģniecības firma

"Brāļi Zēbergi". Nacionalizēts. 1940. gada
5. novembrī Liepājā.
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Tvaikonis"Everagra" Kubā ap 1943. gadu.No 1940. līdz 1949. gadamšī

kuģa 1. mehāniķis bija R. Ruslēvics (Ruslejs)

pārcēla par stūrmani uz tvaikoņa
"Rasma" °. Uz šī kuģa pieredzējušā
tālbraucēja kapteiņa Vija Antona

vietā par kapteini tika nozīmēts Mi-

hails Zaičiks.

Sākoties karam starp PSRS un

Vāciju, "Rasma" kopā ar citiem

tirdznieclbas kuģiem no Rīgas ostas

tika evakuēta. "Rasma" bija pēdējais
kuģis, kas izgāja no Rīgas ostas. Tās

vārtos tika nogremdēts lietuviešu

tvaikonis "Mariampole". Karavāna

devās uz Ļeņingradu. "Rasma" pa cc-

jam iegriezās Tallinā, kur uzņēma
kravu — izjauktu lidmašīnu detaļas

IU

"Rasma" (bij. "Zemvaldis", "Dickie",
"Bālāk", "Theodoros", "Wicringen", "Burgemees-
ten'Jacob"). Būvēts 1902. gadā Lielbritānijā.
Latvijas Republikas Tirdzniecības flotes sa-

stāvā no 1930. gada, ar nosaukumu "Zemval-

dis", no 1931. gada "Rasma". īpašnieks -

Vaists kuģu pārvalde. Nacionalizēts 1940.-ga-
da26. novembrī Ļeņingradā..

un miltus. Jau no Rīgas karavānai

sekoja vācu lidmašīnas. Briesmas

draudēja ganno jūras mināmun tor-

pēdām, gan no gaisa uzlidojumiem,
Ne jaunuzliktais kuģa kapteinis, ne

"poļitruks" šai situācijā gan neesot

parādījuši aukstasinības un izturētī-

bas piemērus. Kā atceras J. Roze:

"Kā sāka bumbot, tā mūsu zaķītis
muka." Kad "Rasma" tika torpedēta

(uzsprāga pirmā rūme), uz kuģa iz-

cēlās apjukums. Jānim Rozēm bija
brlwakts. Redzot notiekošo, viņš
steidzies uz komandtiltu un izbrau-

cis bojāto kuģi krastā (jau pirms čet~

riem gadiem taču bija iegūta tālbrau-

cēja kapteiņa kvalifikācija). Tas ticis

UZSēdinātS UZ Sēkļa pie Mohnisalas.

Vairākas dienas komanda palika uz

avarēju§ā kuga feet tvaikonim neko
„. ».

6„\ T .

palīdzēt nevarēja un to pameta. Jur-

niekiem tas bija liktenīgi, jo nākoša-

jā naktī, kad uz kuģa vairs nebija ne-
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Tvaikonis "Skrunda" ap 1930. gadu

viena cilvēka, somu torpēdlaivas to

saspridzināja.
Pēc vairāku dienu dzīvošanas uz

Mohni salas bojā gājušā tvaikoņa
komandu uzņēmis viens no kuģiem,
kas karavānā devies uz Ļeņingradu.
Pirms došanās uz kuģi "poļitruks" li-

cis jūrniekiem atstāt savas mantas

uz salas, jo Ļeņingradā jau visa bū-

šot gana. Nepaklausīgajiem mantu

koferīšus meta jūrā. Viens no jūr-
niekiem paņēmis "poļitruka" koferī-

ti un ari iemetis ūdeni. Kā atceras

Jānis Roze: "Tikai tad iestājās
miers."

Pēc iebraukšanas Ļeņingradā
tvaikoņa "Rasma" komanda kopā ar

kāda igauņu kuģa jūrniekiem izvie-

tota uz kāda Latvijas piekrastes ku-

ģīša un nodarbinātaĻeņingradas os-

tas evakuācijas darbos.

Vēlāk J. Rozi norīkoja par stūr-

mani uz lietuviešu tvaikoņa "Kretin-

ga". Uz šī kuģa bijušas saldētavas, un

tas pārvadājis ātri bojājošās kravas.

Tvaikoni sākumā ielādēja vērša gaļu.
Tad nāca cita pavēle un darbs sākās

no gala — vērša gaļu lādēja ārā, til-

pnes piepildot ar kautiem putniem.
No Kronštates tvaikonis karavānā

devās atklātā jūrā. lepretī Igaunijas
krastam viens no karavānas ku-

ģ,iem"Vodņik"
n

,
kas bija pielādēts ar

munīciju un uzbrauca uz mīnas, pār-
šķēlās divās daļās un nogrima.

"Kretinga" tika pieblīvēta ar ievai-

notajiem. Apmēram 300 metru no

tās uz mīnas uzsprāga otrs lietuviešu

tvaikonis "Utena".Pēc J. Rozes atmi-

ņām, neviens no šī kuģa nav izglābies.
Uzbrukumu tvaikonim "Kretinga"

uzsāka somu lidmašīnas. Ar to kuģa
liktenis bija izlemts. J. Rozēm un

vēl diviem matrožiem (viens lietu-

vietis, otrs latvietis) izdevās glābša-

11
"Vodņik* — agrākais Igaunijas Republi-

kas tvaikonis "Pcaru".
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Tvaikonis "Zigurds" ap 1929. gadu

nas laiviņā izglābties.
12

Viņi šķērso-
ja Somu Īlei un piestāja pie Helsing-
forsas bākas, kur viņus apcietināja
somu krasta apsardze. Pieairējušies
gaišā dienas laikā. Tikai tas palīdzē-
jis palikt dzīviem, piebilda Jānis Ro-

ze, jo tumsā cilvēki, kas laivā būtu

tuvojušies bākai, bez brīdinājuma
signāla būtu nošauti. No Somijas
cietuma apcietinātos pārveda uz

okupēto Igauniju un nometināja
Tallinā "Resnajā Margaritā" (tagad
šai torni atrodas Igaunijas Valsts jū-
ras muzejs). Noskaidroja apcietinā-
to biogrāfijas un tos pa vienam at-

brīvoja. Savā kamerā J. Roze palika
viens. Cietumaēdiens bijis jēla men-

ca un 200 gramu maizes dienā un

silts ūdens vakarā. Tikai pēc četriem

mēnešiem tika noskaidrots, ka lat-

viešu jūrnieks turēts cietumā nepa-
matoti.

Grāmatā (Cyaa mmhhctcpctb&MOpexo-
ro dxnoTa, nomouiHe b nepnoa 808 1941—

1945 it. CnpaBOMHHK. — Mocicßa, 1989. —

Crp. 30) norādīts, ka visa tvaikoņa "Kreanga"
ekipāža (24 cilvēki) gājuši bojā. Pēc kara
J. Roze Rīgā saticis vēl vienu jūrnieku, kurš

pēckuģa avārijas aizpeldējis uz Igaunijas kras-

tu. Pēc viņa atmiņām, izglābušies vēl vairāki

cilvēki.

Pēc atbrīvošanas Jānis Roze strā-

dājis Rīgas ostā par ūdenslīdēju.
Viņš piedalījies arī lietuviešu tvaiko-

ņa "Mariampole" izcelšanā.

Kā daudzi latvieši, kas 1944. gadā
atradās vācu okupētajā teritorijā, ari

JānisRoze tika iesaukts vācu armijā.
Daudzi mūsu jūrnieki atradās arī ie-

rakumu pretējā pusē (ap 400 bija
201. latviešu strēlnieku divīzijā). Tā

nu iznāca, ka latviešu jūrniekiem bija
jāpaceļ ieroči vienam pret otru.

J. Rozēm ganlaimējās, jo viņam ne-

vajadzēja nogalināt cilvēkus. Viņu
nosūtīja uz Vāciju. Ņemot vērā Jāņa
Rozes tālbraucēja kapteiņa kvalifi-

kāciju un labo vācu valodas prasmi
(pārvaldīja arī angļu un daļēji krievu

valodu), viņu nozīmēja par divīzijas
latviešu grupas vecāko. Vāciešiemat-

kāpjoties, J. Rozi norīkoja par nelie-

las vienības (10 latviešu) priekšnieku
un nosūtīja uz mazu pilsētiņu pie
Reinas. Pēc pāris dienām viņu norī-

koja uz armijas štābu. Armijai turpi-
notatkāpties un štābam pārvietojo-
ties, bijušajam jūrniekam nācās klīst

pa Vāczemi, redzēt kara nopostītas

pilsētas, nogalinātus cilvēkus. Kara

beigās Jānis Rozeatradās franču no-

metnē. Sākās mājupceļš — Berll-
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ne — Poznaņa un tālāk ar dažādiem

vilcieniem, kas brauca Latvijas virzie-

nā. Pēc vairākkārtējas filtrēšanas Jel-

gava, Rīgā bija sasniegtas mājas. Izrā-

dījās, ka ģimenesvairs nav, jo sieva ar

meitām aizbraukusi uz Vāciju.
Un tā gandrīz pusmūžā dzīve bija

jāsāk no gala. Nebija vairs ne mājas,
ne tuvākocilvēku, ne iespējas strādāt

izvēlētajā profesijā. IC Valdemāra

jūrskolas diploms, kas deva tiesības

vadīt kuģus tālos braucienos, vairs

nebija vajadzīgs, jo "nodevējus" ku-

ģimpat tuvumālaist nedrīkstēja. Cil-

vēkam ar "šādubiogrāfiju" atrast dar-

bu nebūtnebija viegli. Un likteņa iro-

nija — diplomēts kuģu vadītājs ilgā-
ku laiku vadīja... smago automašīnu,

kas izvadāja saknes Rīgas veikaliem.

Mani pārsteidza tas, ka sarunas

laikā, gan arī citās reizēs tiekoties ar

Jāni Rozi, viņš vienmēr smaida. Vi-

ņa stāsts ir faktu konstatējums, kas

nesauc pēc atriebības, nenolād tos,

kas faktiski izpostījuši viņa un dau-

dzu citu latviešu jūrnieku dzīvi.

Cita blakus citai rindojas fotogrā-

fijas — Herberts Loļa, Miķelis un

Maija Kjudes, Vilis Antons, Roberts

Kupčs, Reinholds Ruslēvics, Mār-

tiņš un Otto Bites, JānisRoze... Vai

lemts tām turpinājums? Vai Latvijas
Jūras akadēmijas puiši būs savu

priekšgājēju cienīgi? Vai latviešu

jūrnieki atgūs savu kādreizējo slavu?

IlzeBernsone

KAIMIŅOS,
PAR MŪSMĀJĀM DOMĀJOT

Rīgas vēstures un kuģniecības

muzeju jau ilgus gadus saista drau-

dzība ar jūrasi ietu apzinātajiem

Igaunijā. Tiesa, mēs nevaram lepo-
ties ar tik plašām kuģniecības vēstu-

res izstāžu zālēm, kā tasskatāms Tal-

linā.

Rīgā jau ilgi valda "pārpaliku-
ma" atvēle kultūras vajadzībām, un

neba muzeja ļaudis vainīgi, ka ar

Latvijas jūrniecības vēsturi iespē-
jams iepazīties tikai divās ekspozī-
cijas zālēs. Fondu telpās, kas arī

šaurības dēļ pārblīvētas, atrodas ļo-
ti daudzsenu un vēsturiski nozīmī-

gu lietu, ko interesenti diendienā

labprāt aplūkotu gaumīgi iekārto-

tos stendos.

Igaunijas Valsts jūras muzeja ma-

teriāli neapšaubāmi interesē arī Lat-

vijas Kultūras fonda Jūrniecības vēs-

tures kopas dalībniekus.

Kādi vēsturiski dokumentiun pie-
miņas lietas, kam saistība ar lībie-

šiem un latviešiem, rodamas Talli-

nā? Par to stāsta muzeja direktora

vietnieks zinātniskajā darbā Jāks

Sammets.

"Igaunijas Valsts jūras muzejs sā-

kotnēji veidojies 1935. gada febru-

āri. Salīdzinājumā ar rīdziniekiem,

kuri sava muzeja dzimšanu saista ar

1773. gadu, esam vēl pavisam jauni.
Pēckara periodā muzejs oficiāli at-

dzima 1961.gadā, un nu tā fondos ir

vairāk nekā 30 000 fotovienību, ap
18000 dokumentu.

Tiesa, mūsu muzejā krietni daudz
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materiālu saistīts ar Latvijas jūrā-
braukšanas pagātni. Lielākoties gan

te rodamijūrskolnieku diplomi, pār-
skati par Valdemāra skolu darbību

igauņu krastā. Domāju, ka statistikas

materiālusavulaik vislabākapkopoja
patsKrišjānis Valdemārs, jo viņa vei-

dotie pārskati par cariskās Krievijas
demokrātiskojūrskolu darbīburoda-

mi vai katrā Krievijas Tirdzniecības

flotes veicināšanas biedrības izdevu-

mā "Vēstis" ("H3BecTHJi HMnepa-

TopcKoro o6mecTßa ajih coachctbhsi

pyccKOMy ToproßOMy Mopexoacr-

By").
Labprāt gaidīsim Latvijas Jūrnie-

cības vēstureskopas dalībniekusTal-

linā, dzīvošana iespējama pat ledlau-

ža kajītēs. (Nesen muzejam nodeva

lielu "eksponātu" — leģendāro Igau-
nijas flotes ledlauzi "SuurTāir.) Lū-

kosim muzeja arhīvā atrast ko intere-

santu arīpar kaimiņtautu jūrniekiem
un zvejniekiem.Kad80. gadu sākumā

kopā ar Reinu Orasu rakstījām grā-
matu"No līča krasta līdzokeānu pla-
šumiem", fondos atradu unikālas zi-

ņas par pirmajiem tralēšanas mēģi-

nājumiem Baltijas jūrā. 1880. gada
vasarā Ainažu jūrskolas mācībspēki

Nikolajs Raudseps, Kristiāns Dālsun

kuģīpašnieks Andrejs Veidear zēgel-
kugi "Franciska" veica eksperimentā-
lu tralējumu Rīgas līcī angļu instruk-

toru klātbūtnē. X Dāls vēlāk iztei-

cies, ka nekad mūžā neesot gadījies
ēst tik dārgas zivis —pirmajā tralēju-
mā izdeviesnoķert divas plekstes, bet

viss eksperiments un saplēstais tīkls

kopumā izmaksājis vairāk nekā tūk-

stoš cara rubļu. Pieredzes trūkums

zvejotājiem bija liedzis izzināt jūras
dibenu, un tiklu ātri vien dzelmē sa-

plēsa akmeņi."
Muzeja direktorsAntss Pērna vie-

sos bija lūdzis arī Somijas Kugniecī-

Somijas Kuģniecībasmuzeja dibinātājas
firmas emblēma

bas muzeja direktori Lēnu Samma-

lahti un angļu burukuģu restaurato-

rus. Videofilmu programmā varēja
skatīt gankoka kuģu remontusausa-

jā dokā Helsinku pievārtē, ganburi-

nieku restaurāciju Anglijā. Plašais

reklāmizdevumu klāsts rosināt rosi-

nāja pašam apskatīt zēģelkuģu at-

dzimšanu, jo tie taču varētu būt ne

vien apskates vērti, bet ari ienesīgi
valūtas avoti.Lēna Sammalahti kun-

dze laipni pastātlja par 1981. gadā iz-

veidoto muzeju, kas īsajā darbības

laikā jau kļuvis par nozīmīgu somu

tautas nacionālovērtību krātuvi.

"Somijas Kuģniecības muzeja bal-

tā četrstāvu celtne, agrākā loču ēka,

atrodas Helsinku pievārtē, Hllklsāri

salā. Lai tur nokļūtu, jādodas cauri

Korkeasāri zooloģiskajam dārzam,

bet tā administrācija prasa tranzītsa-

tiksmes naudu, tas mums, protams,
nepatīk.

Muzeja pirmajā stāvā var iepazīt
Somijas laivu un kuģu būves vēsturi.
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Stāvu augstāk interesentiem rādām

materiālus par 19. gadsimta jūras-
braucējiem, turpat vērojamas no ku-

ģu vrakiem iegūtas piemiņas lietas.

Te nu jāpiebilst, ka profesionāla-
jiem muzeju darbiniekiem iznāk ne

mazums konfliktu ar kuģulietu ko-

lekcionāriem. Likums noteic, ka

priekšmeti, kuru atrašanās dzelmē

tiek lēsta ilgāka par simt gadiem,

pieder valstij. Muzejs cenšas savākt

pēc iespējas pilnīgāku informāciju

par visu, kas tiek izcelts no Somijas

ūdeņiem. Mums pieder kuģis, ar ku-

ru braucam ekspedīcijās. Jūras pētī-
jumos ik gadu nostrādājam divas vai

trīs nedēļas.
Somijas Kuģniecības muzeja trešā

stāva ekspozīciju zālēs viesivar iepa-
zīties ar zemūdens pasauli, arī ar jū-
ras dzelmē atrasto. Bērni īpaši iecie-

nījuši spēļu kuģi, kurā pēc sirds pati-

kas var uzvilkt buras, grozīt stūres

ratu un darboties ar citiem mehānis-

miem. Muzeja ekspozīciju noslēdz

veco zvejnieku laivu krātuve. Laivu

hallē var aplūkot dažādas jahtas. Te

atrodas ari jahta "Kultaranta //", kas

kādreiz bijusi Somijas valsts prezi-
denta rīcībā. Muzeja tuvumā krast-

malā noenkurots ugunskuģis "Kemi*,

tā ekspozīcija vēsta par somu peldo
šo bāku vēsturi."

Sarunas izskaņā direktore rosinā-

ja sadarboties, apmainīties jūrniecī-
bas pētnieku grupām. Diemžēl viņa
atzina, ka Savienības muzeji ir diez-

gan kūtri, jo, lūk, pirms vairākiem

gadiem Somijas teritoriālajos ūde-

ņos atrasta 1596. gadā būvēta kuģa
atlūza.

Pētnieki lēsuši, ka kuģim bijusi
visciešākā sasaiste ar Novgorodas
cietoksni, tomēr turienes vēsturnieki

Muzeja izvietojuma shēma
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Somijas Kuģniecības muzeja ēka

nav atbildējuši pat uz daudzkārtējām
helsinkiešu vēstulēm.

Igaunijas Valsts jūras muzejā pa-
vadītās stundas bija ļoti rosinošas.

Igauņu ceļojošā ekspozīcija "Igauni-
ja un jūra" jau bijusi Somijā un Mas-

kavā, daļa materiālu apceļojusi
Tomsku, Novosibirsku, Karagandu,

pat Vladivostoku.

Tallinieši bieži dodas zinātniskos

komandējumos uz Somiju un Zvied-

riju, viņi noslēguši abpusēji izdevīgus
darījumus arangļu koka kuģu restau-

rētājiem (daži no viņiembija ari mu-

zejā, un īpaši saistošas likās entuzias-

tu atmiņas par varenā kuģa "Great

Britain" atjaunošanu). Tallinas mu-

zejs aicinājis talkā somu kolēģus trls-

mastubarkas "Vega" rekonstruēšanā.

Šķiet, ka kaimiņus igauņus pama-

tā nodarbina tās pašas problēmas,
kas mūs. Tomēr, iepazīstoties tuvāk,

jaušama viņu aktivitāte sadarbē ar

kolēģiem Rietumeiropā un Skandi-

nāvijas valstis. Šis ceļš drosmlgāk jā-
ietari mūsmājās. JavēlamiesLatvijas
floti nākotnēredzēt Eiropas kuģnie-
cību līmenī, mums jāaudzina droši,

zinoši, profesionāli labi un vispusīgi

sagatavoti jūrnieki. Un muzejam jā-
būt ne tikai vēstures lieciniekam, bet

arī šodienas atspoguļotājam un nā-

kotnes ceļvedim. Apzināsimies šo

patiesību un droši iesimtālāk—jūra
ir tepat, un mums tajā ir jābūt iekšā!

Gints Šīmanis
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KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS

UN HAMBURGAS JŪRNIEKU

LAIKRAKSTS "HANSA"

Nevienam nebūs īpašs pārstei-

gums, ja mūsu kuģniecības tēva vār-

du ieraudzīsim cariskās Krievijas da-

žādo nomaļu laikrakstos — gan Bal-

tijas un Baltās jūras, gan Melnās,
Azovas un Tālo Austrumu zemju

presē. K. Valdemārssavu publicistis-
ko darbību vērsa jo plaši, viņa veiku-

mu pamanīja un atzinīgi novērtēja
vairākās Rietumeiropas zemēs. Cie-

šāka sadarbe Valdemāram izvērtās

ar vācu jūrnieku laikrakstu "Hansa",
kas iznāca Hamburgā no 1864. gada

("Hansa" — Zeitschrift filrSeewesen).
1875. gada 10. janvāra numurā at-

rodams avīzes redakcijas raksts par

Krievijas Tirdzniecības flotes attīstī-

bas iespējām. Tajā īpaši minēts Kriš-

jāņa Valdemāra vārds, atzinīgi no-

vērtēta viņa publicistiskā un praktis-
kā darbībaflotes un jūrskolu organi-
zēšanā. Plaši pastāstīts arī par Balti-

jas tautu pieredzi kuģniecībā, jū-
tams, ka raksta veidotāji informāciju

guvuši tieši no Valdemāra rakstīta-

jiem darbiem.

K. Valdemārs jūtas pagodināts,
un jau 1875. gada 18. aprīļa "Hansa"

slejās var lasīt viņa speciālrakstu vā-

cu avīzei par Jūras svētkiem Maska-

vā. Rakstā "Ein nautisches Fest in

Moskau" Valdemārs pateicas vācu

draugiem par objektīvo Krievzemes

kuģniecības stāvokļa atainojumu.
Plašs materiāls iepazīstina lasītājus
ar 14. februārī notikušajiem svēt-

kiem, kuru ienākumu lielākā daļa
nodota demokrātisko jūrskolu tālā-

kai izveidei.

1878. gada avīzes "Hansa" numu-

ros bieži atrodama informācija par

Krievijas floti un apmācību sistēmu

jūrskolās. Domājams, ka rakstu au-

tors galvenokārt ir Valdemārs.

1880.gada 20. jūnija avīzē pārpubli-
cēts K. Valdemāra pārskats par jū-
raslietām Krievijā, ko viņš rakstījis

Pēterburgas izdevumam "Herold".

Tajā pašā gadā laikraksta "Hansa"

redakcijas rakstā sniegta plaša Krie-

vijas Tirdzniecības flotes veicināša-

nas biedrības izdevuma "H3BecrHfl

HMnepaTopcKoro o6mecTßa co-

AeHCTBHsi pyccKOMy ToproßOMy mo-

pexoflCTßy" analīze. Zinot, ka šo iz-

devumu pamatos sakārtoja Valde-

mārs, var vienīgi priecāties par vācu

jūraslietu zinātāju augsto novērtēju-
mu.

1881.gadā Maskavā K. Valdemārs

kopā arsaviem domubiedriemizdeva

unikālo daudzvalodu jūrniecības
vārdnīcu — "Krievu—angļu—fran-

ču—vācu—itāliešu—dānu un norvē-
I

gu—zviedru—latviešu jūras kabatas

vārdnīca ar papildinājumiem holan-

diešu un spāņu valodās". Pirmā lat-

viešu terminoloģijas vārdnīca uzteik-

ta ari laikraksta "Hansa" tradicionā-

lajā iedaļā "Jūrniecības literatūra".

1881. gada 13. februārīavīzē sniegts

plašs vārdnīcas saturiskā iedalījuma
izklāsts, norādotuz XL Valdemāraun

viņa palīgu radošo pieeju Kanna jūr-
nieku leksikona (Anglija) izmanto-

šanā. Recenzijas autori piemin vēl

vairākas pasaulē pazīstamas jūrnieku

rokasgrāmatas, ko, iespējams, vārd-



93

nlcas sastādītāji izmantojuši savā dar-

bā. Latvijā un arīdzan visā cariskajā
Krievijā X Valdemāra Jūrniecības

vārdnīcai bija nenovērtējami liela no-

zīme, tābija Īsta jūrnieku rokasgrāma-

tātes Zinātniskajā bibliotēkā labi sa-

glabātos laikraksta "Hansa" gadagā-
jumus, radās pārliecība par nākotnē

nepieciešami veicamo darbu— ir jā-
apzina vācu prese, jo tā slēpj vēl

Hamburgasjūrnieku laikraksts "Hansa"

ta svešu vārdu un speciālu nosauku-

mu apguvei. 300 lappušu biezajam
izdevumam, kā liecina laikraksts

"Hansa", būs pieprasījums arī Vācijā,
jo jau dažus mēnešus pēc vārdnīcas

iznākšanas vācu jūrnieki tās sakārto-

tājiem veltījuši daudz "karstu patei-
cību". Pārlapojot Rostokas universi-

daudz neizzināta par jaunlatvieša

Krišjāņa Valdemāra veikumu Vaka-

reiropas avīžniecībā.

Vācijā ar interesi vēroja Krievijas
flotes attīstību, šobrīd mums ieinte-

resēti jālūkojas pagātnes rakstiska-

jās liecībās.

GintsŠīmanis
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PIRMS 100 GADIEM

ĪSS IESKATS 1891. GADA AVĪZĒ

«BALTIJAS VĒSTNESIS»

21. janvāri (pēc jaunāstila).
Dienvidfrancijā šodien tāds aukstums,

kāds vēl nekad nav piedzīvots. Tulonas un La-

senas ostas pārklātas ar ledu, Port-Wandra

nonāca iz Alžiras pasta tvaikonis, kurš bij ap-
salis ar ledus kārtu. (..) Daudz vietās cilvēki

nosaluši unposts vispār tik liels, ka tautas viet-

nieku sapulce novēlējusi 2 milj. franku lielu

pabalstu trūkumcietējiem.
* • •

Parīzē vakar nonācis poručiks Vinters (..),
kurš bija saderējis, ka noiešot noPēterburgas
līdz Parīzei kājām. Drošsirdīgais ceļotājs ir

mūsu tautietis, latvietis.

Liepājasostu pagājušajā gadāapmeklējuši
1415 ārzemju un 1477 iekšzemes kuģu, pavi-
sam 2892.

• • •

23. janvāri.
No Bolderājas vakar atnāca ziņa, ka jūrā

redzot daudz ledu peldot, kamēr jūras mute

esot vaļā.
• * *

31. janvāri.
Ventspils ostā 1890. gadā iebraukuši 380

kuģi (ieskaitot kabotāžas kuģus) un izbraukuši

383 kuģi. Pirmais kuģis atbraucis 2. janv. un

pēdējais izbraucis 30. dec. levesto preču vērtī-

ba bijuse 81 508 rb|. un izvesto preču vērtība

955 439rb|.
• * •

2. februārī.

Rēveles osta vēl vienmēr kuģiem esot pie-
ietama,tādēļ ka reida šoziem vēl nevienas die-

nas nebijuse aizsaluse, kas noticis caur to, ka

sala laikā vienmēr bijis austruma undienvidus

rietruma vējš, kas ledum jūras līcīneļāvis no-

stiprināties.
• • •

Labības izLiepājas ostas 1889. gadā izveda

6 097 409 četvertus, t.i., ievērojami vairāk ne-

kā iz Rīgas un Rēveles ostām kopā (iz Rīgas
izveda 2721 157 četv. un iz Rēveles 1 879 098

četv.). Tātad Liepājaīsā laikā tapusepar ievē-

rojamu tirdzniecības ostu.

• • •

4. februāri

Maskava un Pēterburga sataisoties uz 200

gadujubilejas svinēšanu tam atgadījumam, ka

1690. gada 3. februāricars Pēters Lielais, no

Holandijas pārceļojis, Maskavā izrīkojis pir-
mo mākslīgu uguņošanuKrievijā.

• • •

Ziņas par "Austras" kuģiem. Kuģis Teri-

berki", kapt. S. Lasis, vakar izbraucis ar ogļu

lādiņu no Grendzmautes (Skotijā) uz Kristi-

aniju (Norvēģijā).
• • •

9. februāri.

Francija. Uzņemot vadību senāta muitu

komisijā, ZilsFeri's deva padomu nepārsteig-
ties pie muitu reformām. Nekur spēji pārgro-
zījumi neesot kaitīgāki kā sevišķi šinī ziņā.

• * •

10. februāri.

Liepājas ostā svētdien iebraucis pirmais
burukuģis, Liepājas barka "Cimbria", noLisa-

bones vezdams korķu malku. Ari daži tvaikoņi

jau atbraukuši. Ostā atkal esot rosīga kustība.

• • •

9. martā.

Krievu tvaikukuģniecības un tirdzniecības

biedrības statūti tikuši noĶeizara Majestātes

apstiprināti. Biedrības tvaikoņiem jāizdara

priekš valdības nolūkiem noteikti braucieni,

parko biedrība dabūšot ik gadus 616 000 rbļ.



Trlsmastu šoneris "Maria Anna", kapteins
P.Šņore, noAalburgas(Dānijā) arkrīta balas-

tu uz Ventspili ceļā tapa caur stipro rietruma

vētru Ventas grīvai garām padzīts un, ilgāku
laiku mēģinādamspie vēja turēties, jutās galīgi

piespiests ieskriet Bolderājā kā pagaidu ostā.

• • •

9. aprīlī.
Kurzemē pavisam ir 12 glābšanasstacijas

un šādās vietās: Maz irbē, turpat Ziemas sta-

cija, Liel-Irbē, Ventspilī, Užavā, Feliksbergā,
Tutlikā (pie Sakas upes grīvas),Steinortā, Lie-

pājā, Virgā, Sventajā, Palangā.

• • •

Pie Kolkas raga kādi 16 tvaikoņi iesprosto-
ti ledū, (..) ledus lauzējs tvaikons tur labivarē-

tu palīdzēt.
• • •

Līdz 8. aprīlim Rīgā atnāca 25 kuģi un no

Rīgas aizbrauca 15 kuģi.
• • •

16. aprīlī.
Šveinfurta šampaņu fabrika sūtīšot uz

Maskavas pastāvīgo izstādi 14 pēdas augstu
sampaņa buteli.

18. aprīlī.
Daugavā ūdens šodien ir stipri cēlies un

vietām pat izgājis no krastiem (..). Maskavas

ielas zemākās vietās braucot ūdens smēlās ra-

tos.

• * •

20.aprīlī.
Tvaikonis "Dahlen" šodien, no ziemas gu-

ļasatmodies, uzsāks kārtīgas braukšanas starp

Vimbukrogu un Rīgu.
• • •

22. aprīlī.
Dinaburgā Šorīt pie 20 3/4 pēdu augsta

ūdeņa pabrauca garām divas Fedoram Pono-

marevam Porečjā piederīgasstrūgas ar auzām.

• • •

23. aprīlī.
Ventspils jūrnieku skolā noturēta jūrnieku

eksāmena. Kapteiņa eksāmenu iztaisījuši 12,

tālbraucēja stūrmaņa eks. — 13 un kabotāžas

kuģinieku eksāmenu — 25. Viens nevarējis
eksāmenu iztaisīt.

• • •

28. aprīlī.
Doma m uzejas 1000. apmeklētājam svēt-

dien par piemiņu pasniegts apzeltīts Rīgas

pusmarkas gabals no 1565. gada, kā kabatas

pulksteņa breloks ietaisīts. Laimīgais dabūtājs
bijis kāds Aleksandra ģimnāzijasmāceklis.

• • •

8. maijā.
Uz Esplanādes plača šodien tika noturēta

lielgabalnieku smotra zem generāl-leitnanta
I.K. Alhasova vadības, pie kuras piedalījās arī

gubernatorsZinovjeva kungs.

• • *

11. maijā.
Francijas kara kuģu pulciņu gaidot Kron-

štatē. Pavisam seši Francijas kara kuģi at-

braukšot un Kronštates reidā viesošoties 14

dienas. Uz admirāļa kuģa "Marengo"izrīkošot

lielu balli.

• • •

Ģenerāls Rohins dāvinājis 17 500 rbļ. lielu

summu, no kuras augļiem izmaksājamas 3 sti-

pendijas jūrnieku skolu mācekļiem. Šī summa

nodota Jūrasministrijai.

• • •

16. maijā.

Angļi cītīgi cenšas pa Ziemeļu Ledus jūru
nodibināt tirdzniecības ceļu uzSibīriju.

• • •

19. maijā.
NoKauguru ciema mumsziņo:Reņģu zve-

jaše garjūrmali šopavasar ļoti nevienāda. Ka-

mēr Bigauņciemā nekāda zveja nav bijuse, ta-

mer Raguciemā un Lapmežciemā uz vienu

metienu dabūjuši no vada pa 500—800 pūru

reņģu; Lorencs Suts 16. maijā uz viena vilku-

ma dabūjispat līdz 1200pūru reņģu.
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23. maijā.
Ainažu tvaikonis "Dagmar",tāpatkā agrāk,

izdarīs šādus kārtīgus braucienus: noRīgas uz

Margraves-Upes grīvu, Roju un Ģipkiem (un

atpakaļ), noRīgas uz Salacgrīvu un Ainažiem

(un atpakaļ).
• • •

26. maijā.
Visu mazākās vēstis par Daugavas tīrīšanu

saceļ visu Daugavas piekrastes apdzīvotāju

starpā arvienu jo dzīvāku kustību un lielus

priekus, kas liecina par lielo interesi, par lielo

ilgošanos,arkādu tā tiek sagaidīta.
• * *

No Londonas ziņo, ka tur tagad streikojot
kādi 5000 skroderi; viņiprasot labākas darbnī-

cas un vienādu darba laiku.
• • •

Liepājā atvērts "jūrnieku institūts", kuram

esot lasāma istaba ar avīžu galduun mazu bib-

liotēku. Šajā istabā jūrnieki varot ērti rakstīt

vēstules* materiāls šai vajadzībai esot par brī-

vu (..). Šīs telpas esot nolemtas visiem jūrnie-
kiem, kuri jūt tiklīgas satiksmes vajadzību.

28. maiji.

Pēterburgā tagadsavedot tik daudz svaigu
un dzīvu zivju, ka nezinot, kur tās likt. Tādēļ
zivju cena esot brīnum lēta un arī nabadzīga-
jiem ļaudīm esot iespējams pabaudīt gardo
zivju maltīti.

• • •

29. maijā.
Trismastu šoners "Austra", kapt. E. Bau-

ers, 17.aprīlī sasniedzis Montē Kristi (Rietru-
ma-Indijā), kur ieņem krāsu koka lādiņu atve-

šanai uzEiropu.

15. jūnijā.

Rīgas jahtklubampagājusi gadabeigās bi-

juši218 biedri,klubs pa vasarassezonu izrīko-

jis533braucienus.

• • »

Pēc tam kad tiesas izmeklēšanas uzsākta

pret Panamas kanāla sabiedrību, esot Leseps
(F. Leseps, Suecas kanāla būves organizētājs,

ķēries piePanamas kanāla būves— M.F.), ka

dzirdams, sev galupadarījis.

• • •

2. jūlijā (pēc jaunāstila).

Jāņu gadatirgus uz Doma laukuma iesā-

cies, kurā ārienes tirgotāji saveduši daždažā-

das preces, starp kurām dažas ievērojami lē-

tas, bet, vai ari labas un izturīgas, tas ir cits

jautājums.

• • •

9. jūlijā.
Avīzes vēsta, ka nodomāts ierīkot starp Pē-

terburguun Havri kārtīgu tvaikoņu satiksmi.

• • •

11. jūliji.

Bilderliņos (Bulduros — M.F.) zaglis kā-

dam tirgonim padarījis ievērojamu ķezu. Tir-

gonimjūrā mazgājoties, apģērba būdiņas dur-

vis tapušas atlauztas un viņa apģērbs ar nau-

das maku un visām atslēgām nozagts.

• • •

13.jūlijā.
Austras biedrības ģencrālsapulcē bija sa-

nākuši ap 170 biedriemar kādiem 50 000 rhļ.

kapitāla (..) gada pārskats tika pieņemts. Par

direktoriem ievēlēja no jauna Kristjani Bergi
un Ansi Bandreviču.

• • •

15.jūlijā.
Bolderiji (..) turienes lasmanis (locis —

M.F.) Innus kgs nosvinēja savu 50gaduamata

jubileju. Gavi|niekam parādīja pelnīto godu
(..) ari daudzi veikalnieki, kuri tuvākā sakara

ar mūsu Rīgaskuģniecību.

• • •

18.jūlijā.

Liepājā (..) no dienvidus guberņāmatnācis

1200 gabaluliels merino aitu sūtījums, kurus

tvaikonis "Tula"aizvedīšot uz Dienvidķirche-
ni, no kurienes tās pa dzelzceļu sūtīšot uz Pa-

rīzi.
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21.jūlijā.
Bolderājā Šodien pusdienā nolaida ūdenī

jaunuzbūvētu četrmastu zēģelkuģi "Andreas

Weide". Kuģis ir 546 reg. tonnu liels un pieder
AVeides mantiniekiemAinažos.

• • •

25.jūlijā.
Divikara kuģi, Baltijas muitas flotiles krei-

sers "Straž" un kara tvaikons "Arteļščik", tagad
piestājuSi Daugavā piecitadeles.

• • •

29. jūlijā.

Pēdējā laikā vecāRīga tiesām jolielāmērā

pārpildīta dažnedažādākiem muzikantiem.

• • •

31. jūlijā.
Daugavas pārtikas tirgūvakarrīt bija atves-

ta kādas 7 pēdas gara store, kura Rīgas jūras
līcī pie Carnikavas tapuse sagūstīta. Zivs sma-

gums bij 180 mārciņas.

• • •

8. augustā.
Mīlgrāvī rītā kristīšot zviedru barkas "Ka-

tarina" kapteiņa bērnu, kura dzimtene no Še-

jienes ļoti tāli, jo bērns esot dzimis Haiti salā

(VidusAmerikā).
• * •

20. augustā.
Rīgas jahtklubs aizvakar svinēja savus 13-

-gadu pastāvības svētkus. Klubam tagad ir vai-

rāk nekā 200biedru,pašam sava ostaar peldē-
šanas namiņu unvairāk nekā 20 laivas.

• • *

Kāds delfīns ar divām galvām nesen pie
Liepājas tapis sagūstīts un bijis tur atklāti iz-

stādīts. Katrai galvai esot viena liela kosa acs.

21. augustā.
Trismastu šoners "Jakob un Maria", kas

būvēts Kurzemes jūrmalā no Bertliņa un brā-

ļiem Štāliem un 318 reg. tonnu izmērots, Šo-

dien kapt. Erhardta vadībā pirmo reizi dodas

ar lādiņu uz kādu Anglijas ostu. Bez tam vēl 5

jauni, nupat Kurzemē uzbūvēti kuģi tiek ostā

galīgi sarīkoti priekš izbraukšanas uz ārze-

mēm.

• • •

28.augustā.

Ventspilī brāļu Štālu būvētais četrmastu

kuģis "Abrahams" ielaists ūdenī.

• • •

29. augustā.
Pēterburgā patlaban divas angļu garaiņu

jahtas zem ķēnišķa jahtkluba flagas atbrauku-

šas. Vienā jahtā (divmastu) vien bijuši kādi

200 pasažieri, ceļotāji, kuri Pēterburgu un vi-

ņasapkārtni gribot apskatīt.

• * •

4. septembri.

Igauņu kuģniecības biedrībai "Linda" nu

pienākusi pēdējā stundiņa, jo izsludināta ģe-
nerālsapulce, kurai nāksies izspriest parbied-

rības likvidēšanu. Ja ģenerālsapulcenenolems

biedrības darīšanas beigt, tad pēc statūtiem

biedrības akcionāriem nāktos piemaksāt kapi-
tāla iztrūkstošo daļu.

• • •

7. septembrī.
Pēdējā laikā jūrnieki pamanījuši Rīgas jū-

ras līcī ļoti daudz roņu. Iz maziem pulciņiem

viņi salasās jolielā barā sevišķi pie Runo salas

(Roņu salas— M.F.), kuras iedzīvotāji tad sa-

rīko lielas roņu medības.

• * *

9. septembri.
No Anglijas mums vēsta, ka latviešu tris-

mastu Sonera Tehwija" kapteins Laubergs
Sunderiandē noslīcis.

• • •

16.septembrī.
"Austras" biedrība šodien nopirka atkal

vienu buru kuģi. Kuģis ir trlsmastu Šoners

"Der Kuriānder", 1888. gadā būvēts, ap 650

tonnu liels. Kuģis pirkts Ventspilī no brāļiem
Gutšmidtpar 18 000 rbļ.
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24. septembri.
NoPopes raksta, ka augļu koku raža turie-

nesapgabalā izdevusies tādā mērā, ka āboliem

pilnīgi vienāda cena ar kartupeļiem, proti: 50

līdz 70 kap. parpūru.
• • •

24. oktobrī.

No Krimas ziņo, ka turpēdējās dienās bar-

ga vētra plosījusēs, caur kuru Melnā jūrā
daudz kuģu sabojājušies. Kāds angļu tvaikonis

vētras dēļbijis piespiests 1000 aitas, kuras gri-
bējis uz Franciju aizvest, iemest jūrā.

• • •

2. novembri.

Londonā atnākušas ziņas par briesmīgiem
zemes trīcējumiem Japānā. Nagojas provincē
vien pie tam sabrukuši 18 000 namu un 2000

cilvēku atraduši nāvi. Zifu pilsētā gājušas bojā
5000cilvēku dzīvības.

• • •

5. novembrī.

Pēterburgas ostā tagadesot rosīgakustība,

tādēļ ka 15 lieli buru kuģi atbraukuši, kuri pa-
likšot turpa ziemu. Viņi atveduši 400000 pu-

du dažādu ziemeļu zivju.

• • *

7. novembrī.

Bolderājāpēdējā laikā naktīs bieži notiku-

šas zādzības, kuras dažreiz esot ļoti pārdroši
izdarītas. Tā no kāda ostā stāvoša kuģa trīs

masti tapušinozagti.

• • •

11. novembri.

Dāņu šoners "Hansine", kapt. Dams, no

Ainažiem ar miežu lādiņubraukdams, iebrau-

cis Bolderājas ostā, tādēļ ka ceļā zaudējis stūri

undabūjis citādas kaites.

• • •

17. novembrī.

No Lielvārdes ziņo, ka tur Daugava 5. no-

vembra naktī pilnīgi aizsaluse un ledus esot

pilnīgi gluds.
• • •

25. novembri.

Slaveno amerikāniešu izgudrotāju Edisonu

decembra pirmajā pusē gaidotPēterburgā.

• • •

28. novembri.

Vērmaņa dārza slidotavu rītā pulksten I°°

pēc pusdienas atvērs. Kareivju mūzika spēlēs
no pulksten I—31—3 un no s—B. Vakarā, tumsai

sākoties, notiks liela iluminācija un elektrības

apgaismošana.
• • •

5. decembri.

Otto Švarc kgs šodien pulksten 12 pusdie-
nā Bastei-bulvāra un Kaļķu ielu stūri atvēra vī-

nu unausteru pārdotavu.
• • •

7. decembri.

Rīgas biržas komiteja nopirkuse jaunu,

stipru ledus lauzējutvaikoni. Tas esot Zviedri-

jā būvēts, saucoties par "Hernmark" un izgāju-
šā nedēļā atbraucisRīgā.

• • •

8. decembrī.

Aizviņā naktībija barga vētra, kas uz Dau-

gavas padarijuse ievērojamu postu. Tā pie
Grēcinieku vārtiem 4 lielas laivas, ar split-ko-
kiem pielādētas, nogrimušas. (..) Ari daudz

nēģu murdus strāva aiznesuse.

• • •

14. decembri.

No Drageras ziņo, ka vidzemnieku kuģis
"Peter Paul", kapteinis Vikmanis, no Grim-

swoodas ar ogļu lādiņu uz Liepāju iedams,

Rjoges līcīsazēģelējies arzviedru šoneri "Ehe-

rub", pie kam no "Peter Paul" viens kuģa cil-

vēks iekritis jūrā un noslīcis. Abu kuģu ļaudis
nogājuši malā.

• • •

15. decembri.

Mūsu neaizmirstamā Valdemāra līķis Šo-

dien ar dzelzceļa rīta braucienu nonāca Rīgā,

pavadīts no4 Maskavas studentiem. Uz dzelz-

ceļa perona viņu sagaidīja Rīgas Latviešu

biedrības reprezentanti un labs skaits publi-
kas. Dārgais nelaiķis tapa novests uz biedrības

namu un tur lielajā zālē, sēru dziesmām atska-

not, noguldīts starp puķu kokiem un pārklāts
neskaitāmu pulku vainagu. Te nu viņš paliks
līdz rītam, kad tovedīs uz pēdējodusu Ģertrū-
des (Lielajos —

M.F.) kapos.
• • •

21. decembrī.

Mīlgrāvī tvaikonis "Neutral"vakarappīkst,
četriem pēc pusdienas uzskrēja buksējamam

ar brusām lādētam A. Dombrovska kga prā-
mim(liellaivai) un ielauza sānus, tāka tam uz

vietas bija jāgrimst.
• • •

28. decembrī.

Līdz 26. decembrim pie Rīgas 2083 kuģi
atbrauca, starp tiem 1511 tvaikoņi un 572 bu-

ru kuģi, un no Rīgas 2054 kuģi aizbrauca.

Vecās avīzes lasīja Maija Frīdberga
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AR LEDLAUZI

"KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS"

UZ SOMIJU UN ZVIEDRIJU

Vizītes dalībnieka Hugo Legzdiņa stāstījums, skatoties no

toreizējā ieņemamā amata un dienesta pakāpes Latvijas
brīvvalsts Kara flotē.

Šie ledlauža "Krišjānis Valdemārs"

gājieni saistās ar mūsu pirmā prezi-

denta Jāņa Čakstes došanos oficiālā

vizīte uz Somiju — Helsinkiem un

otrā prezidenta Gustava Zemgaļa vi-

zīti Zviedrijā —Stokholmā.

Man bija jāpiedalās šajās vizītes,

un tādēļ arī radās šis stāstījums. Do-

māju, ka manu līdzdalību veicināja

tas apstāklis, ka biju vispirms kara

jūrnieks no Latvijas Kara flotes un,

otrkārt, pēc specialitātes radiotele-

grāfists. Ledlauža "Krišjānis Valde-

mārs" apkalpe bija līdzīga tirdzniecī-

bas kuģu apkalpei, tādēļ bija nepie-

ciešams, lai sakarus ar Latviju —Rī-

gu uzturētu slepeni — telegrammas

abos virzienos Rīga — "Krišjānis

Valdemārs" un otrādi tika šifrētas,

tadarī vajadzēja kara jūrniekus šī uz-

devumaveikšanai.

Rakstot šo rakstu, nezinu, vai vēl

kāds no kara jūrniekiem vai ledlauža

apkalpes ir dzīvs. Zinu, ka gājienā uz

Helsinkiem godasardzē uz ledlauža

bija tagad pensionētais tāljūras kap-
teinisOskars Stalts, kas toreiz dienē-

ja mūsu Kara flotē un,būdams mat-

rozis, ietilpa šajā sardzē savas stājas

un izskata dēļ. Tas ir tas pats Oskars

Stalts ar balto bārdu, ko mēs, vecie

jūrnieki, saucam vienkārši par "Bār-

du" vai arī par "Lībiešu ķēniņu", jo

viņš cēlies no Mazirbes un labi prot

lībiešu valodu, kurā visās veco jūr-

nieku sanāksmēs arī runā.

Mans stāstījums atbilst toreizē-

jiem uzskatiem, iespaidiem un vēro-

jumiem,atrodoties uz "Krišjāņa Val-

demāra" — pirmajā gadījumā —

kaprālis radiotelegrāfists, bet otra-

jā— seržants radiotelegrāfists.

ATMIŅU STĀSTI UN PORTRETI
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LATVIJAS VALSTS PIRMĀ PREZIDENTA

JĀŅA ČAKSTES VIZĪTE HELSINKOS 1926. GADĀ

NO 13. LĪDZ 19. MAIJAM

Toreiz es atrados Liepājā Flotes

instruktoru skolā. Viss Flotes ins-

truktoru skolas sastāvs pēc skolas te-

orētiskā kursa beigšanas gatavojās
doties uz Franciju. Vēl notika inten-

sīvas apmācības, un mūsu virsnieki

centās sniegt vairāk zināšanu par bū-

vējamajām zemūdenēm ("Ronis" un

"Spīdola") un minu traleriem ("Vies-
turs" un Imanta").

Kadmēs uzzinājām par preziden-
ta došanos uz Somiju un, galvenais,
ka pārgājienā būšot jāpiedalās arī

jūrniekiem no Flotes instruktoru

skolas, bijām ļoti satraukti. Bija
skaidrs, ka viss skolas izlaidums pie-
dalīties nevarēs, lai gan katrs gribēja
tikt šajā pārgājienā. Noskaidrojās, ka

uz Somiju prezidents dosies ar led-

lauzi "Krišjānis Valdemārs"un to pa-
vadīs mūsu vienīgais karakuģis "Vir-

saitis". Tātad divi brīvās Latvijas ku-

ģi. Ledlauzis pilnīgi jauns, tikko pār-
nācis no Anglijas un izgatavots, kā

saka, par pašu naudu un pašu pro-

jektiem (profesors Klarks).
Otrs — lielgaballaiva — bijušais

Vācijas mlnukuģis, pilnīgi atjaunots
un uzlabots, nedaudz palielinot ton-

nāžu.

No visiem Flotes instruktoru sko-

laskara jūrniekiem nozīmēja zināmu

daļu, kuriem prezidenta viesošanās

laikā jābūt uz "Krišjāņa Valdemāra"

un "Virsaiša", komandu tā papildi-
not. Starp tiem, kuriem jābūt uz

"Krišjāņa Valdemāra", biju arī es,

kaprālis radiotelegrāfists. Mans ra-

diotelegrāfista uzdevums bija strādāt

kuģa radiostacijā un pieņemt radio-

grammas, kas nāca no Rīgas. Vaja-

dzeja izpildīt arī signālista pienāku-
mus, sazinoties ar "Virsaiti". Šim no-

lūkam nelietoja radiostaciju, joattā-

lums bija mazs. Tika izmantots tā

saucamais fladziņu semafors, t.i.,

mazas rokas fladziņas, kur ar roku

stāvokļiem veidojās burti, un tie sa-

vukārt veidoja vārdus un teikumus.

Gājiens uz Somiju notika maijā,
bet togad Somu līcī vēl bija daudzle-

dus. "Virsaitis" pa šādu ledu nemaz

nevarēja iet. Tādēļ pa priekšu gāja

"Krišjānis Valdemārs" (mīļisaukts —

"Krišs"), bet aiz viņa kādus 100 met-

rus "Virsaitis". Pa priekšu tam bija jā-
iet arī tādēļ, ka uz tā atradās prezi-
dents.

Rīgā pārgājiens tika organizēts tā,
lai mazā Latvijas Valsts, kurai vēl

nebija pat desmit gadu, nepaliktu
kaunā. Mūsu Kara flotei nebija sava

ragu orķestra. Tākā vajadzēja spēlēt

Somijas un Latvijas valsts himnu,

tad orķestri nozīmēja no Rīgas Kāj-
nieku pulka, kapelmeistars kapteinis
Skujiņš. Viss orķestris sastāvēja no

kādiem20—25 muzikantiem. Tos vi-

sus pārģērba Kara flotes jūrnieku
formās. Intensīvi strādāja intendan-

tūras mantu darbnīcas drēbnieki,

pielāgojot katram pēc viņa auguma

kara jūrnieka formas tērpu. Pats ka-

pelmeistars Skujiņš saņēma jūras
virsnieka formas tērpu. Redzēju un

dzirdēju, kā jaunie "jūrnieki" lepojās
ar formas ietērpu, jo visi bijām kopā
uz "Kriša". Cik atceros, arī pavāri ti-

ka ņemti no Rīgas restorāniem, tā-

pat ķelneri utt. Tātad jūrnieki radās,

tā sakot, uz ātru roku. Bija izdevība

novērot, cik izveicīgi strādāja "sagād-
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nieki". Mans uzdevums bija galveno-
kārt apkalpot radiostaciju. Tele-

grammas no Rīgas nācabieži. Tās pa
lielākai daļai bija šifrētas. Nez kā

man uzticēja ari šifra atslēgu, Li,

speciālu, ļoti slepenu šifra grāmati-

ņu. Pēc noteikumiem ar šifru varēja
rīkoties tikai virsnieks.

Mūs, no Flotes instruktoru skolas

piekomandētos kara jūrniekus, ari

godasardzes vīrus, komandēja virs-

leitnants Dišlers, viņš šifru uzticēja
man. Pats galvenais jau bija "Kriša*

telegrāfists. Viņš ļoti labi pārzināja
radioaparatūru, sēdējām blakus un

radiogrammas pieņēmām abi. Pēc

telegrammu atšifrēšanas atkarībā no

tā,kam telegramma adresēta, man to

vajadzēja nodot adresātam.

Uz *Kriša* bija daudzoficiālu per-
sonu. Atceros, bija kara ministrs ģe-
nerālis Balodis, armijas komandieris

ģenerālis Berķis, ministru prezidents
Kārlis Ulmanis, ārlietu ministrs, sūt-

nis Somijā un vēl daudzmilitāru per-
sonu, kuras es pēc izskata nepazinu.
Uz *Kriša* viņiem nebija ko darīt, bet

Helsinkos viņi bija nepieciešami, lai

pārstāvētu Latviju, lai tiktos ar attie-

cīgām Somijas valdības personām.
Atceros vienu epizodi, kur man

bija, tā sakot, darīšanaar pašu prezi-
dentu un ministru prezidentu. Bija
pieņemta telegramma, adresēta mi-

nistru prezidentam Kārlim Ulma-

nim. Šo telegrammu pēc atšifrēšanas

man vajadzēja nodot pēc piederības.
Tobrīd visi lielie kungi atradās "Kri-

ša salonā, šķiet, vakariņoja. Mēs iz-

gājām no Rīgas pēc pusdienas ar ap-

rēķinu, lai nākošajā dienā noliktā

stundābūtu Helsinkos, tātad vakari-

ņas notikajūrā. Pārbaudījis savu jūr-
nieka — kaprāļa formas tērpu, vai

viss kārtībā, vai matroža apkaklīte
nav saburzījusies, atlocījušies stūri,

vēl mani apskatīja virsleitnants Diš-

lers, uzmeta acis arī "Kriša" telegrā-
fists, un es ar drebošusirdi devos uz

salonu. Klauvēju pie durvīm. Vai nu

kāds atbildēja, vai ne, es, atvēris dur-

vis, spēru soli salonā un redzēju, ka

ap galdu sēd vismaz kādi divdesmit

vīri. Skaļā balsi, kā tas bija paredzēts
reglamentā, teicu: "Valsts preziden-
ta kungs, lūdzu atļauju kaprālim
Legzdiņam ieiet." Redzēju, ka prezi-
dents sēd galda galā tieši pretī un vi-

ņam blakus ministru prezidents Kār-

lis Ulmanis. levēroju, ka, atskanot

jautājumam, visi pagrieza galvu uz

manu pusi, vismaz man tā likās, sirds

drebēja. Patiesībā jau tai sirdij neva-

jadzēja drebuļot, jo visi taču latvieši,

visi runā latviski, arī es un izpildu sa-

vu dienesta pienākumu pēc labākās

sirdsapziņas un mācītās kārtības. Sa-

ņēmis atļauju, devos pie prezidenta.
Nekad savā mūžā nebiju bijis tik tu-

vu tik lieliem vīriem, tos pazinu pēc
laikrakstos un žurnālos ievietotajām

fotogrāfijām. Turklāt apzinājos, ka

valsts prezidents ir galvenais armijas
un flotes priekšnieks, ne jau vienu

reizi vien biju lasījis valsts preziden-
ta pavēli par virsnieku paaugstinā-
šanu.

Pienācis cik iespējams tuvāk, pra-

sīju: "Valsts prezidenta kungs, atļau-
jiet griezties pie ministru prezidenta

Kārļa Ulmaņa kunga." Saņēmis at-

ļauju,šķiet, ar galvas mājienu, turpat
pagriezos pretviņu un teicu: "Minis-

tru prezidenta kungs, lūdzu, jums te-

legramma." Tad tradicionālais "At-

ļausit iet", un, izdarījis militāro pa-

griezienu, devos uz durvīm un izgāju
no salona.

Otrajā dienājau no rīta visi kungi

bija uzcēlušies. Bija skaists, saulains

bezvēja maija rīts. Redzēju, ka

Kārlis Ulmanis no "Kriša" komand-
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tiltiņa kopā ar citiem vērojūru. Bija

diezgan stingrs ledus un "Krišs" droši

lauzās uz priekšu. Te uzreiz dzirdēju
un redzēju, ka K. Ulmanis rāda ar ro-

ku uz jūru un saka savā īpatnējā,

diezgan smalkā un mīkstā balsi: "Re,

re, kur ronis!" Patiešām, netālu no

"Kriša* uz ledus bija divi roņi, kam

visi pievērsa uzmanību.

Vēl uz kuģa bija šādas tādas epi-
zodes. Lielie kungi centās sarunāties

ar matrožiem, izprasīt, no kurienes,

kāpēc uz jūras utt. Arī orķestris iz-

mēģināja savas spējas uz jūras. Vai-

rākkārt treniņa pēc atkārtoja Somi-

jas valsts himnu, kuras melodija ir

tuva latviešiem pazīstamās dziesmas

melodijai, arī tuva Igaunijas valsts

himnas melodijai. Atkārtoja arī Lat-

vijas tautas maršu un citas dziesmas.

Man, vienkāršam ierindas kaprālim,

bija ļoti patīkami — interesanti, jo
tepat blakus visa mūsu jaunās Latvi-

jas Valsts vadība, pacilāta sajūta.
Uzturs uz *Kriša* bija ļoti labs. Es

jau pēc izcelšanās esmu vienkāršs

lauku puika. Kad sāku karadienestu

Rīgā — Elektrotehniskajā divizi-

onā — un mācīties par radiotelegrā-
fistu, vajadzēja pierast pie karavīra

uztura.Man labi garšoja sausi kartu-

peļi, vārīti ar visu mizu, un siļķe. Ta-

jās dienās man bija viskārtīgākā no-

ēšanās. Daudziem siļķe negaršoja,
un tad iztika ar to, ko no mājām pie-
nesa. Man pienesumi nebija vajadzī-
gi. Siļķu dienā varēju ēst divas trīs

porcijas. Dažādiēdienugardumi ma-

ni nekad nav vilinājuši. Apmeklējot
tehnikumu, ēšana bija vienkārša:

maize, kartupeļi, siļķe. Tagad uz

*Kriša* ēdām lieliski. Citādi jau arī

nevarēja būt, jo uz kuģa bija pats
valsts un valdības galva un bija norī-

kots personāls valsts svītas pavadīša-
nai šajā pārgājienā uz Helsinkiem.

Ejot cauri Somu līča ledum, "Kri-

šam" nekādugrūtību nebija.Tas gāja
tāpat kā pa skaidru ūdeni, pašķīra le-

du, to sadragāja un ar savu pietieka-
mi plato korpusu atstūma uz abām

pusēm. "virsaitim" bija daudzgrūtāk,

sevišķi tur, kur bija biezāks ledus,
kas tūlīt aiz kuģa sagāja atkal kopā.
Bija gadījumi, kad, *Krišam* ejot uz

priekšu taisnā virzienāun "Virsaitim"

sekojot, tas piepeši mainījakursu un

aizgāja no "Kriša* ķīļa līnijas uz vie-

nu vai otru pusi. Kāds lielāks ledus-

gabals bija novirzījis "Virsaiti", jo šā-

dos apstākļos kuģis stūrei neklausa

un iet uz to pusi, kur starp ledusga-
baliem ir brīvāks ūdens. Dažreiz arī

"Krišam" bija jāaptur mašīnas, lai

"Virsaitis" varētu ieņemt savu vietu

aiz "Kriša" — lai būtu ķīļa līnijā. To-

reiz man, radiotelegrāfistam, nebija

gandrīz nekāduzināšanu par navigā-

ciju. Tas viss manī izsauca lielu inte-

resi, un es ar vislielāko uzmanībuvē-

roju, kā tiek mainīts kuģa —šajā ga-

dījumā "Kriša" kurss. Kuģa stūrmaņi
un kapteinis manās acīs bija gluži kā

pats Dievs un gudrākie cilvēki pa-
saulē. Būdams radiotelegrāfists un

reizē arī signālists, es vienmēr grozī-
jos ap radiomāju, Li, komandtiltiņu,
un daudzko interesantudzirdēju, re-

dzēju, uzzināju. Viss redzētais jau arī

bija galvenais iemesls, kāpēc es no-

nācu Krišjāņa Valdemāra jūrskolā,

kļuvu par Kara flotes virsnieku, kā

arī pabeidzu Francijas Jūras kara

akadēmiju un ieguvu Francijas Jūras

kara flotes Ģenerālštāba virsnieka

diplomu.
Drīz "Krišs" un "Virsaitis" nonāca

pie Somijas bākas, kur parasti kuģi,
kas iet uz Helsinkiem un nāk no tu-

rienes, uzņem vai atlaiž ločus. Bāka

bija uz klints un pie tās mūs gaidīja
somu loču kuteris, tas bija ļoti spē-
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dgsun varēja iet cauri pavasara kūs-

tošajam ledum.Te mūs gaidīja somu

ledlauzis "leekarhu* ("Leduslācis").
Tasbija daudz spēcīgāks par "Krišu".

Notika savstarpēja sasveicināšanās,

un,ledlauzim ejot pa priekšu, "Krišs"

ar "Virsaiti" sekoja uz Helsinku ostu.

Jā, notikums ļoti iespaidīgs — brī-

vās, suverēnās Latvijas valsts prezi-
dents savā "jahtā" (tā dēvē kuģi, uz

kuraatrodas valsts galva) arLatvijas
valsts prezidenta standartu grotmas-
tā pirmo reizi Latvijas vēsturē dodas

uz tādas ievērojamas valsts kā Somi-

ja galvaspilsētu Helsinkiem, kur tik

daudzi Latvijas kultūras darbinieki

mācījušies un guvuši paslēptuvi no

cara valdības represijām.
Pa priekšu ejot somu ledlauzim,

aiz viņa "Krišam" un aiz tā "Virsai-

tim", tuvojamies ieejai Helsinku līcī

vai ostā. leeja bija diezgan šaura.

Abāspusēs augstas klintis tā, ka pati
ieeja šķita izcirsta klintīs. Pulkstenis,
cik atceros, varēja būt ap desmitiem

vai vienpadsmitiem. Pienākot pavi-
sam tuvu ieejai un ejot caur to, varē-

ja redzēt, ka kreisajā pusē uz klints

nostādīti somu jūrnieki. Uz klints

mastā tika pacelts Latvijas karogs,
un kara flotes orķestris spēlēja
"Dievs, svēti Latviju!". Somu krasta

artilērija turpat uz klints salutēja par
godu mūsu prezidentam. Baterija bi-

ja nostādīta netālu no bijušā Svea-

borgas cietokšņa. Uz "Kriša" un "Vir-

saiša" bija nostādītas goda sardzes.

Pēc komandas "Miera!" visi noklau-

sījās mūsu un somu himnu, ko "Kri-

ša" orķestris izpildīja. Mēs, vienkār-

šie latviešu cilvēki, jūrnieki, bijām
pagodināti visu to redzēt, dzirdēt un

izjust Visi bijām ļoti aizkustināti, jo
atcerējāmies Latvijas vēsturi, ap-
spiestības gadus. NuLatvija — brīv-

valsts, kaut ari maza — kā saka dzej-

niece Māra Zālīte —

,
"mazliet par

mazu, lai laistu vienupasaules plaša-
jos ceļos". Jā, toreiz plašajos pasau-
les ceļos Latvija un latvieši gāja. Gā-

ja ar cieņu, ar lepnumu — paši zem

sava karoga.
Helsinku ostā "Krišam" jau ie-

priekš bija paredzēta enkura vieta.

Bija jāatdod enkurs, lai tūdaļ prezi-
dents ar saviem pavadoņiem varētu

pāriet uz Somijas prezidenta motor-

laivu un dotosuz ostas piestātni, kur

to gaidīja Somijas prezidents ar savu

svītu. Visa ŠI ceremonija no "Kriša"

bortabija labi redzama, jo ostas mo-

liņš, kur izkāpa mūsu prezidents, bi-

ja kā uz delnas.

īsi pirms enkura atdošanas "Krišs"

jūtami uzdūrās uz sēkļa. Kuģis ne-

daudz, tomēr manāmi kādas trīs čet-

ras reizes it kā piepacēlās, tad nonā-

ca enkura vietā un noenkurojās.
"Kriša" kapteinis Cērps redzami uz-

traucās, ari somu locis nervozēja. Uz

komandtiltiņa bija jūtams uztrau-

kums, tika ari izsaukts uz komandtil-

tiņa galvenais mehāniķis Šūpols. To-

mēr šis notikums uz ceremonijas gai-
tu neatstāja nekādu iespaidu. Viss

norisinājās, it kā nekas nebūtunoti-

cis.

Pēc tamkad prezidents Čakste ar

svītu bija izcēlies malā, pie "Kriša"

borta pienāca somu loču kuteris, lai

paņemtu loci no tā, uz "Kriša" klāja
uznāca, šķita; somu loču komandie-

ris. Vēl notika kopējā apspriede uz

komandtiltiņa. Kad somi nokāpa uz

sava kutera, tas apgāja reizes divas

apkārt "Kmam".Somi vērīgi apskatī-
ja "Kriša" iegrimes markas uz priek-
šējā un pakaļējā vadņa un,galvu gro-
zīdami, ar kuteri devās projām.

Bojājumi "Kriša" korpusa apakšē-
jādaļā netraucēja atgriezties Latvijā.
Viss, cik es sapratu, norisinājās, it kā
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nekas nebūtunoticis. Vai to uzzināja
ari prezidents un citi lielie valdības

viri, nezinu. Kuģa mehāniķi savā

starpā sprieda, ka "Krišam" būs jāiet
dokā un varbūtējie bojājumi pamatī-

gi jāapskata no ārpuses, un, ja nepie-
ciešams, jāveic vajadzīgais remonts.

Tas varēšot notikt Liepājā Tosmares

sausajos dokos.

Vēlāk noskaidrojās, ka "Kriša" di-

bens patiešām bija vienā vietā caur-

sists unvēlbija kādi tns stipri iebuk-

tējumi.To es pats redzēju, kad kuģis
tika ievietots Liepājas sausajā dokā.

Viss tika izlabots — kādas divas vai

trīs tēraudaplates tika nomainītas ar

jaunām. Korpusa apakšējās daļas
caursitums nekādas briesmas radīt

nevarēja, jo "Krišam" jau pēc kon-

strukcijas ir trīskārtējs dibensar spe-
ciālām starpsienām, kas neļauj ūde-

nim leplūst visā kuģ|, vienīgi ne-

daudzpalielinās iegrime.
Vēlāk noskaidrojās ari cēlonis,

kādēļ somu locis nezināja par šādas

avārijas iespēju un nebrīdināja "Kri-

ša* kapteini. Šāds gadījums atklātā

ostas akvatorijā ir ļoti rets un varbūt

pat vienīgais. Tur, kur ūdens dziļumi
sīki jo sīki izpētīti, kur apgrozās
daudz kuģu, piepeši ledus iešanas

laikā agrā pavasari šāds notikums!

Izskaidrojums bija ļoti vienkāršs.

Izrādījās, ka pavasara atkušņa laikā

kāds krasta klinšu gabals, iesalis le-

dū, ticis kopā ar ledu ienests ostas

akvatorijā. Ledum kūstot, klints ga-
bals atdalījies no ledus, nosēdies uz

grunts un tā radījis zemūdens klinti,

par kuru neviens nav zinājis, ari lo-

cis. Ņemot vērā, ka ostas dibens bija
klinšains, pārvietotajam klinšu gaba-
lam nemaz nevajadzēja būt lielam,
lai "Krišs", uzduroties uz tā, "palēk-
tos" kādas trīs četras reizes un izsistu

dibenā caurumu. Vēlāk uzzināju, ka

radušos remonta izdevumus Somija
samaksājusi, uzskatot, ka notikuma

vainojams viņu locis.

Atrodoties Helsinkos, mūsu jūr-
niekus laida krastā kā no "Kriša", tā

ari "Virsaiša" — un kuģu motorlaivas

mūs aizveda uz krastu un atkal no-

teiktā laikā atveda atpakaļ uz kuģa.

Izkāpjot no motorlaivām, piekraste
bija daudzsomu, tiear interesi novē-

roja Latvijas kara jūrniekus un ari

"Kriša" apkalpes vīrus. Mēs taču bi-

jām pirmie Latvijas brīvvalsts kara

jūrnieki, kuriem zilo matrožu ap-
kaklīšu malās nebija vis parastās trīs

baltās svītriņas, bet Latvijas karoga
sarkanbaltsarkanā krāsa (1930. gadā
tās nomainīja ar baltām svītriņām,
kā tas starptautiski pieņemts).

Mums tika rīkotas uzņemšanas ar

mielastiem, mūziku, dejām un sarī-

kojumiem, ekskursijām, muzeju ap-

meklējumiem. Netrūka ari somu

šņabja, vīna, ziemeļbriežu un lāču

karbonādes. Tas viss mums, maza-

jiem, sagādāja lielu interesi un prie-
ku — iepazīšanās ar somu jūrnie-
kiem, somu meitām un somu kulinā-

riju.
Mums visiem lati tika apmainīti

pret somu markām tik, cik katram

latu bija. Pilsētā, kā jau tas parasts,
tūdaļ atradām lielo "Stokmaņa" uni-

versālveikalu, kur obligāti pirkām
tik slavenos somu duncīšus, kuru iz-

vēle bija liela un daudzveidīga.
Pēc toreizējā mūsu ierindas jūr-

nieku vērtējuma prezidenta Čakstes
vizīte norisēja sekmīgi. Negadījums
ar "Krišu" Helsinkuostā ir tik neliela

epizode, ka to pārrunāja tikai kuģu

komandas, bet vadība izlēma tā, kā

to parasti dara, Li., diplomātiskā
kārtā.

Atgriešanās no vizītes Somijā, Li.,

pārgājiens uz Rīgu, notika bez



105

starpgadījumiem. No Daugavgrlvas
līdz Rīgai prezidentu ar svītu nogā-
dāja "Virsaitis*

y jo "Kriša" iegrime to-

reiz bija par lielu Rīgas ostai, sevišķi

Daugavas dziļumam pretī pilij.
Gaduvēlāk, 1927. gada 14. martā,

prezidenta Jāņa Čakstes nāves dienā,

dziļi izjutu cieņu, kāda tika parādīta
Latvijas prezidentam. Es, kaprālis,
atrados goda ierindā uz*Roņa* klāja
Francijas kara ostā Brestā. Tepat
blakus bija arī otra mūsu zemūdene

"Spīdola". Visi Francijas lielās kara

ostas karakuģi, kas stāvēja reidā, kā

arī tie,kas bija piemoliņiem, nolaida

karogus pusmastā. Ari uz mūsu

abām zemūdenēm un "Virsaiša* ka-

rogi bija nolaisti pusmastā.
Uz franču kreisera, kas stāvēja

reidā, atradās orķestris, kas spēlēja
mūsu himnu, ar lielgabalu salūtu go-

dināja Latvijas valsts prezidenta nā-

ves dienu.Tādāveidā godināja ne ti-

kai prezidentu Jāni Čaksti, bet tas

atgādināja Francijas kara jūrniekiem
un Brestas iedzīvotājiem, ka eksistē

valsts, ko sauc par Latviju, kurai ir

pašai savs karogs un ģerbonis, ko at-

zīst visas pasaules valstis un kas pati
ir Tautusavienības locekle.

LATVIJAS VALSTS OTRĀ PREZIDENTA

GUSTAVA ZEMGALA VIZĪTE STOKHOLMĀ

1929. GADĀ NO 24. MAIJA LĪDZ 29. MAIJAM

Prezidenta Gustava Zemgaļa vie-

sošanās Zviedrijā notika trīs gadus

pēc prezidenta Jāņa Čakstes ieraša-

nās Somijā. Šajā laika sprīdi manā

dzīvē bija notikušas lielas pārmaiņas.
Esmu komandēts uz Krišjāņa Valde-

māra Tāljūras kapteiņu skolu un jau

pabeidzis trešo kuģu vadītāju klasi,
esmu Jūras kara flotes kadets.

1929. gada maijā man atkal bija
laime piedalīties valsts prezidenta
oficiālā vizītē Zviedrijā, kad mūsu

Gustavs devās pie Zviedrijas Gusta-

va,Li., mūsu demokrātiskās Latvijas
prezidents pie Zviedrijas karaļvalsts
karaļa.

Tāpat kā gājienā uz Helsinkiem,
biju atkal nozīmēts par radiotelegrā-
fistu un signālistu. Ari šoreiz "Krišu*

pavadīja "Virsaitis". Minu traleri un

zemūdenespalika Latvijā. Tie nepie-
dalījās šajā vizītē. Mans uzdevums

bija uzturēt radiosakarus ar Latvijas

galvaspilsētu, pasauli un signalizē-
jot— sakarus ar"Virsaiti".

"Krišs" un "Virsaitis" tika uzposts.
Bija orķestris, godasardze. Tā sastā-

vēja no mūsukara jūrniekiem, galve-
nokārt no Flotes instruktoru skolas

kursantiem. Prezidents, pavadoņi un

diplomāti Daugava pretī pilij uzkāpa
uz "Virsaiša", lai tiktu aizvesti uz

Daugavgrīvu, kur uz enkura stāvēja
"Krišs". Daugavmalā, prezidentam
uznākot uz "Virsaiša", priekšmastā
tika pacelts prezidenta standarts —

un tajā pašā momentapils Svētā Ga-

ra tornī standarts tika nolaists. Tas

viss bija redzams tiem tūkstošiem

cilvēku, kas 24. maijā pīkst 11.00at-

radās Daugavmalā, lai redzētu prezi-
denta atvadīšanos no oficiālajiem

pavadītajiem.
Gājiens pa Rīgas līci un cauri Ir-

besšaurumamir paLatvijas teritori-

ālajiem ūdeņiem aptuveni 90 jūdžu.
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Pāri Baltijas jūrai ceļš ir īss. No mū-

su piekrastes līdz Gotlandes kras-

tiem apmēram sešdesmit jūdžu (ap
110 kilometru).

Mūsu kuģus "Krišu" un 'Virsaiti*

pie Zviedrijas teritoriālajiem ūde-

ņiem sagaidīja zviedru bruņukreise-
ris 'Drotning Victoria. Tas sveica

"Krišu' ar karoga nolaišanu pusmas-
tā un tūlītēju pacelšanu. Tā tas pare-
dzēts pēc starptautiskiem noteiku-

miem. Lai gan 'Krišs' ir daudzkārt

mazāks par zviedru bruņukreiseri un

turklāt ledlauzis, bet šoreiz tā mastā

irmūsu prezidenta starptautiski atzī-

tais standarts, tātaduz kuģa ir augsta

persona un katras valsts karakuģim
tas ir jāsveicina, izņemot gadījumu,
kad jūrā satiekas divi prezidenti vai

karaļi, tad jādomā, kurš vecāks, un

tas jāsveicina pirmais. Šķiet, ja atce-

ros pareizi, satiekoties pie teritori-

ālajiem ūdeņiem, kreiseris "Drotning
Victoria' arī salutēja par godu mūsu

prezidentam. Ejot tālāk, piepieņem-
šanas bojas uz 'Kriša' un 'Virsaiša'

tika uzņemti loči, lai dotos tālāk šē-

rās uz Stokholmu, zviedru bruņu-
kreiserim 'Drotning Victoria' ejot pa
priekšu.

Zviedrijas galvaspilsēta neatrodas

Baltijas jūras piekrastē, bet jāiet labs

gabals dziļāk šērās, lai nonāktu pilsē-
tā.Ejot caur šērām, redzami nocieti-

nājumi, cietokšņi un skaistās krastu

ainavas ar balti sarkaniem jumtiem
un logiem. Pie kādacietokšņa netālu

no Stokholmas notika artilērijas sa-

lūtu apmaiņa. Bija redzamas nostā-

dītās jūrnieku ierindas, spēlēja
"Dievs, svētī Latviju!", tika pacelts
mūsuvalsts karogs. Uz "Kriša" spēlē-

ja Zviedrijas himnu. "Virsaitis" salu-

tēja.
Divas brīvas valstis vienaotrai pa-

rāda godu un cieņu. Sevišķi intere-

santi ari tādēļ, ka savā laikā Latvijas
teritorijā valdīja zviedri.

"Krišs* un "Virsaitis", ari "Drotning
Victoria" noenkurojās iepriekš pare-

dzētajās vietās Stokholmas reidā.

Cik es sapratu, šādos gadījumos pie
krasta te, Stokholmā, parasti nepie-

tauvojās. Tad sākās ļoti iespaidīga
ceremonija. "Krišam", kā jau spēcī-
gam, modernam ledlauzim, bija ļoti
elegants traps. lespējams, ka jau bū-

vējot, "Krišu"bija paredzēts izmantot

par prezidenta jahtu. Šāds nosau-

kums pat oficiāli piešķirts "Krišam"

starptautiskajās pasaules kara flotu

sarakstu un fotogrāfiju grāmatās, kas

ir ļoti biezas un ietilpīgas, ar dažā-

dāmsvarīgām ziņām — sevišķi attie-

cībā uz visām kara flotēm.

Te der pieminēt, ka neatkarīgās

Latvijas Valsts pastāvēšanas laikābi-

ja izvirzīts jautājums par speciālas

prezidenta jahtas būvi, kas vienlaikus

izpildītukarakuģa pienākumus mūsu

krastu apsardzībā un aizstāvībā.

"Kriša* traps pēc enkura atdoša-

nas tika nekavējoši nolaists. Trapa

lejasgalā bija tāda kā maza platfor-

miņa. Domāju, ka šī platformiņa bija
nedaudzpaplašināta. Bija paredzēts,
ka uz "Kriša* uznāks Zviedrijas kara-

lis. Uz šīs platformiņas varēja nostā-

ties kādi 2—3 cilvēki. Uz trapa tika

izklāts tepiķis no augšas līdz lejai.
Trapam bija marga, laiuzkāpšana un

nokāpšana būtu stabilāka, drošāka.

Patrapu varēja uzkāpt blakus divi vī-

ri. Tepiķis bija izklāts arī uz 'Kriša"

klāja, Li, pie labāborta un uz abām

pusēm no trapa augšējā gala.
Man bija uzdots atrasties uz "Kri-

ša" klāja labā borta trapa augšgalā,

Li., vietā, kur, uzkāpjot uz "Kriša"

klāja, tieksperts pirmais solis, un pa-
dot galus pienākušām pie trapa lai-

vām.Tika nostādīta godasardze tieši
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pret trapa augšgalu. Tajā stāvēja Ka-

ra flotes matroži, kādi 30—40 viri ar

šautenēm, parādes tērpā. Godasar-

dzi komandēja virsleitnants Dišlers

no Flotes instruktoru skolas, ari pati
sardze no šis skolas. Viss tikasagata-

vots, pārbaudīts, izmēģināts, lai sa-

gaidītu Zviedrijas karali Gustavu

Ādolfu, kad tas spers pirmo soli uz

Latvijas zemes — uz ledlauža "Kriš-

jāņa Valdemāra"klāja.
Jau pirms tuvošanās enkura vie-

tai, apmēram kādu kilometru no tās,

mums pretī izbrauca ātra motorlai-

va — teica, ka turesot žurnālisti, kas

akreditēti Zviedrijā, kā ari viņu
zviedru kolēģi. Motorlaiva apgāja
"Krišam" apkārt un ātri pazuda uz

pilsētas pusi. Pienācām enkuravietā,
"Krišs" atdeva enkuru, un turpat bla-

kus, ievērojot vajadzīgo distanci, en-

kuru atdeva art "Virsaitis" un "Drot-

ning Victoria".

Uz "Kriša" visi bijām satraukti un

gaidījām, kas notiks tālāk. Visi skatī-

jāmies uz Zviedrijas karaļa pils pusi,
jo "Kriša* kapteinis Cērps te nebija
savās jūrnieka gaitās pirmo reizi. Vi-

sa ostas piekraste bija pilna ar cilvē-

kiem, krastā bija redzams art mūsu

sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs.
Drīz art bija redzams, ka no krasta

atdalās kāda laiva. Tā bija Zviedrijas
karaļa laiva. Tā nebija motorlaiva,
bet speciāli svarīgiem gadījumiem
paredzēta airulaiva. Tābija ļoti krāš-

ņa, krāsota baltā un zilā krāsā ar zel-

tītām kantlmun rantīm. Toairēja as-

toņpadsmit zviedru kara flotes mat-

rožu. Laivas priekšgalā zviedru kara-

kuģa bugšprita karogs, bet pakaļgalā
valsts karogs un Zviedrijas karaļa
standarts. Laivas pakaļgalā zem spe-
ciāli iekārtota baldahīna (jumta), iz-

rotāta krāšņiem drapējumiem, atra-

dās pats karalis ar savu svītu, kādi

četri vai pieci ļoti grezni ģērbtikara-

ļa pavadoņi. Laivaspriekšgalā un pa-

kaļgalā stāvēja pa jūrniekam. To uz-

devums bija gādāt par karaļa laivas

gludu pietauvošanos pie "Kriša" tra-

pa. Šie divi jūrnieki laivas galos, pēc
mana vērtējuma, varēja būt zviedru

kara flotes augstāka ranga virsnieki,

jobija ģērbušies iespaidīgās veclaicī-

gās kara jūrnieku formās.

Vienmērīgiem, ļoti lēni ieturē-

tiem airu vēzieniem laiva tuvojās
"Kriša" trapam. Es, atrazdamies no-

zīmētajā vietā, gaidīju pavēli padot
galu uz pienākošās karaļa laivas pa-

kaļgalu. Tas viss tika izpildīts ar vis-

lielāko centību un pienākuma apzi-
ņu. Pietauvošanas galu no laivas ne-

varēja pasniegt, jo salīdzinājumā ar

laivu "Kriša* klājs bija ļoti augsts. Te,

augšā uz "Kriša", vienkāršs Latvijas
Kara flotes seržants parādes tērpā,
bet tur,apakšā, gandrīz vai admirālis

baltos cimdos saņem galu, ko pado-
du. Art man rokās balti, pirkstaini
cimdi. Tur līdz pēdējam sīkumam iz-

strādātas un tiek rūpīgi izpildītas ga-

du simtos pieņemtās un izveidotās

tradīcijas, bet te, uz "Kriša*, kur Lat-

vijas brīvvalsts pastāvējusi tikai des-

mit gadu, kur tradīcijas tik tikko vei-

dojās, viss ir jāmācās. Starpība starp
abu pietauvošanas galu vīriem izska-

ta ziņā vien ir nesalīdzināma, kaut

art abas ir patstāvīgas valstis ar par-
lamentāro iekārtu, viena nav karoju-
si vairāk par 150 gadiem, bet otra

tikko dzimusi no pirmā pasaules ka-

ra dienām, jauna iesācēja. Patstāvī-

gas tradīcijas un toīpatnība tikko sā-

kās, pirmo reizi veidojās Latvijas
brīvvalsts Kara flote un kara jūrnie-
ki. Tomērart mums, iesācējiem, gal-
vas augšā parādīt savu brīvību un ap-

gūt savas tradīcijas.
Kad karaļa laiva pietauvojās, kas
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notika ļoti noteikti, pārdomāti, ne-

steidzoties, bez starpgadījumiem, no

tās uz "Kriša" trapa apakšējās plat-
formiņas uzkāpa Zviedrijas karalis.

Aiz viņa pa trapu uz augšu lēni kāpa
arī pārējie svītas vīri. Visi — arī ka-

ralis bija tērpies Zviedrijas kara jūr-
nieku augstāko virsnieku parādes
tērpā. Tūdaļ atskanēja komanda

"Godam sveikt!", mūsu orķestris iz-

pildīja Zviedrijas valsts himnu, un

"Kriša" mastā blakus mūsu preziden-
ta standartam tika pacelts Zviedrijas

karaļa standarts. Uz "Virsaiša" norī-

bēja artilērijas salūts par godu
Zviedrijas nācijai un karalim. Es un

arī mūsukaprālis, kas turēja priekšē-

jo galu, stāvējām savās vietās, ar pie-
tauvošanas galiem rokās. Mūsu pre-
zidents ar savu svītu stāvēja augšā

pie trapa, sagaidīja karali un sasvei-

cinājās ar rokas spiedienu. Mūsu ka-

ra jūrnieku godasardze stāvēja "mie-

rā", ar attiecīgi paceltām šautenēm.

Karalis pāris soļu panāca uz manu

pusi gar godasardzi, sasveicinājās
latviešu valodā "Sveiki!", uz ko viri

atbildēja "Esi sveiks!". Tad mūsu

prezidents ar svītu un Zviedrijas ka-

ralis ar saviem pavadoņiem devās uz

"Kriša" salonu. Tur tie uzturējās īsu

brīdi (ap 10min). Godasardzestāvē-

ja brīvi, ar šautenēm pie kājas, bet

savas vietas neatstāja. Ari es visu lai-

ku uzcītīgi turēju pietauvošanas ga-

lu. Tad abi valstsvīri ar pavadoņiem
nāca ārā un devās uz trapu. Atkal ko-

manda: "Mierā, godam sveikt!" Visi

sakāpa karaļa laivā. Es uzņēmu savu

galu, ari priekšējais savu, un ceremo-

nija pie un uz "Kriša" beidzās. Kopā
ar prezidentu pa trapu nokāpa arī

mūsu ārlietu ministrs, toreiz Antons

Balodis, un ģenerālis Kalējs. Ģene-
rāli Kalēju es pazinu pēc izskata, bet

par ārlietu ministru pastāstīja kap-

teinis Cērps, tas pats, kas komandēja
"Krišu", kad tas devās uz Somiju.

Tā kā es stāvēju pie gala padoša-
nas, tad visa ceremonija, karaļa lai-

vas pienākšana pie "Kriša" un attau-

vošanās bija redzama kā uz delnas.

Karaļa laivas atiešanu no "Kriša"

borta novēroja kuģu komandas osta,

atskanēja saucieni, tad ar Stokhol-

mas salūtbateriju dārdiem visa osta

it kā tika ietīta lielgabalu šāvienudū-

makā.

Drīz pie "Kriša" trapa piestājās
liela motorlaiva. Tā uzņēma žurnā-

listus un ari citus mazāka ranga pa-

vadoņus no Rīgas. Tos ātri nogādāja
piestātnē, kur paredzēts piestāt ka-

raļa laivai. Tas viss labi redzams no

"Kriša". Redzams ari, ka karaļa laiva

lēni tuvojās piestātnei pie karaļa

pils. Laivai pienākot pie krasta, dzir-

dama mūsu himna "Dievs, svēti Lat-

viju!" un ari atkārtots artilērijas sa-

lūts par godu mūsu prezidentam,
sperot pirmo soli uz Zviedrijas ze-

mes. Dzirdamas ari Zviedrijas him-

nas skaņas. Kas notiek tālāk krastā,

kur abi valsts galvas iet un ko dara,

to mēs no "Kriša" neredzam, bet žur-

nālistu uzdevums ir visuaprakstīt tā,

kā tas faktiski notiek. Tas ari lasāms

tālaika Rīgas un Stokholmas avīzēs.

Sevišķi "Jaunāko Ziņu" un "Svenska

Dagbladet" slejās.
Pēc augsto viesu, prezidenta un

žurnālistu aiziešanas mēs, kara jūr-
nieki,uz "Kriša" vēl kādu stundu pār-

spriedām redzēto. Visa ŠI epizode —

karaļa laivas tuvošanās "Krišam" un

atkal atiešana — ir no jūrnieku vie-

dokļa ļoti svinīga un iespaidīga. le-

domājieties, kā izskatījās, kad astoņ-

padsmit zviedru matrožu, pie katra

laivas borta deviņi, airēja! Pati laiva

ar izrotājumiem un kruzuļiem jau ir

kas neredzēts, sens un tradīcijām ba-
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gāts peldošs līdzeklis. Airēšanair ne-

steidzīga, izsmalcināta un precīza
līdz sekundes desmitdaļai. Tā nav

nekāda sacīkšu airēšana, bet tiek

vests visaugstākais Zviedrijas pilso-
nis ar vislielāko cieņas un goda parā-
dīšanu. Visiairētāji vienādaauguma,
tik vienmērīgi precīzi cilā airus, ka

Šķiet — tiek cilāts tikai viensairis, ne

astoņpadsmit. Katra aira gala ienir-

sana ūdeniir saskaņota līdz pēdējam
sīkumam, it kā būtu kāds mehā-

nisms, kas tos cilā, ne cilvēki. Pienā-

kot pie "Kriša", airi tiek pacelti "Go-

dam sveikt!", Li., visi airi vienlaicīgi
paceļas gaisā pilnīgi stāvus — verti-

kāli, nolīdzināti kā pa diegu, un pati
laiva ar augstajiem viesiem lēni pie-
slīd pie "Kriša" trapa ar tādu precizi-
tāti, it kā tas būtu darīts simtiem rei-

žu un tieši pie "Kriša" trapa. Mēs, visi

latviešu jūrnieki, bijām sajūsmā un

izbrīnā par šādu airēšanu, airuvēzie-

nu intervāliem un kluso komanduiz-

pildīšanas precizitāti. Kaut ari mēs

zviedru valodunezinājām, tad tomēr

katras īsās un precīzi izrunātās ko-

mandas nozīme mums bija skaidra,
jo tūdaļ sekoja zviedru kara jūrnieku
airētāju izpildījums. Jā, patiešām,
manā dzīvē un jūrnieka gaitās tas nav

izzudis no atmiņas līdz pat šai dienai,

airēšana šķiet kā mūzika, kas

tiek precīzi izpildīta pēc iepriekš uz-

rakstītām notīm.

Atrodoties Stokholmā, mums at-

ļāva doties uz pilsētu. Pirms tam visi

kara jūrnieki tika nostādīti ierindā

uz "Kriša" klāja un pārbaudīta forma.

Nekādu norādījumu par atrašanos

un uzvedību pilsētā nebija. Viss bija
skaidrs pats par sevi. Ja kāds prata
zviedru valodu, tad varēja brīvi saru-

nāties ar zviedriem. "Kriša" motorlai-

va tika nolaista ūdeni, un mūs nove-

dakrastā, un atkal noteikta laikā va-

jadzēja būt uz moliņa, lai atvestu at-

pakaļ. Tā saucamais "poļitruks", kas

ir uz visiem padomju kuģiem, nebija,
toreiz nezinājām, ka tāda persona
vispār uz kuģiem varbūt

Latviešu kara jūrnieku parādīša-
nās Stokholmas ielās izraisīja zvied-

ros zināmu izbrīnu un, varētu teikt,

sajūsmu. Atceros, ka, ejot pa pilsētas
ielām, pretī nāca bariņš meiteņu,
šķiet, bijām pienākuši piekādas sko-

las, no kuras nāca ārā skolnieces.

Liels bija mūsu pārsteigums, kadtās,

saķērušās rokās, apņēma mūs un

zviedriski dziedāja. Mēs bijām kādi

trīs vai četri. Meitenēm bija liels

prieks par savu izdarību, un mūs tās

pārsteidza. Bija ari ekskursijas pa

muzejiem un kopīgas pusdienas un

vakariņas. Katrudienubija kas jauns
skatāms.

28. maijā bija paredzēts Stokhol-

mu atstāt. Kā uz "Kriša", tā ari uz

"Virsaiša" jau no paša rīta viss bija

sagatavots, lai dotos atpakaļceļā uz

Latviju. No "Kriša" redzējām, ka ma-

lā bija sapulcējies daudz pavadītāju.
Protams, visu sīkumos mēs nevarē-

jām novērot, jo piestātne, no kuras

izvadīja mūsu prezidentu, bija diez-

gan tālu. Varēja būt tā ap desmitiem

vai vienpadsmitiem pēc mūsu laika,
kad redzējām, ka liela, grezna mo-

torlaiva tuvojas "Krišam" un piestā-
jas pie trapa. Manatkal vajadzēja gā-
dāt, lai pasniegtu galu motorlaivai.

No tās uz "Kriša" uznāca prezidents
Un pārējie viņa svītas cilvēki. Goda-

sardze atkal tika nokomandēta, un

"Kriša" mastā pacēlās mūsu prezi-
dentastandarts, kas viesošanās laikā,
kamēr G. Zemgals bija krastā, tika

nolaists. Drīz tika pacelts enkurs un,

"Krišam" ejot pa priekšu, bet "Virsai-

tim"sekojot, devāmies uz izeju Balti-

jas jūrā. Mūsu kuģus pavadīja trīs
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zviedru karakuģi. Loči, kuri ieradās

uz "Kriša" un "Virsaiša", kad kuģi vēl

bija noenkuroti, piebojas tika atlais-

ti, bet Baltijas jūra tobrīd plosījās
vētra. Manā atmiņā gan palicis, ka

vētra nemaz nebija tik liela, tomēr

pie bojas abi kuģi izmeta enkuru.

Zviedru karakuģi ar karoga sveicie-

niem atvadījās un iegāja atpakaļ šē-

rās.

Pēc apmēram 12 stundāmenkurs

tika pacelts un abi kuģi turpināja ce-

ļu uz Latvijas krastiem. Tākā vētras

dēļatgriešanās tika aizkavēta, tadari

turpmākajā pārgājienā radās zinā-

mas izmaiņas. Tuvojoties Daugav-

grīvai 29. maijā, pretī "Krišam" un

"Virsaitim" iznāca traleri "Viesturs"

un 'Imanta* admirāļa Keizerlinga
vadībā. Pie Daugavgrtvas pieņemša-
nas bojas "Krišs" un "Virsaitis" atdeva

enkurus. Tā kā pienākšana notika

vēlu vakarā, tad nakti prezidents un

viņa pavadītāji palika uz "Kriša".

Nākošajā rītā prezidents ar svītu

pārcēlās uz "Virsaiti*. Līdz ar to es

neredzēju prezidenta sagaidīšanu

Daugavmalā pretī pilij. "Krišs" pec

tam ienāca Daugavgrīvā pie savas

piestātnes, bet mēs, kara jūrnieki,
devāmies uz savām dienesta vietām.

Toreiz "Kriša" piestātne Daugavgrī-
vā bija pie ieejas tā saucamajā Zie-

mas ostā, kur parasti tas stāvēja va-

saras periodā.

Hugo Legzdiņš

KUĢUBŪVĒTĀJS JĀNIS ŠTĀLS

Par Jana Štāla darbību kuģniecībā izmantoti dati no Jāņa

Hartmaņa uzzinu krājuma "Latvijas piekrastē būvētie burinieki

1857—1929"( Ogre, 1989), kā arīmazdēlakapteiņa Voldemāra

Štāla Anglijas ostuarhīvos savāktie dati un dzīvās liecības. Atmi-

ņāsparsavu vectēvukavējās mazmeitaEmma Bērtuļa m. Paku-

le (dz. Štāla, 1904), mazmeitaMargrieta Mārtiņa m. Lapiņa (di
Štāla, 1906—1991), mazdēls kapteinis Voldemārs Mārtiņa i

Štālsjdz. 1908), kā arī mazmeitasLidijas Bērtula m. Neilandes

(dz. Stālas, 1902—1981) vīrs Juris Neilands (dz. 1901). Atmiņu
un datumozaīkas kārtojis Jāņa Štāla mazmazdēls Bērtuļa Štāla
vecākās meitas MartasDaknes (1900—1977) dēls Egils Daknis.

leraksti Talsu apriņķa Nurmuižas

baznīcas metrikas grāmatā liecina, ka

uzvārdus Nogales muižas Kaltenes

zemnieki iegūst 1834. gadā. Uzvārds

"Štāls*(Stahl) tadpiešķirtsKundziņu
māju saimniekam Nikem (Nikke) ar

dēliem Ansi (Anss), Jāni (Jahne) un

meitu Mariju. Tajā pašā gadā Kun-

dziņu māju saimnieka dēlam Ansim

un viņa sievai Annai — Brēdes vai

Briežaatraitnei piedzimst meita Ma-

rija. Kūmu skaita minētaarī Maizīšu

māju saimniece Babe Cakarija, do-

mājams, Anša sievasmāte. Kop*
1839.gada Maizīšu māju saimnieki ir

Ansis un AnnaŠtāli.

Dzīvesvietas un sabiedriska stā-

vokļamaiņa (gan tikai zemnieku kār-

tas ietvaros) 19. gadsimtā bijusi ļoti
izplatīta. Tā Anša Štāla jaunākais
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brālis Jānis, kurš paliek saimniekot

Kundziņos, 1851. gadā ir saimnieks

Raudās, vēlāk viņa ģimene saimnie-

koBurliņos. Mārtiņš un BabeBertli-

ņi, ar kuriem vēlāksaradojas Štālu ģi-

mene, 1836. gadā saimnieko Dim-

bjos, no 1838. līdz 1857. gadam —

Kalnbāļās, vēlāk Kundziņos. Uz ŠI

mainīgā fona ļoti pastāvīga ir Anša

un Annas Štālu saimniekošana Mai-

zītēs. ŠI sēta vēl šodien ir viņu maz-

mazmeitasEduardaŠtāla meitas Mā-

rītes Maķevicas īpašumā.

Pēc Marijas Šarlotes Ķulmes —

tvaikoņa "Indra* kapteiņa Ķulmja at-

raitnes (mirusi 1979. gadā 96 gadu
vecumā) stāsta, kura bijusi apveltīta
ar lielisku atmiņu un zinājusi daudz

nostāstu par dzīviem un mirušiem

Kaltenes iedzīvotājiem, Ansis Štāls

bijis nelielaaugumakluss virs, toties

viņa sieva bijusi augumā padevusies
un apveltīta ar apkārtējās mājās sa-

dzirdamu balsi. Varētu pieņemt, ka

ģimenes galvenā nodarbošanāsbijusi
zvejniecība un lauksaimniecība —

Maizītēm zemes platība bijusi ap
18ha, no tās ap 6ha aramzemes.

Pēc trim bērnībā mirušiem bēr-

niem Anša un Annas Štālu ģimenē
piedzimuši un uzauguši trīs dēli un

meita: Jānis (1844—1918), Jānis

(1846—1923), Mārtiņš (1850—
1910?) un Anna (1854—?). Pirmie

divi visu mūžu nodzīvojuši Kaltenē,
otrie divi pārcēlušies uz Ventspili.
Visi trīs dēlibijuši kuģu īpašnieki, di-

vi no viņiem — Jānis un Mārtiņš —

kapteiņi praktiķi, bet vecākais dēls

Jānis arī kuģu būvmeistars. Meitas

Annas virs ir kapteinis (praktiķis?)
Didriķis Tramdaks Ventspili, viņas
dēls Jānisarī kapteinis, beidzis Vent-

spils jūrskolu, emigrējis uzASV.

Jānis Štāls jau agrā jaunībā, strā-

dājot pie vairākiem kaimiņiem, ie-

mācījies laivu un kuģu remeša ama-

tu. No Maizītēm viņš atsakās par la-

bu jaunākajam brālim Jānim, saņe-
mot tikai pāris pūrvietu lielu zemes

gabalu, uz kura uzceļ tā saucamo

mazmāju Štāli (vēlāk Baloži, tagad
Kosmonauti, pēc kaltenieku iesau-

kas — "rozā māja"). 1863. gadā ļoti
jauns —deviņpadsmit gadu vecs ap-

precas ar Mārtiņa Bertliņa — drau-

dzes priekšdziedātāja un ķestera, do-

mājams, vecāko meitu Annu

(1835—1917). Jāņa sieva bijusi par
viru deviņus gadus vecāka, cēlusies

no turīgākas ģimenes. Jānis visu mū-

žu sievu uzrunājis ar "jūs" un saucis

par "gaspažu". Jāņa un Annas Štālu

pirmie bērni —divi vai trīs — miruši

kādā sērgā un apglabāti Kaltenes ka-

pos, ko iezīmē čuguna krusts ar uz-

rakstu. "Še dus Pindaru saimnieka

JanStahl familija. 1865.".

Čuguna krusts uzstādīts pēc Pin-

daru māju pirkuma 19. gadsimta bei-

gās, kad bērni jau gadus 30bija atdu-

sējušies zem koka krusta. 1873.gadā

Jāņa Štāla ģimenē piedzimst dēls

Bērtulis un 1878. gadā — Mārtiņš,
vēlākie kapteiņi, kuri vienīgie no

bērniem piedzīvo brieduma gadus.
Dēlam Bērtulim apprecoties ar

1877. gadā dzimušo Margrietu Pūli-

ņu — Vandzenes pagasta Uguņcie-
ma Lāču māju saimnieka un kuģu

īpašnieka Evarta Pūliņa meitu (lau-
lības Uguņciema baptistu baznīcā

1898. gada 11. februāri), Jānis Štāls

nopirka Pindaru mājas Kaltenē, jū-
ras krastā, apmēram Ikm uz Rojas

pusi no Stāliem un Maizītēm. Sīs

laulības laikam bijušas Jāņa Štāla ie-

teiktas. Par to liecina ģimenes atmi-

ņas par it kā notikušu brāļu sarunu.

Mārtiņš esot jautājis: "Kā tad būs,

Bērtul, tu precēsi to Lāču Mādžiņu,
vai man būs viņa jāprec?"
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Tā kā Bērtulis jau 1894. gadā bei-

dzis Ventspils jūrskolu, iegūstot tāl-

braucēja kapteiņa diplomu, un savu

amatu piekopis pasaules jūrās, Pin-

daru saimniecību vada Jānis, kurš

tadjau aktīva jūrnieka gaitas beidzis.

Jaunā sieva pirmos gadus vadījusi
vienās asarās, gaidot vīrumājā no jū-
ras (parasti Bērtulis pavadījis mājās
katru otro ziemu).

Jānis Štāls pēc viņa mazbērnu at-

miņām bijis atjautīgs cilvēks, saprā-

tīgs saimnieciskos jautājumos. Kā

viens no pirmajiem Kaltenē pievēr-
sies perspektīvajai piekrastes un

tāljūras kuģniecībai un ar to saistī-

tajām nozarēm. Jānis bijis liels kā-

jāmgājējs. Soļojot gar jūrmalu,viņš
vienas diennakts laikāveicis attālu-

mu no Kaltenes līdz Rīgai (apm.
115 km). Bijis pabargs vectēvs. Jā-

nis bijis stingrs luterānis, savā ģime-
nē ievērojis baznīcas garu un burtu,

ieskaitot kopējās svētdienas rītjūg-
šanas. Kad abi viņa dēli pievienojās
1874. gadā nodibinātajai Kaltenes

baptistu draudzei (viens no inici-

atoriem bija Janabrālis Jānis), viņš
juties sarūgtināts.

Pēc ģimenes atmiņām Jānis 23—

24 gadu vecumā, tas būtu ap
1868. gadu, uzbūvējis savu pirmo jū-
ras transporta līdzekli — vienmasta

transporta laivu. Šajā laikā arī Kur-

zemes piekrastē jau bija sākusies

zemnieku kuģubūve. Jausešus gadus

jūras ir vagojusi Rojā būvētā "Ma-

ria*, 1866. gadā Engurē uzbūvēta

*Anna Marie*, Upesgrīvā — *Lina*

un turpat Kaltenē — 'Elisabeth*.

Kuģu būvēiesaistās arī Jānis Štāls un

par aizņemtu naudu uzbūvē jau mi-

nēto vienmastnieku. Ar kāda kaimi-

ņu zēnapalīdzību viņš savu kuģi pie-
lādē Slokāar ģipsi (pēc Jura Neilan-

da atstāsta) vai Igaunijas salās ar ak-

meņiem (pēc Voldemāra Štāla versi-

jas) un dodas uz Pēterburgu, vado-

ties pēc krasta līnijas. Pēterburgā
Jānisgan sameklējis loci, kurš laivu

ievadījis ostā. Tur viņš izdevīgi pār-
devis atvestos būvmateriālus un vēl

izdevīgāk pašu transporta laivu,

kas iepatikusies vietējiem tirgo-

ņiem.
Vilciens Jani atvizinājis līdz Rī-

gai, no kurienes, naudas kuli uz-

kabinājis bozes galā, viņš kājām
atgriezies Kaltenē. Nātna bikses,

kas bijušas kājās jūras braucējam,
lietū samirkušas, rīvējušas kājas,
darot pēdējo ceļa posmu ne visai

patīkamu. Pārvestā nauda pietiku-
ši visu parādu dzēšanai un veido-

jusi pamatkapitālu nākamo kuģu
būvei.

Droši zināms, ka 1875. gadā no-

laists ūdenī pirmais Jana Stāla bū-

vētais tāljūras kuģis "GebrūderFrin-

dlin*. (Pēc Engures jūrskolotāja
J. Liepiņa 1885. gada Kurzemes bu-

rukuģu saraksta burinieks "Anna

Brig" nolaists ūdenī 1874. gadā No-

galē, būvmeistars J. Štāls, īpašnieks
Steins Nogalē. Par šo pašu kuģi
J. Hartmanis sniedz datus, ka to

J. Štāls būvējis Valgalciemā
1875. gadā. Ticamāka šķiet J. Liepiņa
versija — Nogales pagasta Kaltenē Jā-

nis Štāls uzbūvējis vērā ņemamu buri-

nieku skaitu, bet Strazdes pagasta
Valgalciemā Jānim Štālam tas būtu

vienīgais būvētais kuģis.) Nav drošu

ziņu, ka laika posmā starp vienmasta

transporta laivas un šā kuģa būvi Jā-

nis būtu uzbūvējis vēl kādu kuģi, to-

mēr tā varētu būt, jo Štālu īpašumā

bijuši arī vairāki nelieli — līdz

100NRT— divmastu kabotāžas bu-

rinieki, t. sk. Ventspilī 1873. gadā
uzbūvētais "Hans", kas piederējis Ja-

na brālim Mārtiņam. Var pieņemt,
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ka, pirms ķēries pie tāljūraskuģu bū-

ves, Jānis Štāls būs uzbūvējis vismaz

vienu vai ari vairākus malkas jančus.
Pēc ģimenes atmiņām, Jānis uzbūvē-

jis 7 (V. Štāls) vai pat 10 (J. Nei-

lands) buriniekus.

\ Kopš 1875. gada Jānis Štāls sācis

būvēt tāljūras kuģus. Visi tie ir div-

mastu vai trlsmastu gafelšoneri. Pir-

mais — jau minētais "GebrilderFrin-

dlin* — sākumā ir piekrastes buri-

nieks (1880. gada sarakstos), bet jau
1885. gadā skaitās tālbraucējs.
1880. gadā ir gatavs trlsmastu gafel-
šoneris *Isaak*, 1883. gadā — divi

divmastnieki Vari* un V. Martin*,

1884. gadā — divmastnieks *Maria*.

Autora rīcībā ir dati par šiem pie-
ciem kuģiem. lespējams, ka ir bijuši
kādi kabotāžas burinieki, kuri būvēti

pirms 1875. gada. Jāatzīmē, ka Jānis

Štāls kuģus būvējis tikai pēc Štālu un

Bertliņu ģimenes pasūtījuma.
Pēc Jāņa Hartmaņa sakopotās in-

formācijas, 1885. gadā Jānis Štāls bi-

jis divmastu gafelšonera V. Martin*

kapteinis (viņš ari līdzīpašnieks) un

gadu vēlāk *Isaak* kapteinis. Zi-

nāms, ka viņš bijis ari Jan* kaptei-
nis. Grūti ticēt, ka pēc sekmīgā jūras-
brauciena uz Pēterburgu Jānis vairāk

par 15 gadiem būtu atturējies no nā-

ru vilinājuma un tikai 1885. gadā uz-

reiz devies, tāljūras burājumā uz Sko-

tiju. Droši vien, ka viņš jau pirms
1875. gada būs vadījis kādu paša bū-

vētukabotāžas burinieku. Jāņem vē-

rā, ka par laika posmu līdz 1890. ga-

damšodien atrodamās ziņas par ku-

ģiem, kapteiņiem un braucieniem ir

visaiskopas, īpaši tas attiecas uz pie-
krastes divmastniekiem. Tā ari

trūkst ziņu, kurās ostās Jānis Štāls ar

saviem kuģiem iegriezies, bet no ģi-
menes atmiņām zināms, ka viņš no

"Engelandes" vedis savai "gaspažai"
smalkus lakatus.

Nav ziņu, ka Jānis Štāls pēc
1886. gada, kad bija *Isaak* kaptei-
nis, būtu turpinājis aktīva jūrnieka
vai kuģubūvētāja gaitas. Pieņemams,
ka iegūtā turība viņu rosināja uz

mierīgāku dzīvesveidu, darbojoties
par kuģu īpašnieku. Te der atcerē-

ties dēla — kapteiņa Mārtiņa Štāla

tēvamadresētu pastkarti no Trinida-

das 1909. gadā: "Herrn Rheder

J. Stahl."

Jānis Štāls bijis viens no Bertliņu
un Štālu kuģu Īpašnieku grupas (tā
to dēvējis Jana mazdēls kapteinis
Voldemārs Štāls) stūrakmeņiem. Ša-

jā grupā ietilpa Jānis Štāls ar brāļiem
Jāni un Mārtiņu, brālēnu Didriķi
Štālu, visu četru nosaukto dēli un

znoti, Jana Štāla (un reizē ari Didri-

ķa Štāla) svaini Jānis, Bērtulis, Did-

riķis un JānisBertliņi. Pēc Voldemā-

ra Štāla datiem šai grupai piederēju-
ši 18 burinieki, no tiem 11 kuģiem

līdzīpašnieks bijis Jānis Štāls. Rakstā

uzrādītas ziņaspar šiem buriniekiem

J. tālabūvētie ku

Kuģa vārds Tonnāža [palnieki

"GebruderFrindlin" 1875—? 186 NRT kopā ar brāļiem

"Isaak" 1880—1893 282 NRT brāļi

Van" 1883—? 229NRT brāļi

Vasep" 1883—1914 310 BRT brāļi

"J. Martin'' 1883—1899 193 NRT svainis J. Bertlir
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gafelšoneriem (vārds, būves un bojā-

ejas vai pārdošanas gads, tonnāža,
takelāžas tips, līdzīpašnieki).

1892. gadā, sākot ar 'Noah*, Bal-

tiņi un Štāli savus kuģus pasūta ievē-

rojamākajam Kurzemes un laikam

visasLatvijas kuģu meistaram Mārti-

ņam Morgenšternam no Uguņciema
Vandzenes pagastā. Viņš būvējis ari

Štālu ģimenes lepnumu un reizē ari

burinieku laikmeta traģiskās izska-

ņas vēstnesi 'Zenson' 1906. gadā un

pēdējo ģimenes — Jāņa Štāla (Jana
brāļa) burinieku 'MaisU* 1911.gadā.
Visi šie trīs kuģi —pēdējie kuģu īpaš-
nieku grupas burinieki — iet bojā
1924. gadā. Uz *Zenson* jau 1916.ga-

dā savu septiņpadsmitgadlgo dzīvību

zaudē viens no diviem Jana mazdē-

liem Bērtuļa dēlsMārtiņš Štāls.
Par laika posmu no 20. gadsimta

sākuma līdz I pasaules karam par Jā-

ni Štālu nekāduziņu vai spilgtāku at-

miņu nav saglabājies.
I pasaules karam sākoties, Jana

Štāla vecākais un tolaik jau vienīgais
dzīvais dēls kapteinis Bērtulis Stāls

(Jaunākais dēls kapteinis Mārtiņš
Stāls miris jau 1910. gadā) ar 'Zen-

son* iestrēgst Pēterburgā un, atstā-

jot kuģi sarga uzraudzībā, atgriežas
Kaltenē. Vāciešiem tuvojoties Kur-

zemei, Bērtuļa Štāla ģimene
1915. gada vasarā caur Rīgu evaku-

ējas uz Ainažiem, Jards ar sievu An-

nu paliek Kaltenē. Tomēr pēc pāris
mēnešiem — vasaras beigās Mar-

grieta Štāla ar meitām slepus no

krievu un vācu varām laivā pārceļas
atpakaļ uz Kalteni, bet Bērtulis

Štāls ar dēlu Mārtiņu jau devies tā-

lāk uz Pēterburgu. Drīz krievu kara

flote sāk bombardēt vācu ieņemtos
Kurzemes piekrastes ciemus, sa-

graujot vairākas mājas ari Kaltenē.

Vācu militārā pavēlniecība
1915. gada rudenī (pēc kartupeļu
noņemšanas) izdod rīkojumu civi-

liedzīvotājiem atstāt piekrasti vis-

pirms no 3 km platas joslas, ko drīz

paplašina līdz 10 km. Štālu ģimenes
paaudzes atkal izšķiras: Margrieta
ar meitām dodas vispirms uz Uguņ-
ciemu pie sava brāļa Krista Pūliņa
(ap 3 km no jūras), tad uz attālāko

Nurmuižu (tagad Lauciena), bet Jā-

nis un Anna pārceļas uz 10 km no

jūras atstato Jaunciemu, netālu no

Nogales centra, kas ir tuvāk Kalte-

nei. Tur 1917. gada augustā, neilgi

pirms iespējas atgriezties Kaltenē,
izdziest Annas Štālas dzīvība, viņa
apglabāta Jauncrema kapos. Jānis

Štāls atgriežas Kaltenē, apmetas ne-

Mana

"JacobMana* 1891—1907 318BRT brālis Jānisun

svainis J. BertliņS

"Noah" 1892—1924 294 BRT svainis J. BertliņS,
brālēns D. Štāls

'StahT 1897—1921 198 BRT dēls Bērtulis u. c.

V. Mann" 1899—1901 185 NRT svainis J. BertliņSu

radinieks

D. Grīnvalds

"Zenson" (kopš 1922 1906—1924 318BRT dēliBērtulis un

"Censonis")
Mārtiņš, brālēns



115

vis Pindaros, bet savos vecajos Štā-

los. Mājas gandrīz divos bezsaimnie-

ka gados stipri papostītas, zaudēju-
šas logus, durvis, krāsnis. Veselībai

pasliktinoties, 1918. gadā Jānis pār-
ceļas uz Pindariem, kur nomirst

1920. gada maijā. Pirms nāves viņš
vairākkārt taujājis pēc savas mīļākās
mazmeitas Emmas, bet pārcēlies no

laika mūžībā, Emmu no Uguņciema
skolas nesagaidījis...

Jānis Štāls apglabāts Kaltenes

Šantaru kapos nevis tur,kur "dusPin-

daru saimnieka Jan Stahl familija",
bet nedaudzsāņus, blakus 1910. gadā
mirušajam dēlamMārtiņam.

20. gados viņa dēlsBērtulis ar sa-

va znota Jura Neilanda palīdzību
abās kapu vietās — Jaunciemā un

Kaltenē — uzstāda vienādus čuguna
krustus ar piekniedētām misiņa
plāksnītēm, kuru uzraksti vēsta:

Anna Štāl, mirusi 82 g.v.
Jānis Štāls, miris 78 g.v.

Jāpiebilst, ka Jānis miris 76 gadu
vecumā.

Jāņa Štāla darbīgais mūžs veido-

jās līdz ar burinieku laikmetu Latvi-

jā, viņš piedalījās tā uzplaukuma
veidošanā no paša sākuma, pārdzī-
voja I pasaules kara radīto krīzi, bet

nepieredzēja vairs īso buru atvasaru

starp kariem. Viņa materiālais ie-

guldījums jau aplūkots, lielākais ir

garīgais devums: divi dēli diplomēti
tālbraucēji kapteiņi Bērtulis un

Mārtiņš, kuri vadīja buriniekus līdz

Dienvidamerikas krastiem, maz-

dēls — Mārtiņa dēls kapteinis Vol-

demārs Štāls — Štālu dzimtas saik-

ne no koka uz dzelzs kuģiem, kurš

sasniedzis gan Amerikas, gan Āzijas
krastus zem Anglijas — tās valsts

karoga, kuru Jānis Štāls sasniedzis

savos tālākajos burājumos.

Egils Daknis

MŪŽS — VIRVJU VIRVĒS VĪTS

Salmiņtēvu pazīstu jau no puikas
gadiem, kad ar viņu iepazīstināja
mans vectēvs. Zvejnieks būdams,

viņš šad un tad vasarās paslepeni ņē-
ma mazdēlu līdzi laivā, lai jūt, kas tā

jūra tāda ir. Viena lieta — skatīties

oo krasta, gluži cita — pašam jūrā
būt. Nu, kad vectēvs jau vairākus ga-
dus atdusas kāpu smiltīs zem vēju
aplauztām priedēm, braucu uz Aina-

žiem ciemos pie Salmiņtēva, jo ma-

zotnē viņa stāstus par virvju vīšanu

maz biju sapratis.
Aleksandrs Salmiņš. Ainažnie-

kiem viņa vārds vienmēr saistījies ar

roku un gara spēku. leejot Ainažu

jūrskolas memoriālajā muzejā, Jūs

redzēsit Salmiņtēva lielo virvju vija-
mo ratu. Kādu puskilometru uz Kui-

vižu pusi, jūras malā,atrodasSalmiņ-
tēva mājas. Sirmais virs ciemiņus sa-

ņem laipni. Stāstītājs viņš allažiņ bi-

jis, un, ja noskaņojums možs, kopīgi
tiks nodziedātaari kādadziesma.

Virvju vīšana Aleksandra Salmiņa
dzīvē ir mantots dzimtas amats vai-

rākās paaudzēs. Lai kādā zemē nā-

cies būt, savu amatu vienmēr varēts

likt lietā, prasme radījusi izbrīnu un

daudzatzinīgu vārdu.

Mazais Aleksandrs, pirmoreiz
saulīti ieraudzījis 1908.gada 16. mar-
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Aleksandrs Salmiņš —spēkavīrs jaunībā

tāLatgales priekšpilsētā, vēl nezina,

ka Rīga nebūs latviešu puikas mājvie-
ta. Pirmais pasaules karš visu ģimeni
aizved nevien uzAinažiemVidzemes

jūrmalā, bet pat uz tālo Ribinsku

Krievijā. Te sparīgi tiek griezts virvju
vijamais rats, jo mazā darbnīca, aiz-

ņemot 21 pēdu Vjatkas krasta zemē,

bijusi vienīgā maizes devēja. Prasme

jau bijusi, un tā deviņu gadu vecumā

mazais Aleksandrs varējis ik dienas

nopelnīt piecdesmit kapeiku.
1921. gada februāra beigās ģime-

ne atgriežas Ainažos, un dzimtas

amats tiek turpināts Dzintarjūras
krastā. Nu jau tiek vītas virves Lat-

vijas Republikas vajadzībām. Mate-

riāli — sizals, manila, kaņepāji —

lielākoties tika pirkti Rīgā. (Šodie-
nas cilvēkam jāpaskaidro, ka sizals

ir zīda zāle, Meksikas zāle, šķiedra,
ko iegūst no sizala agaves lapām;
lieto tauvu un rupju audumu izgata-
vošanai. Manilas šķiedru vai abaku

iegūst no šķiedras banāna lapu mak-

stlm. Tā ir ļoti izturīga, viegla; gata-
vo tauvas, virves, tiklus.)

Aleksandrs astoņu gadu laikā spēj
nopelnīt līdzekļus mājas būvei. Lie-

kas, nu varētu sākties mierīgāka dzī-

ve, jaunajai ģimeneipašai savs jumts
virs galvas, savs pavards un mazuļa
čalas, tomēr... 1933. gada rudeni

Aleksandrs ar dēlēnu paliek viens —

stāj pukstēt mīļotās sievas un māmu-

ļas sirds.

Nākošā gada pavasari sākas brau-

cieni ar transportlaivu uz Rīgu. Sal-

miņ tēvs atceras, ka sievas pēkšņā nā-

ve tik spēcīgi satriekusi viņa garu, ka

vairs pie virvju vīšanas mierīgi nav

varēts nosēdēt. Jūra un laivasbiedri

tomēr spējuši gaisināt drūmās do-

mas. Kaut uz bridi, kaut uz pāris
stundām.

Uzņēmusi dzīvās zivis, piemēram,
tonnu vimbu un pāris tonnu zušu,

laiva 1934. gadā vien veikusi

16 braucienu uz Rīgu. Salmiņtēvs
nešaubīdamies teic, ka vimbas togad
maksājušas 28 santīmus kilogramā,

par dzīvām zivīm solīts vēl vairāk —

50 santīmu. Tātad virvju vīšana uz

laiku bijusi pārtraukta. Braucienu

starplaikos kopā ar ainažniekiem

Aleksandrs būvējis laivas. Vispirms
*Alju n

, pēcāk vēl pāris citu. Tagad
ganpalikušas tikai atmiņas un zvied-

ru firmas reklāmkatalogs par moto-

riem. Viņi būvējuši īstas jūras laivas

ar drošiem Zviedrijas motoriem.

"Alfa" pat — bijusi 42 pēdas garaun

13plata. Taisnības labad gan jāsaka,
ka ar laivām un jūrābraukšanu Sal-

miņtēvam tomēr tā īsti nav veicies.

Laivas lielajos pūtienos gājušas bojā,
arī "Alfa" —vētrā tikusi uzmesta ak-

meņiem Lielupes apkaimē.
Sirdij tomēr tuvāka ierastā nodar-

bošanās. "Virvju vīšana," saka Sal-
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miņtēvs, "lieliski nomierina nervus,

raisa cilvēkā pārdomas pārvērtēt bi-

jumu un gudrot par nākamajiem lai-

kiem."

Otrais pasaules karš aizvadīts sa-

vās mājās, tāpat kā daudziemtās pu-
ses zvejniekiem un amatniekiem.

Meistara darbam allaž bijusi piekri-
šana. Braukuši ne tikaizvejnieki vien.

Virves vīt lūguši saimnieki no tāltālas

apkārtnes —Pāles, Ārciema, Ungur-

pils. Kas ganSalmiņtēvu nezinājis!
Uz jautājumu—cik tadvirvju īste-

nībā novīts? — saņēmu atbildi, ka

esot vismaz divas reizes zemeslodei

apkārt apvīts, vai nu velti vecumdie-

nāskājās tā "krika" iemetusies. Vasa-

rā ik dienas 12km virvju novīts, jotad

neviens nav prasījis—vai vari, vaine-

būspar grūtu? Bija jāietun jāvar.
Kad nu esam tā ilgāk tērzējuši,

Salmiņtēvs lūko vecās bildes. Lūk,

īsts spēkavīrs 1934. gada vasarā! Ja

virves parasti vijuši trīs vīri kopā, tad

senākos gados ar šo darbu Alek-

sandrs ar sievu tikuši galā divatā.

Jaunībā, nudien, bijis divu vīru

spēks! 1953. gadā Ķemeros profe-
sors Rudzītis brīnījies, ka sirmumā

Aleksandrs vēl varot gar zemi nogāzt
divus "burlakus". "Stiprs pulveris" jau
no mazām dienām, kur nu vēl jaunī-
bas plaukumā! Ainažu tautas namā

vairākkārt demonstrējis savus atlēta

dotumus, un, būdams 25 gadus
jauns, Aleksandrs itin viegli apvij ap
rokuzirga pakavu, lai"dāmāmarī šā-

darokassprādze tiekot". Pēc stāstiem

parspēkošanos, atmiņām parceļojo-
šo cirku un atlētu Martmovu Sal-

miņtēvs, pārbraucis ar raupjo roku

sejai, sāk runāt dzeju... Savējo, nevis

grāmatās lasīto. Vēlāk tiek dziedātas

dziesmas ar paša vārdiem; tikai ne-

domājiet, ka vienā valodā vien! Te

var pārbaudīt savas angļu valodas zi-

Virvju vijamaisrats

nāšanas, vācu mēles prasmi. Vācu

valodā sacerētais dzejolis par zvej-
nieka pirmo braucienu ir kompo-

nēts, un Salmiņtēvs ar dziesmupilda

telpu, un mēs varam pārliecināties,
ka balss gadu vijumos neko daudz

nav zaudējusi no jaunības spožuma.

Aleksandrs Salmiņš ir neaizstā-

jams "veco jūrasvilku" kopāsanākša-
nas reizēs Ainažu jūrskolas muzejā.
Labi zinādams kuivižniekus un sa-

lacgrīviešus, meistars vienmēr apjau-

tājas par zvejnieku gaitām. Tāpat

pēckara gados nepārredzami virvju
kalni savērpti zvejnieku arteli "En-

kurs" un Salacgrīvas kopsaimniecībā
"Brīvais vilnis". Vecajā šķūnī Kuivi-

žos, Krišupītes krastā, vēl šobaltdien

redzami Salmiņtēva amatarīki, un

mūsu paaudzes pienākums būtu tos

saglabāt nākotnei. Te tapušas tauvas
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Aleksandrs Salmiņš 1991. gada ziemā

pirmajiem siļķu kuģiem Ziemeļjūrā,
piekrastes murdiem un reņģu tra-

ļiem. Sizalu aizstājušas kaprona auk-

las, dažādas mākslīgās šķiedras, to-

mēr neviena no tām nav spējusi
smaržot un vīties tik dabiski.

Šķiet, atmiņas pavada katru Sal-

miņtēva dienu. Ari viesi Salmiņtēva
mājās tieksagaidīti gluži kā mīļi cie-

miņi. Par aizgājušajam dienām sir-

mais virs nesūrojas. Stipri cilvēki žē-

labās neizplūst. Tikai reizēm iesāpas



sirds, ka pašu ļaudis tik ātri spēj aiz-

mirst labo un neatrast laiku uzklau-

sīt un, ja nepieciešams, palīdzēt Ze-

moties gan nekad nevajag. Salmiņtē-
va paaudzes vairākums to uzskata

zem sava goda. Kam velti skumdināt

sirdi, ja mūžs ar sizala virvēm virvju
virvēs vīts? Un Salmiņtēvs uzdzied

savam un mūsu priekam:
Visu mūžu mani zilais ūdens

Viļņos prom no krasta nes.

Atrodot jūrmalā izskalotu tauvas

galu, es parasti atceros Salmiņtēvu.

Varbūt tā ir viņa vītā virve, ko vēl

joprojām tikliem piesien kuivižnieki

pavasaros, pirms murdu izlikšanas.

Varbūt vēl kāds ritulis ir saglabājies
sirmajiem pensionāriem.

Kad pavasara saule celsies aug-
stāk pār Randu pļavu alkšņu galot-
nēm, būs jāatver plašāk vectēva zve-

jasšķūņa durvis. Kazi, vecais tikls

būs sizala tauvās siets...

Gints Šīmanis

LATVIJA —KOLUMBS 500

Pirms piecsimt gadiem Kolumbs atklāja Ameriku,

pasaulei jāatklā] Latvija!

Projekta "Latvija — Kolumbs 500" organizatori
vērsās pie Jums, cerot uz finansiālu un materiālu

atbalstu, lai Latvijas jahta "Bravo" varētu

piedalīties Lielajā Regateno Eiropas uz Ameriku

paKolumba maršrutu.

tel 325452

tax (0132) 328880

telex 161123 LRXCSU
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VECIE ZVEJI

SKAISTAJĀ VIDZEMĒ

"Ainaži— Salacgrīva; jauks gājiens
pa plūdmali no Ainažiem gar Kuivi-

žiem (skaistākā jūrmala Vidzemē) uz

Salacgrīvu (12,5 km) un tālāko Vidze-

mes jūrmalaspiekrasti," — tā ceļvedī
pa dzimto zemi "Tūristu ceļojumu
maršruti Latvijā" rakstīts 1937.gadā.

KUIVIŽI ir sens lībiešu zvejnieku
ciems, kas pastiepies vairāku kilomet-

ru garumā 4km no Salacgrīvas. Pēc II

pasaules kara tezvejasvīri sanāca ko-

pā zvejnieku artelī "Enkurs", taču pa-
mazām padomju varas gados Kuivi-

žus sāka izputināt Vietējo saimniecī-

bu 1974. gadā apvienoja arzvejnieku
kolhozu "Brīvais vilnis" Salacgrīvā.
Administratīvi Kuiviži tagad ir Salac-

grīvaspilsētas daļa, tādēļpar attīstību

un infrastruktūras veidošanu maz tiek

domāts. Vienīgi slavenās zvejnieku
ciltis — Krūmiņi, Skujas, fazāni,
Kleini un citas dzimušas Kuivižos. Te,

Randu pļavu tuvumā, šūpulis kārts

Rīgas jūras zvejas ostas kapteinim

Harijam Līdakām, kurš zvejas pras-

mi guvis tēva Mārtiņa Līdaka mājās
un laivā Piekrastes zvejniecība Kuivi-

žos allaž bijusi pirmajā vietā. Arī šo-

dien, jo testrādā zvejnieku saimniecī-

bas "Brīvais vilnis" piekrastes zvejas

brigāde.

Pārlūkojot Latvijas Republikas

pirmskara zvejniecības presi, atrasts

kuivižnieka B. Skujas apraksts par
pirmajiem reņģu murdiem savā dzim-

tajā pusē. BaudotRandupļavu burvī-

bu, šo dabas draugu Eldorado, lieti

der zinātšīspuses veco zveju gaitas.

KĀ CĒLĀS PIRMIE REŅĢU MURDI (KŪRI) UN

IZBEIDZĀS VADUS ZVEJA KUIVIŽOS

1896. gadā, t.i., divi gadus pec pir-
mo zivju (resp., lašu) murdu zvejas
sākuma, pagatavoja pirmos četrus

reņģu murdus. Pagatavotāji bija ne-

laiķi: J. Skuja, U. Skuja, M. Bērziņš
un vēl tagad dzīvojošais AncisSkuja.

Murdus un aplokus noauda paši no

pašvērptiem, divām kārtām šķetinā-
tiem linu diegiem, bet sētām ņēma
lietotus reņģu vadus, gabalus pār-
stellētus kokos. Pavasari, jūrai no le-

dus atbrīvojoties, visus četrus mur-

ZVEJNIECĪBA
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dus vienā rindā salika jūrā, piestipri-
not pie jūras dibenā iesistiem mie-

tiem.

Tejāpiemin, ka tajā laikā maksāja
renti vietējam baronam 25 rbļ. cara

naudā, pārējie zvejas veidi bija brīvi.

Vēl tikai 7vai 8 reņģu vadi, bet sa-

vā ziedu laikā viņu bija 15 saimes.

Reņģu vadus ielika jūrā, atstājot ma-

las pusē vietu reņģu vadus zvejai.
Reņģu zveja to pavasari bija ļoti ne-

izdevīga, sevišķi ar vadiem nekā ne-

dabūja, turpretī reņģu murdos pa
druskai reņģes vienmērķērās. Tas nu

uzbudināja pārējos vadus zvejniekus.
Sāka cirkulēt baumas, ka reņģu mur-

di esot tievainīgie, kas neļaujot reņ-
ģēm pienākt malā.

Ar baumām vien nepietika, vaja-

dzēja tieši pierādīt reņģu murdu vai-

nu. To izdarīja sekojošā kārtā: vietējā
krodziņā, dūšu uzpravījusi, kāda va-

dussaime palienējusi no citas saimes

trīs vai četrus gabalus treiliņus, ko

pagarināt saknes, un ar šādi pagata-
votu vadu iemettiešā virzienāuz reņ-
ģu murdiem. Protams, ka šādam va-

dam nav rūmes, viņu met pāri reņģu
murdusētāmasis 15—20, rēķinot no

reņģu murdu sētas gala. Saprotams,
vadu tā nu vilkt nevarēja, izbrēkājās,
palamājās, ņēma vadu atpakaļ laivā

un brauca malā (te jāpiemin, ka šai

bridi murdu dalībnieki pie murdiem

nebija), apspriedās, ko nu darīt. No

visām pastāvošajām vadusaimēm iz-

bīdīja priekšstāvjus kopā 14 cilvēku

(izņemot murdniekus, pēdējiem ari

bija savs vadus), kuri gāja pie Vecsa-

lacas barona tā vadus zvejas rentes

kunga žēloties.

Barons, uzklausījis sūdzību, jautā-
jis: "Nu, vai ar to murd tonreng da-

bū?"— delegācija atbildējusi, ka da-

būjot labi. "Nu tad ej un tais ar tu to

murd." Ar to sūdzēšana izbeidzās.

Nākošā pavasarī jūrā ielika atkal

4 jaunus reņģu murdus, tātad kopā

jau bija 8, katri 4 atsevišķai zvejnie-
ku grupai. Vadi samazinājās, un pa-
lika tikai divi — tām pašām zvejnie-
ku grupām pa vadam, kuriem bija

reņģu murdi. Reņģu vadiem tad

vairs pastāvīgu saimi gatavībā netu-

rēja, bet reizēm pa lomamarī izvilka.

Tikai barons tos 25 rbļ. rentes

naudasuzlika no katra murda mak-

sāt, tā kā viens reņģu murds maksāja
tikpat rentes, cik agrāk viena vadu

saime.

Reņģu vadus zvejas pēdējā diena

1896. gada pavasarī Kuivižu jūrma-
lā. Kādā sestdienas vakarā, reņģu
murdusizlūkojuši un nekānedabūju-
ši, nospriedām, ka šinī tukšā laikā kā

svētdienas rītā jūrā neiesim,bet tikai

pie vakara. Bet minētāsvētdienas rī-

tā, agri, vēl pirms saules lēkta, dzirdu

kādu cilvēku pie durvīm klauvējot.
Izejot raudzīt, redzu vienu no mūsu

reņģu murdu dalībnieku atnākušu.

Viņš nosaka: "Tīri kauns nu bija nākt

šo rītu pēc vakarējās norunas, bet

man tāds nemiers, it kā vajadzētu
reņģēm būt. lesim,mazākais, jūrā pa-
skatīties, kas labs redzams." Sacīts,
darīts. Aizejam jūrmalā paskatīties.
Jūra lēnakā spogulis un vieglu migli-

ņu pārklāta, ka neko tālu nevar re-

dzēt. Aizairējuši pie reņģu murda,ga-

la, ieraugām,ka reņģes lēkā, vēlgaba-

liņu aizairējuši, un vērojamreņģu lē-

kāšanu, ieraugām, ka reņģes lēkā visā

apkārtnē, cik tālu vien vieglā migliņa

ļauj redzēt, irarī kaijas bariem.

Tūlīt ātri griežamies atpakaļ uz

malu un spriedām, lai nu murdos

reņģes lien cik līzdamas, bet ar vadu

nu ir pienākusi reize vilkt Pētera lo-

mu. Mans tēvs un tēva brālis, dzirdot

mūs jūrā aizejot, nākuši arī skatīties,

kas redzams.



Noskatījušies, ka mēs steigšus

griežamies uz malu, noprasījuši, kas

par lietu, ka nu ir reņģes jūrā, viens

aizsteidzies uz māju arī modināt ci-

tus mājiešus un savākt vadu vilcējus.
Mēs, atgriezušies malā, sastopam pie
vadus laivas manu tēvu un vēl pāris

zvejnieku, sākām steigšus reņģu va-

du izmest, nenogaidījuši pārējās va-

du saimes ierašanos. Reņģu vadus

metot, redzams, ka reņģes lēkā, kā

vecie zvejnieki saka — kā katlā vā-

rās. Nu vadu iemetam no malas. Arī

otrā vadus saime jau pa daļai salasī-

jusies, redzot mūsu darbību, un ie-

met savu vadu mūsējam līdzās ap
15—20 minūtes vēlāki, un tāpat ce-

rēdami vilkt Pētera lomu.Pa to laiku

saulebija uzlēkuse un migla pazudu-
se, bet visa jūra, cik varēja redzēt,

reņģu un putnu pilna.
Bet, lomumalā izvilkuši, izrādījās,

ka bijām noķēruši ap 10 pūrus reņ-
ģu, visiem zvejniekiem pēc šāda iznā-

kuma, tā sakot, rokas nošļuka gar sā-

niem, redzot tik neapmierinošu iznā-

kumu. Pametām vadu tā izvilktu ma-

lā, ūdenī kūļājoties, un devāmies

reņģu murdus raudzīt. Tie bija reņģu
pilni, ka ne pakustināt nevarēja. No

pirmāmurda piesmēlām pilnu laivu,

pūrus 25, un vēl palikās, ko otrā lai-

vā smelt. Noņēmēju bija papilnam,

tādēļ darbs veicās jo sekmīgi. Kamēr

malā atnestās reņģes izmērījām un

pārdevām, atkalbija reņģes no jauna
murdāsalīdušas. Tāds pats iznākums

bija otrai zvejnieku grupai. Reņģu
vadu pievakarē krāvām tāpat ratos

pa daļām un izvedām uz sētas žāvēt

No tās dienasKuivižos mēs savu va-

du kā tādu nelietojam un tāpat ari

otrā zvejnieku grupa, jo nu bija
skaidrs pierādījums, ka vads savu lai-

ku nokalpojis; bet nākošā gadā mur-

di pieauga kā sēnes pēc lietus, katrā

grupā pa divpadsmit līdz četr-

padsmit.

B. Skujas rakstu no žurnāla "Zvejnie-
ku Vēstnesis* (1930. —Nr.l)publi-

cēšanai sagatavojis un ievadvārdus

rakstījis Gints Šīmanis
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ZVEJNIECĪBA

VIDZEMES PIEKRASTĒ

Žurnālists Mārtiņš Sams dzimis 1892. gada 24. augustā Āda-

žos skolotāja ģimeni. Studējis tiesības Maskavas universitātē,
Ipasaules karā dienējis Krievijas armijā. 1934. gadā ieguvis juri-
disko izglītību Latvijas Universitātē. Publicējis daudzus rakstus

un fotogrāfijas. Viņa darbu tematikā ievērojama vieta ģeogrāfi-

jai, vēstureiun etnogrāfijai; rakstījis arīparzvejniecību un Latvi-

jas bākām. Izsūtīts 1941.gada 14. jūnijā, taipašā gadā miris.

Apceļosim Vidzemes piekrastes
zvejniekus—no Daugavas līdz Aina-

žiem —pieIgaunijas robežas. Visvai-

rāk zvejnieku— ap 500— dzīvo Rī-

gas jūrmalā un Daugavgrīvā*, Sala-

cā —ap 100,Pēterupē, Carnikavā —

ap 100. Vidzemes piekrastes lielā-

kām upēm — Daugavai, Gaujai, Sa-

lacai ļoti liela nozīme zvejniecībā, jo
te ķer garšīgos un dārgos lašus un nē-

ģus (zutiņus). Laši parasti dodasru-

deņos no jūras augšā pa Daugavu,
Gauju, Salacuun citām upēm, kas ie-

plūst Rīgas jūras līcī, lai nārstotu šo

upju akmeņainās un seklāsvietās. No

ikriem un pieņiemrodas lašu mazuļi,
kuri, kādu laiciņu padzīvojuši upēs,
aizklīst jūrā un, kā stāsta, pēc dažiem

gadiem atkal atgriežas savā dzimte-

nē — tais vietās, kur tie izauguši.
Daugava senos laikos bijusi lašiem

ārkārtīgi bagāta. Senos rakstos teikts,
ka agrāk Daugavas lejasgalā, pie jū-
ras, ķēruši tik daudzlašu, ka strādnie-

ki un kalpotāji, slēdzot darba llgu-

* Asaros ap 30 zvejnieku, Mellužos— 80,
Bulduros-Majoros — 70, Bulduros-Buļļos —

120, Daugavgrivā-Bolderājā—75, Rīnūžos—

20, Mangaļos — 55, Vecākos —
45. Daļai

zvejniecība irblakus peļņa, kas Vidzemes pie-
krastē biežāka parādība.

mus, tajos aizrunājuši, laiviņus neba-

ro ar lašugaļu vairākkā divreiznedē-

ļā. Tagad tas skan pēc teikas, jo laši

tik dārgi, ka viņus spēj nopirkt tikai

bagātākie ļaudis.
Lašu ķeršanai Daugavā, Gaujā un

Salacā ierīkoti mākslīgi aizžogoju-
mi — tači, kur lašus ķer sevišķās lašu

kastēs. Nelielus tacus ierīko arī ma-

zākās upītēs. Nārsta laikā lašus ķert
aizliegts. Lašu vairošanai mūsu ūde-

ņos ierīkotas vairākas mākslīgas lašu

audzētavas. Lielākā ir valsts zivju au-

dzētava Tomē. Pārdod lašus uz tir-

giem svaigus un žāvētus, kas maksā

parasti ap 3—4 lati par 400 gramu.

Lašus ķer ne vien tačos Daugavā,

Gaujā tin Salacā. Viņus zvejo arī ar

lieliem vadiemun murdiemjūrā.Pa-

rasti lasis dodas pret straumi, un šā-

das straumes, kas diezgan strauji
plūst gar piekrasti stiprākos vējos un

vētrās, ir arī jūrā. Lašus vadiemzvejo
visvairāk Rīgas, Mangaļu, Carnika-

vas un Pēterupcs jūrmalā; pieSalacas

un Ainažiemjūrāvairāk akmeņu, kā-

dēļ te ar vadiem zvejot nevar —viņi
aizķeras dibenā, un tos nevar izvilkt

krastā. Vaduzvejas kārtība šāda:jūrā
izbrauc laivā ("kārbā") arlielo lašu un

zivju vadu parasti 7—3 zvejnieki, no

kuriem vecākais saucas par stūrmani.
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Tas noteic, kurā vietā metams loms.

Viens zvejnieks — "lencmanis" ar

striķa galu paliekkrastā. Vadusāk iz-

mest aiz smilšu kalniņiem (jūras pie-
kraste parasti 3 smilšu uzkalniņi baņ-
ķi), un tas iestiepjas jūrādažreizvese-

lukilometru. Vadavidū ir t.s.āmis—

kule, kur zivis sabēg, atduroties pret
vada spārniem — linumu. Vadu iz-

met, aprēķinot, lai tas peldētu ar jū-
ras straumi — zivīm pretim. Vada

virsējā pusē irpludiņi, kas tam neļauj
nogrimt, apakšā — akmeņi. Nerau-

goties uz šo akmeņu smagumu, vads

virzās jūrā stiprākos vējos uz priekšu
pa straumi ļoti ātri. Izmetuši vadu,
zvejnieki piesienas otrā galā, uzvelk

burasun "stogē"—palīdz jūras strau-

mei dzīt vadu uz priekšu. Kā jau tei-

cu, jūrmalā arakmeņainu dibenušā-

di zvejot nevar, un te parasti izliek

lielos jūras murdus — reņģēm, zu-

šiem, lašiem. Stoģēšanas laikā iebau-

da brokastis, pusdienu, palaunadzi.
Tadsāk risināt garos striķus un brauc

malā. Sākasvada izvilkšana ar"vinču"

un jostām,kāpjoties soli pa solim at-

pakaļ, sākumā uz krasta un vēlāk —

ūdeni.Noķer līdz 65—70mārc sma-

gus lašus (gandrīz vidusmēra cilvēka

garumā), kādi gadījušies ari Salacas

jūrmalā.Tādāpat veidā zvejo ar jūras
vadiemcitas zivis — asarus, garšīgās
sīgas, vimbas v.c Lašus ar vadiem
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zvejo ari Daugavā ap Mangaļiem,
DaugavgrTvu. Izmēģināta ari lašu

zveja ar peldošiem tikliem jūrā, bet

tai nav bijuši labi panākumi
Sākot no Buļļiem, lašu zveja jūrā

līdz pat Ventspilij neievērojama.
Krietnākus vairumus lašu noķer vēl

uz āķiem agrā pavasari apSārnati un

Liepājas piekrastē, Ventspils jūrma-
lā. Vidzemes piekrastē uz āķiem
zvejnieki ķer zušus, bez tam zvejo
reņģes, vimbas, zandartus, asarus, se-

nāk ari mencas, kuru tagad nav.

Rudeņos, sākot ar jūlija beigām,
un ziemas sākumā Daugavā, Gaujā
un Salacā nāk no jūras nēģi. Zēni tos

ķer slotiņām, kuras ar velēnu vidū

nogremdē upes dziļākās vietās un

pēc 3—4 dienām pārlūko. Kad šis

slotiņas stipri nogļotējušas, tais sa-

lien viens otrs kāls nēģu (kālā —

30 gabalu). "Lielie zvejnieki" ķer nē-

ģus tačbs. Šie tači ir Vesela ūdensbū-

ve*. Vispirms nostiprina upes gultni

žagaru matračiem, tad iedzen no vie-

na krasta līdz otrampāļus, tos sasien,

pārliek laipas staigāšanai, un tad ti-

kai var likt upē murdus, kas darināti

no klūdziņām. Tā tačus taisa Gaujā
pieCarnikavas un citur, Daugavā pie
Doles, kur upes gultne akmeņaina,
tačus taisaatkal citādi, tāpat citāds ir

nēģu murdu veids (plakana apakša).
Viena daļa — t.s. "ādere" upēs jāat-
stāj brīva, tur nedrīkst likt murdus.

Šo "āderi" atstāj plostiem, laivām un

zivju ceļam augšup pa straumi. No-

ķertos nēģus notīri, novieto uz lie-

lām restēm un cep krāsnis uz oglēm,

* Pēdējā laikā celti iebildumipret taču pa-
rasto būves veidu, parko spriež valdības iestā-
des un zvejnieku biedrības. Plašākos apmēros
sāk arī lietāt nēģutīklus unaustos murdus klū-

dziņu murdu veidā.Šie jautājumisacēluši zvej-
nieku starpā diezganasu domu izmaiņu.

pēc kam apsali un iegatavo trauci-

ņos, pēdējā laikā ari konservē skārda

kārbiņās. Lašus un nēģus ķer visvai-

rāk upēs un pie upju ietekām jūrā.
Lai gan vasarā Vidzemes jūrmalas

zvejnieki ķer zivis samērā netālu no

krasta, viņu darbstomērļoti grūts un

bieži bīstams. Lašu vairums parasti
atkarīgs no zināmu vēju (kā kurā vie-

tā) stipruma; jo stiprāks vējš, jostip-
rāka straume —un vairāk lašu. Bet

ari drīzāk iespējama nelaime darbā.

Latvijas nēģi ļoti ieslavēti. Savā

laikā Latvijas nēģu zvejnieki aicināti

apmācīt Volgas zvejniekus nēģu sa-

gatavošanā. Nupat šai pašā nolūkā

Latvijas nēģu rūpniecības apskatīju-
ši vairāki ārzemnieki. Lielākās nēģu

rūpniecības atrodas Carnikavā un

Dolē. Labākos gados "nēģu lomi"

sniedzas miljonos.
Vidzemes piekrastē ceļojumu

sāksim no Ainažiem. Kopš 1869. ga-
daAinaži (no lībiešu ainagi —vien-

tuļš) ir miests un kopš 1926. ga-
da — pilsēta. Latviešu jūrniecības

šūpulis. Osta izbūvēta 1903. gadā.
Ostu no visām pusēm ieslēdz akme-

ņaini sēkļi. Akmeņus kuģu ceļā iz-

ceļ. Ļoti kaitē kuģniecībai stiprākie
S un SV vēji. Zvejnieki — latvieši

un igauņi. Ir zvejnieki, kas pat
72 gadu vecumā vēl iet jūrā. Tāds ir

A. Libsbergs, kas pavadījis jūras
darbā 60 gadus. Brīvlaikā amat-

nieks. Reņģu lomus ainažnieki pār-
dod turpat uz vietas "torgos" pie
Blusupes, kur sarodas laucinieki.

"Pērn slīkām aiz reņģēm jūrā nost,"

stāsta Libsbergs, "kā biezputra, ne-

piedzīvotas reņģes ...
bet ko par vi-

ņām maksāja ...
smieklu!" Uz Rīgu

sūta lašus, zušus, vimbas. Reņģu
zveja murdos izbeidzas jūlija sāku-

mā, kad tās sāk ķert tiklos. Galvenā

zveja vasarā uz "tursiem" (sēklis),
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12 km no krasta. Lašu pamaz. Pava-

saros laiž tīklus zem ledus.

Tuvojas vakars. Ap saules rietu

sargs iededzina jaunceltajā Ainažu

bākā uguni. Tālumā gari iekaucas uz

sēkļiem Kuivižu boja. Piekrastē trek-

nās Randu pļavas,kas piešķirtas zvej-
nieku jaunsaimniecībām. Piekraste

zema, vietām akmeņaina. Jūrā murds

pie murda, līdz pat Salacgrīvai. Pēdē-

jālaikā sākuši novietot "murdutačus"

dziļi jūrā citu aiz cita. Kurvižniekiem

galvenā reņģu zveja pavasaros, vēlāk

zvejo citas zivis, gatvenām kārtām la-

šus, zandartus, asarus. Āķenieku —

zušu zvejnieku vēl maz, tie nāk tālāk

aiz Salacgrīvas. Zušu barībai uz

āķiemparasti liekmazos kunclšus, ko

zvejojūrā uz sēkļiem.
Salacgrīvā un Ķurmragā uzceltas

jaunas bākas. Piekraste līdz Ķurmra-
gam zema, smilšaina, vietām akme-

ņaina. 1c atrodas t.s. "kontrabandis-

tu līcis", kur vairākkārt nākuši malā

spirta kontrabandisti. Akmeņu
klons klāj piekrastes smilšakmeņu
kraujas, kur redz daudz iegrieztu
vārdu un nelielus iežus. Visvairāk

vārdu iegriezts smilšakmeņu klinti

kāda drausmīga notikuma atlieku

tuvumā. Šai piekrastē pirms dažiem

gadiemcieta avāriju motorburenieks

mßolindersm
.
Mīklainā un nenoskaid-

rotā katastrofa dabūja galu daudz

ļaužu. Kraujā piekraste samērā aug-
sta. Jūrā iestiepjas vairāki ragi, kurus

klāj pelēkie akmeņi. Ķurmrags visai

bīstama vieta vētrainās naktīs pie-
krastes braucējiem kuģiem un zvej-
laivām. Tādēļ te uzcelta bāka, kuru

vietējie nosaukuši par "kontraban-

distu bāku". Šī bāka jūrai, redzams,

nav visai patīkama — viņa cenšas to

noskalot.
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Tveicīgos saulstaros soļoju pa

Ķurmraga piekrastes akmeņu klonu,
kas izaicinoši iekļaujas jūrā. Ar uzva-

rētājas saulaino smaidu veļ jūra sa-

vus sīkos vilnīšus pret akmeņaino

piekrasti, it kā kopojot spēkus un uz-

saucot: "Piesargies!" Viegli spīguļo
vilnīši akmenstarpās pretsaulē. Vē-

jos mazliet piegāzta, stāv uz smilšak-

mena kraujas priede, kam viļņi at-

skalojuši saknes un kas drīzi vien ie-

gāzīsies jūrā. Zvejnieki pieved malku

kuģiem un prāmjiem. Bet ir ari tādi,
kas šai darbā nav ieviļināmi un pa-
liek uzticami savam arodam.

Ceļā uz Liepupi atkal daudz ak-

meņu, vietumis smilts un oļainā

grants. Izžuvuši strauti, izņemot
Zaķupi, kuras nelielā urdziņa ietek

jūrā. Piekraste vietām krauja. Laivas

izsvaidītas — krass pretstats Kurze-

mes jūrmalciemu "valgumiem" un

"sedumiem" (laivu un zvejlietu vie-

tas). Diezgan prāvā skaitā nelielas

motorzvejlaivas, ko senāk pavisam

neredzēja. Ūdenī piekrastē peld
daudzas zušu un mazo kunču kūmas

(caurumotas kastes dzīvu zivju uz-

glabāšanai). Šīs piekrastes jūrmal-
nieki — galvenām kārtām zušu zvej-
nieki. Tuvāk Liepupei akmeņu
klons top ciešāks un plašāks. Izme-

tušies kreklos, pāris vīru cītīgi strā-

dā pie akmeņiem. Tie latgalieši ak-

meņkalēji, kas kala akmeņus Gaujas
tiltam pie Carnikavas. Akmeņkaļu
sejas un rokas saulstaru tveicē iede-

gošas tumšā bronzas krāsā. Pa tam

pie jūrā iefriietiem pāļiem pienācis
vecais paziņa — vaislīgais piekras-
tes braucējs tvaikonis 'Kaija".

Aiz Liepupes sākas priedēm ap-

augušu kāpu josla, jūrmalas krasts

augstāks. Starp Salacgrīvu un Gauju
Rīgas līci ieplūst vairākas upes: Vitr-

upe, Liepupe, Aģupe, Lllastes upe,

kur ar nelieliemlīdzekļiem varētu ie-

rīkot patvērumu ostas zvejniekiem.
Tālāk Rīgas virzienā atrodas

Duntes, Skultes, Pēterupes, Pabažu

zvejnieku apmetnes, gar kurām ies

jaunais Rīgas—Rūjienas dzelzceļš.
Līdz Lllastei uztaisīta jauna šoseja.

levērojams zvejniecības centrs at-

rodas Carnikavā. Plaša nēģu rūpnie-
cībabijušās muižas tačos, reņģu, lašu

un zivju vadu zvejniecība jūrā. Ne-

raugoties uz Gaujas plašiem ūde-

ņiem, viņas ieteka sēkļu dēļ (tas pats

pārējās Vidzemes piekrastes upēs uz

ziemeļiem) pieejama tikai zvejlai-
vām.Carnikavas un Lllastes jūrmalā
milzu klaidu kāpas, kas aprok me-

žus. Vairāki ezeri.

• •»

Sevišķi bagāts zvejnieku senču ti-

cējumiem un paradumiem Salacas

un Ainažu novads. Interesantus ti-

cējumus savācis un uzrakstījis
B. SKUJA Salacā.

"Pirms trīsdesmit gadiem nomira

kāds Salacas zvejnieks," stāsta

B. Skuja, "kas, zvejā ejot, nekad ne-

esot gājis pa ceļu, bet kaut kur pa
mežu vai tīrumiem. Ja viņam tomēr

pagadījies pretimnācējs, vienalga,
sieviete vai vīrietis, viņš spļaudījies,
kārpījies kājām un gājis atpakaļ uz

māju, kauču patlaban atrastos pašā

upes vai jūras malā. Savas dzīves pē-
dējos gados tas zvejoja tikai ar rokas

makšķeri, bet arvienuatsevišķi no ci-

tiem. Kad nu citi zvejnieki redzēja,
ka tam labi ķeras, tie novietojās ne-

tālu no viņa. Lai arīzivis cik labi ķer-
tos, viņš pateica nesmukus vārdus un

aizgāja projām."
Lieldienas nakti nesuši jaunos

tīklus pareizticīgo baznīcā un, atska-

not vārdiem: "Kristus no miroņiem
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augšāmcēlies," — esot bijis jāteic:
"Es ar tikliem baznīcā."

Nozvejotās zivis jāslēpj no citiem

zvejniekiem un vispār no skaudīgām

acīm, jo bijuši tādi cilvēki, kas spē-

juši zveju noskaust Daži zvejnieki

ņēmuši un vēl tagad ņemot sāli līdzi

jūrā; kad zivis noķertas, uzkaisa vai

ieber žaunās sāli, jo tad skauģi ne-

spējot nekā izdarīt Tiklus uz laivu

nesuši seģenē ietītus, lai tos pasar-

gātu no skaudīgām acīm. To darot

vēl šodien. Noskaustos tīklus sane-

suši pirtiņā vai rijā, tos uzkarinājuši

un tad jo cītīgi dūmojuši. Parasti

čiekuriem pielikuši klāt kreiso kāju
pastalas vai zābaku galvas, trīs tikla

acis no skaudēja tīkla vai arī trīs

skaidiņas no viņa tīkla plukstiem.

Apgraizot skaudēja tikla plukstus
vai arī izgriežot acis no tīkla, jāskai-
ta: "Lielās zivis, mazās zivis, visas

šeit!"

Mārtiņš Sams

Latviešu jūraszvejnieki —R.: Val-

ters un Rapa, 1932. — 69.-75. Ipp.

LATVIJAS JŪRAS ZVEJNIECĪBA

1938. GADĀ

1938. gadā Zemkopības ministri-

jas zvejniecības un zivkopības noda-

ļa turpināja statistisko ziņu vākšanu

par Latvijas jūras zvejniecību. Paro-

cīgākai ziņu vākšanaiLatvijas jūrma-
la iedalīta 72 zvejniecības statistikas

rajonos, par kuriem ziņas sniedz se-

višķi brīvprātīgie korespondenti. Sa-

vus pienākumus pārskata gadā zvej-
niecības korespondenti izpildījuši
pēc vislabākās apziņas un ar labām

sekmēm snieguši vērtīgās ziņas, par
ko Zemkopības ministrijas zvejnie-
cības un zivkopības nodaļa izsaka vi-

siem korespondentiem un līdzstrād-

niekiem savu pateicību.

Vispārējs apskats par jūras zvejniecību

Pēdējos gados Latvijas jūras zvej-
niecībā valda sevišķi liela rosība.

Vairojas nozveja un sevišķi — ienā-

kumi no zvejas. 1938. gadā jūrā no-

zvejots 13 945 088 kg dažādu zivju.
Šis zivju daudzums gandrīz sasniedz

1936. gada rekordražu un pārsniedz
ilggadīgo iepriekšējo 14 gadu vidējo
nozveju —11129028 kg par253%.
Beidzamo triju gadu (1936—1938)
nozveja bija sevišķi augsta un sastā-

davidēji 139231 gadā, turpretim no-

zveja laikā no 1924. gada līdz

1935.gadam bija vidēji tikai 106651

Nozvejas vairošanās un zivju cenu

uzlabošanās ievērojami pacēlusi

zvejnieku ienākumus.

1938. gada zvejas ienākumi pār-
sniedz iepriekšējo 14 gadu nozvejas

vidējo ienākumu Ls 2406420.— par

51,1% un sastāda Ls 3 636 082.-

Salīdzinot ar iepriekšējo 1937. gadu,
zvejnieku ienākumi pieauguši par

16,8%.
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LATVIJAS JURAS PIEKRASTE

NOZVEJOTĀS ZIVIS

Beidzamajos trijos gados sevišķi
pieaugusi mencu nozveja.

Mencu nozveja 1938. gadā pār-
sniedz iepriekšējo 14 gadu vidējono-

zveju par 138,8% un ir 3 371 023kg.
Tāpat 1938. gadā bija izdevīga plek-
stu, zušu, vimbu, sīgu un asaru no-

zveja.

NOZVEJOTO ZIVJU DAUDZUMS

KILOGRAMOS

fads Daudzums (kg) Vērtība (latos)

1 kg zivju
vidējā cena

(latos)

1924 8455 965 1 947 315 0,23

1925 11416626 2520632 0,22

1926 9865 720 2324 587 0,24

1927 9 985 731 2468697 0,25

1928 10040581 2802384 0,28

1929 11 701 935 3373580 0,29

1930 11762747 3280018 0,28

1931 9284217 2000850 0,22

1932 10023509 1620801 0,16

1933 13891942 1990549 0,14

1934 11 4% 240 2019046 0,18

1935 10057 367 1882768 0,19

1936 14 007 262 2346554 0,17

1937 13816 479 3112092 0,23

1938 13 945 088 3636082 0,26

Caurmērā 15 11 316 765 2488398 0,22

Suga 1938. g.
no1924.Ddz 1937.

iiuntaimiņi

as

71470 87 592

50838 26628

I

kstes unātes

133917 42958

2283994 1649319



130

Uzlabojoties nozvejai un vairojo-
ties kopējiem ienākumiem no zve-

jas, pēdējos gados ievērojami pieau-
guši arī katra arodnieka vidējie ie-

nākumi.

1938. gadā tie sasniedz sevišķi
augstu līmeni.

Viena Latvijas jūras zvejnieka
arodnieka vidējā nozvejas vērtība

gada laikā augusi par 173% un sa-

stāda 1 211 latus pret 1 032 latiem

1937.gadā.
(Fragments no grāmatas: Latvijas

jūras zvejniecība 1938. gadāll Sako-

pojis V. Miezis (Zemkopības ministri-

jaszvejniecības rakstu krājums; XVII-

/ burtnīca). —R: Lauksaimniecības

pārvaldes izdevums, 1939. — 3. Ipp.)
Publicēšanai sagatavojis

Gints Šūnanis

ZVEJNIEKI

LATVIJAS REPUBLIKAS SARDZĒ

1991.gadajanvāra dienāsaizsargāt
atdzimstošās Latvijas Republikas dzī-

vībaisvarīgos mezglus devāsarīlatvie-

šu zvejnieki. Zvejnieku kopsaimniecī-
bu vīri ar saviem kuģiem aizšķērsoja
ūdens ceļu iespējamam uzbrukumam

Zaķusalai—Latvijas televīzijas raidī-

tājam un studijām,
1919. gada oktobrī Latvijas brīvī-

bascīnītāji mazos upjukuģīšos forsēja

Daugavu pie Bolderājas un deva iz-

šķirošu triecienu Bermonta-Avalova

karaspēkam. Neoficiāli šo epizodi var

uzskatīt par Latvijas Kara flotes
dzimšanu.

Gribētos apgalvot, ka kādreiz ari

neapbruņoto zvejas kuģu nostāšanos

aizsardzības ierindā pret iespējamo
spēcīgi apbruņoto un speciāli apmācī-
to pārspēku 1991. gada janvārī atzī-

Suga 1938. g.
Vidējais laikā

no 1924. līdz 1937.

Mencas 3371023 1411 747

Reņģes 69% 069 6717 080

Brētliņi 620104 715 512

Salakas 23357 93316

Luči 139601 239989

Vimbas 73337 46414

Stagari 20600 53663

Zandarti 9228 9 929

Asari 52516 17 202

Līdakas 2198 1857

Pārējās sugas 96836 15 822

13945 088 11129028
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mis par Latvijas Otrās Republikas
kam flotesatdzimšanas sākumu.

Diemžēlšī ļoti[būtiskā aizsardzības

touja palika mūsu frontes žurnālistu,

fotogrāfu un videooperatoru neatspo-

1991. gada 14. janvāra priekšpus-
dienā, atsaucotiesuz Latvijas Tautas

frontes aicinājumu aizstāvēt svarīgos
objektus Rīgas pilsētā, Latvijas Jūr-

niecības savienība iesaistījās šajā pa-

sākumā.

NoMangaļsalas zvejas kuģu floti-

le devās augšā pa Daugavu loču kuģa
"Lotos-T vadībā, ar kapteini Oskaru

Spadi stūres mājā. Ķīļa līnijā sekoja
zvejnieku saimniecības "Auda" zve-

jas kuģi:
"MSTB—664O" — kapteiņi J.

Veiss un L. Jurgelāns, komandas viri

J. Innuss, K. Kolbergs, E. Spalvainis
un A. Beinarovičs;

"MSTB—6644* — kapteiņi O.

Plaudis un N. Šatunovs, komandas

viri I. Ziediņš, I.Bricis, G. Plaudis un

V. Griestinš;
— kapteiņi V. Ei-

duks un G. Voronovs, komandas viri

I. Vilnis un J. Kačkāns;
"MSTB—66S2" — kapteiņi K.

Čunka un M. Sproģis, komandas viri

J. Rūsiņš un U. Petersons;
"MSTB—66S3" — kapteiņi H.

Prombergs un A. Tamms, komandas

viri J. Zlmelis un A. Palkavnieks;
"MSTB—66SS* — kapteiņi P. In-

nuss un V. Greniņš, komandas vīri J.

Vāveris, L. Veiss,' H. Šūlmeistars un

J. Caune;

ūdenslīdēju darba izpildes kuģis
"Mūsa 9

—kapteinis Genādijs Isačen-

ko un mehāniķis Aivars Zaržeckis;

Mangaļsalas ostas velkonis "Mai-

na", kuru vadīja maiņās kapteiņi Z.

Upltis, U. Laudurgs un A. Dērma-

guļota Lai kaut daļēji aizpildītu jau-
nu "balto plankumu" mūsu jūrniecl-
bas un zvejniecības vēsturē, publicē-
jam īsu ziņojumu par zvejas kuģu
aizsardzības Ūniju.

nis, mehāniķi J. Rēders, O. Lācis un

V. Kļaviņš, bija sakaru kuģis.

Zvejnieku saimniecības "Auda"

flotesdarbībaskoordinēšanāpiedalī-
jās flotes galvenais kapteinis Kārlis

Kleins, jūras inspektors Laimonis

Abzalons, kapteinis un flagmanis
Ivars Mērnieks, sakaru dienestavadī-

tājs Aivars Pūriņš un peldošā doka

vadītājs Ivars Ross. Operatīvajā sa-

nāksmē svētību saimniecības darbī-

bai ekstremālajos apstākļos deva

saimniecībasvadītājs GunārsSaltais.

Nozvejnieku saimniecības "Uzva-

ra" flotilei pievienojās zvejas kuģis
"MSTB— 6621" kapteiņa M. Zariņa
vadībā; "MSTB—6666"'— kapteinis
L. Kajaks; "MSTB—6624"— kaptei-
nis P. Gasiņš; "MSTB—001"— kap-
teinis M. Krūmiņš; flotes pallgdie-
nesta kuģis "Zibens" kapteiņa V. Lī-

ča vadībā. Zvejnieku saimniecības

"Uzvara" flotiles darbībukoordinēja
kapteinis Pēteris Brokāns.

No 1991. gada 17. janvāra sardzē

stājās arī zvejnieku saimniecības

"Banga" divi kuģi un divas vienības

no zvejnieku saimniecības "1. Maijs".
īpaši jāatzīmē Latvijas Republi-

kas Upju kuģniecības velkoņi un vi-

ņu komanduvīri,kuri stājās Zaķusa-
las televīzijas sardzes dienestā jau
13. janvāra vakarā. Tie ir velkoņi
"Andrejs Upīts", "Imants Sudmalis"

un "Pēteris Stučka".

1991.gada 14. janvāra dienasvidū

zvejas kuģu flote ieņēma pozīcijas
Daugavas labajā krastā starp tiltiem.

Flagmaņkuģis "Lotos—2" un



Salacgrīvieši uz barikādēm Zaķusalā

"MSTB—66S2", kā art Upju flotes

velkoņi ieņēma pozīcijas Zaķusalas
televīzijas centra sardzei un tika pa-

kļauti Zaķusalas aizsardzības Štāba

rīkojumiem. Kuģu darbības koordi-

nācija Zaķusalas aizsardzībai tika

uzticēta Latvijas Jūrniecībassavienī-

bas Valdes priekšsēdētāja vietnie-

kam Ivaram Rosām.

Kuģu vadītāji saņēma operatīvo
darbībasplānu:

1) novērošana norādītajos sekto-

ros pret gaisa desantu;

2) novērošana un darbība sausze-

mes desanta gadījumā;
3) novērošanaDaugavas akvatori-

jā un darbība desantagadījumā;
4) flotes darbībaZaķusalas blokā-

desgadījumā.
Kuģu vienības, kuras bāzējās

Daugavas labajā krastā, tumsai iestā-

joties, aizšķērsoja Daugavas upi visā

platumā, kuģiem nostājoties uz en-

kuriem un novelkot tērauda troses

no viena krasta uz otru krastu. Šo

operāciju vadīja zvejnieku saimnie-

cības "Auda" flotes galvenais kaptei-
nis Kārlis Kleins un Latvijas Repub-
likas Zivsaimniecības ministrijas ku-

ģošanas drošības dienesta vadītājs
Bruno Zeiliņš.

Ņemot vērā, ka situācija varēja
mainīties jebkurā mirklī, no kuģu
komandām tika noorganizētas ze-

messargu vienības, kurām atkarībā

no situācijas bija jāstājas svarīgo ob-

jektu sardzē.

Visu zvejnieku vārdā,kuri piedalī-
jās svarīgo objektu sardzē, varu ziņot
Latvijas tautai un valdībai, ka Latvi-

jas Republikas zvejnieki savu pienā-
kumujebkura situācija veiks ar godu.

Ivars Ross,

Latvijas Jūrniecībassavienības

Valdespriekšsēdētāja vietnieks
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IESKATS LATVIJAS JŪRNIECĪBAS

SAVIENĪBAS VĒSTURĒ

Trešās atmodas laikā jūrnieki ne-

varēja palikt pavēni, tādēļ, lai palī-
dzētu jaunajai valdībai veikt mūsu

jūrniecības izveidošanu un atjauno-
šanu Latvijas Republikā, 1989. gada
3. novembrīRīgā sanāca jūrnieku un

zvejnieku kopa, lai apspriestu jautā-
jumupar Latvijas Jūrniecības savie-

nības dibināšanu. Savienības dibinā-

šanas sanāksmes 45 dalībnieki ap-
sprieda Latvijas Jūrniecības savienī-

basstatūtuprojektu un ievēlēja valdi

12 cilvēku sastāvā. Par Latvijas Jūr-

niecības savienības(LJS) priekšsēdē-
tāju ievēlēja tālbraucēju kapteini
Gunāru Šteinertu, bet par vietnie-

kiem — BrunoZeiliņu un Ivaru Ro-

su.

Lai aktivizētu darbu un iekļautu
jaunus biedrus Latvijas Jūrniecības

savienībā, 1989. gada 21. decembri

Rīgā tika sasaukta kopsapulce, kurā

piedalījās Latvijas jūrnieki, zvejnie-
ki» ostudarbiniekiun citu ar jūrniecī-
bu saistītu profesiju pārstāvji. Vien-

kopus sanāca 133 dalībnieki no Rī-

gas, Liepājas, Ventspils un citām pie-
jūrasvietām.

Kopsapulcē tika nolasīti vairāki

referāti: "Latvijas jūrniecība līdz

1940. gadam" (I. Ross, pirmās kate-

gorijas,mehāniķis), "Latvijas jūrnie-
cība 1941.—1945. g." (E. Blūmfelds,
vēstures zinātņu kandidāts), "Latvi-

jas Jūras kuģniecība 1945.—1989.

g." (tālbraucējs kapteinis I. Vikma-

nis), "Valsts zvejas floteLatvijā" (M.

Mitrejevs, pirmās kategorijas mehā-

niķis), "Kopsaimniecību zvejas flote

Latvija" (tālbraucējs kapteinis B.

Zeiliņš), "Jūras izglītības problēmas
Latvijā" (tālbraucējs stūrmanis J.

Leimanis), "Latvijas jūrniecības per-

spektīvas" (tālbraucējs kapteinis G.

Steinerts).

Kopsapulce apstiprināja Latvijas
Jūrniecības savienības statūtus, ie-

priekš ievēlēto valdes sastāvu, to pa-

pildinot ar 9 locekļiem.

Latvijas Jūrniecības savienības

valde darbojas pastāvīgi, uz tās sē-

dēm tiek aicināti visi US biedri, arī

citi interesenti.

Kādāno valdes sēdēm tika izska-

tīts jautājums par Otrā Latvijas jūr-
nieku kongresa sasaukšanu.

Pirmais Latvijas jūrnieku kon-

gress tika sasaukts 1926. gada 27. un

28. februārīRīgā. Tas notika Latvie-

šu biedrības namā.Kongresu sasau-

ca Rīgas Latviešu biedrības Krišjāņa
Valdemārajūrniecības un zvejniecī-

KUĢNIECĪBA
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bas nodaļa. Lai īstenotu ideju un ap-

spriestu jautājumu par Otrā Latvijas
jūrnieku kongresa sasaukšanu, valde

organizēja Latvijas jūrnieku konfe-

renci 1990.gada 30. jūnijā un 1. jūlijā
Salacgrīvā. Konferencē piedalījās
jūrnieki ganno Latvijas, ganno ārze-

mēm. Tika izskatīti jautājumi par

Latvijas jūrniecības attīstības per-

spektīvām, jūras izglītības problē-

mām, jūras transporta attīstības

problēmām Latvijā, neatkarīgu jūr-
nieku arodbiedrību, Otrā Latvijas

jūrnieku kongresa sasaukšanu, kā arī

citi jautājumi.
Latvijas Jūrniecības savienība

cieši sadarbojas ar Latvijas Republi-
kas Augstākās Padomes Jūras lietu

komisiju (tā tika apstiprināta Aug-
stākās Padomes sesijā 1990. gada 10.

maijā), ar Latvijas Jūras akadēmiju
(oficiāli nodibināta 1990. gada jūli-

jā, darbu uzsākusi uz Rīgas Tehnis-

kās universitātes bāzes), ar Latvijas
Satiksmes ministrijas Jūrniecības

departamentu (darbojas kopš 1990.

gada 7. jūlija) un citām ar jūrniecī-
bas problēmām saistītām organizā-

cijām.

Latvijas Jūrniecības savienība

pirmā uzsāka izstrādāt Latvijas Jūr-

niecības kodeksu, Augstākajai Pa-

domei iesniegts likumprojekts par

ostu un kuģniecības uzņēmumu sta-

tusu (atbilstošs lēmums pieņemts
1990. gada 2. oktobrī).

Latvijas Jūrniecības savienības

galvenais uzdevums un galamērķis ir

dot iespēju apgūt jūrniecības speci-
alitātes latviešu valodā, atgūt Latvi-

jas Republikas īpašumā visas tās os-

tas un kuģus, dot iespēju latviešiem

strādāt uz saviem, kā arī ārzemju ku-

ģiem. Šo uzdevumu veikšanai Latvi-

jas Jūrniecības savienība nodibināja
savu komercfirmu "Hanza".

Latvijas Jūrniecības savienībā jau
ir 400 dažādu tautību biedru, pār-
svarā latvieši. Saskaņā ar Latvijas
Jūrniecības savienības statūtiem par
tās biedru var kļūt jebkura persona,
ja tā atzīst Latvijas Jūrniecības sa-

vienības statūtus un ar savu darbību

veicina tās mērķu un uzdevumu īs-

tenošanu.

LaimonisPlīrums,

Latvijas Jūrniecībassavienības

atbildīgais sekretārs

KUR MŪSU KUĢI?

Pāris stundu Satiksmes ministrijas Jūrniecības

departamenta direktora Gunira Šteinerta kabinetā

1991. gada 13. jūnijā

Pāris stundu, pavadītu Lāčplēša
un Brīvības ielas krustojumā celtās

ēkas piektajā stāvā, Latvijas Jūrnie-

cības savienības priekšsēdētāja Sa-

tiksmes ministrijas Jūrniecības de-

partamenta direktora tālbraucēja
kapteiņa GunāraŠteinerta darbaka-

binetā, sniegs nelielu ieskatu mūsu

jūras lietās. Vērojumi, ļoti iespē-
jams, tomēr būs subjektīvi. Tādēļ la-

sītājiem nevajadzētu vilties, neatro-

dot rakstā vispusīgu statistiku par

Latvijas Republikas brlvfloti, jo šo-

brīd pašas flotes vēl nav. Kuģi ofici-
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āli pieder PSRS, tie peld zem sarka-

nā karoga.

Pagaidām par alternatīvu lielajam
konglomerātam — Latvijas Jūras

kuģniecībai — varam uzskatīt Latvi-

jas Jūrniecības savienības aizsākto

darbu neatkarīgas kuģniecības kom-

pānijas izveidē. Šobrīd tāda ir Jūr-

niecības Savienības firma "Hanza"—

pirmais lolojums, kur darbā uz ār-

zemju kuģiem, arī ar Jūrniecības de-

partamenta atbalstu, tiek iekārtoti

Latvijas jūrnieki. Tomēr galvenā
"Hanzas"darbība un veiksme saistīta

arkravas līnijas organizēšanu no Rī-

gas uz Angliju, Beļģiju un Holandi

un vārds šai starptautiskajai līnijai ir

gluži latvisks: "Māras līnija".

Protams, "Hanza", tāpat kā G.

Šteinerta vadītais departaments, ir

tikai ceļa sākumā, kur. vai ik dienas

jāveic riskantas virāžas un diplomā-
tiski reveransi, jo robežjautājums
Latvijas unPSRSsarunās nav nokār-

tots. Latvijas valsts karogs pasaules
kuģu karogu rādītājos kopš 1940.ga-
da nav atjaunots. Un bieži Gunārs

Šteinerts dodasuz dažādāmvaldības

iestādēm, uz Augstākās PadomesJū-

ras lietu komisiju, lai jūrniecības
darbi virzītos un sekmētos.

Kas šobrīd ir pats aktuālākais?

Šķiet, ka darbs flotes trīs pamatnoli-
kumu izstrādē. Kopā ar praktiķiem
top projekti nolikumiem par 1) Lat-

vijas ostām, 2) ostu kapteiņu dienes-

tu un 3) kuģu reģistru.
Pirmais no tiem paredz, ka repub-

likāniskās nozīmes ostu robežas iz-

strādā Latvijas Republikas Satik-

smes ministrija kopā ar vietējo paš-

pārvaldi. Rīga, Ventspils un Liepāja
(kurai drīzumā jābūt tirdzniecības

ostai) ir republikāniskās nozīmes os-

tas, pārējās uzskatāmas par vietējās
nozīmes ostām. Šādu sadalījumu pa-

redz darbagrupas, izstrādātā un ap-
stiprinātā (13.06.91.) "Latvijas ostu

pārvaldes reorganizācijas koncepci-
ja", kas tapa pēc Ministru Padomes

rīkojuma.
Ostu pārvaldes reorganizācijas

koncepcijā teikts, ka republikāniskās
nozīmes ostas vispārējo vadībuveic

Ostas padome, kas sastāv no vienāda

skaita vietējās pašvaldības un Ostas

administrācijas pārstāvjiem (iespē-

jams, astoņiemcilvēkiem).
Ostas padomi apstiprina vietējā

pašvaldība. Valsts pārvaldes funkci-

jasostā veic ostas administrācija os-

tas pārvaldnieka vadībā.

Ostas administrācijā ietilpst arī

ostas kapteinis, tehniskaisun finansu

direktors un citi vādītāji, kurus ieceļ
ostas pārvaldnieks, saskaņojot ar Os-

tas padomi.
Savukārt ostas kapteiņa un viņam

pakļauto dienestu(ostas uzraudzība,
locu dienests, kuģošanas vadības

dienests, ledlaužu dienests) darbību

noteiks Nolikums par Latvijas ostas

kapteiņa dienestu, tieši pakļautu
Jūrniecības departamentam.

Ostas teritorijā saimniecisko dar-

bību veic patstāvīgi uzņēmumi un

organizācijas — kravas kompleksi
un termināli, stividoru un ekspedito-
ru uzņēmumi, kuģu aģenti, ostas flo-

tes uzņēmumi, kuģu apgādes un ap-
kalpošanas iekārtu un ierīču remon-

ta firmas. Licences ar jūrniecību
saistītai, uzņēmējdarbībai ostā pie-

šķir tikai Latvijas Republikas Satik-

smes ministrija.
Prāvs skaits; lietpratēju (Bruno

Zeiliņš, LR Zivsaimniecības minis-

trijas [ZM] Jūrniecības daļas priekš-
nieks; Jānis Eglītis, Latvijas Jūras

akadēmijas [LJA] profesors, tehnis-

ko zinātņu doktors; Māris Dreima-

nis, LJA docents; Ingrīda Vīlipa,LR
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ZM Ekonomikas departamenta di-

rektora vietniece, un citi) izstrādā-

juši tarifu projektu Latvijas ostu no-

devām. Darba autori paredzējuši šā-

das obligātās ostu nodevas, ko ieka-

sē no visiem ostā ienākušajiem ku-

ģiem:
— tonnāžas nodeva,

—ostu nodevakuģiem, mazākiem

par 300BRT,
•—«bākunodeva,

—loču nodeva,
—tauvošanas nodeva,

—sanitārā nodeva.

lekasētās nodevas ir plānots sum-

mēt vienotā Latvijas ostu fondā, ko

izmantos:

— avārijas un glābšanas dienesta

uzturēšanai,
— ostas administrācijas, ari ostas

kapteiņa dienesta, taiskaitā ločudie-

nesta un kuģu satiksmes dienesta fi-

nansēšanai,

—hidrogrāfijas dienestauzturēša-

nai,

—kuģu ceļu garantētā dziļuma uz-

turēšanaiun ostuhidrotehniskobūv-

ju uzturēšanai,
— sanitārāun karantīnas dienesta

finansēšanai.

Pašlaik tiek plānots, ka kopējie iz-

devumivarētubūt apmēram 11,5 mil-

joni rubļu, tai skaitāari kapitāliegul-

dījumi kopējo hidrotehnisko būvju
rekonstrukcijai, kuģu satiksmes die-

nesta centrabūvei un ostas moluka-

pitālremontam.
Dibinoties Latvijas Jūrniecības

savienībai, ŠI sabiedriskā organizāci-
ja nolēma tūlīt sākt Latvijas Repub-
likas Jūras kodeksa izveidi. Itin drīz

tapa pirmvariants, vēlāk tas tika

daudzkārt pārstrādāts un papildi-

nāts. Tika panākts, ka kodeksa pro-

jektu 1991. gada sākumā varēja ie-

sniegt Augstākajā Padomē, kas to

nodeva valdībai izskatīšanai. Tā sa-

vukārt Jūras kodeksa izstrādāšanu

nodeva jaundibinātajai LRZivsaim-

niecības ministrijai. Nu varam tikai

minēt — kam kodeksa projekts iz-

dosies labāk?

Jūrniecības departaments, pēc
Šteinerta kunga domām, ir valsts ie-

stāde, kas risina jūras lietas un to

pārvaldes jautājumus valdības līme-

ni. Saimnieciskie darbi jākārto pa-
šiem uzņēmumiem, firmām, paju vai

akciju sabiedrībām. Jāpārtrauc jeb-
kāda administrēšana "no augšas", vi-

sur jāstrādā, ievērojot likumus, kuru

izpildi kontrolēs Satiksmes ministri-

ja.

Pagaidām, kamēr robežas sargā
svešas valsts karaspēks, vēl daudz

kas jāpiecieš. Tomēr jāizskolo un

praktiski jāapmāca jauna jūrnieku
paaudze, kura teiks — esmu latvie-

tis. Šobrīd flotē latviešu valodu ne-

lieto.

Neapšaubāmi, ir vēl daudzcitu lie-

tu, ko pārzina Jūrniecības departa-
ments, tomēr ne visu pāris stundās

var izzināt.

Jāvēl veiksme satiksmes kuģu līni-

ju organizēšanā, pašiem sava pasa-
žierumotorkuģa pirkšanā, kas varētu

pasaules jūrās un okeānos nest lielā

Krišjāņa Valdemāravārdu.

Varbūt tieši tas būs pirmais īstais

atjaunotās Latvijas Valsts kuģis, kas

ar savu balsi sveiks sarkanbaltsarka-

no karogu Rīgas pils torni?

Gints Šīmanis
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KAM PIEDER

LATVIJAS OSTAS UN KUĢI?

Uzšo jautājumu bija jāatbildeko-

nomiskajai analīzei, ko Jūrniecības

departamenta uzdevumāveicaStarp-
nozaru kvalifikācijas celšanasinstitū-

ta zinātnisko konsultāciju sektora

"Paātrinājums" speciālisti.
Pamatojoties uz statistikas da-

tiem, daļēji arī uz arhīvu materi-

āliem, šajā darbā tika apkopoti Lat-

vijas Jūras kuģniecības, tās sastāvā

ietilpstošo tirdzniecības ostu, Kuģu
remonta rūpnīcas, kā arī Ļeņingra-
das pakļautības pārvaldes "Baltmor-

putj" ekonomiskās attīstības rādītāji.
Noskaidroja maz zināmu faktu, ka

1940. gadā no 100Latvijā reģistrēta-
jiem jūras kuģiem, no kuriem63 bija
nacionalizēti, jaundibinātajā Latvijas
Jūraskuģniecībā ieskaitīja 34 kuģus.
Kurpalika pārējie nacionalizētieku-

ģi? Tasjānoskaidro vēsturniekiem.

Minētā pētniecības darba pamatā
tomēr bija nevis vēsturiskie aspekti,
bet gan uzdevums noskaidrot ražo-

šanas pamatlīdzekļu attīstības ten-

dences, kā arī šo uzņēmumu peļņas
un centralizācijas maksājumu attie-

cības. Uz šiem jautājumiem skaidru

atbildi dod ekonomisko datu apko-
pojums, kas parāda, ka maksājumi
no peļņas PSRS budžetā kopā ar

amortizācijas atskaitījumiem cen-

tram vairākkārt pārsniedz pamat-
fondu vērtības pieaugumu, turklāt

pamatfondu atjaunošanai PSRS Jū-

ras flotes ministrija pēdējos gados
iedalīja arvien mazāk un mazāk lī-

dzekļu, kas veicināja flotes noveco-

šanos un ostu pamatlīdzekļu nolie-

tošanos. Un tas viss bez jebkādiem
maksājumiem republikas budžetā,

izņemot 1989. gadā iemaksātos 11,5

miljonus rubļu.
Tā, piemēram, Latvijas Jūras kuģ-

niecības flotes un citu pamatfondu
vērtība 1990. gada beigās bija 1,152

miljoni rubļu, bet laika periodā no

1965. līdz 1990.gadam no summārās

peļņas 4,103 miljoni rubļu centrali-

zētajos maksājumos Maskavai pār-
skaitīja3,587 miljonus rubļu jeb lau-

vas tiesu. Pamatfonduvērtības pie-
augums šajā periodā bija 1 063 mil-

joni rubļu jeb 29,6% no centralizēto

maksājumu summas.

Līdzīga aina atklājās arī par os-

tām, un šī attiecība bija 42% —Rī-

gas tirdzniecības ostai un 59% —

Ventspils tirdzniecības ostai. Ja ņe-
mam vērā, ka šajos gados bija vislie-

lākais pamatfondu vērtības pieau-

gums, tadacīm redzamair tā ekono-

miskās laupīšanas politika, kas bija
un vel līdz šim ir raksturīga PSRS

centrālās varas sistēmai.

Minētajā pētniecības darbā ap-

skatīti ekonomiskie dati arī par Lie-

pājas tirdzniecības ostu, Jūras Flotes

ministrijas Kuģu remonta rūpnīcu
un pārvaldi "Baltmorputj". Arī šajos
uzņēmumos centralizētiemaksājumi
ievērojami pārsniedza pamatfondu
vērtības pieaugumu.

lespējams, ka līdzīgi skaitļi iratro-

dami arī mūsu republikā izdotajos
PSRS Zivsaimniecības ministrijas

uzņēmumuekonomiskajos rādītājos.
Skaitļu valoda dod vislabāko ar-

gumentāciju šodienas ekonomisko

un politisko jautājumu risinājumā.
Gunārs Šteinerts,

Jūrniecības departamenta direktors
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ZEM LATVIJAS REPUBLIKAS

KAROGA

Kopā ar Latvijas Jūrniecības ko-

deksu Nolikums par Latvijas Kuģu

Reģistru (LKR) ir viens no svarīgā-
kajiem normatīvajiem aktiem, kas

veicinās Latvijas jūrniecības attīstī-

bu. LKRātrākas izveidošanas nepie-
ciešamības politiskais aspekts ir Lat-

vijas Republikas suverenitātes aplie-
cināšana ar Latvijas karoga tiesībām

uz jūras.
Darbs ar Latvijas Kuģu Reģistra

nolikumu Jūrniecības departamentā
tika uzsākts jau ar pirmajām tā pa-
stāvēšanas dienām, t.i., 1990. gada

jūlijā. Tika vākti un apzināti 20. un

30. gadu Latvijas brīvvalsts likumdo-

šanas akti jūrniecības jomā. Izstrādā-

jot LKR Nolikumu, tika izmantoti

materiāli par Norvēģijas, Zviedrijas,
Dānijas, Panamas, Polijas un citu

valstu Kuģu Reģistriem. Tika uztu-

rēti pastāvīgi kontakti ar mūsu igau-

ņu kolēģiem, kuri ir ļoti atsaucīgi un

pastāvīgi iepazīstina mūs ar savām

iecerēm un jaunākajām iestrādnēm.

Latvijas Nolikums pamatos bal-

stās uz Apvienoto Nāciju Organizā-

cijas 1986. gada konvencijas "Par ku-

ģu reģistrācijas noteikumiem" prin-

cipiem. Nolikuma projekts ir ticis

vairākkārt pārstrādāts sakarā ar jau-
nas informācijas saņemšanu. Mūsu

uzdevumsbija topošajā LKRnoliku-

mā iestrādāt īpašuma formu daudz-

veidības principu, kura mums paš-
laik jūrniecībā būtībā vēl nav.

Pašreiz Padomju Savienība kuģus

reģistrē ostās, galvenokārt lai dotu

tiem tiesības braukt zemPSRS karo-

ga, ar to Reģistra funkcijas faktiski

arī beidzas. Otrreiz attiecīgās ostas

kuģu reģistrācijas grāmatu atver, lai

izsvītrotu no tās kuģi, kurš savu laiku

jau nokalpojis, vai arī jakuģis maina

pieraksta ostu.

Nākotnē līdz ar dažādu īpašuma
formu attīstību Latvijas Kuģu Re-

ģistrs būtiski mainīs savu nozīmi un

funkcijas. Lai sekmētu dažāduuzņē-
mēju iespējas iegādāties kuģus, vaja-
dzēs iedarbināt kuģu hipotēkas (ie-

ķīlāšanas) mehānismu. leviešot ku-

ģu hipotēku, paātrināsies jaunu ku-

ģupirkšana, neatkarīgās Latvijas flo-

tes skaitliskā sastāva un kopējās ton-

nāžas palielināšana.
Nākotnē Latvijas Kuģu Reģis-

tramir jābūt par vidutāju kuģu īpaš-
nieku un kreditoru attiecībās, kā arī

jāgarantē šo attiecību stabilitāte un

likumība. Tieši tāpēc jābūtvienotam

Latvijas Kuģu Reģistram un nav pie-

ļaujama reģistrācija ostu vai atseviš-

ķu resoru kuģu reģistrācijas grāma-
tās, kā tas bija līdz šim.

Latvijas Kuģu Reģistram jā-
nodrošina valsts administratīvās,

tehniskās, ekonomiskās un sociālās

politikas realizācija attiecībā uz ku-

ģiem, kas brauks zem Latvijas Re-

publikas valsts karoga. Tasirobligāts

nosacījums reālai neatkarīgas jūrnie-
cības attīstībai Latvijā Latvijas Re-

publikas interesēs.

Tas ir paredzēts Nolikuma pun-
ktos — pirmkārt vienota Latvijas
Kuģu Reģistra veidošana. Turklāt

Latvijas Kuģu Reģistrā tiks reģistrē-
ti kuģi, kas uz īpašuma tiesību pama-
ta pieder: Latvijas Republikā reģis-

trētajām juridiskām personām, Lat-

vijas iedzīvotājiem, kā arī ārvalstu
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kuģu īpašniekiem ar nosacījumu, ka

viņiem Latvijā ir pārstāvis, kurš piln-
varots pieņemt pretenzijas un prasī-
bas kuģa īpašnieka vārdā — tātad ir

kontrolējams. Tāpat nacionālās un

valsts intereses aizsargā prasības at-

tiecībā uz kuģa vārdu, kuģa kapteini
un administratīvo personālu.

Latvijas Republikas Ministru Pa-

dome 1991. gada 13. septembra lē-

mumā Nr. 238 apstiprināja Noliku-

mu parLatvijas Kuģu Reģistru, kurā

kā struktūrvienības ir iekļautas Lat-

vijas Jahtu Reģistrs un Mazo Kuģu

Inspekcija. Karoga apliecība Nr. 1

izsniegta kuģim "Rēzekne".

MihailsMihejevs,
Satiksmes ministrijas Jūrniecības

departamenta direktora vietnieks

NODEVAS UN MAKSAS OSTĀS

EKONOMISTA ANALĪZE

Lai analizētu nodevu un maksu

likmes un tarifus kā Latvijas, tā ari

ārzemju ostās, par piemēru tika iz-

vēlēti 3 sauskravas pārvadāšanas ku-

ģu tipi (refrižeratorkuģis 'Kursk",
to—to tipa kuģis, "Inzhener Mats-

chulskij" un universālā tipa kuģis

"Ynij partizan"), kā ari viens 'Moris

Bishop" tipa tankkuģis.
Visi kuģu nodevu un maksu aprē-

ķini veikti pēc 1990. gada likmēm un

tarifiem. Lai varētu salīdzināt sum-

mas, ārzemju valūta tika izteikta

rubļos pēcoficiālā PSRS Valsts ban-

kas kursa, kāds bija spēkā līdz 1990.

gada 1. novembrim. Lai veiktu aprē-
ķinus par Latvijas ostām, izmantoti

tarifi, kas paredzēti to valstu kuģiem,
uz kuriem attiecināti vislielākās lab-

vēlības režīmi. Tos veica pēc likmēm

un tarifiem, kas paredzēti neregulā-
ru ārzemju braucienu kuģiem, jo lī-

nijkuģiem visās ostās ir dažādas no-

devuun maksu atlaides.

Gandrīzvisās valstīs ir spēkā ostu

paražas, kas, kuģim daudzkārt ap-

meklējot ostuvienā kalendāra vai fi-

nansu gadā, paredz atlaides. Tā, pie-
mēram, Somijas ostās bāku nodevas

tiek iekasētas 20 reižu kalendāra ga-

dā, Li, 2 reizes par katru ostas ap-

meklējumu (ieejot ostā un izejot no

tās). Zviedrijas ostās šis bāku node-

vas iekasē 12 reizes kalendāra gadā,
vienu reizi par katru ostas apmek-

lējumu, bet Lielbritānijas ostās —

7 reizes kalendāra gadā.
Tonnāžas nodeva Somijas ostās

tiek iekasēta tikai vienreiz kalendāra

gadā. Dānijas ostās iekasē ledlauža

nodevu, apmeklējot ostu no 15. de-

cembra līdz 31. martam.

Gandrīz visās valstis, izņemot
PSRS, nodevutarifi izstrādāti uz vie-

nu bruto vai neto reģistra tonnu.Ti-

kai Skandināvijas valstis velkoņu
maksu pietauvojoties aprēķina, no-

sakot kuģa garumaun platuma reizi-
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nājumu (Lxß), bet Vācijā rekomen-

dē jpāriet uz tonnāžas tilpumu GT

(nr), — šo lielumu aprēķina, reizi-

not reģistra tonnu ar 2,83, tātad

GT=GRTx2,B3 (m
3
). PSRS ostās

nodevu tarifi izstrādāti uz 1 m kuģa
nosacītā tilpuma, kas aprēķināts, rei-

zinot garumu, platumu un bortu

augstumu (LxßxH).
Lai būtu iespējams salīdzināt

visu nodevu un maksu lielumu da-

žādu valstu ostās, tokopējā summa

tika noteikta uz vienu neto reģistra
tonnu.

Tonnāžas (ostas) nodeva

Tā ir obligāta visiem ārzemju
braucienu tirdzniecības kuģiem visu

valstu ostās. Latvijas ostās to īpat-
svars nonodevumaksaskopsummā ir

ap 25% sauskravas pārvadāšanas ku-

ģiem un 30% tankkuģiem. Izskatīto

ārvalstu ostās SIS nodevas lielums kā

pēc absolūtāssummas, tā ari pēc īpat-
svara ir ļoti svārstīgs. Daudzās valstis

tonnāžas (ostas) nodeva netiek ieka-

sēta no zvejas un piekrastes braucie-

nu kuģiem (ari Latvijas ostās), vai art

to likmes ir ļoti zemas. Dažās valstis,
vienā kalendāra gadā ostu apmeklē-
jotdaudzkārt, tonnāžas(ostas) node-

vai ir atlaides. Šādu praksi varētu ie-

viestari Latvijasostās, jotajās tonnā-

žas nodeva tiek uzlikta atsevišķi gan

par ieiešanuostā, ganpar iziešanu no

tās, tādēļ ari veido ievērojami lielāku

summu nekā visu pārējo izskatīto

valstuostās (izņemot Roterdamu).

Velkoņu maksa

Pēc absolūtās summas, kā ari pēc
īpatsvara velkoņu maksa gandrīz vi-

sās ostās ir vislielākā no pārējām no-

devām un maksām. Kaut gan so

maksu nevar skaitīt par obligātu, to-

mēr ostu paražas parasti nosaka vi-

dēja lieluma kuģiem izmantot divus

velkoņus tauvošanas darbos. Lai ku-

ģu maksas ostās varētu pareizi salī-

dzināt, aprēķina pieņemts, ka tiek iz-

mantoti divi velkoņi pietauvojoties
un divi attauvojoties visiem kuģiem
visās ostās. Tā kā par "Moris Bishop"
tipa tankkuģi bija pieejami Latvijas
Jūras kuģniecības rēķini par izdevu-

miem ostās (disbursements account),
analīzei tika izmantoti arī faktiskie

dati.

Velkoņu maksa gan dažādāsostās

stipri atšķiras, salīdzinot faktiskos

datus ar aprēķinu,bet tejāņem vērā,
ka: 1) faktiski kuģa kapteinis, saska-

ņojot ar ostas kapteini atkarībā no

laika apstākļiem var izmantot ļoti
dažāduvelkoņu skaitu; 2) atsevišķu
valstu ostās, ja kuģa apmeklējumi ir

bieži, tiek dotas atlaides. Tā, piemē-

ram, Beļģijā atlaideno velkoņu mak-

sas—12%, Holandē:Roterdamā—

Amsterdamā— Vāci-

jā, Hamburgā, — 10%. Vēl jāpiezī-

mē, ka visu izskatīto valstu ostās vel-

koņu maksa atkarīga galvenokārt no

kuģa izmēriem vai tonnāžas, bet

PSRS, kā arī Latvijas ostās, kur pa-
gaidām izmanto PSRS Jūras flotes

ministrijas noteiktos tarifus, maksa

atkarīga tikai no ostas un tiek aprē-
ķināta uz lm nosacītākuģa tilpuma
(LxßxH).
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Aģenta maksa

Trešo vietu ar retiem izņēmu-
miem pēc nodevu un maksu lieluma

ieņem aģenta maksa. Aģents organi-
zē kuģa apkalpošanu, dokumentu

noformēšanu, izdevumu apmaksu
ostas, par ko saņem atbilstošu atal-

gojumu.

Latvijas un PSRS ostās aģenta
maksas tarifi tankkuģiem ir apmēram
2 reizes zemāki nekā sauskravas ku-

ģiem, pārējo valstu ostās tik lielas

starpības nav vai vispār nav. Gandrīz

katrā no izskatītajām valstīm irostas,

kuras, ja kuģa apmeklējumi ir bieži,
dod atlaides. Tā, piemēram,
LielbritānijāLondonasun Hambera

ostās aģenta maksas pazeminātas par
25%,Beļģijā—par 35%,Holandē—

par 40%, Norvēģijā — par 10%,

Zviedrijā—par 10%, Vācijā—saus-
kravas kuģiem par 30%, tankkuģiem

par50%.

Loču nodeva

Locu nodeva ir obligāta visās ana-

lizētajās ostās, un ŠI nodeva parasti
jāmaksā ari tad, ja kuģis ieietvai iziet

no ostas bezloca (tikai parpazeminā-
tiem tarifiem). No visām minētajām
ostāmvislielākās ločunodevas ir Ro-

terdamā un Hamburgā. Jāņem vērā,

ka loču apmaksa atkarīga ne tikai no

kuģa tonnāžas un izmēriem, bet ari

no attāluma, ko kuģis noiet ar loci.

Tātad ļoti grūti noteikt, kurā ostā ŠI

nodevair lielākavai mazāka, tāpat tā

ari stipri svārstās pēc sava īpatsvara
pārējo nodevuun maksu kopsummā.

Tauvošanas nodeva

Tā ir viena no mazākajām, bet ob-

ligāta visās ostās. Tās lielumsdažādu

valstu ostās daudz neatšķiras un vei-

do 3—7% no kopsummas. Pārējās
nodevas un maksas gandrīz vienmēr

tiek ieviestas pēc ostu paražām.

Bāku nodeva

ŠI nodevano apskatītajām valstīm

tiek praktizēta tikai Somijas, Zvied-

rijas, Lielbritānijas un PSRS ostās,
turklāt tās lielums un pielietošanas
kārtība ir ļoti dažāda.

Somijas ostās bāku nodevās tiek

iekļautas ari kanāla un ledus node-

vas un tās tiek iekasētas 20 reižu ga-

dāun veido no 50% līdz 70% no no-

devu kopsummas. Zviedrijā bāku

nodevas tiek iekasētas 12 reižu gadā,

Lielbritānijā — 7 reizes gadā, bet

Latvijas un PSRS ostās katru reizi,
kadkuģis ostu apmeklē. Tai pašā lai-

kā PSRS ostās bāku nodevas netiek

ņemtas no savas valsts kuģiem.

Kanāla nodeva

Tāatsevišķi tiek tarifēta tikai Lat-

vijas un PSRS ostās; Rīgas ostā —

16—17%, Ventspils 6—7% no visu

nodevu un maksu kopsummas. To

izmato kanāla padziļināšanai un ga-

rantēta dziļuma uzturēšanai.
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Piestātnes nodeva

ŠI nodevano apskatītajām valstīm

pagaidām ieviesta tikai Beļģijā un

PSRS,aridažāsAnglijas ostās unvei-

do nelielu summu — apmēram 2—

3% no kopsummas. Hamburgas osta

likusi priekšā ieviest piestātnes no-

devuno 1990.gada, bet tāvēl nav ob-

ligāta.

Ledus nodeva

ŠI nodeva no izskatītajām valstīm

atsevišķi ir tikai Dānijas ostās no 15.

decembra līdz 30. martam.

Pārējās maksas sastāda nelielas

summas par kuģa apkalpošanu, vis-

lielākā no tāmir sanitārānodeva, kas

Visi aprēķini izdarīti attiecībā uz

kuģa apkalpošanu normētajā darba-

laikā un parastos apstākļos, Li, nav

aprēķinātas maksas parvirsstundām,

svētku dienām, papildu velkoņu un

citu ostas tehnisko līdzekļu izmanto-

šanu.Praktiski vienaun tā paša kuģa

kopējā nodevu un maksu summa par
vienas un tās pašas ostas apmeklēju-
mu ir mainīga.

Kopējā nodevuun maksu summa,

kā ari uz vienu neto reģistra tonnu

mainās ne tikai ostām, bet ari ku-

ģiem. Tā, piemēram, Rīgas jūras tir-

dzniecības ostā kuģa nodevas un

maksas uz vienuneto reģistra tonnu

"Kursk" tipa kuģim ir 5,12 rbļ., "Ynij
partizan" tipa — 3,93 rbļ., "Inzhener

Matschulskij" tipa —9,47 rbļ., "Moris

Bishop" tipa —3,07 rbļ.
Te jāņem vērā, ka "Inzhener Mats-

chulskij" ir ro=ro tipa kuģis, kam ir

ļoti maza neto reģistra tonnāžasalī-

dzinājumā ar lineārajiem kuģa izmē-

riem, un,tā kā Rīgas un Ventspils jū-
ras tirdzniecības ostās nodevas tiek

ņemtas par 1 m kuģa nosacītā tilpu-

ma, bet pārējās valstis no reģistra
tonnāžas, tad starpība maksu summā

atsevišķi tarifēta Somijas un PSRS

ostās. Kuģiem ostās jāmaksā par te-

lefonu, pastu, autotransportu, mui-

tas ierēdņiem, ugunsdzēsējiem, glāb-
šanas līdzekļu remontuv.c. pakalpo-
jumiem.

ir ļotiliela, piemēram, Kopenhāgenā
maksu kopsumma ir tikai 32% salī-

dzinājumā ar Rīgu. Parasti ro=ro ti-

pa kuģi strādā uz regulārajām līni-

jām un izmanto līnijkuģiem noteik-

tās atlaides. Rīgas ostā PSRS ro=ro

tipa kuģiem ir noteiktas atlaides

45% apmērā no tonnāžas, kanāla,

pietauvošanas/attauvošanas node-

vām un velkoņu maksām. levērojot
šis atlaides, kopējā maksa par Rīgas
ostu "InzhenerMatschulskij" tipa ku-

ģiem ir 9437 rbļ., t.i., salīdzinājumā
ar aprēķinu ārzemju kuģiem 15 101

rbļ. vai 62%.

No aprēķiniem var secināt, ka

sauskravas kuģiem (izņemot "Ynij
partizan") viena no dārgākajām os-

tām ir Rīga, bet vislētākā — Kopen-
hāgena. Lai gan ir lielas bāku node-

vas, lētākas par Rīgu ir pat Somijas
un Zviedrijas ostas, arī Ventspils ap-
mēram par 30%. "Ynij partizan" tipa

kuģiem (vismazākajiem no analizē-

tajiem) nodevuun maksu attiecība ir

savādāka. Nedaudzdārgākas par Rī-

gu ir Roterdamas (109%) un Ham-

burgas (103%) ostas, kas galvenokārt
saistīts ar lielu loču nodevu, un stipri
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dārgāka irHelsinki, kurābez lielajām
bāku nodevām (55,7% no kopsum-

mas) dārgi jāmaksā par velkoņiem
(19% no kopsummas). Visas pārējās
ostas ir lētākas par Rīgu. Lai būtu

priekšstats par nodevām un maksām

zvejas kuģiem, *Ymjpartizan* tipaku-

ģim tika aprēķinātas nodevas un

maksasRīgas zvejas ostā,kuras veido

29% no nodevu un maksu summas

Rīgas tirdzniecības ostā. Zvejas ostā

no kuģiem netiek ņemtas tonnāžas,

bāku, kanālanodevas unaģentu mak-

sa (aģenta pienākumus veic pati zve-

jas osta). Vislielākā zvejas ostā ir vel-

koņumaksa—apmēram tādapati kā

tirdzniecības ostās.

"Moris Bishop* tipa tankkuģa no-

devu un maksu analīze izdarīta par

vairākām ostām nekā sauskravas ku-

ģiem, jo te bija iespējams izmantot

Latvijas Jūras kuģniecības faktiskos

datus pēc kuģu izdevumu rēķiniem
ostās. Tā kā tankkuģi galvenokārt
apmeklē Ventspils ostu, tad mērķ-
tiecīgāk salīdzināt ārzemju ostas ar

Ventspili. Salīdzinājuma rezultāti

rāda, ka lētākas par Ventspili ir Dā-

nijas un Zviedrijas ostas, kā arī

Hamburga. Pārējās ir dārgākas ap-
mēram par 15—20%, bet Somijas
ostu nodevu un maksu summas ir

vairāk nekā divas reizes lielākas, un

no tām bāku nodevas veido apmē-
ram 65%. Tātadpirmie 10reisi katrā

kalendāra gadā Somijas ostās ir 2

reizes dārgāki par Ventspili, bet

pārējie reisi par 35% lētāki.

Secinājumi un priekšlikumi

Ņemot vērā visu teikto, var seci-

nāt,ka Rīgas un Ventspils jūras tirdz-

niecības ostunodevas un maksas, kas

tiek iekasētas no tirdzniecības ku-

ģiem,nav vienādas, galvenokārt Rīgā
ir lielākas tonnāžas un kanāla node-

vas, nedaudz arī velkoņu maksa, to-

mērtās tik krasi neatšķiras no pārējo
analizētoostu nodevāmun maksām,
lai būtu nepieciešams nekavējoties
pārskatīt. Jāņem arī vērā, ka nodevu

un maksu tarifi citu valstu ostās ar

katru gadu palielinās. Pēc Latvijas
Jūras kuģniecības statistiskajiem da-

tiem, to pieaugums gadā dažādās os-

tās ir no 10% līdz 20%, vidēji 15%.

Pastāvīgi palielinās ostu flotes un ci-

tu tehniskolīdzekļu vērtība (tātadarī

amortizācijas atskaitījumi),darbaal-

gas, degvielas un dažādu materiālu

cenas, tādēļ vajadzētu:

— organizēt darba grupu, kas va-

rētu izpētīt tarifa lielumu un aprēķi-
nāšanas metodi par katru nodevas

veidu;
— sakarā ar rubļa nestabilokursu

noteikt nodevas un maksas nevis

konkrētā valūtā, bet tarifa vienībās,

kas izteiktas ASV dolāros. Tā tas pa-

gaidām ir Polijā, kur viena tarifa vie-

nība pielīdzināta 0,30 USD. Maino-

ties valūtas kursam, var mainīt tarifa

vienības vērtības ASV dolāros;
— izstrādāt elastīgāku par pašrei-

zējo nodevu atvieglojumu sistēmu

tirdzniecības kuģiem (kā tas ir dau-

dzāsvalstīs), ne tikai līnijkuģiem, bet

arī neregulāru braucienu kuģiem,
tiem bieži apmeklējot Latvijas ostas;

— saskaņot ar Zivsaimniecības

ministriju zvejas kuģu nodevu un

maksu tarifu izmaiņu nepieciešamī-
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bu un izlemt jautājumu par vienotu

tarifu izstrādi Latvijas ostām;
— Rīgas jūras tirdzniecības ostā

un PSRS aizsalstošajās tirdzniecības

ostās ziemas periodā ledus nodevu

iekasē no kravas īpašnieka par kra-

vas iekraušanu (izkraušanu), bet

pārējās valstis, kurās ŠI nodeva ir ie-

viesta, no kuģiem. Izstrādājot jaunus
tarifus, būtu mērķtiecīgi pārskatīt šo

jautājumu.

MargaPētersone,
Jūrniecībasdepartamenta

ekonomiste

KOMENTĀRS

PAR OSTU NODEVU UN MAKSU ANALĪZI

Šeit publicētā ekonomiskā analīze

par nodevāmun maksām ostās ir sa-

mērā fragmentāra un tāpēc pilnībā

neatspoguļo visus ŠI jautājuma as-

pektus.

Tajā pašā laikā tā dos zināmu

priekšstatu paršodienassituāciju da-

žās ārzemju ostās un mūsu lielajās os-

tās un sniedz pirmo ievirzi uzdevu-

mam parvienotu ostu tarifu izstrādā-

šanu Latvijas ostām, ko Latvijas Re-

publikas Ministru Padome 1990. ga-

da decembrī uzdevusi veikt Satik-

smes ministrijai kopā ar Zivsaimnie-

cības ministriju.
Šo uzdevumu patlaban veic darba

grupa Latvijas Jūras akadēmijas Ku-

ģu vadīšanas institūta direktora eko-

nomisko zinātņu kandidāta Jāņa Eg-
llšavadībā. Šajādarbāvēl daudzneat-

risinātu jautājumu, bet jau tagad va-

ram minēt galvenos principus, ko va-

jadzētu ievērot.

1. Kuģiem, kas reģistrēti Latvijas
Kuģu Reģistrā, jāparedz šo tarifupa-

zemināts līmenis, mazajiem zvejas
kuģiem un citai vietējai flotei varētu

būtapvienota ostas nodeva, ievērojot
vislielāko atvieglojumu.

2. Uz draudzīgo kaimiņvalstu ka-

roga kuģiem varētu attiecināt naci-

onālo režīmu.

3. Centralizēti būtu jānosaka tikai

tarifu maksimālais līmenis. Ostu val-

des, kurās plānots iesaistīt pilsētas
pašvaldību, varētu pēc sava ieskata

noteiktsavus tarifus, kas nepārsniedz
limitu.

4. Jācenšas noteikt tāduostu tarifu

līmeni,kas, no vienaspuses, būtu pie-
tiekami zems, lai stimulētu aktīvu

starptautisko kuģošanu ostā, bet, no

otras puses, lai uz šo maksājumu pa-
mata būtu iespējama ostu tālāka at-

tīstība un nepieciešamo jūrniecības
dienestuuzturēšana.

GunārsŠteinerts,
Jūrniecībasdepartamenta direktors
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MONZUNDA DZELMĒ

Baltijas jūra daudzogadsimtu lai-

kā, kopš to izmanto jūrasbraucēji,
kļuvusi pararēnu,kur risinājušies ne-

skaitāmi nelaimesgadījumi un traģē-

dijas. Tās dzelme slēpj nogrimušus

kuģus, no kuriem dažos vēl līdz šai

dienaiglabājas unikālas relikvijas un

dokumenti, kas vēsturei varētu darīt

zināmu ne vienu vien varoņa vārdu

un likteni. Un katrs gads mazina ie-

spējas izglābt šis vērtības.

Tādēļ ari 1989.gada decembriĻe-
ņingradā tika izveidota sabiedriska

organizācija "ilaMsrrb EajrrHKH"

("Baltijas atmiņa"), kuras galvenais
uzdevums ir atdot vēsturei visu to,

ko vēl var paglābt no ūdens un laika

zobagraujošās darbības. Tie ir doku-

menti, kuri var palīdzēt restaurēt no-

tikumu gaitu Baltijas jūrā, kā ari da-

rīt pasaulei zināmus bez pēdām pa-
zudušo jūrnieku vārdus, bet varbūt

patatdot vērtības, kuras no mūsu ze-

mes tika izvestas pa jūru pagājušā
kara gados. Šo sabiedrisko organizā-

ciju vada Ļeņingradas jūras kara bā-

zes bijušais komandieris admirālis

Vladimirs Samoilovs. Par goda
priekšsēdētāju ievēlēts krievu flotes

slaveno admirāļu Jepančinu dzimtas

pēcnācējs Lihtenšteinas pilsonis ba-

rons Falcs-Feins-Jepančins.
Savā pirmajā meklējumu braucie-

nābiedrības "Baltijas atmiņa" ekspe-

dīcija devās no Liepājas 1990. gada
14. jūnijā, divas nedēļas pavadot Hl-

jumā, Šāmsalas un Muhusalas rajo-
nā. Ekspedīciju vadīja biedrības

priekšsēdētāja vietnieks 1. ranga

kapteinis KonstantinsŠopotovs. Ek-

spedīcijas sastāvā bija septiņi ļeņin-
gradieši — K. Šopotovs, V. Poļa-
kovs, K. Šurupovs, J. Ikaņins, V. Ko-

novalovs, F. Tarasovs, M. Mihailova

un divi rīdzinieki: J. Šendeļevs un šo

rinduautors.

Ekspedīcijas darba plānā bija pa-
redzēts izpētītvirkni objektu: laineri

"Wilhelm Gustlofl*, zemūdeni *M—

94*, eskadras mlnukuģi "Statnij*, ml-

Ekspedīcijas kuģis atstāj Liepāju
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Tvaikonis "Wilhelm Gustloff", nogremdēts 1945. gada 30. janvārī

nulicēju "Surop*. Bija paredzēti arī

daži rezerves pasākumi. Visi minētie

kuģi bija jūras kauju upuri.
Pastāv versija, ka Dzintara istaba

varētu atrasties uz lainera "Wilhelm

Gustlofl*, kuru 1945. gada 30. janvārī

nogremdēja zemūdene "C—13" (to
komandēja 3. ranga kapteinis A Mā-

rinesko, vēlāk Padomju Savienības

Varonis). Šādu varbūtību izteica ba-

rons Falcs-Feins-Jepančins: 1990.

gada marta sākumā viņš viesojās Ļe-
ņingradā kopā ar lainera "Wilhelm

Gustloff" bijušo kapteiņa palīgu Vā-

cijas pilsoni H. Šēnu, šobrīd rakst-

nieku un vēsturnieku, kurš savācis

bagātīgu arhīvu ar milzumu doku-

mentu par laineri un ir gatavs mums

palīdzēt.
Diemžēl obligātā jautājumu sa-

skaņošana ar visām ieinteresētajām

pusēm ļoti ieilga. Nogrimušā lainera

izpēti nācās atlikt, un par ekspedīci-

jas galveno mērķi kļuva zemūdene

*M—94\

Baltijas Jūras kara flotes pavēl-
niecība nodeva mūsu rīcībā hidrolo-

ģiskās izpētes kuģi "TC—2l4" (kap-
teinis J. Vorobjovs) un jūrasūdenslī-

dēju kuteri "BM—l43* (komandieris
N. Avdejuks). Izpētes darbos aktīvi

piedalījās Jūras kara flotes matroži,

staršinas un virsnieki.

Darbu atklātā jūrā būtiski ietek-

mēja laika apstākļi. Pirmajā dienā

vētras dēļ nācās atstāt "M—94
n

mek-

lēšanas rajonu un pievērst uzmanību

eskadras mīnukuģim "Statnij". Tas

būvēts 1939. gadā. Ūdensizspaids —

2529BRT. Izmēri — 112,5 x 10,2x 5

m. Gājis bojā vācu aviācijas uzlido

juma laikā, apkalpojot zemūdenes

Rīgas līča un Monzunda aizstāvēša-

nas operācijās 1941. gadā.
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Mlnukuģa "Statnij" (58°55'5 z. pl.,
23°15'2a. gar.) zemūdensizpēte rādi-

ja, ka daļa tā pilnīgi saārdītā korpusa
ar diviem klāja fragmentiem guļ 6 m

dziļumā. Fragmentu augšmala slejas
līdz3 m dziļumam, radotšķērsli kuģu
ceļā starp Hījumā salu un kontinen-

tu. Izdevās izcelt no ūdenseskadras

mlnukuģa enkuru un divus aiz kuģa
vraka aizķērušos enkurus. Viens no

izceltajiemenkuriem (25 kg) bija ļoti
labi saglabājies, uz tā bija kvalitātes

zīme. Izcēlām arī vairākas relikvijas.
Mlnukuģa bojāgājušo jūrnieku pie-
miņai pēc tradīcijas jūrā ielaidāmvai-

nagu...
Gaidot labvēlīgu meteoroloģisko

prognozi, paguvām apskatīt līnijku-
ģa "Slava9

bojāejas vietu, pēc tam at-

griezāmies pie galvenā objekta.
Kamēr "TC—2l49 ekipāža uz

dienvidiemno Ķepu pussalas meklē-

ja "M—94", kura, vācu zemūdenes

"U—l4o" torpedēta, gājusi bojā 1941.

Kompasa pamatne

gada 31. jūlijā, kuteris "8M—143"

stāvēja Tagalah ta līcī. Viruostas kap-
teinis Kollass Sulevs pastāstīja, ka

1918. gadā netālu no šī līča, uzskrie-

Atkal dienasgaismāmehāniskā laga, kompass, kompasa pamatne,bronzas lukturis,
galvaniskābaterija koka kastītē, kompasašarnīrveida turētājs
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"Koidulas" vraks

notuz mīnas,gājis bojā angļu karaku-

ģis, turklāt viņš precīzi parādīja karte

punktu, kur zvejnieku traļi ķeras aiz

objekta, kas nav uzrādīts navigācijas
kartēs. Nolēmām pārbaudīt arī šo

vietu.Kuģi atradām uzreiz. Pavecais

igauņu jūrnieks bija kļūdījies tikai

par 500 metriem. Kuģis nogrimis

punktā, ko raksturo 58 354 z. pl. un

21°45'8 a. gar.,33 metrudziļumā, guļ
uz ķīļa. Kreisais borts paceļas virs jū-
ras dibena6 metrus, objekta garums

ir 50m,platums 10—12m.Aptuvenā
tonnāža—2500BRT. Priekšgals līdz

mastampilnīgi saārdīts. Divi dūmeņi
un masti salauzti. Viena trīsspārnu
dzenskrūve 3,5 m diametrā. Stūres

māja3 x 6m iebrukuši zem klāja.
Izpētes darbus apgrūtināja dzi-

ļums. Akvalangists šādā dziļumā ne-

varēja strādāt ilgāk par 8 minūtēm,
bet ūdenslīdējam pēc stundas darba

zemūdens jāpaceļas virs ūdens pakā-
peniski, pusstundas laikā, pēc tam

divas stundas jāpavada barokamerā.

Noskaidrot nogrimušā kuģa vārdu tā

ari neizdevās, jo pasliktinājās laika

apstākļi. Var pieņemt, ka tas irangļu
transportkuģa, kas gājis bojā pirmā
pasaules kara laikā. Precizējumus
varēsim izdarīt pec arhīvu materiālu

izpētes.
Ir vērts aprakstīt dažus atradu-

mus, ko izcēlām no ŠI kuģa. Netālu

no kuģa priekšgala vecākais matro-

zis P. Novožilovs jūrasdibenasmiltīs

atrada kompasu koka futlārī. Futlā-

ra augšdaļā ir trīs stikla lodziņi, iekš-

pusē penāll svece apgaismošanai.
Bet pats pārsteidzošākais — kom-

pass darbojas un rāda precīzi, gluži
kā jauns. Saglabājies labi. Tas ražots

Glāzgovā. Uz šarnlra piekariņa uz-

raksts: *PATTNr. IST un rūpnīcas
numurs *Nr. 63T. Lieliskais zemū-

dens speciālists mičmanis S. Poļuga
izcēla firmas "Trident* mehānisko lā-

gu ar rūpnīcas numuru *9789F* un

citus priekšmetus. Viņš sniedza arī

vispilnīgāko kuģa aprakstu.Lai gan,



četras reizes pārmeklējot 9 kvadrāt-

jūdžu lielu laukumu, zemūdeni "Af—

94" tāari neizdevās atrast, pirmo ek-

spedīciju tomēr varam uzskatīt par

gluži sekmīgu. Tika savākts bagātīgs
materiāls par meklējumu rajonā no-

grimušajiem kuģiem. No jūras dzel-

mes izcelts ne mazums vērtīgu relik-

viju. Tagalahta līča ziemeļrietumu
daļā ekspedīcija krastā atrada div-

mastu koka motorburinieka "Koidu-

la" atliekas. Transportkuģa ar sarka-

no ķieģeļu kravu avarēja 1951. gada
novembri. Ekipāža gāja bojā, izglā-
bās tikai divi cilvēki. Ilgajos gados
dabasstihija izmētājusi kuģa atliekas

vairāku kilometru attālumā. Lielu

borta atlūzu un klāja lauskas atra-

dām rietumu krasta centrā pie Viru

ostas. Līča ziemeļaustrumu daļā,
punktā, ko raksturo 580300z. pl. un

220040 a. gar., no ūdens slejas ārā

Latvijas "MRT-03* skelets: traleris

avarējis 1965. gada beigās vai 1966.

gadā. Ekipāža izglābusies.

Meklējumu lielākais praktiskais
rezultāts ir tas, ka navigācijas kartēs

tika iezīmēts nogrimušais angļu ku-

ģis, tādējādi paglābjot ne mazumu

zvejas tiklu.

Mlnukuģa "Statnij* enkurs varētu

tikt izmantots par vienu no galvena-
jiem elementiem piemineklim otrā

pasaules kara gados bojāgājušo kuģu
jūrniekiem.

Nākošajā sezonā biedrība "Balti-

jas atmiņa" paredzējusi veikt kārtējo

ekspedīciju, cerot atkal uz Baltijas

jūras Kara flotes vadības atbalstu,
kas šajā vasarā bija nenovērtējams.

Jurijs Jefremenkovs
Nokrievu valodas tulkojusi

Maija Frīdberga

MĀRAS

LĪNIJA
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KONCEPCIJA

PAR JŪRNIECĪBAS IZGLĪTĪBU

LATVIJAS REPUBLIKĀ

1991. gada 12. aprīli Latvijas Re-

publikas tautas izglītības ministrs A.

Piebalgs izdevis pavēli (Nr. 124), ku-

ra nosaka kārtību, kādā Latvijas Re-

publikā realizējama daudzpakāpju
jūrniecības izglītības sistēma. Šis sis-

tēmas pamatā ir jūrniecības izglītības

koncepcija (tās pirmo variantu ska-

tiet "Latvijas jūrniecības gadagrāma-
tā W9O).

Latvijas Republikā jūrniecības iz-

glītība iekļauta Latvijas Republikas
Tautas izglītības ministrijas sistēmā.

Tā tiek realizēta Latvijas Jūras aka-

dēmijas (LJA) ietvaros, sastāv no

trim mācību pakāpēm un nodrošina

speciālistu sagatavošanu, pārkvalifi-
kāciju un kvalifikācijas celšanu.

1. pakāpes mācību iestādes atbilst

profesionālām ģimnāzijām (PĢ) ar

mācību ilgumu 4 gadi. Sajās profesi-

onālajās ģimnāzijāsaudzēkņi tiekuz-

ņemti pēc deviņgadīgās pamatskolas
sekmīgas beigšanas, liekot iestājek-
sāmenus matemātikā rakstos un

dzimtajā valodā un literatūrā, kā ari

pārrunās parādot savu atbilstību iz-

velētai profesijai. Vispārizglītojošo
vidusskolu absolventiem šajās ģim-

nāzijās profesija jāapgūst divos ga-

dos. Šis pakāpes mācību iestādes au-

dzēkņi apgūst kuģu vadītāju, kuģu

mehāniķu, elektromehāniķu, radis-

tu, nozvejas meistaru un saldēšanas

iekārtu mehāniķu profesiju. Ja ne-

pieciešams ražošanai, tadvar gatavot
arī citu vajadzīgo profesiju speciālis-
tus.

Audzēkņi tieknodrošinātiarvietu

kopmītne, bezmaksas darbaapģērbu
un sekmīgie — ar stipendiju. Mācī-

bas notiek latviešuun krievu valodā.

Absolventi iegūst kuģa vadītāja

apliecību (24.02) darbamuz kuģiem
līdz3ooBRT,kuģa mehāniķa (14.03)

apliecībudarbamuz kuģiem argalve-
no dzinēju jaudu līdz 300kW vai citu

minēto specialitāšu atbilstošās aplie-
cības.

2. pakāpe atbilst pašreizējās augst-
skolas pirmajiemdiviem kursiem, un

mācības tajā ilgst divus gadus. II pa-

kāpe uzņem pee jūrniecības profesi-
onālās ģimnāzijas absolvēšanas un
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iestājeksāmenu kārtošanas angļu va-

lodā, matemātikā, fizikā un dzimtajā
valodā un literatūrā. lestājeksāme-
nus varkārtot arivispārizglītojošo vi-

dusskoluabsolventi ar 1. klases mat-

roža vai motorista tiesībām un darba

stāžu jūrā,ne mazāku par 1 gadu.
Šis pakāpes audzēkņi — kadeti —

tieknodrošināti ar bezmaksas ēdinā-

šanu, formas tērpu, vietu kopmītnē
un stipendiju. Mācības notiek latvie-

šu un krievu valodā.

Absolventi iegūst kapteiņa palīga

(stūrmaņa) kvalifikāciju (bez tonnā-

žas ierobežojuma), kuģa mehāniķa
kvalifikāciju (bez dzinēja jaudas iero-

bežojuma) vai cituminēto specialitā-
šu atbilstošo kvalifikāciju un saņem
attiecīgos izglītības diplomus.

3. pakāpe atbilst augstskolas trim

vecākajiem kursiem, mācības tajā
ilgst trīs gadus un iegūtais izglītības
dokuments atbilst diplomētā inže-

niera diplomam. 3,. pakāpē uzņem ti-

kai pēc2. pakāpes absolvēšanasun ar

LJA zinātniskās padomes lēmumu,

ņemot vērā sekmes mācību laikā un

prakses vai darbalaikā saņemtos ku-

ģukapteiņu raksturojumus.
Studenti tiek nodrošināti ar bez-

maksas formas tērpu un sekmīgie —

ar stipendiju. Mācības notiek latvie-

šu valodā, pieaicinot ari pasniedzē-
jus, kuri lasa lekcijas angļu vai krievu

valodā.

Absolventi iegūst inženiera un ku-

ģuvadītājavai inženieraun kuģu me-

hānika izglītības diplomu. Augstāko

izglītību pārējās minētajās specialitā-
tēs var iegūt LJA, uz līguma pamata

daļēji izmantojot citu republikas
augstskolu mācību bāzi.

Visās trīs pakāpēs mācības notiek

pēc viena, secīga mācību plāna, sa-

skaņotām priekšmetu prbgrammām
un nodrošina jūrniecības speciālistu

nepārtrauktās izglītības sistēmu.

2. un 3. pakāpes beidzamajos kur-

sos paredzētas apmācības jūras kara

flotēmilitārās dienestapakāpes iegū-
šanai. Mācību laiks ir2 mēneši.

KVALIFIKĀCIJAS

CELŠANAS PAKĀPE

Šajā pakāpē ietilpst speciāla, Ls.

periodiska apmācība atbilstoši Jūr-

nieku sagatavošanas un dipjomēša-
nas starptautiskās konvencijas
(STWC—7B) prasībām.

Perspektīvā, LJA sasniedzot ne-

pieciešamo mācību darba metodis-

ko un materiālo nodrošinājumu un

starptautiskās lietišķās sadarbības

līmeni, paredzēta augstākā izglītī-
bas pakāpe — maģistratūra — ar

mācību laikudivi gadi un angļu mācī-

bu valodu augstākās jūrniecības' ad-

ministrācijas, augstskolu pasniedzē-

ju un zinātnisko darbinieku sagata-
vošanai.

Jabūs iespējams, tad pēc iestāša-

nās 2. pakāpē kadetiem būs jāstrādā

jūrā viens gads atbilstoši specialitā-
tei, pēc iestāšanās 3. pakāpē studen-

tiembūs jāstrādā jūrā divi gadi atbil-

stoši specialitātei.
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EPIZODES NO PASNIEDZĒJA

DIENASGRĀMATAS

1989.gada jūlijs
Kaļiņingradas Tehniska institūta

Rīgas filiāles pasniedzēju telpas. Te

viss ir klusi un vasarīgi. Visi pasnie-
dzēji, ari pats direktors ir atvaļināju-
mā.Bet aiz šim sienām virmo kaislī-

bas— būt vai nebūt topošajai Latvi-

jas Jūras akadēmijai?
Sājā mācību iestādēbūtu jāsāk tas

lielais darbs jūrniecības izglītības re-

alizēšanā, kas pārtrūcis. Te,šajā insti-

tūtā, kur latviešu valodanav pat ska-

nējusi, tās gaiteņos, kurvēl joprojām
nav ieplūdusi nevienamūsutautasat-

modas vēsmiņa, būs jāsāk studijas
latviešu zēniem.Un, galvenais, klau-

sīties lekcijas latviešu valodā!

Bet, ak vai, jāapstājas savā domu

lidojumā. Nekas reāls ŠI nodoma

īstenošanai vēl nav panākts, ir tikai

cilvēki, kas vēlas darboties.

Darba grupa — Juris Leimanis —

Latvijas Jūras kuģniecības darbi-

nieks, Gunārs Ozoliņš, Bruno Zei-

liņš — Zvejnieku kolhozu savienības

darbinieki, Gints Šlmanis
— LVU

absolvents un vēl daudzi citi.

Mazais Zvejnieku kolhozu savie-

nības kadru daļas priekšnieka kabi-

nets ir tādskā štābs, kurā ik pēc da-

žām dienām sanākam, lai izstrādātu

stratēģiju lielo valdības kabinetu

"sturmēšanai". Jā, te ir tapuši uzme-

tumi visai lielajai dokumentu plūs-
mai uz LPSR Ministru Padomi,
Valsts plāna komiteju, uz LPSR Iz-

glītības ministriju, PSRS Zivsaim-

niecības ministriju utt

Šobrīd cerības ir pavisam mazas.

Maskava negrib neko dzirdēt par
dienasnodaļas atvēršanu.

1989.gada augusts
Nav bijis laika izdarīt kārtējos ie-

rakstus, jo esmu jau ierauta lielajā
notikumu virpulī. Ir LPSR Tautas

izglītības ministrijas atļauja sākt do-

kumentupieņemšanu, ir Kaļiņingra-
das Tehniskā institūta (KTlj rektora

svētība šo darbu uzsākt. Top līgums
starp Tautas izglītības ministriju un

Kaļiņingradas Tehnisko institūtu.

7. augusts ir mana svētku diena, jo
tieši šodien sākās dokumentu pie-
ņemšana KTI dienasnodaļas organi-
zēšanai ar latviešu un krievu apmācī-
bu valodu. Studentu uzņemšana būs

trīs specialitātēs: 14.03 — "kuģu

enerģētisko iekārtu ekspluatācija",
18.09 — "kuģu elektroiekārtas un

automātika", 24.02 — "kuģu vadīša-

na". Un zēni nāk un nāk. Lūkojos vi-

ņu sejās, acīs — vai jūs apjaušat ŠI

mirkļa nozīmīgumu, vai esat lielā jū-
ras aicinājuma varāvai vienkārši gri-
bat izmēģināt laimi?

Šajā namā ienākot, zēniem būtu

jādzird dzimtāvaloda. Jāorganizē sa-

gatavošanas kursi latviešu valodā,
bet augusts ir atvaļinājumu laiks. Fi-

ziķi un matemātiķi jau sameklēti —

nākuši pretī RPI pasniedzēji. Šis

laiks ir jauks ar to, ka sastopu brīniš-

ķīgus cilvēkus, to vidū arī latviešu

valodas skolotāju Andru Gudrimo-

viču. Viņa bija tā, kas palīdzēja pir-
majiem pretendentiem sagatavoties

iestājeksāmeniem latviešu valodāun

literatūrā. Tas bija ļoti būtiski, jo
jūrskolu beigušie zēni dzimto valodu

bija mācījušies ļoti minimāli.

Radusies vēl viena absurda pro-
blēma. Ir atnākuši zēni, kuri jau no-
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kārtojuši iestājpārbaudījumusRPI ar

mērķi mācīties Ļeņingradas augstā-
kajā jūrskolā un turjau ir oficiāli ie-

skaitīti studentu kārtā. Bet nu, uzzi-

nājuši par iespēju mācīties dzimtajā
valodā, nes dokumentus uz KTI Rī-

gas filiāli. Un temēsliekam iestājpār-
baudījumus viņiem kārtot vēlreiz.

Unšodien, Gint, man bija neērti ta-

vā un tavas skolotājas priekšā, kad mēs

visi sēdējām direktora kabinetā. Tu

nevarēji saprast šo absurdu, bet mēs

tomēr tev centāmies ieskaidrot, ka ie-

stājeksāmeni kārtojami no jauna. Un

tu todarīji —tāpat kā Vents, Kaspars.
1989.gada septembris
Pilnāsparā rit iestājeksāmeni Sāpī-

gi raudzīties, ka zēnigrupās ar latviešu

valodas apmācību iestājeksāmenus
kārto daudz sliktāk nekā grupās ar

krievu valodas apmācību. Vai tiešām

jau par vēlu esam nākuši ar domuat-

jaunot izsenās latviešu jūrniecības tra-

dīcijas, protams, vispirms šajā jomā iz-

glītojoties dzimtajāvalodā?

īpaši tas sakāms par Liepājas
jūrskolas zēniem, kas nākuši no

Kurzemes piekrastes, kuru senči

sensenis bijuši saistīti ar jūru. Bet

šodien jārunā par to, ka nav pamat-
zināšanu vispārizglītojošos priek-
šmetos. Par latviešu valodas un li-

teratūras zināšanām būtu jārunā

īpaši. To nav nekādu. Un tad vēl tā

savādi kļūst, redzot jūsu priecīgās
sejas, nesot iesniegumus ar lūgumu
atļaut rakstīt atstāstījumu (nevis

sacerējumu). Jā, iestājpārbaudīju-
mu noteikumi toparedz arpiebildi:
"Personām, kas vidējās mācību ie-

stādēs mācījušās krievu valodā, ir

tiesības iestājpārbaudījumu eksā-

menus latviešu valodā un literatūrā

kārtot, rakstot atstāstījumu."
Jā, tādas tiesības jums ir. Betšobrīd

jūs tālāk laikam neesat padomājuši —

jums ir dotas tiesības domāt mazāk

nekā citiem Rakstot sacerējumu ta-

ču atraisās cilvēka fantāzija,domuli-

dojums,, galu galā vienu vai otru

problēmu jūs skatītu no sava viedok-

ļa. Bet šobrīd jums kāds ir ļāvis ne-

domāt..

Šobrīd jums neko nejautāju. Bet

domāju, ka kādreiz to izdarīšu no-

teikti. Tad, kad jūs jau būsitstudenti.

Nu eksāmeni nokārtoti. Visi stu-

dentu saraksti tiek pārrakstīti krievu

valodā, nu tikaiKaļiņingradas Tehnis-

kajā institūtā unKaļiņingradas Aug-

stākajā jūrskolā jāsavāc milzu daudz

parakstu. Tad turpat top rektora pa-

vēle.

1989. gada oktobris

1. oktobris. Te nu ir viņi visi jau-
nie topošās Latvijas Jūras akadēmi-

jas, šobrīd Kaļiņingradas Tehniskā

institūta Rīgas filiāles dienas noda-

ļas 50 latviešu valodasapmācības, 39

krievu valodas apmācības grupas
studenti.

Šodien ir sākušās mācības. Latvie-

šu grupās visas lekcijas notiek latvie-

šu valodā. Tā tam it kā būtu jābūt
Bet ir neizsakāms prieks par šim paš-

saprotamām lietām, jo te nemitīgi ti-

ka atkārtots, ka latviešu valodā mā-

cības nevarēs notikt, jo nebūs pa-

sniedzēju, kas lasa lekcijas.
Mācāmiespēc KTIdienasnodaļas

mācību plāna. Papildu nodarbības ir

angļu valodā, studenti klausās kultū-

ras vēsturi un krievu valodas apmā-
cības grupās — mācīsies latviešu va-

lodu.Šobrīd vēl nav latviešu valodas

pasniedzēja.
Bijām jau pirmajā kopīgajā iz-

braucienā— Ainažu jūrskolas jubi-
lejas pasākumā.

Lielas grūtības ir ar mācību tel-

pām. Tās ir kopīgas ar neklātienes
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nodaļas studentiem. Mēs te esam kā

dadzis acī.

1989.gada novembris

Zēni jau sākuši iepazīt cits citu.

Ir jau ievēlēts kursa vecākais, grupu

vecākie. Mācību process ris normā-

li, bet jau māc bažas par rītdienu,

cik ilgi var viss turēties bez īstas va-

dības, citas republikas augstskolas

paspārnē, vajadzīga taču mācībubā-

ze, jāmeklē pasniedzēji nākošajiem
kursiem, jārisina prakses jautājumi
utt.Cik ilgi būsim filiāles dienas no-

daļa?Te neviensnav ieinteresēts tā-

dasdienas nodaļas eksistencē, neru-

nājot nemaz par pienākumiem, kas

nākuši klāt.

11. novembrīun 18. novembrī esam

kopā pie Brīvības pieminekļa. Tie ir

mūsupirmiekopīgie svētki—nākoša-

jiemLatvijas jūrniekiem.Redzu sarūg-

tinājumu, kadrupja roka noplēš no zi-

ņojumu dēļa latviski un krieviski rak-

stīto aicinājumu pulcēties svētku brī-

dimpie mūsu Brīves tēla.

Ceturtdienas mums ir "Atmodas"

dienas. Lai tās būtu, regulāri par to

gādā Fēlikss. Arvien vairāk jūtu, ka

sāk veidoties labs kolektīvs.

Grūti ir gājis ar latviešu valodas

pasniedzēja meklēšanu, kad tas bija

sameklēts, tad izrādījās, ka nav lī-

dzekļu, ar ko samaksāt algu. Bet to-

mērbeidzot viss atrisinājās labvēlīgi.
Pie mums nāk ari konservatorijas

kordiriģentes, mums ir savs ansam-

blis. Vienīgā nelaime—nav klavieru,

pēcpusdienās nav telpu, kur mēģināt.
1989.gada decembris

Mācību process ris normāli.

Skaidrs, ka šomācību gadukaut kā iz-

turēsim, bet jautājums taču jārisina
republikas valdības līmeni — kādai

būt šai KTI Rīgas filiāles dienas no-

daļai, kā turpināt darbu.

Aiz šis mācību iestādes sienām

turpinās ciņa par to, kādai būt nāko-

šajai Latvijas Jūras akadēmijai. Strā-

dā darba grupa, bet nav dzirdīgu ie-

stāžu darbinieku. Joprojām neziņa,
kā būs tālāk.

Tuvojas sesija. Šajā mājā, kurāne-

jūt aiz sienām jau plīvojam sarkan-

baltsarkanos karogus, kurā joprojām
ir smaga pagātnes elpa, ienāk Zie-

massvētku noskaņas. Tā bija brīniš-

ķīga diena, kad jūs, zēni, sanācāt ap

mazo eglīti un mēs dziedājām: "Reiz

mežā dzima eglīte..."
Tāds irjūsu Lielāceļa sākums. Pavi-

samnecili notikumi, sīkumi. Bettesāk

veidoties jūsu, katra atsevišķi, attiek-

sme pret lietām, parādībām, attieksme

citam pret citu. Tādi nu jūs esat. Te,

Kaspar, tusāc veidot tādukā centruap

sevi, neviļus pulcināt līdzdomātājus.
Te ari pretpoli Alvis un Edgars. Tad

Valdis—šķiet, visu viegli tverošais un

mūžīgi skrejošais, betdažreiz ļauj sevī

ielūkoties ari dziļāk — aiz ārējās bra-

vūraslaba, līdzjūtīga sirds. Nopietnais
Raimonds, Māris, ģimenes rūpēs aiz-

ņemtais Rolands, un tāvarētukosacīt

par katru no jums. Vai spēsit to labo,

kas šodien ir jūsos, pilnveidot, kļūt ie-

kšēji bagātāki? Specialitāti jūs apgū-
siet un, cerams,kļūsiet labi sava amata

pratēji; bet vaikļūsiet aripar kultūras

cilvēkiem? Jums būs jāuzņemas liela

misija, jāsavieno tā paaudžu saite, kas

pārtrūkusi pirmspiecdesmit gadiem
1990.gada janvāris
Pirmā sesija. Pirmās neveiksmes.

Vienkārši tāpat aiziet Ģirts — klusē-

jot. Jūrskolu pabeidzis, jūru iemīlē-

jis. Sesija krievu valodas apmācības
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grupās nokārtota labāk nekā latviešu

valodas apmācības grupās.
Atskaitām nesekmīgos. Mums ir

radusies jauna štābavienība—dekā-

na vietnieks (neesošam dekānam—

paradokss!). Visu šo pusgadu inten-

sīvi tiek meklēts cilvēks, kas varētu

uzņemtiesšis dienas nodaļas vadību.

Diplomētiem jūrniekiem ir grūti iz-

šķirties par palikšanu krastā. Acīm-

redzot ilgas pēcjūras. Laikamarī ma-

teriālā nenodrošinātība tādāmācību

iestāde salīdzinājumā arvietu uz ku-

ģa.Skumji to apzināties.
1990. gada februāris

Sesija ir aiz muguras.Sākam otro

mācību semestri. Kuģu vadītāju no-

daļā jau jāmācās četri speciālie

priekšmeti. Grupās ar krievu valodu

mācību procesa normālai norisei ir

viss,betar latviešu—ir savādāk.

Te nu mēs esam — aizliegtie jūrā
iešanas amatam. Dzīvojuši šo pus-

gadsimtu jūrai blakus, elpojuši tās

gaisu un apslāpējuši sevi ilgas pēc tās.

Untiepaši nedaudzie, kas tomēr pār-

kāpuši šo nedrīkstēšanas slieksni —

ieguvuši augstāko jūrniecības izglītī-
bu

—,
tiek lūgti, aicināti lasīt lekcijas

speciālajos priekšmetos. Tā atdodot

parādujaunajiem—tiesības mācīties

dzimtajāvalodā.

Mācību plāni, kuri bijuši tikai

krievu valodā (šobrīd strādājam pēc
Kaļiņingradas tehniskā zivju rūp-
niecības institūta mācību plā-
niem), argrūtībām tiek tulkoti lat-

viešu valodā. Vārdiņš "tulkot" šeit

gandrīz neiederas. īstenībā tas ir

garš process, tiek izjautāti daudzi

jūrniecības speciālisti, līdz lekciju
sarakstā pievienojas vēl viens ie-

raksts.

18. februāri esam Lietuvas Neat-

karības dienassvinībās Viļņā,bet 24.

februāri—TallināIgaunijas Neatka-

rības svētkos. Fēlikss cītīgi organize
šos braucienus. Tā Viļņā un Tallinā

stingras studentu (vel joprojām nā-

košās Latvijas Jūras akadēmijas) ro-

kas tur mūsu sarkanbaltsarkano ka-

rogu. Te nu viņi ir — Uģis, Valdis,

Bernhards, Fēlikss, Atis, Dainis,
Gints un citi.

Mācību process ris normāli. Fizi-

kā, materiālu mācībā izmantojam
RPI laboratorijas. Pārtraucam lekci-

ju kursu kultūras vesture (jo ir pār-
slodze, sarēķinot kopējo stunduskai-

tu nedēļā). Ļoti žēl!

Arvien biežāk sarunās kursā iz-

skan doma — te nav savas augstsko-

las, savu māju izjūtu. Tānu tas ir. Ne-

ziņa par to, kas būs nākošajā mācību

gadā- (vai vispār būs šis nākošais?),
ārkārtīga nestabilitātes sajūta. Fili-

āles vadībai dienas nodaļas eksisten-

ce ir ļoti apgrūtinoša.
Ainārs, kursa vecākais, mūžīgi ide-

ju pilns, nežēlīgi prasīgs pret sevi un

citiem, izauklējis ne vienu vien ķece-
rīgu domu.Pēc viņa ierosmes top vēs-

tuleuz LPSRMinistru Padomi, Izglī-
tības ministriju. Tā mēs mēģinām at-

gādināt valdībai par savu eksistenci

Darba grupas norisēs aktīvi iekļāvies
RPI docentsJānisBērziņš. Ceram, ka

viņš būs tas, kas uzņemsies topošās
Jūrasakadēmijas vadīšanu.

1990.gada aprīlis, maijs
1.aprīlis—E.Līvaaiziešanaspirmā

gadskārta. Ainārs ierosina šajā dienā

aizietuz kapsētu uz neilgu pārdomu un

klusumabrīdi.Kopā arE.Līva tuvinie-

kiemte ir zēni, Kultūras fondaJūrnie-

cībasvēstures kopas ļaudis.
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29.aprīliatkal esam IMežakapos.
Te šodien ir admirāļa T. Spādes pār-

apbedīšana. Šajāceremonijā piedalās
ari zēni—Uģis, Gints, Māris,Valdis,

Ainārs, Raimonds. Visās mūsu sa-

biedriskajās aktualitātēs allaž mums

blakus ir Jūrniecības vēstures kopa,
Jūrniecībassavienība. Unšajā nedro-

šajā situācijā, kādā mēs esam nokļu-
vuši, tas ir vienīgais balsts.

Oficiālās iestādes mūs šobrīd šķiet
piemirsušas. Apcerot nākotni, nav ie-

domājams nodrošināt normālu mācī-

bu procesu 2. kursam —jo gluži vien-

kārši te, KTIRīgas filiālē, nav nekādas

laboratoriju bāzes vispārizglītojošos
priekšmetos, nemaznerunājotparspe-

ciālajiem priekšmetiem. Telpu jautā-
jums. Sakot 111 semestri, mums gluži
vienkārši nebūskurpalikt

Maija mēnesis ir pēdējais mācību

semestra cēliens.Redzu, ka daudzizēni

atpalikuši mācībās, joacīmredzotnebi-

jaīsti pārdomājuši savu izvēli,nākdami

šurp. Bettomērvisnepatīkamākais brī-

disir tad,kad uzzinām, ka Ainārsvairs

neturpinās studijas.
Ir jau izveidojies kolektīvs. Un

katram nojums tajā ir sava loma,sava

vieta. Un, jakādavieta kļūs tukša, vai

nebūs izjaukts šis līdzsvars?

1990.gada jūnijs, jūlijs
No 11. jūnija līdz 4. jūlijam ris ek-

sāmenusesija. Vents vienīgais kārto

visus eksāmenusbez trijniekiem (vie-

nīgais četrinieks —fizikā).
Tā nu šo mācību gadu latviešu va-

lodasplūsmā nepabeidz 11 zēnu, divi

no tiem bijušie jūrskolnieki.

Pienācis sava veida atskaites brī-

dis. Atviegloti varētu nopūsties —

pagājis vesels mācību gads topošās
Latvijas Jūras akadēmijas studentu

dzīvē. Bet situācija šobrīd ir tāda, ka

nekokonkrētu parnākotnirunātne-

varam — nezinām, kā sāksim 111 mā-

cībusemestri, kurbūs mūsumājvieta.
Saņemam Kaļiņingradas Tehniskā

institūta rektora pavēli, kurā sacīts,

ka tiek pārtraukta mācību procesa
metodiskā vadība (pamatojoties uz

to,ka jaunajaidienasnodaļai nav tel-

pu mācību darbaorganizēšanai).

Neziņa arī par to, kur un kā notiks

iestājpārbaudījumi nākošajiem mācī-

tiesgribētājiem. Darba grupa izstrādā

variantus topošās LJA eksistencei,
Tautas izglītības ministrija uzskata,

ka mēsvarētudarbotieskā Rīgas Teh-

niskās universitātes fakultāte.

25. jūlija vakarā vēlu uzzinām, ka

parakstīts Latvijas Republikas Mi-

nistru Padomes lēmums par Latvijas
Jūras akadēmijas dibināšanu. Tagad
— tikai darbs bez atvaļinājumiem,
bez domām par vasaru. Priekšā ie-

stājpārbaudījumi; mācībaspirmajam
kursam jāuzsāk jau 20. augustā, jo
Baltijasmācībukuģu kopā jau saska-

ņots prakses laiks. Šajā praksē jūrā
dosies viss 1. kurss un 2. kursa kuģu

vadītāju specialitātes studenti. Bet

par to stāsta jau fragmenti no puišu
prakses laika dienasgrāmatām.

Ģertrūde Aniņa,

Latvijas Jūras akadēmijas

pasniedzēja
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70 DIENĀS APKĀRT EIROPAI

lERAKSTI PIRMĀS JŪRAS PRAKSES

DIENASGRĀMATĀS

1990. gada 24. novembrī— vējaina, aukstā sestdienā Rīgas
zvejas ostu atstāj mācību burukuģis "Sedov*. (Uzzina vēsta, ka

tasir lielākais buriniekspasauli —mastu augstums 65,5 m, buru

laukums 4192m .)Plānotaismaršruts ļoti vilinošs: Rīga — Tal-

lina —Malme—Plimuta — Laspalmasa — Jalta, tātad— ce-

ļojums apkārt Eiropai Uzburinieka klāja ir arī73 Latvijas Jūras

akadēmijas studenti un trīs viņu prakses vadītāji Ir sākusies at-

jaunotās latviešu Jūrasaugstskolas studentupirmāmācību prak-
se. Par tostāstapaši studenti

A. Vimba (2. kursa kuģu vadītāju

specialitātes grupa)
1990. gada 24. novembris. Ap

pīkst. 15 atstājam Rīgas zvejas ostu.

Tikko izejam līcī — pirmā buru

trauksme. Uzvelkam augšējās un

apakšējās marsrājas buras. Laiks ne-

patīkams — drēgns, un līst

25. novembris. No paša rīta

trauksme — rāju pārvilkšana uz ot-

ru halzi. Kuģis jau krietni apledojis.
Vēlāk mēģinām savākt buras — ne-

izdodas, jo rājas un vantis ir vienā

ledū.

26. novembris. Trešo dienu norī-

kojums kamblzē. Mizojam kartupe-
ļus. No rīta Tallinā uzpildījām deg-
vielu. Pēc pāris stundām— turpinām
ceļu uz Malmi.

27. novembris. Pēc brokastīm bu-

ru trauksme — uzvelkam taisnās bu-

ras.Pūš vējš, "Sedov"šūpojas Baltijas
jūras viļņos. Pēc pusdienām mācā-

miessiet mezglus.
28. novembris. Spīd saule, samērā

silts, jūra ļoti mierīga. Divas buru

trauksmes —uzvilkām un savācām.

29. novembris. Diena kā visas

pārējās. Jūrā satikām dāņu apsar-
dzes kuģi. Divasburu trauksmes.

30. novembris. Līdz Malmei atli-

kušas 10—12 jūdzes. Esam izmetuši

enkuru. Lielā tīrīšana: beržam klāju,
spodrinām varu. Vakarā dušaskur-

santiem — Li, mums (reizi 10 die-

nās).
1. decembris. No rīta ieejam Mal-

mē —mūs ievelk divi velkoņi. Ir pā-
ris sagaidītāju — tā sauktie nSedov9

draugi. Pēc brokastīm mums atļauj
doties uz pilsētu.

2. decembris/Stāvam Malmē. Uz

kuģa pa retam ekskursantam. Ap
pīkst. 20 atstājam Malmi. Uz kuģa
nākuši klāt četri vācu "kadeti".

3. decembris. Pēc brokastīm —

klāja darbi. Kāpju mastā smērēt pa-
ceļamo rāju sliedes. Saulīte jau spīd,

bet pūš arī pamatīgi — augšā nemaz

tik patīkami nav. Starp citu, man šo-

dien paliek 24 gadi. Saņemu sirsnī-

gus apsveikumus no visiem.

4. decembris. 0 — tikko apgūlā-
mies — buru trauksme. Vācam nost
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Burinieks "Sedov"
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slīpās buras. Naktī diezgan labi šūpo.
Dienā vēl trīs reizes pagūstām uz-

vilkt, novākt un atkal uzvilkt buras.

5. decembris. No rīta, protams,
buru trauksme. Līdz pusdienām —

klāja darbi. Atrodamies Ziemeļjūrā,
tā diezgan mierīga. Mēs ar Viesturu

mastā šuvām augšējo marsburu.

6. decembris. Vēl joprojām Zie-

meļjūrā. Klāja darbi, pēc vakariņām
atkal buru trauksme.

7. decembris. Sākas kuģa darbi.

Kasām nost rūsu un gruntējam.
Pirms gulēšanas vēlvienaburu trauk-

smīte.

8. decembris. No 4
00

līdz 8 .stā-

vam pie stūres. Pirmā stūres maiņa
paiet ļoti mierīgi, bez starpgadīju-
miem.

9. decembris. Norīkojumā pie stū-

res. Vējš spēcīgs, kuģis slikti turas

kursā. Viens otrs spēcīgāks vilnītis

pamanās pārskriet pār klāju. Mēs

kļūstam "ļoti sausi".

10. decembris. Joprojām norīko-

jumā pie stūres. Atkal iet vaļā lielā

tīrīšana, jo pagājušas 10 dienas.

Esam Lamanšā. Ap pīkst. 10 šķērso-
jam Griničas meridiānu— esam rie-

tumupuslodē.
11. decembris. Ap pīkst. 15 dreifē-

jamPlimutas reidā. Četrus vācu "ka-

detus"nomainacits vācietis, kurš va-

ļasbrīžos uzņem filmu par vecajiem
buriniekiem. Pēc pusdienām uzvel-

kam buras un — uz priekšu!
12. decembris. Kārtējā trauksml-

te. Uzvelkam visas buras, kas ir pa-
likušas (mūsu otrajā grotmastā no

sešām ir tikai trīs). Esam Biskajas lī-

ci. Temperatūra +11 .
Līdz pusdie-

nām dzīvojam pa mastu — mainām

"pērtu" — trosi, pa kuru staigā gar

rājām.
13. decembris.Vētrainais Biskajas

licis ir ļoti mierīgs. Pilnīgs bezvējš.

Savācam visas buras. let vaļā lielā

krāsošana — līdz Kanāriju salām jā-
nokrāso viss kuģis.

14. decembris. Līdz vakaram esam

pāri visam Biskajas līcim. Nekādas

vētras mūs nav pārsteigušas.
15. decembris. Pēc pusdienām vil-

kām augšā "pērtu". No augšas redzē-

jām vaļus peldam. Sākās garie oke-

āna viļņi. Lēni šūpo kuģi no viena

borta uz otru. Būs grūti gulēt.
16. decembris.Viss kā parasti. Vi-

su dienulīņā.
17. decembris. Atlantijas okeāns.

Gibraltāram esam jau garām. Tem-

peratūra +14
.

Pūš ceļavējš. Uzvel-

kam taisnās buras.

18. decembris. Uzvelkam papildu
vēl slīpāsburas. Līdz pusdienām krā-

sojam klāju, pēcpusdienā mācāmies.

19.decembris. Ejam ar pilnām bu-

rām. Sānsvere — kādi 15
,
ātrums—

11 mezglu. Joprojām krāsojam.
20. decembris. Esam jau pie Ka-

nāriju salām. Saule, diezgan silts.

Turpinās korpusa krāsošana.

21. decembris. Joprojām stāvam

salu aizvējā, kuģis tiek krāsots. Pēc-

pusdienā mūs apciemo vācu buri-

nieks "KomandoreJonson*.

22. decembris. Norīta lielā tīrīša-

na. Beržam klāju. Pēcpusdienā ie-

ejam Laspalmas ostā. Te stāvēsim

līdz 27. decembrim.

27. decembris. Pēcpusdienā atstā-

jam Laspalmasu. Kāpjam mastos un

atvadāmies no pilsētas un pavadītā-
jiem — to ir krietni vairāk nekā

Zviedrijā. Kurss uz mājām.
28. decembris. Norītaburutrauk-

sme. Uzvelkam visas slīpās buras.

Visu dienuklāja darbi.

29. decembris. Parasta darbdiena.

Nekā īpaša.
30. decembris. Atkal pagājušas 10

dienas, un klāt lielā tīrīšana. Esam
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Atlantijas okeānā. Kurss uz Gibral-

tāru. Temperatūra +16
,

bet saules

nav.

31. decembris. Pēdējā 1990. gada
diena. Norīta +16?. Ejam ar moto-

ru, jo vēja nav. Līdz pusdienām strā-

dājam, pēc tam visādas izdarības.

Pīkst. 24 kapteinis saka apsveiku-
ma runu un izšauj pāris zaļo raķešu.
Mans pirmais Jaungads Atlantijas
okeānā...

1. janvāris. Pieceļamies ap pīkst.
11. Līdz pusdienām varam pasauļo-
ties, pēc tamatkal pie darba. Sākam

restaurētkoka detaļas.
2. janvāris. No rīta esam jau Gib-

raltārā. Vienā pusē var redzēt Āfri-

ku, otrā — Eiropu, Spānijas krastus.

Gibraltāra reidā izsēdinām divus

slimniekus — abiem apendiclts. Il-

gāk neuzkavējamies.
3. janvāris. No rīta +12°. Esam

Vidusjūrā. Skatām kalnainos kras-

tus. Līdz pusdienām klāja darbi.

Pēcpusdienā sauļojamies — brīniš-

ķīgs laiks. Atrodamies dreifā. Pil-

nīgs bezvējš.
4. janvāris. Buru trauksme. Pirmo

reizi reisā ejam ar pilnīgi visām bu-

rām.

5. janvāris. Parasta ikdiena. Strā-

dājam uz klāja, ķeram vēju — uzvel-

kam un nolaižamburas.

6., 7., 8. janvāris. Norīkojumā pie
stūres. Saulains un mierīgs —kā va-

sarā.

9. janvāris. Atkal pagājušas 10

dienas. let vaļā lielā tīrīšana. Jau ne-

dēļu neesam ņēmuši nost taisnās bu-

ras, bet vēja nekāda nav.

10. janvāris. Šodien sporta svētki

— virves vilkšana, pievilkšanās pie
stieņa, svarabumbas celšana. Otrā

kursa stūrmaņi dabūja pirmo vietu

virves vilkšanā, Robertam vēl torte

par uzvaru pievilkšanās sacensībās.

1. kurss — kuģu mehāniķi
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Pēcpusdienā, kā par brīnumu, varam

pasauļoties.
11. janvāris. leskaiteangļu valodā.

Citādi viss pa vecam. Jūra gluda kā

spogulis. Ejam ardzinēju.
12. janvāris. Egejas jūrā. Pilnīgs

bezvējš. Strādājam uz klāja.
13.janvāris. LīdzDardaneļiem vēl

95 jūdzes. Līdz 18
00

dreifējam, lai

šaurumā varētu ieiet pa dienu.Laiks

nav mainījies.
14. janvāris. No paša rīta ieejam

šaurumā. Kuģu ļoti daudz. Saulīte

vairs nesilda. Pamatīgs vējš. Pašā

šaurākajā vietā ar Viesturu uzkāpām
masta galā, lai pavērtos apkārt no

putna lidojuma. Dienā pa šaurumu

esam nogājuši tikai 30 jūdžu — ļoti
spēcīgs pretvējš.

15. janvāris. 0
30

izmetam enkuru,

0 —buru trauksme, jāmaina halze,
laimazinātuvēja spiedienu —var ne-

izturēt enkurs. No rīta sākas spēcīga
vētra, kas turpinās līdz 17. janvārim.

17. janvāris. Vējš drusku pierimis.
Pēc brokastīm paceļam enkuru.

Līdz vakaram izdodas ietikt Marmo-

ra jūrā.
18. janvāris. Pēc brokastīm esam

jau pie Stambulas, bet iekšā ieejam
tikai pēc pīkst. 12. Uzņemam loci,
turku buksieris paņem mūs tauvā, jo

vējš ir diezgan stiprs. Izejam cauri

abiem Stambulas tiltiem. Vakarā ie-

ejam Melnajā jūrā un uzvelkam slī-

pās buras, t

19. janvāris. No paša rīta — buru

trauksme. Šodien atkal lielā tīrīša-

na.

20.—23. janvāris. Melnajā jūrā.
Strādājam tāpat kā parasti un gata-

vojamies eksāmenam.

24. janvāris. Esam jūrā tieši divus

mēnešus. Eksāmenu nolika visi. Va-

karā iepūš spēcīgs vējš, jānovāc visas

buras. Piedevām sāk snigt. Viss to-

mērbeidzas laimīgi, nevienaburane-

tieksaplēsta.
1. februāris. leejam Jaltā. Pirmā

prakse beigusies, izlidojam uz Rīgu.

A. Ozoliņš (2. kursa kuģu vadītā-

ju grupa) savukārt sniedz ieskatu

dienas ritējumā 14. decembri.

— celšanās. Pa radio ziņo par

iepriekšējā diennakti noieto — 150

jūdžu, atrodamies Biskajas līcī, vēja
ātrums 9 m/s, laiks apmācies. Līdz

brokastīm lasu. ■

8 — brokastis — biezpiens pa-

šķidrs, bet garšīgs.
'

8
30

— buru trauksme: jāuzvelk
buras un jāiegriež rājas kreisās hal-

zes pusvējā. Kāpju uz apakšējās
bramburas rājas atsiet buru. Trauk-

smes beigas — ap 9
1

.

Seko nodarbība "Kuģu sistēmas

un glābšanas ierīces". Tā beidzas āt-

rāk. Līdz pusdienām mūs neizsauc

un varu palasīt.
11 — pusdienas. Šodien zivju

diena — zivju zupa un kartupeļi ar

ceptu zivi.Pēcpusdienā — klāja dar-

bi. Jākrāso laivas statīvs baltā krāsā.

Darbs ir pabeigts pēc divarpus stun-

dām. Laiks kļuvis silts, okeāns mie-

rīgs, gluži kā Rīgas licis.

15 — launags. Atkal zivs, kaut

ganir piektdiena. Pasniedz divusziv-

ju tefteļus, kuri nemaz nav slikti.

Pēc tamir ieplānotas mācības, bet

sakarā ar to, ka nav vēja, 16 paslu-
dinaburu trauksmi—jānovāc un jā-
piesien visasburas. Darbdienair bei-

gusies. Ejam spēlēt novusu, galda te-

nisu, citi uz atlētisma zāli. Atliek

laiks nomazgāties, un

20 —vakariņas: šoreizcepta ga-

ļa ar prosas putru un zemeņu dzē-

riens.

Pēc vakariņām zālē skatāmies

Maskavas televīzijas programmu.



162

Burinieka "Sedov" maršruts

Pēkšņi visi drāžas uz izeju — izrā-

dās, buru trauksme, jāpaceļ slīpās
buras.

20 — videofilma. Pēc tās — no-

mazgājamies un dodamiesgulēt. Sal-

du dusu!

V. Kalniņš (1. kursa kuģu vadītā-

ju grupa) sniedz vispārinātu priekš-
statu par dienas režīmu uz mācību

burinieka.

Celšanās.

Diezgan nepatīkama procedūra,
jo ikviens labprāt pagulētu vēl kādu

stundu vai divas.

Brokastis.

Laikā no celšanās līdz brokastīm

ir jāsaklāj sava guļvieta un jānomaz-
gājas. Brokastis nedrīkst nokavēt, jo
vienmēr atradīsies biedrs, kurš ir ar

mieru pabrokastot tavāvietā.

Kuģa apkopšana.
Te ietilpst klāja un iekšējo telpu

mazgāšana. Klāju noskalo ar Odeni,

pēc tam nosusina ar speciāliem dar-

barīkiem.

Brīvais laiks.

To var izmantot, kā kurš vēlas:

var skatīties televīziju, spēlēt tenisu

(protams, galda), lasīt grāmatu vai
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darīt ko citu. Vidusjūrā mums bija
iespēja šajā laikā sauļoties.

Pusdienas.

Jārīkojas tāpat kā brokastis.

Pēc pusdienām — atkal brīvais

laiks līdz vakariņām.
Pēc vakariņām parasti video vai

kinofilma.

Gulētiešana.

Visiem jābūt gultās, bet, tā kā ir

pārāk agrs salīdzinājumā ar gulētie-
šanu mājās, tad reāli aizmigt var ne

ātrāk kā pēc stundas.

E. Liepiņš (2. kursa kuģu vadītāju

gmpa) savai dienasgrāmatai licis

virsrakstu "70 dienās apkārt Eiro-

pai". Lūk, daži ieraksti.

"..viss sākās 24. novembrī. Tiesa,
jau divas nedēļas pirms tam dzīvo-

jām uz kuģa, cauras dienas krāmē-

jām pilnas tilpnes ar vēršu, cūku un

jēru stilbiem, sviesta kastēm, kartu-

peļu un miltu maisiem, cukuru, kon-

densētopienu, zemeņu kompotu un

cepumiem. Tātad— badānemirsim.

Un pavāri mūs nepievīla. Toties jau
pirmās naktis lika saprast, ka būs jā-
samierinās ar ne visai tīkamiem kai-

miņiem — dažam labam tā bija pir-
mā tikšanās ar prusakiem. Jau agrāk
kuģojušajiem tas nebija nekas jauns,
viņi tikai smiedamies atgādināja:
"Neaizmirstiet, kur dzīvojam!""

"..Pa ceļam uz Tallinu buras un

gali pārklājās ar s—lo mm biezu le-

dus kārtu. Tas bija ko vērts, kad, ar

kailām rokām turoties pie lāstekām

un apledojušām trosēm, bez jebkā-
das drošināšanas bija jāuzlien seš-

desmitmetrīgajā mastā, lai novāktu

"palagus". Sākums tiešām bija tāds

kā vecās filmās par jūras vilkiem —

dienu un nakti, lietū un sniegā pie
stūres rata stāvēja četri studenti no-

salušām rokām, bārdas rugājiem no-

Pirmā jūras prakse. Atpūtas brīdī
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Pirmājūras prakse. Sardze piestūres

augušiem vaigiem un sarkaniem de-

guniem.Piektais — "modrāacs" stāv

pašā kuģa priekšgalā un mēģina pie
horizonta ko saskatīt. Un, jo auk-

stāks bija, jo vairāk sapņojām par sil-

tām jūrām un zemēm, kurām neap-
šaubāmijānāk, jo somās ne velti taču

ir šorti un saulesbrilles."

"..jūrās un okeānā dažādu valstu

kravas un zvejas kuģi lielā ātrumā

nāca pavisam tuvu klāt apskatīt šo

četrmastu brīnumu un, apmetuši
pāris cilpu ap mums, devās tālāk sa-

vu ceļu. Vēl ziņkārīgāki bija delfīni,

kuribariem lēkāja ap kuģi ik dienas."

"..Tuvojamies Kanāriju salām. Ar

katru dienuvar vilkt mugurā parvie-

nu "ādu" mazāk, un ar katru dienu

patīkamāks šķiet dienests pie stūres

un nepanesamāks dienests virtuvē

(kas tik nesen vēl bija siltākā un la-

bākāvieta uz kuģa). Esam jau piera-
duši pie sānsveres un pie tā, ka lekci-

jās sēžam leņķī ocattiecībā pret krēs-

lu un pasniedzējs leņķī pret galdu."
"..lūk, arī Laspalmasa, kalni un

pludmale. Atklāti sakot, biju pat
mazliet vilies. Izrādās, man ir bijis
mazliet greizs priekšstats par šejie-
nes dabu. Rīgā dzīvojot, šķiet, ka

palmas ir eksotiskākais augs un jeb-
kuras pasaules mēroga pludmales
neatņemama sastāvdaļa. Te essapra-

tu, ka palma ir vienīgais, kas te var

izaugt—ja ne tās, te būtu klajš lauks

ar izdegušu, neauglīgu zemi visap-
kārt, kā tas ir kalnos, kur augstāk par

putekļiem paceļas vienīgi kaktusi."

"..atpakaļceļā aizvien vairāk un

vairāk pārņem ilgas pēc mājām."
"..Dardaneļos saņēmām pirmās zi-

ņas par Latvijas un Lietuvas notiku-
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miem. Turcijas televīzijā tās ik die-

nas ieņēma otro vietu aiz Persijas lī-

ča notikumiem. Bet mums, latvie-

šiem, Irākas karš likās sīkums salī-

dzinājumā ar kadriem no Rīgas. Sa-

prast nevarēja neko — bija tikai at-

tēls, īss un koncentrēts. Vārdiskā in-

formācija — tikai no Vissavienības

radio, kas, starp citu, ir zelts salīdzi-

nājumā ar ziņām, ko pa radiotelefo-

nu saņēmām no Latvijas Jūras kuģ-
niecības."

M. Dčrvenieks (1. kursa kuģu me-

hāniķu grupa).
"..Pēc pīkst. 12 pie horizonta pa-

rādās zaļas buras, pēc 30 minūtēm

varam saskatīt, ka tas ir rietumvācu

trlsmastu burinieks. Manevrējot ap
"Sedov9 (tikai ar burām), viņi pienā-
ca tik tuvu, ka varējām saskatīt ap-
ģērba pogas. Uz mūsu klāja sākās

milzīga rosība, jo uz vācu burinieka

saskatāmas meitenes mūsu vecumā,

kas, izrādās, arī skatās uz mums. Vēl

pēc 5 minūtēm uz mūsu pusi dodas

viegla glābšanas laiva, kurā sēd vācu

kapteinis ar "Napoleona" pudeli iz-

stieptā rokā. Kopā ar kapteini at-

brauc arī vācu meitenes, kuras pie
trapa veikli pārtver mūsu matroži.

Vācu kapteinis tūdaļ aicina: "Brau-

ciet pie mums viesos, apskatīsiet ku-

ģi, iepazīsieties ar komandu, brau-

ciet kaut visit" Izrādās, ka burinieks

ir pusprivāts, tas pieder alus firmai —

tā reklamēta uz zaļajām burām. Ko-

mandā ir 9 cilvēki, pārējie 55 ir dīk-

dienim, kuriem nav kur likt laiku un

naudu. Bet, protams, viņiem nav 1.

palīga, kurš uz mūsu kuģa ir nodar-

bināts ar stulbu aizliegumu sacerē-

šanu. Un tā mēs varam tikai noska-

tīties uz aizbraucošajām, smaidoša-

jām meitenēm un nolādēt šis sistē-

mas radītos 1. pailgus."

P. Markēvičs (2. kursa kuģu vadī-

tāju grupa).

"..Pavadījām skaistu Ziemassvēt-

ku nedēļu tālajās Kanāriju salās.

Daudziem no mums tā kļuva par
pārbaudes nedēļu. Viens otrs, kas se-

vi varēja pārvarēt mastā, nonākot

krastā, nokļuva daudz grūtākās situ-

ācijās,jo nav viegli, pie dzīves nepie-
radušam, par katru soli atbildēt pa-

šam. Dienas Laspalmasā bija brau-

ciena kulminācija."

"..Melnajā jūrā vairākas dienas

nostāvējām, izmetuši enkuru. Varē-

jām izvērtēt jūrā pavadīto laiku. Ik-

vienam bija dota iespēja novērtēt

sevi. Šajā laikā svarīgi bija pārkāpt

pāri sev kā vienīgajam un neatkārto-

jamam un kļūt par kuģa komandas

locekli. Ilgstoši atrodoties noslēgtā
vidē, cilvēks atklājas visā pilnībā. 70

dienu jūrā mūs pārveidoja un lika

saprast, ka lielākais šķērslis, lai kļū-
tu par īstu jūrnieku, nav vētras, bet

gan katra paša vājums, kurš jāpār-
var."

G. Bumburs (2. kursa kuģu vadī-

tāju grupa).

"..tagad, kad prakse jau beigusies
un tu vairs neesi uz burinieka "Se-

dov"
t šķiet, ka nekas nav bijis, ka viss

ir tikai sapnis.
Redzēts ir daudzun piedzīvots vēl

vairāk. Vai tas nav piedzīvojums —

braukt cauri Stambulai zem tiltiem,

kur no masta gala līdz tilta spraiš-

ļiem vēl atliek trīs metri? Redzēt

krāšņo Āfrikas krastu, Andalūzijas
kalnus. Arī jūras un okeānu tik

ļoti atšķirīgus! Romantika? Jā, arī

tad, kad tu esi 50 metru augstumā,

kājas slīd katra uz savu pusi un rokas

salst klāt pie metāla apkalumiem.
Arī tad, kadviens vienīgs kļūmīgs so-

lis, un tu kļūsti uz mirkli par putnu.
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Taču mūsu kuģi ari nedaudz var uz-

skatīt par putnu, par skaistu putnu,
kurš izplestiem spārniem skrien pa

ūdens virsu. Jauredzēt vien burinie-

ku ar uzvilktām burām ir piedzīvot
brīnumu. Tāpēc gribas novēlēt, lai

viņa lidojums nekad neaprautos, bet

priecētu vēl daudzucilvēku sirdis!"

KAS IR

TALLINAS JŪRAS KOLEDŽA?

Par sābru zemi Igauniju pēdējos

gados esam rakstījuši daudz. Mūs

vienoja Baltijas ceļš jau pašā atmo-

das aizsākumā, vienoja brīvības un

neatkarības ideja parlamentāro cīņu
laikā. Taču vienojoša ir ari jūras mā-

muļa Baltijas viļņos. Vaito gadu des-

mitos nebijām piemirsuši?
Kāsokas igauņiem nacionālokad-

ru piesaistē jūrnieka un zvejnieka
profesijai, kā ar jūraslietu apguvi
dzimtajā valodā — tas interesēja
Latvijas jūrniecības kadru sagatavo-
šanas un šīs nozares izglītības sistē-

mas reorganizēšanas koncepcijas iz-

strādes darbagrupu, kura pagājušajā
pavasarī Latvijas Zvejnieku kop-
saimniecību savienības kadru daļas
vadītāja Gunāra Ozoliņa vadībā vie-

sojās Tallinā.

Profesionālās jūrniecības speci-
ālistu sagatavošanas problēmas tika

apspriestas Igaunijas Zvejnieku kol-

hozu savienībā. Arī kaimiņrepublikā
jūrasbraucēju vidū ir ļoti mazpamat-

nācijas pārstāvju—Valsts zvejas flo-

tē (t.s. organizācijā "Estribprom") ti-

kai apmēram 5 procenti. Diemžēl arī

zvejnieku saimniecību kuģus apkal-
po ļoti neliels igauņu skaits. Piecdes-

mitajos un sešdesmitajos gados zve-

jas vīru "rindu tīrīšana" pieņēmās ne-

redzētistrauji, tādēļ nav brīnums, ka

daļa pašreiz flotē strādājošo jūrupir-

moreiz ieraudzīja, tikai Igaunijā ie-

braucot. Zvejnieku saimniecībās ša-

jā laikā iegādājās daudzekspedīcijas
kuģu, braucēji un zvejotāj tādēļ
priekšsēdētājiem bija jāmeklē ārpus
Igaunijas. Iļgus gadus jūrskolu pa-

sniedzēji, lai kaut cik nodrošinātu

sev iztiku, ceļoja pa iekšzemes karas-

pēka daļām un mānija līdzi jaunie-
šus, solīdami iespēju redzēt svešas

zemes, kā arī neizsīkstošus zivju, va-

lūtas un aizjūras "lupatu" kalnus. Par

jūrskolu vadībuunkadru darbinieku

mūžīgo karogu kļuva transparents ar

baltu kuģi tālumā, bet priekšplānā
palmu ēnā uz vientuļas salas sānus

gozēja melnādainameiča.

Tallinā atrodas piecas dažādas

jūrskolas, kas paredzētas ganmatro-

žu un kuģu mehāniķu sagatavošanai,
gan maztonnāžas kuģu vadītāju un

mehāniķu apmācībai. Mūs interesē-

jošo mācību iestādi igauņi sauc par
Tallinas jūras koledžu. Tās saim-

nieks ir Igaunijas Zivju rūpniecības
ražošanas apvienība. Pašiem jūrsko-
lotājiem pēdējie gadi bijuši visai

trauksmaini, jo savulaik radusies ie-

cere atrasties pilnīgā Igaunijas Re-

publikas un Izglītības ministrijas pa-

kļautībā atbalsi nav guvusi. Vairums

pasniedzēju vēl arvien ir cittautieši,

viņus dara uzmanīgus Igaunijas Va-

lodu likums, jo mācīt igauniski jūr-
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skolotāji nav gatavi. Pamatnācijas
ļaudis, kuri varētu profesionāli pa-
sniegt jūraslietas, tāpat kā Latvijā,
vel arvien ir ļoti grūti atrast Kaptei-
ņi, stūrmaņi un citi augstākās izglītī-
bas jūrniecības speciālisti tomēr vis-

pirms vēlas braukt jūrā, likt lietā sa-

vas zināšanas pasaules jūrās un oke-

ānos, nevis palikt krastā un audzināt

sev drošu maiņu. Kā ieinteresēt spe-
ciālistus tomēr strādāt jūrskolās —

lūk, jautājums, kuru varam lieti aiz-

gūt no igauņiem, lai tālāk risinātu

kopīgi.
Pakļautības lietās Igaunijā dzirdē-

jām ari citus viedokļus. lemesls pa-
likšanai Maskavas pakļautībā rasts

arī citviet — republikas Izglītības

ministrija nav tik bagāta kā Savienī-

bas Valsts zvejas flotes resors, tādēļ
pievilkšanas spēks bijis naudīgākā

pusē. Pasaules prakse tomērrāda ko

citu. Anglijā visas jūrskolas savulaik

finansēja kuģniecības kompānijas,
taču tagad tās lielākoties atteikušās

no dārgajiem izdevumiem — daudz

vienkāršāk vervēt darbaspēku trešās

pasaules valstis, nevis gatavot speci-
ālistus pašiem. Pašreiz kompānijām
pieder tikai trīs jūrskolas, jo jūrfl-
braucēju vairākums ieplūst no citu-

rienes, īpaši no Filipīnām.
Tallinas Jūras koledžā jaunieši var

apgūt sešas profesijas — kuģa vadī-

tājs, mehāniķis, radists, nozvejas
meistars, zivju produktu tehnologs,
pēdējos gados — arī savas nozares

menedžeris, kas lielākoties tiek uz-

skatīts par prestiža amatu. Mācību

laiks ilgs, tas mijas ar jūras praksēm,
lai gūtu nepieciešamo jūrnieka stāžu

un jaunietis varētu turpināt mācības

nākamajā pakāpē. Pēc pirmizglītlbas
laika seko divu līdz trīs mēnešu prak-
se. 2. pakāpe sākas ar teorētiskajām
apmācībām un gadu ilgu dubliera

praksi. Saņemot maztonnāžas kuģa
vadītāja — tehniķa diplomu, jaunie-
tis s—B mēnešus dodasjūrā parstūr-

mani.3.pakāpe sākas ar gadu un čet-

ru mēnešu ilgu apmācības kursu

augstskolas līmeni, praksi veicot par
jaunāko inženieri, radistu vai tehno-

logu uz visa veida kuģiem. Pabeidzot

nepieciešamo jūras praksi, jūrnieks
ir guvis akadēmisko pamatizglītību.
4. pakāpe jūrskolniekam var sākties

tikai īstā jūras augstskolā. Ari Talli-

nā domā par jūrniecības akadēmis-

kās izglītības apguvi igauņu valodā,

sākotnēji turienes Tehniskajā uni-

versitāte.

Tātad Tallinas Jūras koledža būs

četrpakāpju jūrskola, kurā pirm-
kursnieks vairākos gados no matroža

var kļūtpar kapteini. Parasti pēc ap-
mēram9 mācību gadiem var sasniegt

kapteiņa "augstumus", jaunietim tad

ir jau ap 30 gadu, jo skolā puišus uz-

ņem tikai pec karadienesta. Tas ir

laiks, kad Eiropā uz kuģa klāja un

sava komandtiltiņa var uzkāpt jau-
nais kapteinis. Tā ir pasaules jūrā-
braukšanas prakse.

Koledžā mācās ari meitenes.

Starp 650 audzēkņiem viņas apgūst
radista vai zivju apstrādes tehnologa
amatu. Mācību iestādei izveidojušies
cieši partnersakari ar citām Skandi-

nāvijas jūrskolām, īpaši ar Kotkas

jūrskolu Somijā. Vairākkārt Tallinas

reidā stāvējis somu mācību kuģis
9Katerinam

i
lai dažās dienās igauņu

puiši varētu nedaudz iepazīties ar

pasaules līmeņa navigācijas iekār-

tām. Citā laikā lieti noder prakse uz

burinieka 'Kruzenštern', kas tagad

pierakstīts Tallinas ostā.

Interesanta un vērtīga ir igauņu
kolēģu vēlme pec iespējas ātrāk pār-

baudīt jauniešu piemērotību savai

izvelētajai profesijai. Tūlīt pec iestā-



šanās koledžā puiši dodas netālā

braucienā ar burukuģi, un te nu kat-

ram pašam jāizjūt — vai vari "jūru
turēt", vai sapņi par pasaules ūdeņu
plašumiem tā arī paliks tāls vilmā-

jums. Tieši pēc šī brauciena notiek

galīgā mācīties gribētāju atlase un

koledžāpar pilntiesīgiem jūrskolnie-
kiem var ienākt pirmkursnieki.

Tallinas apmeklējumā piedalījās
Latvijas Tautas izglītības ministrijas
Plānu un ekonomiskās pārvaldes
galvenā ekonomiste Māra Katvare,

Latvijas Jūras akadēmijas pasniedzē-
ja Ģertrūde Aniņa, Latvijas Jūrnie-

čības savienības prezidents kapteinis
Gunārs Šteinerts, Latvijas Jūras kuģ-
niecības kadru inspektors Juris

Leimanis, kā arī pārstāvji no Salac-

grīvas — zvejnieku saimniecības

"Brīvais vilnis" kadru inspektore
Skaidra Kalniņa, vidusskolas skolo-

tājs Eduards Pīle un šo rinduautors,

Salacgrīvā 1990./91. mācību gadā
tiek atvērta koledžtipa klase padziļi-
nātaijūraslietu apguvei,

Latvijas jūrniecības atdzimšanas

programmā radies jauns akcents —

lieti pārmantojamā igauņu pieredze,
lai gan mums katram savs ceļš ejams.

Sajā mācību gadā par jūraslie-
tām latviešu valodā mācīs Liepājā,
Ventspilī, Engurē, Rīgā un Salac-

grīvā. Pārveide šīs nozares izglītībā
varbūt tuvinās laiku, kad nopietni
apzināsimies, ka jūra ir Latvijas na-

cionālā bagātība.
Gints Sīmanis

Gints Šīmanis

LATVIJAS

KULTŪRAS FONDA

JŪRNIECĪBAS VĒSTURES KOPA

226900Rīgā, Basteja bulvāri 12,3. stāvā,

telefoni 228449vai213887

Pārrunas un jauni atklājumi katru otrdienu

no pīkst 16.00 līdz 18.00Kamīna zāle

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)
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LATVIJAS KREISERJAHTU FLOTE

1990. GADĀ

Mūsu flote papildinājusies ar jah-
tām"Auda",būvēta Usmas jahtklubā;
'Pēteris9

,
būvēta Gdaņskā; "Eva—2",

būvēta Tallinā.

Tāsvisas savus burājumus sākušas

tJs "Auda"jahtklubā "Auseklis".

Latvijas 1990.gada kausu —iegu-
vušas:

I grupā — "Lācis9
— kapteinis V.

Elnionis, 2. vietā "Sparta9—V. Kuč-

mels, 3. vietā "Iskra" — K. Suhovs;
II grupā — "Jūrmala9

— kapteinis
V. Krupovics, "Morjana" — V. To-

ropcenovs, "Republika
9

— K. Kon-

stantinovs;
111 grupā —"Turaida"— kapteinis

A Berestņevs,
9 Alfa—R9

— M. Al-

ders, "Rodina9 —A Černisovs;
IV grupā — "Cruise9

— kapteinis
A Aļeksikovs,

9Ltva9—J.Karpovičs,
'Baltika—lir— l. Ruduhins;

V grupā —

9Vega9
— kapteinis V.

Butorins, "Diks" — F. Hāferbergs,
'Abava"

— A Začests;
VI grupā — "Nadežda"— kaptei-

nis A Kuzņecovs, "Eva—2" — A

Zariņš, "Pēteris"—U. Šmits;
IV—VI grupā — "Aija

9
—kaptei-

nis K. Dūcmanis, "Auriga 9
— I. Ru-

penheits, "Melio9
— R. Alders;

katamarānu grupā — "Kaupoli-
kan—ir — kapteinis V. Grenen-

bergs-Grlnbergs, "Orion9 —V. Jela-

gins, "Carnikava9
—A Lazdāns.

Latvijas kristāla kausu par sezonā

visvairāk noietajām jūras jūdzēm sa-

ņēma "Iskra9 (4880) — kapteinis K.

Šuhovs, 2. vietā 9Agra9

(3843) —kap-
teinis Z.Krasovskis, 3. vietā—"Kau-

polikan—ir (3150) — kapteinis V.

Grenenbergs-Grlnbergs.

Šajā sezonā Latvijas Jūras burātā-

ju savienības biedri ar jahtām "Spa-

nier, 'Bravo', "Lācis", "Venta", "Spor-

ta", "Agra", "Stars9

,
'Republika 9,'Ka-

pella", 'Polaris9

,
'Jūrmala9

, 'Alfa—

R', 'Turaida', 'Cruise', 'Allegro', 'Ar-

guss', 'Columba', 'Daina', 'Diks',

'Sor, 'Kaupolikan—ir, 'Orion',

'Halejs', 'Carnikava', 'Viestarts',

'Centaurus', 'Eldorado', 'Iskra',

'Krista', 'Mārupe", "Odisejs", "Unda",
"Baltika—lir bijušiSomijā, Zviedri-

jā, Dānijā, Polijā, Vācijā, Beļģijā,
Holandē, Francija, Bulgārijā, Turci-

jā, Grieķijā, Kiprā, Izraēlā un Kriev-

zemē.

Tālajās jūrās neparasti, bet izska-

tīgi bija mūsu katamarāni "Carnika-

va", "Halejs", "Centaurus", kuri tika

ZEM BALTĀS BURAS
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būvēti pēc pasūtījuma un devās uz Iz-

raēlu, kur tosatstāja īpašniekiem,bet

'Orion' un 'Kaupo* — uz Franciju,
"Viestarts* —uz Zviedriju.

Lielo pasaules mācībburinieku

regatēs "00530"—90"Beļģijā piedalī-
jās 'Lācis', kā ari 'Iskra' — ar uzva-

rētājas lauriem pa atsevišķiem pos-
miem.

'Alfa—R'šoreiz piedalījās zviedru

"Oland Rount" sacensībās; 'Stars',
'Turaida', 'Diks' —'Ost SeeRegatta'
sacīkstēs Vāczemē; "Eldorado', "Ka-

pella* — "Junge Hansa" sacensībās

Vāczemē, bet 'Spaniel" — Klles ne-

dēļā.

'Polaris', 'Venta', 'Spaniel* bija
Brēmenē, 'SpanUr — arī pasaules
ostā Hamburgā.

Fonda "Baltica" Mieram un vides

aizsardzībai veltītajā burājumā Bal-

tijas jūrā piedalījās 'Republika', "Un-

do" un 'Venta". "Venta" piedalījās ari

burājumā "SailofPeace".

Somijā Helsinkos, Nīlandes jaht-
klubā, izmantojot sadarbības nolīgu-

mu, nokļuva "Allegro", 'Alfa—R",
"Cohunba", "Cruise", "Jūrmala", 'Mā-

rupe', "Krista", "Kapella", 'Odisejs',
"Polaris", "Sparta", "Spaniel" v.c

Mūsu klubu ostās tālāko ceļu gā-
jušās jahtas ienāca no Kanādasun no

Anglijas. Pats vecākais bija 142 ga-

dus vecais norvēģu burukuģis 'Anna

afSand"—ceļojumā pa senajiem siļ-
ķu ceļiem, atceroties jaunību.

Viesu vidū bija burinieku kaptei-
ņi, kas apburājuši apkārt Hornas ra-

gam, kluba 'Clipper* biedrs Pēters

Lehmeijers ar trtsmastnieku "Johann

Smidt" no Brēmenes.

Zviedru burinieks "Janville", kas

pieder mūsu tautietes — Zviedrijas

tieslietu ministres Lailas Frervaldes

ģimenei, ienāca Rīgā uz XX Vispā-

rējiem latviešu dziesmu svētkiem,

neraugoties uz kuģa kavēšanu reidā

(tīšu ?).

Pārsteigumu sagādāja Liniņu
dzimtas vīri, kas, šķērsojot Baltijas

jūru,ar nelielu motorjahtu 'Princese"

uz Dziesmu svētkiem ieradās no

Stokholmas.

Jahtklubužurnālu ieraksti liecina,

ka viesu skaits divkārt pārsniedzis
mūsu pašu tāljūras ceļotāju skaitu.

Tomēr arsarūgtinājumu jāatzīmē,ka

pirmoreiz Latvijas burāšanas vēsturē

tika atcelts kreiserjahtu čempionāts
—"Rīgas līča regate", lai gan Mārcis

Alderspārtrauca pārgājienu Zviedri-

jas ūdeņos, lai savlaicīgi ierastos ar

'Alfa—R" uz čempionāta sākumu.

Tādēļ Latvijas Jūras burātāju savie-

nības pasūtītās medaļas, kuras kala

mākslinieks tāljūru kapteinis Juris

Romans, palika neizmantotas prezi-
dentaseifā.

Vēlāk ar tām gan tika apbalvots
marīnists Aleksandrs Zviedris, pir-
mais "Daugavas jahtkluba" valdes

priekšsēdētājs, 85 mūža gadiem vel-

tītajā gleznu izstādē Tukumā; Ed-

gars Terjonins un Ābrams Leibovičs

par burājumu ar jahtu "Fazjsi" Whit-

bread—Round theWorldRace 89/90

apkārt pasaulei; Juris Romans —50

gadu jubilejā; Monvids Kaisers —60

gadu jubilejā; "Bahische Segier Verei-

nigung* atbildīgais sekretārs Vācijā
Pauls Eduards Mende— 70 gadu ju-

bilejā.

Arturs Krastinš
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ATGRIEZIES

LATVIJAS JAHTKLUBA KAUSS

1990. gada jūlijā Rīgu apmeklēja
tūkstošiem tautiešu no visām pa-
saules malām. Satikās cilvēki, kuri

nebija redzējušies pēc 1944. gada.
Un satikās tautieši, kuri nekad ag-

rāk nebija pazīstami savā starpā, bet

kurus liktenim labpatikās savest ko-

pā. Skaidrības dēļ labāk visu pēc
kārtas.

1944.gada rudeniDipi. Ing. Arturs

Ozols ar savu jahtu 'Steiga' devās no

Latvijas uz Zviedriju. Viņa jahtā at-

radās kluba sudrabaun cita veidabal-

vas. Lai šo lielo kultūrvēsturisko ba-

gātību pasargātu no kādas nejaušī-
bas, kas varētu visu iznicināt, viņš to

izdalīja uzglabāšanai vecākām Latvi-

jas korporācijām. Uz balvām izgata-
voja gravētus uzrakstus: "Latvijas
Jahtklubs — N.N. Konventam" un

zem tā "N.N. Konvents — Latvijas
JahtklubamRīgā".

Korporācijai "Lettonia" uzticēja

prezidenta A. Kviešakausu, korporā-

cijai "Selonija" — brāļu Zēbergu rē-

derejas sudraba boles trauku, kā ari

jahtas 'Amata' kausu (atrodas Stok-

holmā), bet korporācijai "Ventonia"

uzticēja LatvijasKuģniecības sabied-

rības sudrabakausu "1937", kas bijaŠI

konventa filistra Māra Kirsona kun-
»

gaatbildīgā glabāšanā.
Kad mācītājs M. Ķirsona kungs

1990. gadā Latvijas Vispārējo Dzies-

mu svētku laikā uzzināja, ka Lielupē

joprojām darbojas jahtklubs, viņš ar

savu draugu palīdzību sameklēja ma-

nu mājas telefonu, piezvanīja, un mēs

nolēmām satikties nākamajā rītā pie

viņakuģa Daugavas krastā. Viņš bija
atvedis uz dzimteni viņam uzticēto

Latvijas Kuģniecības sabiedrības

sudraba kausu un vēlējās to nodot

"Daugavas" jahtklubam, Latvijas
Jahtkluba morālam un juridiskam
mantiniekam.

Tomēr "Daugavas" jahtklubs nav

Latvijas Jahtklubs, un mēs nebijām

pilnvaroti kausu saņemt Gribot ne-

gribot bija jālūdz republikas Sporta
komitejas palīdzība. Visas formalitā-

tes ar attiecīgajām iestādēm vajadzē-

javeikt vienas dienaslaikā, jo nākošā

dienāĶirsona kungam bija arkuģi jā-
dodasprom.

Kausa nodošanas ceremonija no-

tika Rīgas jūras pasažieru stacijas
hallē svinīgā atmosfērā, ar korporāci-
jas pārstāvjiem, karogu un citu atri-

būtiku. "Daugavas" jahtklubu pārstā-

vēja kapteiņi Mārcis Alders, Arturs

Krastiņš un Laimonis Millers.

Mācītājs Māris Ķirsona kungs no

Filadelfijas ASVatdeva kausu "Dau-

gavas" jahtkluba dibinātājam Laimo-

nim Milleram. Tas viss notika ļoti
daudzo svešatnē dzīvojošo tautiešu

klātbūtnē. Viss tika fotografēts un

uzņemts videolentē, ko vakarā pār-

raidīja Latvijas televīzijā.
Latvijas Kuģniecības sabiedrības

kausa izcīņas noteikumi neļauj to iz-

cīnīt šodien, jo kausa īpašnieks

(LJK) nav atjaunojies (1944. gadā
vārdu "Latvija" nedrīkstēja lietot jo,

lūk, — Latvijas neesot, bet esot Lat-
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Atgriezies Latvijas Jahtkluba kauss

vijas PSR), tādēļ bijušie Latvijas
Jahtklubaun Rīgas jūrmalas jahtklu-
ba biedri, atjaunojot klubu Lielupē,

izvēlējās Daugavas vārdu, jo bija

sporta biedrības "Daugava" materiālā

aizgādībā.

Šodien Latvijas Jahtkluba kauss

atrodas pagaidu glabāšanā Republi-
kas Sporta muzejā.

Kausu izcīnījuši:

1937. gadā — "Andromeda77" —

īpašnieks A. Strazdiņš, vadītājs K.

Balodis.

1938.gadā —netika izzēgelēts.
1939. gadā — "Amata" — īpaš-

nieks un vadītājs E. Kanskis.

Laimonis Millers,

kapteinis, "Daugavas" jahtkluba

dibinātājs
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SUDRABA JAHTA

Vēl nav nogranduši otrā pasaules
kara pēdējie šāvieni, bet Lielupē pul-
cējas bijušie Latvijas Jahtkluba bied-

ri. Pulcējas arvienu domu:"Kaut kas

ir jādara."
Daudzuvairs nav viņu vidū. Pa vi-

sām pasaules malām tos izkaisījušas
kara vētras. Nebrīves takumin Latvi-

jas Jahtkluba komodors— admirālis

Teodors Spāde.
Taču vīri saprot — "kaut kas ir jā-

dara", un 1944.gada5. decembrīdzi-

ma "Daugavas" jahtklubs, vēlākos ga-

doskļūstot par mūsu likteņupes vār-

dacienīgu nesēju Latvijas burāšanā.

Pakāpeniski un ar lielu darbu tiek

atjaunota jahtkluba materiālā bāze

un veidotas tradīcijas.
Tā pavisam nejauši tiek atrasta

1926. gadā Latvijas Jahtklubam dā-

vātā balva "Sudraba Jahta". Rūpīgu
rokurestaurēta, tā sāk savu otro mū-

žu "Daugavas" jahtklubā, kļūstot par
iksezonas nozīmīgāko balvu. Ilgus

gadus tā rotāklubavisreprezentablā-
kos pasākumus, līdz 1970. gadā tiek

izstrādāts nolikums, saskaņā ar kuru

"Sudraba Jahta" kļūst par ceļojošo
balvu, kuru iegūst jahta, kas sezonā

nogājusi visvairāk jūras jūdžu.
Sāda veida sacensības piesaistīja

burātāju uzmanību—jau pirmajā se-

zonā sākas cīņa par "SudrabaJahtu".

Tās pirmā ieguvēja — jahta "An-

dromeda" ar kopējo pārgājienu dis-

tanci ap 1600jūras jūdžu. 1973. gadā
jahtkluba darbnīcā uzbūvēta jahta
"Pirāts", kas kapteiņa Jāņa Zoltnera

vadībā ir nākamāšīs balvas ieguvēja.
Arvien lielāku interesi izraisa jū-

ras sacensības un tālie pārgājieni. Cī-

ņā par "Sudraba Jahtu" darbā tiek

laisti visi "ieroči" — kapteiņu un ko-

modoru brīvais laiks, darbs un ener-

ģija. Jo neizprotamsjau gadu tūksto-

šiem ir tas noslēpumainais spēks, kas

sauc jūrniekus pretī nesasniedzama-

jai horizonta līnijai. Mūžam nemie-

rīgs un mūžam mainīgs ūdens klajš,
bet kā tas sauc un aicina to sirdis, ko

reiz paņēmis savā varā!

Cīņāpar "SudrabaJahtu"iesaistās

jauns censonis — jahta "Odisejs1' ar

kapteini Mārci Alderu. Mazā un ne-

komfortablājahta, izpelnoties apbrī-
nu, iegūst balvu arrezultātu, kas tālu

pārspēj iepriekšējos — 1974. gadā

"Odisejs" noiet3171 jūras jūdzi.
Šis rekords ilgi netika pārspēts.

Veselus vienpadsmit gadus tas atgā-
dināja par "Odiseja" uzvaras braucie-

nu, līdz to pārspēt saņemas "Korals"

Ābrama Leiboviča vadībā. Mērojot
ceļu gar piekrasti no Ļeņingradas
līdz Kaļiņingradai, kā ariveicot citus

maršrutus, tā "pabīda" rekorda skalu

uz augšu gandrīz par veselām 1000

jūdzēm —tās sniegums 1985. gadā ir

4142 jūras jūdzes.
Šķiet, ka šis skaitlis ir tuvu vienas

jahtas iespējām navigācijas sezonā,

par ko liecina "Korala" laika bilance,
taču šim sasniegumam lemts noturē-

ties vadībāčetrus gadus. Beidzot pa-
vēries dzelzs priekškars — un mūsu

burātājiem ir iespēja pieteikt sevi ci-

tu valstu rīkotajos pasākumos.
1989. gadā, "iesvētīta" ar Ziemeļjū-

ras sāļajiem viļņiem, "Sudraba Jahtu"

izcīna "Polaris", sezonāveicot 5082 jū-
dzes Jāņa Ramiņa vadībā.

Nāks jauni kapteiņi un jaunasjah-
tas, kas laiku pa laikam uzspodrinās
skaitliskos rekordus, jo tāds ir li-

kums. Kas apstājies, tas ir sācis at-

kāpties.
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Sudraba Jahta

Bet ne jau skaitļi šeit ir galvenais.
To cilvēku nesavtīgais entuziasms un

darba mīlestība, kas kopš Latvijas
Jahtklubadibināšanas1924.gadā ko-

puši mūsu burāšanas tradīcijas, nav

bijusi veltīga. Caur gadu desmitiem

tas ik uz soļa sevi atgādina, ienākot

mūžam nemierīgajā un mūžam mai-

nīgajābaltoburu pasaulē.

JānisRamiņš,

"Daugavas" jahtkluba komodors



JEVGEŅIJA KANSKA KAUSS

Ceļojošo balvu dibinājusi Jevge-
ņija (Eižena) Kanska atraitne burā-

tāja Zigrīda Kanska.

1988. gada 15. maijā Zigrīda
Kanska kausu svinīgi pasniedza Lat-

vijas tālburātājiem "Daugavas" jaht-
kluba 1988. gada burāšanas sezonas

atklāšanā.

Savulaik šo sudraba kausu ar sla-

veno "Amatu" Jevgeņijs (Eižens)
Kanskis ieguvis Nidā Lietuvā. Kausā

iegravēts "Lietuvos Buriuotoju Sajun-

gos — Nidos regatoje — 1938 VII9
—greičiausiai jachtai":

Jevgeņija Kanska kauss

Jevgeņija Kanska kausu pirmo-
reiz 1988.gadā ieguva:

kapteinis Egons Stieģelis — krei-

serjahta "Spaniel*;

kapteinis Juris Ozoliņš —kreiser-

jahta "Bravo" —

"Par jaunu Latvijas starptautisko
sakaru veidošanu tāljūras pārgājienā
Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā — Dāni-

jā, Vāczemē, Polijā — Latvijas burā-

šanas sporta 110. gadā" Latvijas Kul-

tūras fonda, Latvijas un ārzemju
draudzības un kultūras sakaru bied-

rības un Latvijas Jaunatnes organi-

zāciju komitejas jahtu ekspedīcijā
"Pa Krišjāņa Valdemāra audzēkņu
pēdām".

Otrreiz 1989. gadā ieguva:

kapteinis Rolands Millers un ek-

spedīcijas vadītājs, Jūrniecības vēs-

tures kopas priekšsēdētājs Arvis Po-

pe — kreiserjahta "Bravo" —

"Par ievērojamo pārgājienu zem

Latvijas karoga pēc 49 gadiem uz

Belnahua salu Skotijas rietumu pie-
krastē 56°15'N s°4l'W, godinot bojā
gājušo latvju jūrnieku piemiņu Kil-

četanas kapsētā Luingas salā, un par

uzņemto videofilmu par latviešu jūr-
nieku likteņiem" Latvijas Kultūras

fonda Jūrniecībasvēstures kopas ek-

spedīcijā "Uz tvaikoņa "HelenaFaul-

baum"avārijas vietu".

Trešoreiz par 1990. gada rezultā-

tiem ieguva:
"WhitbreadRound the WorldRace

89/90" dalībnieki

kapteinis Edgars Terjohins;

kapteinis Ābrams Leibovičs —

"Par Latvijas jūras burātāju slavas

izvešanu pasaulē". Edgars Terjohins,
pirmais Latvijas burātājs, kas ar

kreiseriahtu "Fazisi" Pasaules kausa

175
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izcīņā apburājis Hornas ragu, veicis

pārgājienu apkārt pasaulei (32 932

jūras jūdzes); Ābrams Leibovičs, kas

ar kreiserjahtu "Fazisi" Pasaules kau-

sa izcīņā veicis pārgājienu no Jaun-

zēlandes līdz Anglijai, apburājis
Hornas ragu (19 001 jūra* ifidzal

ĀrneCigus

IZCILĀ BURĀTĀJA

ILONA VALBAHA

Ilona Valbahadzimusi 1970. gada
22. augustā.

1983. gadā pievērsties burāšanas

sportam Ilonu ieinteresējis tēvs An-

drejs Valbahs — Latvijas Kuģniecī-
bas jahtkluba direktors kopš 1982.

gada.
Ilona drīz sākusi izcīnīt uzvaras

burāšanas sportā.
1986.gadā
— I vieta "470"klasē starp meite-

nēmBaltijas flotes meistarībā.

1987. gadā
— I vieta "Luč" klasē starp meite-

nēmRīgas pilsētas meistarībā;
— II vieta "470"klasē Rīgas pilsē-

tas meistarībā;
— 111 vieta Latvijas PSR čempi-

onātā "470" klasē;
— II vieta "470" klasē PSRS Kara

Flotes meistarībā;
— II vieta "470" klasē Padomju

Savienības Bruņoto spēku meistarī-

bā.

Ilona Valbaha
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1988. gadā
— 111 vieta Latvijas PSR čempi-

onātā "470"klasē (kopvērtējumā);
— I vieta "Luč" klasē Latvijas

meistarībā;
— I vieta Latvijas PSR čempionā-

tā "470"klasē (sievietēm).
1989. gadā
— I vieta "Luč—M" klasē (sievie-

tēm) Rīgas pilsētas meistarībā;
— II vieta "Luč—M" klasē (sievie-

tēm) starptautiskajā Soču regatē;
— II vieta "Luč—M"klasē (sievie-

tēm) PSRS kausa izcīņā.

1990. gadā
— II vieta "Eiropa" klasē (sievie-

tēm) PSRS kausa izcīņā;
— II vieta "Eiropa" klasē (sievie-

tēm) Rīgas pilsētas meistarībā;

— 111 vieta "Eiropa" klasē (sievie-
tēm)PSRS arodbiedrību meistarībā;

— II vieta "Eiropa" klasē (sievie-

tēm) starptautiskajā Soču regatē;
— I vieta "Eiropa" klasē (sievie-

tēm) starptautiskajā regatē Tallinas

nedēļa";
—PSRS čempione "Eiropa" klasē

(sievietēm);
— PSRS "Super kausa" ieguvēja

"Eiropa" klasē (sievietēm).
1991. gadā
— PSRS kausa ieguvēja "Eiropa"

klasē.

1992.gadā—vēlam veiksmi olim-

piādē Barselonā (Spānijā).

Ārne Cigus

PAR BURĀŠANAS SKOLU

Pēdējā laikā Burāšanas skolā no-

risēja parasts mācību darbs. Sama-

zinājies kursantu skaits I klases

jahtu vadītāju un jahtu kapteiņu
kvalifikācijas iegūšanai. Tas arī sa-

protams, jo Latvijas burātāju flote

pēdējos gados praktiski maz palie-
linājusies un uz jahtām kvalificē-

tais sastāvs ir nostabilizējies.
Šajā periodā augstāko kvalifikāci-

ju—tālj ūrasjahtu kapteinis—ieguvu-
ši: Gunārs Šteinerts (Jūrniecības depar-

taments, Usmas jahtklubs) Uldis Bun-

gā (SB "Daugava" jahtklubs), Andrejs
Lazdānsun Aleksandrs Popovs (abi no

Republikas centrālā jahtkluba).
1989./1990. mācību gadā kursos

mācījās un lika eksāmenus 21 pre-
tendents II klases jahtu vadītāju kva-

lifikācijas iegūšanai. Visus eksāme-

nus sekmīgi nokārtoja un apliecības

saņēma 13 burātāji. No 29 I klases

jahtu vadītājiem eksāmenus nevarē-

ja nokārtot 6, bet jahtu kapteiņiem:
no 11—4.

1990./1991. mācību gadā teorētis-

kos eksāmenussekmīgi nolika25 nā-

košie II klases jahtu vadītāji. Viņiem
navigācijas laikā jākārto tikai prak-
tiskais jahtas vadīšanas eksāmens.

No 8 pretendentiem uz I klases

jahtu vadītāja kvalifikāciju ar eksā-

menu navigācijā netika galā trīs.

Sekmīgajiem jānovēl vasarā veiksmī-

ga prakse; sezonas beigās viņi varēs

saņemt nopelnītās apliecības.
Eksāmenā jahtu kapteiņu tiesību

iegūšanai no 8 pretendentiem navigā-

cijas uzdevumu nespēja atrisināt četri.

Skolassekmīgāku darbuļoti trau-

cē savu telpu trūkums. Daudzos

priekšmetos varētu izgatavot uzska-
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tes līdzekļus, kas ievērojami palīdzē-
tu mācībās un ietaupītu laiku, bet

mums tos pat nav kur glabāt Visus

pēdējos gadus izlīdzamies ar Rīgas
Tehniskās universitātes Elektro-

enerģētikas fakultātes laipno palīdzī-
bu, kas atvēl kursu nodarbībāmbez

maksas savas auditorijas. Gribu pa-
teikt lielu paldies šis mācību iestādes

galvenajam enerģētiķim SB "Dauga-
va" jahtklubabiedram GunāramPur-

viņam par palīdzību telpu jautājuma
nokārtošanā.

Par samērā sekmīgo kursu un ek-

sāmenu norisi jāteic paldies visiem

kapteiņiem — kursu pasniedzējiem,
kuri savu laikietilpīgo darbuveicpar

gluži simbolisku samaksu.

Skola ir sagādājusi jauna starp-
tautiska paraugaapliecības un diplo-
mus un pēdējos gados visu kategori-

ju jahtu vadītājiem un kapteiņiem
varam tās izsniegt.

Arnis Mežulis

KO DARA JAHTU MODELISTI?

Latvijas jahtu modeļu burātāju
1990. gada navigācijas maratons no-

slēdzies, apkopoti rezultāti, noteikti

uzvarētāji, un ir zināma rangutabula,

Pirmo reizi Latvijas meistarsacīkstēs

ietvēra 12regates, tāssākās aprīlī,bet

sezonas noslēgums bija vēlā rudenī,

Skeptiķi gan teica, ka tas ir par daudz,

nekas nesanāks, tiesnešiem sportistu
un komandukopējās ieskaites rēķini
var sajukt, nenotiks plānotās regates,
neizturēs gan burātāji, gan jahtas —

un kas tik vēl var notikt! Nejau visas

regates izdevās sarīkot bez grūtībām
un sarežģījumiem, un ne jau tas bija
pašmērķis, ka pēdējo piecu gadu lai-

kā Latvijas meistarsacīkstēs regašu
skaits pieaudzis no vienas līdz 12 ga-

dā. Tas ir nepieciešamais priekšno-
teikums, lai Latvijas sportisti būtu

pietiekami pieredzējuši, lai varētu

startēt ne tikai PSRS čempionātos,
bet lai varētu iziet Eiropas burātāju
sabiedrībā.

Agri uzsāktā sezona Latvijas bu-

rātājiem atnesa pirmos pozitīvos re-

zultātus jau PSRS zonas kausa izcīņā

Ļeņingradā, kur bez regates rikotā-

jiem piedalījās visu Baltijas republi-
ku un Moldāvijas komandas. Jau pa-
matā bija izslimotas galvenās "bērnu

slimības" jahtu modeļu tehniskajā

sagatavošanā, jo tikai uz ūdens un

sacensību laikā, visdažādākos ekstre-

mālos apstākļos atklājas nepilnības
un kļūdas, kuras radušās, konstru-

ējot, būvējot un modernizējot sporta
laivu, tās takelāžu un radiovadības

sistēmas, jo tikai tad, kad viss darbo-

jas nevainojami, var sākties īstā cīņa
ar sāncenšiem, nevis tikai pašam ar

savu nevarēšanu un savas jahtas trū-

kūmiem. Izcīnītā 2. vieta zonā deva

tiesības piedalīties PSRS kausa fīnā-

lā, bet tas mums aizgāja secen, jo ne-

atradās līdzekļi komandējumam uz

Nikolajevu.

Dedzīgas cīņas Latvijas Republi-
kas regatēs turpinājās nepārtraukti,
jo katrs dalībnieks krāja sev un savai

komandai ieskaites punktus, kuri

summējas visas sezonas laikā. Sacen-

sību organizēšanā nesavtīgu palīdzī-
bu sniedza zvejnieku saimniecība
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"Auda", jahtklubi "Daugava" un "Au-

seklis", rūpnīcas "Sarkanā zvaigzne"
un VEF, Biķernieku kompleksā
sporta bāze, Rīgas Jaunotehniķu sta-

cija, Jaunatnes progresa savienības

Rīgas pilsētas komiteja, DOSAAF

ŪSV TSK un jahtu modeļu burāša-

nas entuziasti, kuri ir pelnījuši sirsnī-

gupateicību. Ar katru nākošo regati
mūsuburātāju rezultāti pieaugaacīm

redzami, cēlās to kopējais meistarī-

bas līmenis —un cīņās par līdera po-
zīcijām sevi pieteica arvien jauni da-

lībnieki, parādot savu varēšanu.

Pēdējā lielā pārbaude Latvijas ko-

mandāmpirmsPSRS čempionāta bi-

jaLietuvā—Kuršu jomasregate, kur

nokļūt mums arsavu transportu palī-
dzēja z.s. "Auda".Kuršu jomas regatē
līdz ar daudzajām kreiserjahtām pir-
mo reizi kopējā programmā bija ie-

kļauti ari pa radio vadāmojahtu mo-

deļu starti. Pasākums grandiozs un

lieliski organizēts ar daudzu sponso-
ru — Lietuvas uzņēmumu atbalstu.

Bukletā nav aizmirsti arī uzvarētāji
no Latvijas. Žēl, ka no lielās Latvijas
kreiserjahtu burātāju saimes nebija
neviena dalībnieka, lai spodrinātu
Latvijas burātāju slavu un demons-

trētu savu māku tradicionālajās 23.

Kuršu jomas regates batālijās. Klai-

pēdas jahtkluba mastā blakus Lietu-

vas, Anglijas, Zviedrijas, Somijas,
Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas
karoga tikai modeļu jahtu burātājiat-

veda un pacēla sarkanbaltsarkano

karogu — pirmo reizi tik svinīgi un

tik prestižā sabiedrībā. Regate jau

nebija tikai svētki vien, tā bija cīņa,
savu spēku pārbaude un skola. Ko-

mandu vērtējumā bijām pirmie, bet

individuāli visās trijās starptautiska-
jās klasēs uzvarēja PSRS izlases da-

lībnieki no Ļeņingradas un Baltkrie-

vijas. Līdz profesionāļu līmenim vēl

patālu, bet bija ko pamācīties ganno

citiem, ganno savām kļūdām.
Sezonas augstākā ranga sacensī-

bas notika Dņepropetrovskā —

PSRS komandu čempionāts. Dažādi

bija iemesli, ka Dņepropetrovskā
Latvijas Republiku pamatā pārstāvē-
ja otrais izlases sastāvs: F5—E—Ar-

mands Cekuls, F5—M — Sergejs
Maslovs, Fs—lo —Gunārs Dzenītis

— visi seniori no jahtkluba "Dauga-
va" un jaunieši: F5—E — Edijs Jur-

gens(Rīgas JTS),Fs—M—Dmitrijs
Jesarevs (VEF) un Konstantīns Jefi-

movs (Rīgas kuģu remonta rūpnīca).
Jāatzīst, ka starti izdevās mūsu iespē-

ju robežās, un tā izcīnīta ceturtā vieta

aizKrievijas, Ukrainasun Baltkrievi-

jas komandām. Piebildīšu, ka 1989.

gadā bijāmsestajā vietā, bet 1988.ga-

dā — septītie. Tas nu gan patiešām
apliecināja daudzo regulāro sacīkšu

lietderību, jo bijām sagatavojušies la-

bāk parsaviemsāncenšiem no Ļeņin-
gradas, Igaunijas, Uzbekijas un Kau-

kāza republikām.
Rudens regates lika vēl pilnveido-

ties, lai varētu ierindoties ranga ta-

bulas augšgalā, lai līdz ar to iekļūtu
republikas izlašu komandās un varē-

tu pretendēt uz radioaparatūras sa-

ņemšanu nākamajai sezonai.

Ziemas sezonā ari darbs neap-
sīkst. Ir jāapgūst izmaiņas sacīkšu

noteikumos, jāsāk mācīties teorētis-

ki ari taktiskā cīņa. Jābūvējauni jah-
tu modeļi, arī pašreizējie prasa pa-

pildinājumus un modernizāciju. Ir

iegūta informācija, ka pēc NAVIGA

(Pasaules kuģu modeļu būvētāju un

kuģu modelisma sporta organizāci-

ja) tradīcijām, tāpat kā PSRS, rega-

tes parasti rīko iekšējās, slēgtās
ūdenskrātuvēs, kur pārsvarā valdo-

šie vēji ir vāji, tātad, lai uzlaboture-

zultātus, bez universālās takelāžas ir
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jāgatavo un jāapgūstaugstā takelāža,
bet IMYRU (Starptautisko sacīkšu

jahtu modelisma savienība) regates
notiekjūras tuvumā, spēcīgā vējā, lai

skrējiens būtu dinamisks, bet tam

nepieciešama sevišķi zema takelāža

arvētras buru komplektu. Un tā ma-

ratons turpinās arī ziemā, tikai sa-

censību kalendārs par toklusē.

Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOĶ) nodibināšanās bija ari viens

no iemesliem, lai jahtu modeļu burā-

tāji kļūtu darbīgāki. LOKtačuaicina

uz patstāvību, meklēt starptautiskus
kontaktus, censties iziet pasaules
sporta arēnās. Izdevās nodibināt sa-

karus ar Starptautisko sacīkšu jahtu

modelisma savienību (IMYRU), ti-

ka ari izveidotaLatvijas Jahtumode-

lismasporta apvienība (UMSA), lai

nākotnē varētu kļūt par IMYRU

biedru. No IMYRU saņemta ie-

priekšējā informācija, ka Latvijas
jahtu modeļu burātāju delegācija va-

rētu ierasties Somijā uz IMYRU rī-

koto Eiropas 1991. gada čempionā-
tu. Tā soli pa solītim /virzāmies, lai

izkļūtu pasaulē paši ar savu Latvijas
karogu.

GunārsDzenītis,

Latvijas Jahtumodelisma

sporta apvienības priekšsēdētājs

CAURI ŠAURUMIEM UN JŪRĀM

UZ TELAVIVU

Ar saviem katamarāniem izjauktā
veidā esam Odesā. Tā ir mūsu starta

vieta.

Mēs — tie esam Edgars Lauci-

nieks, Arnis Ozols, Igors Veikmanis

un Aleksandrs Starovoitovs — viena

komanda ar katamarānu "Centau-

rus
9

,
un otrā komanda: es — Laimo-

nis Gailis, Vilis Žuromskis, Kaspars
Graudiņš un Emīls Kaune ar kata-

» »

marānu"Halejs". Divi mūsu ekspedī-

cijas dalībnieki dažādu iemeslu dēļ
pēdējā mirkli pārdomāja, un tā mēs

palikām miniiespējamā sastāvā.

Neesam jau nekādi iesācēji, Balti-

jas jūra ir izburāta no Klaipēdas līdz

Ļeņingradai (Sanktpēterburga),
daudzkārtesam piedalījušies kādreiz

tik populārajos Baltijas kausa ma-

čos, esam pabijuši Somijas ostās, bet

dienvidu jūras mums bija lielais ne-

zināmais.

Pec nedēļas smaga un nogurdino-
ša darba zem karstās saules no agra

rīta līdz tumsai mūsu katamarāni ir

kārtībā.

Jā, izpelnījāmies arī vietējo burā-

tāju cieņu un apbrīnu, un tas mums

pašiem bija tāds kluss gandarījums
un prieks. Un, atceroties visu, tas tie-

šām bija visgrūtākais un nepateicīgā-
kais posms. Bet mūs taču neviens ne-

dzina, izņemot lielo ceļojuma vilinā-

jumu.
Vēl pēdējie provianta papildinā-

jumi, ostas un muitas formalitātes,

un beidzot 24.07.90. mēs atstājam
Odesas jahtklubu un dodamies uz

Bosforu. KK—22s° (kompasa

kurss).



Kapteinis L. Gailis (pa labi) un matrozis E. Ķaune Stambulā

Laiks tīri ciešams, un pirmā diena

aiziet lēnā vējā, sakārtojot saimnie-

cību. Nakti vēl uzllņā sīks, atsvaidzi-

nošs lietutiņš. Melnā jūra tiešām ir

ļoti melna. Ūdens dažbrīd šķita ļoti
melns un smags. Dažbrīd pat speci-
fiska smaka — un vēl nakti spīd. Iz-

rādās, ūdeni mītot sīkas fosforescē-

jošas slkbūtnes, kuras tad arī, saska-

roties ar kuģa korpusu un stūri, spīd.
Bez sevišķiem piedzīvojumiem paiet
arī nākošā diena.

Naktī vējš pieņemas spēkā līdz

5—6 ballēm — brīvs bakštags, kurš

strauji nes mūs pretī Bosforam.

Lai neieskrietu Bosforā tumsā,

noņemam grotu, un vienu bridi bu-

rājam ar mastu. Un tad jau tālumā

parādās Bosfora bākas. Viss kārtībā.

Un tā rīta gaismiņā ieejam tik ilgi
gaidītajā Bosforā. Daudz dzirdēts un

lasīts parSo šaurumu —galvenokārt

jauvēl no skolas laikiem, un beidzot

mēs ar spirgtu ceļa vēju "ķemmējam"
vinu cauri.

Esam zem diviem tiltiem, kuri sa-

vienoEiropu un Āziju. Bosfora stā-

vajos krastos daudzkotedžu, pie ku-

rām lejā,krastā, nelieli jahtklubi, pil-
ni ar jahtām un motorkuteriem.

Pēc otrā tilta parādās ari Stambu-

la. Piestājam pasažieru ostā un veltī-

gi gaidām 5 stundas —cerībā nokār-

tot formalitātes. Neviens par mums

neinteresējas, un nevienam neesam

vajadzīgi. Grūti atrast kādu, kurš sa-

prastu angliski. Beidzot noskaidro-

jam, ka visas iestādes slēgtas un šo-

dien vairāk neviena nebūšot, un tā

mēs dodamies tālāk uz jahtklubu
Ešelki, apmēram 5 jūdzes aiz Stam-

bulas.
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Klubā nevienu neinteresē, kas

mēs un no kurienes. Galvenais ir

maksa par stāvvietu — un tā mūs sa-

triec —20 dolārupar katru korpusu.
40 dolāru par diennakti. Nu, kāds

serviss — tādaarī maksa. Klubs ir ti-

kai nesen izbūvēts — vieta apmēram
200jahtām. Daudzjūras motorkute-

ru — zvejai un atpūtai. Uz steķiem
visapkārt ostai ir automašīnu stāv-

vietas. Ik pēc 20 m speciāli ierīkotas

vietas ūdens, elektrības, telefona vai

kabeļu televizora pieslēgšanai. Ser-

viss visaugstākajā līmeni.

Pēc nelielām sarunām izdodas

vienoties par tradicionālo minimālo

taksi — 10 dolāriem. Dažreiz jau ari

mūs paglābj tas, ka esam no nabagu

zemes, lai ari burājam zem sarkan-

baltsarkanā karoga, mūsu pasēs ir

rakstīts "PSRS".

Izmantojam savu īso apstāšanos,
lai iepazītos ar mazpilsētu, bet nāko-

šajā dienā apskatām Stambulu —

slavenos tirgus un svētnīcas.

Pilsētā mūs pārsteidz tāda lietus-

gāze, ka vienā mirkli ielas pārvēršas
straujās upēs. Veikaliņu un kafejnī-
cu īpašnieki lielā steigā slauka visu

lieko un gružus ārā straumē, kas visu

noskalolejā. Tikpat ātri, kā sākusies,

lietusgāze pāriet, uzspīd saule, un ie-

las ātri kļūst tīras un sausas, bet lejā,

krastmalā, dažādi agregāti savāc vi-

sus atkritumus un dubļus.
Stambula ir liela un kontrastu pil-

na pilsēta, un šeit ir labi redzama

starpība starp milzīgo greznību un

ari nabadzību.

Vakarāar stīvām kājām "lecamat-

kal savos zirgos" — un "avanti"!

Nākošajā dienā izburājam cauri

Marmora jūrai, un priekšā ir Darda-

neļi (cik pazīstams nosaukums!).
Bet Marmora jūra ir gluži kā mū-

su Rīgas licis. Tikai ūdens citāds —

silts un dzidri zils. Kas par peldēša-
nos!

Dardaneļu šaurumā ir skaista os-

tas mazpilsētiņa —
Čanakalle. Neva-

ram neko darīt, ostā jāieiet pašā
nakts melnumā. Visapkārt uguņu jū-
ra. Saprast nevar neko — dodamies

krastā, paļaujoties uz intuīciju. Sve-

šā ostā — bez motora, bez plāna un

shēmas— tas nemaz nav tik vienkār-

ši.

Tikai otrā rītā secinām, ka esam

"trāpījuši desmitniekā". Nokārtojam
ostas policijas un muitas formalitā-

tes — mazpilsētās tas ir ātrāk un

vieglāk. Atkal neliela atpūta, papil-
dinām ūdens krājumus, nosūtām at-

klātnes draugiem un paziņām, pa-

staigājam pa pilsētu, un nākošās die-

nas pēcpusdienā diezgan sarežģītos

meteoapstākļos veiksmīgi izdodas

izsprukt no mazā līcīša — un pie
spirgta, spēcīga ceļavēja "ielecam"

jau Egejas jūrā. Pēc kartes tā pilna ar

lielākām un mazākām salām. Ir

01.08.90.

Ceļojums pa Egejas jūru mums

bija viens no interesantākajiem un

pārsteigumu pilns.
Dienā parasti bija patīkami: 2—3

ballesstiprs ceļavējš —saule, peldes,

pusdienas, vakariņas, atkal peldes —

lieliski! Bet, tuvojoties vakaram, sil-

tais gaiss gāzās no kalniem lejā, un

vienāmirkli jūra pārvērtās.
Vairākkārt dabūjām raut buras

nost un visu nakti būrāt tikai ar mas-

tiem vien — tie mums aerodinamis-

kie —ar lietderīgo laukumu7 m un

pie pusvēja un bakštaga klausīja tīri

labi. Bija ari bezvējš starp daudzām

salām, kad straumemūs nesa nepavi-
sam uz to pusi, kur vajadzēja.

Bija ari neizprotami pārsteigumi,
kad diezgan spirgtā 4—s'ballu vējā

gribējām aiz kādas nelielas klinšai-
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nas saliņas mazliet atpūsties, bet ie-

kļuvām tādā"rorē", ka bijāmpriecīgi,
izkļūstot no ŠI "aizvēja" ārā. Pašā

krastā pie salas vilka tāds brāzmains,

spēcīgs vējš — 20 m/sek, ka norāva

otrā katamarāna Tallinā šūtā grota
stūri. Dieva laime, ka aiz salas atkal

vilka parastais vējš.
Sastapām arī vairākus delfīnu ba-

rus. Kādi 10—15, ilgu laiku draisko-

joties, pavadīja mūs, ik pa brīdim it

kā pec komandas 3—4 reize izlecot

no ūdens, vai ari, galvu pagriezuši,
skatījās uz mums. Likās, viņi mūs

redzun saprot —tiešām mūsu mazā-

kie draugi ūdeni!

Pie Lesbas salas nolēmām nepie-
stāt, betdotiestālākuz Hiju. Tāirnā-

košā sala mūsu kursā. Skaista ostas

pilsēta, kurā piestāj lielie prāmji ar

tūristiem. Skaistas pludmales, kro-

dziņi un kafejnīcas no vienasvietas.

lepazīstamies ar mūsu jauno
draugu Trifonu, kāda nelielakrodzi-

ņa īpašnieku, kurš lieliski runāja an-

gliski — tieši mūsu līmeni. Tad arī

mums bija interesanti paklausīties
un no viņa daudzkouzzināt. Papildi-
nājām savus ūdens krājumus un uz-

lādējām arī akumulatorus, mazliet

atkopušies — atkal uz priekšu.
Piepalīdzot mainīga virziena un

stipruma vējam, pec trim ne visai sa-

režģītas navigācijas dienām nonā-

cām vienā no skaistākām ostām un

salām —Rodā.

Ir jau 05.08.90. Atkal jāpiestāj
krastā melnā tumsā, un atkal pirmā
piegājienā "trāpām" īstajā un vienī-

gajā pareizajā vietā. Šoreiz gan tā ir

enkura vieta — un mēs tur neesam

vienīgie. Un, kas nav mazāksvarīgi,
tad ne mēs traucējam policiju, ne tā

mūs, un arī dolāri paliek mums.

Jahtklubs no iekšpuses pārpildīts,
bet serviss, kā visur, ļoti labs. Jahtas

no visas pasaules, bija ari no Austri-

jas, un daudzi ziņkārīgie mūs jauca,
un mums nācās skaidrot starpību,
kas ir "latvim—red" un kas ir parasti
sarkanais. Jā, Roda ir tūristu paradī-
ze! Un daudz ceļo jaunieši, pavisam
vienkārši — viss viņiem ir līdzi, gu-

ļammaisu ieskaitot. Unēnainos par-
kos, ērti bariņos iekārtojušies, viņi
pusdienoja vai atpūtās.

Arī mēs nevaram sūdzēties par

mūsu atpūtu. Pludmale blakus. Vi-

sas jahtkluba ērtības mūsu rīcībā.

Pārtikas mums vēl papilnam. Ernīli-

tis cep pankūkas, kuras ēdam ar ie-

vārījumu. Iznāk arī sulām, suvenlri-

ņiem un arī aliņiem. Esam visi no-

sauļojušies. Vienīgi pēc katras pel-
des jānoskalojas, jo ūdens ļoti sāļš.

Tā jauki atpūtušies, 08.08.90. die-

nas vidū startējam tālāk.

Dodamies Vidusjūrā — priekšā
garākais posms Roda—Kipra. Priek-

šā pēdējā jūra un pēdējā sala, lielā-

kais posms jau aiz muguras. Tasviss

paceļ mūsu garastāvokli un vairo

spēkus.

Šajā posmā dabūjām stiprāko pū-
tienu un atkal nakti.

Nez kāpēc visniknāk pūš tieši

naktis. Bija gan arī bezvēja naktis.

Bet pirmā pēc Rodas bija nikna. Ne-

varu pateikt, cik stiprs pūtiens bija,
bet visu nakti skrējām ar maziem

vētras "fociņiem". Uz rīta pusi vējš
ganpierima, bet viļņu ruļļi bija tādi,

ka starp viļņiem viens otra masta ga-

liņu tik tikko varējām saredzēt. Viļņi
gari, jo dziļums tur līdz vienamkilo-

metram. Un šajā garākajā posmā
mums ļoti palīdzēja mūsu navigāci-

jas brīnums VEFradio un raidstacija
Limasola, kuru jau sen nopeilējām
un kura raidīja visudiennaktibrīniš-

ķīgāko mūziku — līdzīgi Luksem-

burgai ar reklāmu pastarpām. Un tā
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Roda

mūsu Limasola, līdzīgi Rltazvaig-
znei, vedamūs uz mērķi, un 09.08.90.

jau uz vakara pusi parādījās Kipra.

Strauji nāca virsū tumsa, un mēs no-

lēmām ieiet pirmajā ostā Pafā.

Ostiņa pavisam maza. Daudz zve-

jas kuģu, bet ir ari jahtas un lieli jū-
ras motorkuteri.

Lai ari no rīta taisāmies doties tā-

lāk, departamentā tomēr iekasē no

mums 10 dolārus.

Nākošādienā startējam uz Kipras
ostu Limasolu, kura atrodas vairs ti-

kai jūdzes 30 uz austrumiem. Lēnā

vējā, kurš brīžiem rimst pavisam, va-

kara pusē ieejam Limasolas zvejas
ostā — jāsaka, sev par laimi. Jaht-

klubs ir blakus, bet ļoti maziņš, un

diez vai mums tur būtu labāk. Starp
zvejas kuģiem stāvot, iegūstam ļoti
daudzdraugu gan starp zvejniekiem,

gan ari muitas un departamenta
darbiniekiem.

Interesanti iepazīt zvejnieku dzīvi

un darbu. Cepam zivis katru dienu.

Zvejnieki atdod mums zušus, jo viņi
sos "mūdžus" neēdot. lepazīstamies
ar pilsētu.

Vakaros pilsētas centrā notiek

brīvdabas izrādes un koncerti. Viss

domāts tūristu izklaidei. Izbraukumi

ar kuģiem, laivām, bāri, kafejnīcas,

pludmales! Viss jūsu rīcībā — tikai

maksā!

Bet zvejnieku darbs nav viegls.
Dienā 30—40° karstums, un, tikko

zivtiņas pārvestas krastā, tā tūlīt uz-

pircēji no veikaliņiem un restorā-

niem ir pretī — un viss tiek aizvests.

Visi parasti strādā vai nu nakti, vai

agri no rīta, pirms nav iestājies kar-

stums.
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Dienas vidū visi atpūšas kaut kur

ēnāvai krodziņos, betveikali ir slēgti
lldz vēlai pēcpusdienai. Jā, Limasola

ir maza, skaista ostas un kūrorta pil-
sēta. Bet rupjmaizes viņiem nav, mū-

sējā ir sākusi pelēt. Papildinām pelē-
kās un baltās maizes krājumus, pāris
milzīgu arbūzu, un atkal uz priekšu.

11.08.90. Starts uz Haifu — pēdē-
jās 120 jūdzes. Patīkamā 2—3 ballu

stiprā sānu vējā lēnām tuvojamies
galamērķim — Haifai.

Esam priecīgi pacilātā garastā-

vokll. Gan vēja, gan provianta, gan

ūdens mums pietiekami.
Bet jūtamas izmaiņas starptau-

tiskajā situācijā. Vairākkārt mūs

aplido gan lidmašīnas, ganhelikop-
teru grupiņas. Virsū gan nešauj. Iz-

raēlas krasti iznirst pēkšņi rīta ag-
rumā no dūmakas, un reizē ar to

parādās divi ātrgaitas sardzes kuģi,

uz kuriem kareivji ar automātiem

rokās un kokaināmsejām, bruņuves-
tēs un ķiverēs,

Pēc dokumentu pārbaudes kon-

statē, ka esam mazliet kļūdījušies un

ne tur iebraukuši. Haifa irmazliet pa
kreisi. Visi paliek smaidīgāki un

prombraucot pat pamāj mums ar ro-

ku. Tādu karogu viņi redzot pirmo
reizi. Uzspīd saulīte,'dūmaka izklīst,

un turpat jau ir Haifa,

Tā ir liela ostas pilsēta, izveidoju-
sies skaistā, dabiskā līcī. Šeit irvairā-

kas ostas, bet tikai viens neliels jaht-
klubs. Pilsēta ir ērti izkārtojusies no

krasta līdz slaida kalna galam. Krast-

malā, tuvāk, ir vecā Haifa, bet tālāk

kalnā — jaunā, ar modernām jaun-
celtnēm un hoteļiem,

Nokārtojam atkal ostas, muitas,

policijas formalitātes, kuru gan šeit

ir vairāk salīdzinājumā ar citām os-

Telaviva. Senā Jafa



186

tām, bet tomēr mazāk nekā pie
mums.

Pēc tampārejam uz mazo klubiņu,
kur ar mūsu jauno draugu ūn komo-

dora palīdzību atrodam atkal divas

vietiņas, kuras ir tikai mums. Jā, bu-

rātāju solidaritāte ir ļoti patīkama.
Unatkal jaunas un interesantas iepa-
zīšanās. Palīdzot mūsu jaunajam
draugam Denisam, kurš ir milzīga

tankkuģa kapteinis un kaislīgs burā-

tājs, ātri iepazīstam ostu, klubu un

pilsētu. Satiekam bijušos rīdziniekus,
kuriemari irprieks un milzīga intere-

se par mums un Latviju. Vakaros ir

daudzciemiņu, interesantas tikšanās.

lerodas ari mūsu sponsori, un ce-

ļojurnāparādās vēlvienakorekcija—

jāiet uzTelavivu!

Vai, tik ļoti vairs negribas! Bet

pēc visa tas jau tāds sīkums vien ir.

Tādā noskaņojumā tad ari

13.08.90. ap 19.00vakarā dodamies

ārā no Haifas pēdējā pārbraucienā.
Visu nakti pretīgā "žorgā" kreicējam
un nez cik ilgi būtu vēl tā bufājuši, ja
otrā rītā vējš nebūtu mazliet iegrie-

zies, un mēs, pārvarot pēdējās 30 jū-
dzes, ieradāmiesTelavivas vecajā os-

tā Jafā. Ir dienas otrā puse —tā ap

15.00, un mums pretī ir sagaidītāju

pulciņš un problēmu vairāk nav. Do-

kumentu nokārtošana jau aizņem
pavisam īsu laiku. Atkal daudz ziņ-
kārīgo, jaunas iepazīšanās.

Visi interesējas par mūsu karogu.
Bet nākošajā dienā mums uzklūp ve-

sels fotokorespondentu un reportie-
ru bars. Katrs varēja kaut ko pastās-
tīt. Daudzi no reportieriem runāja
krieviski. Taisām reklāmu sev, mūsu

kopējai lietai un Latvijai. Sarkan-

baltsarkanais karogs šeit ir pirmo
reizi Izraēlas pastāvēšanas vēsturē.

Apciemo mūs ari Mihelsonu ģi-
mene no Rīgas, kura Telavivā dzīvo

Telaviva
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jau 15 gadu, mums Rīgā vel ir daudz

kopīgu draugu. Jā, tā pasaulīte to-

mēr ir ļoti maza!

Vakarā izbraukājam Telavivu.

Mihelsonimūs iepazīstina ar pilsētas
skaistākajām vietām un vēsturi.

Pludmale ir gandrīz pilsētas cen-

trā,bet lieliskais jahtklubs ir pludma-
les centrā. Nākošajā dienā taisāmies

braukt uz Jeruzalemi, kad atkal pēk-
šņa programmas maiņa — nesakrīt

prāmja un lidmašīnas atiešanas laiks

no Kipras, kur mums jau irbiļetes, un

mums jābrauc 3 dienas ātrāk. Mēs

steigā savācam mantas un ar diviem

taksometriemdrāžamuzHaifu.

Haifā paspējam savlaicīgi un, pie-
palīdzot daudziem saprotošiem cil-

vēkiem, dabūjam ari biļetes uz prām-
ja. Vēlreiz nakti —jau ar lielu mieru

sirdi — šķērsojam Vidusjūru un no

rīta jau otrreiz esam Limasolā. Tad

seko pēdējais pārbrauciens ar mikro-

busiņu līdz Larnakai. Tā ir Kipras
starptautiskā lidosta un skaista pilsē-
ta arvisjaukāko pludmali.

Lielisks ari jahtklubs, kurā mūs

nelaidaiekšā — bez viesu kartēm ie-

eja aizliegta. Un divi policisti to uz-

rauga visā nopietnībā,
Mums visjaukākā vieta izrādījās

vīnogām noaudzēta lapenlte, kuru

saimnieks uz trim dienāmlaipni at-

vēlēja mūsu rīcībā. Nu tā bija kā pa-
saka! To nevar aprakstīt, to vajag pa-
šam izbaudīt. Pēdējās trīs dienas

Kipras pludmalē mēs tiešām atpūtā-
mies, sauļojoties un peldoties, ari

apmeklējot krodziņus, cik nu mūsu

valūtas rezerves atļāva,
Nakts lidostā pagāja pārrunās ar

apbruņotu policistu, kurš bija ļoti la-

biinformēts par visāmmūsu trim ma-

zajām Baltijas republikām, simpati-
zēja mums un zināja pat mūsu poli-
tiskos līderus. 5.00mēs ieņēmām vie-

tas lidmašīnā, bet vakarā 23.00 nosē-

dāmies Sofijā, pēc tam Maskavā —

un atkal Rīgā.
Jā, daudz skaistu vietu ir uz ze-

meslodes, un lieliski ir ceļot, bet ne-

kur nav tik jauki kā mazajā Latvijā.

Laimonis Gailis,
katamarāna "Halejs" kapteinis

KATRAM SAVS HORNAS RAGS

22. februāra rītā aiz kreisā borta

parādījās zeme. Zemi pakalni kā pe-
lēki mākoņi bija redzami pie apvār-
šņa. Saule tikko bija uzlēkusi un ap-

spīdēja malējo kalnu — Hornas ra-

gu. Jahta "Fazisi" tuvojās regates ap-
kārt pasaulei — "Withbread Round

the World Race — 89/90" kulmināci-

jas punktam. Uz jahtas bijām 16 vi-

ru: amerikāņi Skips Novaks un Ro-

džers Voens, francūzis Tjerī Ranū,

jaunzēlandietis Dels Tremens, des-

mit burātāju no dažādām Padomju
Savienības pilsētām un divi Latvijas
pārstāvji— Edgars Terjohins un Ab-»

rams Leibovičs. Komanda bija sa-

traukta, arī mani pārņēma nemiers,

"Kasbija pirms tāvisa? Kadšis ceļš
sākās? Vai patiesi pēc dažām stun-

dām būsim zemeslodes leģendārajā
vietā?"—šādijautājumi nedevaman

mieru, es meklēju atbildi. Varbūtviss

sākās 1988. gada rudenī, kad manā

dzīvoklī atskanēja telefonazvans.



Jahtas

"Fazisi"

maršruts
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— Nebrīnieties, ja jūs izsauks uz

Maskavu, lai testētu atbilstību rega-

tei apkārt zemeslodei, — klausulē

teica TASS korespondents Vsevo-

lods Kukuškins. Šis cilvēks mani labi

pazina, varbūt pat pārāk labi, labāk

nekā es pats un bija ieteicis manu

kandidatūruatlases konkursam.

— Vaiesmu gatavs šādam pasāku-
mam?— bija jājautā sev pašam.

Un ar kādu jahtu gan varētu star-

tēt padomju komanda, ja šādam

mērķim piemērotu jahtu Padomju
Savienībā nav, bet tās projektēšanu
var pielīdzināt kosmiskās program-
mas izstrādei? Jautājumu bija daudz.

Kādas ir manas izredzes? Viena no

simta? Vai viena no tūkstoša? To es

nezināju, bet es zināju, ka ŠI iespēja
ir vienīgā un es nevarēju no tās at-

teikties. Nākošajā dienā es sāku rīta

krosu, un šie skrējieni mani galu galā
atveda līdz Hornas ragam. Vispirms
tieaizveda mani līdz mazai pilsētiņai
Melnās jūras piekrastē, kuras nosau-

kums —Poti—vēlāk bija lasāmsah-

terī jahtai, kuru mums nācās tur uz-

būvēt. Viss risēja tā, ka šķita, jo vai-

rāk šajā projektābija paveikts, jone-

reālāka tā īstenošanas iespēja. Likās,
ka tikai brīnums var pārvērst šo sap-
ni īstenībā. Un es noticēju šī brīnu-

ma iespējamībai, tāpat kā tie nedau-

dzie entuziasti, kuri izturēja, un 2.

septembri 23 jahtas no 13 valstīm

startēja Solenta līcī, iepretī burāša-

nas sporta mekai Vaitas salā. Pēc

tam bija pirmais finišs Urugvajā, tad

Austrālija, Jaunzēlande, Antarktīdas

aisbergi, un kādā brīnišķīgā rītā (bet
laiks tiešām bija brīnišķīgs) pie ap-

vāršņa iznira Hornas rags.
Šo punktu nesasniedza visi. No

pārpūles, neizturējis psiholoģisko
spriedzi, aizgāja no dzīves Aleksejs
Grišcenko, mūsu būvdarbugalvenais

Jahla "Fazisi"

vadītājs un jahtas "Fazisi" pirmais

kapteinis, kas bija ziedojis tai visus

savus spēkus. Posmos mainījās ko-

mandaslocekļi, mainījās sponsori, ti-

ka vākti ziedojumi, sardze nomainīja
sardzi, sarkanā un zaļā gaismā mir-

dzēja ūdensšļakatas, jahtas priekšga-
lamšķeļot viļņus, mirdzēja jahtas ķlļ-
ūdens—jahta virzījās uz priekšu, brī-

nums turpinājās, tasaizveda mūs līdz

Hornasragam. So tikšanos gaidīja vi-

si, uz klāja iznāca abas sardzes. No-

mainījām priekšburu, jahta sasvērās

spēcīgāk un metodiski šķēla Klusā

okeāna pēdējos viļņus. Priekšā mūs

gaidīja Atlantija.
— Skip, kuru reizi tu redzi Hor-

nas ragu? — es/pajautāju mūsu kap-

teinim Skipam Novakam.

— Ceturto, Rami, — viņš sacīja.

—Apsveicu tevi, Skip,— es teicu.

—Apsveicu tevi, Rami, — skanē-

ja atbilde.
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Betgalvā joņojadomas.Kā es līdz

šejienei atkļuvu? Šķiet, ka viss sākās

jau ilgi pirms telefonazvana. Varbūt

tad, kad es pirmoreiz ieraudzīju ne-

pabeigtas jahtas dzelteno ozolkoka

korpusu, tās jahtas, parkuras kaptei-
nies vēlāk kļuvu. Varbūt jau tad, kad

pirmoreizi tursastapu cilvēkus, "kuri

nebija man parauklēm, betspēja ma-

ni iedvesmot", kā ir teicisDžošua Slo-

kams, pirmais burātājs, kaš vienatne

apbraucis apkārt zemeslodei.

Un, kad mes burājām starp ledus

kalniem Dienvidu okeāna tuksnesī-

gajos ūdeņos, iztēle kaut kur tālu, ze-

meslodes neredzamajā puse, es re-

dzēju mazu valstiņu Latviju, kurai

mana sirds bija neizsakāmi pateicīga.

Tur,šajā valsti, es satiku cilvēkus, ku-

ri mani uzaudzināja, iemācīja mīlēt

darbu, nevairīties no grūtībām. Tur,

Baltijas svina pelēkajos ūdeņos, lie-

tainās rudens dienās es iepazinos ar

Neptūna likumiem.

Tagad pēc senas jūras tradīcijas
pie Hornas raga man uzticēja godu

pacienāt Neptūnu. Videokameru un

fotoobjektīvu priekšā esatlēju malku

Neptūnam no pudeles, kas bija atves-

ta līdzi no Latvijas.
— No kapteiņa un komandas, —

es uzsaucu tostu, un Neptūns saņē-
ma savu tiesu. Man bija prieks, ka

degvīnu esmu atvedis no mājām. Šķi-
ta, ka tā es turpinu senu tradīciju.
Burātāju un jūrasbraucēju tradīcijas,
kas dzimušas sen senis Dzintarjūras
krastos un uzplaukušas zem sarkan-

baltsarkanā karoga. Es jutu, ka esmu

atnesis šo karogu līdz šejienei, līdz

Hornas ragam, un es biju laimīgs.
Droši vien ir jābūt jūrniekam, ir jā-

noiet šis ceļš, jānonāk šajā vietā, lai

saprastu manas izjūtas. Tikko biju
beidzis darbuzem klāja, mugurā man

bija kombinezons, ap vidu glābšanas

josta, un es zināju, ka esmu gatavs
veikt jebkuru darbu.

Es nekad speciāli nebiju centies

nokļūt līdz šejienei, bet zemapziņā
droši vien visu savu dzīvi gatavojos
šim momentam.Visu dzīvi esbiju ga-

tavojies tikties ar vētru, un, kaut ari

laiks bija brīnišķīgs, es jutu, ka esmu

gatavs šai vētrai.

Cilvēks ir laimīgs tad, kad ir sa-

sniedzis savu mērķi, kad uzkāpj savā

virsotne. Un laimīgs ir tas, kuram ir

savs Hornas rags, ir savs sapnis. Un

tikai tagad es sapratu, kāpēc Skips
Novaks te ir jau ceturto reizi: ari es

gribu šo ceļu atkārtot un nokļūt šeit

atkal.Atmiņā atausa septembra vēt-

ra pirms pieciem gadiem. "Kad pa-

gājām garāma Hoglandei, es nodo-

māju — vai nav vienalga — Hoglan-
des sala vai Hornas rags. Nedomāju,
ka Hoglandes akmeņi ir mīkstāki

par Hornas raga akmeņiem," — tā

es toreiz ierakstīju dienasgrāmatā.
Cilvēks ir laimīgs, kad var pārva-

rēt pats sevi, izšķirties par kaut ko

neparastu, izdarīt izvēli. Un principā
nav svarīgi, vai tu uzvari kluba rega-

te, apej Hornas ragu vai uzdrīksties

uz ielas pacelt nosviestu papīru, kad

vairākums to nedara, vai ari atdod

savu vietu trolejbusā. Ari tas ir tavs

Hornas rags, un es biju laimīgs, ka

esmu to sapratis. Tikai ļoti tāluvaja-
dzēja aizbraukt, lai saprastu šo vien-

kāršo patiesību.
Pulksten 7 mes šķērsojām Hor-

nas raga meridiānu. Edgars Terjo-
hins nodeva sardzi pie stūres un pa-

spieda man roku.

"Es apbrīnoju tavu vīrišķību", viņš
man teica. Es ne uzreiz sapratu, ko

viņš ar to domāja. Bet tad es atcerē-

jos filozofa Juma vārdus, kurus biju
kādreiz lasījis savas bērnības varoņa

Fritjofa Nansena grāmatā, ka lai-
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A. Leiboviča diploms

migs ir tas, kura dzīves apstākļi at-

bilst viņa raksturam, bet vēl vairāk

cieņas ir pelnījis tas, kurš spēj savu

raksturu pakļaut dzīves apstākļiem.

Es pildīju koka pienākumus, kuri

man nebūt nepatīk, bet es zināju, ka

šis darbs ir nepieciešams, un tas deva

gandarījumu.
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Hornas rags palika aiz muguras.

Mēs šķērsojām Lamera šaurumu un

bijām jau Atlantijā. Es stāvēju pie
stūres, un man šķita, ka mēs iebrau-

cam dzimtajos ūdeņos, un es atcerē-

jos daudzus vārdus. Mans pirmais

kapteinis, mans tēvocis Monass Lei-

bovics. Mani pirmie profesionālie
kapteiņi, zvejas ostas kapteiņi Arturs

Krēgers, Dailonis Spāde, Georgs
Šmits, Aleksandrs Ušakovs, Kārlis

Balodis un Jevgeņijs Kanskis, kuri ie-

vadīja mani burāšanas mākslā. Do-

māju par kapteini Hugo Legzdiņu,
kura biogrāfijā kā spogulī redzama

Latvijas Republikas biogrāfija.
Es biju pateicīgs šiem cilvēkiem

un biju lepns, ka viņi te ir ar mani,
manā sirdī. Atlantija laistījās saulē

Jahtas "Fazisi" ceļš turpinājās. Ceļš,
kas ir atvērts visiem.

Ābrams Leibovičs

No krievu valodas tulkojusi
Maija Frīdberga

ZVIEDRIJĀ REDZĒTAIS

Skandināvija. Tā allaž bijusi Baltijas tautu intereses objekts,
lai gan, loģiski spriežot, sirdij tā kā vajadzētu justaicinājumu do-

tiespretim saulei, uz siltajām zemēm. lespējams, ka saistošais ir

turienes dzīves standarts, vēlme redzēt — kā civilizētā pasauli
normāli jādzīvo cilvēkam. Tikai jāiesēžas lidmašīnā un jāpārli-
dojūra, māsu pašu Baltijas jūra, lai nokļūtu sakoptā pasaulē.

Latvijas Kultūras fonda ļaudis un

kreiserkatamarāna "Viestam" apkal-
pe kapteiņa Jāzepa Lazdāna vadībā

1990. gadā izvēlējās latviešiem rak-

sturīgo jūrasceļu. Zviedrijas grāmatu

apgāda "Daugava" īpašnieki Dagnija
un Georgs Sleieri ielūdza mūs sa-

ņemt kārtējo savas izdevniecības grā-
matusūtījumu tēvzemes bibliotēkām

un Raiņa Literatūras un mākslas vēs-

tures muzejam. Ar šādu mērķi "Vies-

tarts" 1990. gada 16. jūlija vēlāvakarā

atstāja Rīgas jūras pasažieru staciju
un devās pretim savam pirmajam ār-

valstu zēgelējumam.
Līcī laiks nebija no tīkamāka-

jiem. Jau vairākas dienas virs Balti-

jas plosījās ciklons. Cauri Irbes šau-

rumam tikām veiksmīgi. Baltijas jū-
ra šūpoja vareni. Tad parādījās sau-

les mīļais vaigs, un nu jau droši va-

rēja teikt — brauciens, kas atsver vi-

su. Tuvumā un tālumā redzējām
baltus kuģus, kas bangojošajā jūrā
droši devās uz savām ostām. Kata-

marāna gaita šādā pūtienā bija dro-

ša, lai gan ceļš ieilga — valdīja nežē-

līgs pretvējš. Gotlandes salu ierau-

dzījām trešdienas pievakarē (izbrau-
cām pirmdien). Cik nu vairs tālu

līdz Stokholmai! Tomēr Zviedrijas
krastus manījām tikai nākamās die-

nas nogalē. Jūrā viss bija rimis, pil-
nīgs bezvējš un dūmaka. "Viestarta*

burātāji priecēja ar savu māku un

profesionālismu.
Pirmie iespaidi zviedru krastu tu-

vumā atmiņā iespiedušies visspil-
gtāk. Lēnais laiks, tāds savāds rā

mumsun miers, vēl tikai dienasbrau

ciens cauri šērām līdz Stokholmai

Vakara burvībai, protams, piemita
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arī savi pārsteigumi. Aiz kādasno ne-

skaitāmajām saliņām pēkšņi parādī-

jās augsts, balts skurstenis. Tūliņ at-

kal pazuda, lai pēc piecām minūtēm

visāsavā godībā mūsu priekšā iznirtu

milzu kuģis, kura sānus rotājau iztā-

lēm redzams uzraksts "Viking Line".

Tovakar garām paslīdēja trīs ie-

spaidīgi prāmji, kas devās pa maršru-

tu Stokholma — Helsinki. "Amorel-

la" (būvēts 1988. g.—22oopasažieru,
620 automašīnu, 2000 vietu kajītēs),
"Ofympia" (1986. g. —2500—580—

2373), "Cinderella" (1989. g. — 2500

—480—2500). Lielie Zviedrijas ku-

*i brauktgribētājus nogādā ne tikai

kaimiņzemēs vien — "Viking Line"

veicpasažieru reisus uz Franciju, Ka-

nādu, Japānu, Itāliju,ariAmeriku.

Mēsbraucienucauri šērām sākām

četros no rīta, pūta jauka brīzlte, un

burāšana drīz vien pārvērtās īstā pa-
sakā —visapkārt salas un saliņas, lī-

cīši un šaurumi, kuriem cauri "Vies-

tam" izzēģelēja itin braši. Tas nekas,

ka gabals ceļa bija jāveic bez kartes.

Zviedrijā kuģu ceļi atzīmēti teicami.

Unkuģu un jahtu satiksme ir lielis-

ka. Piektdienas pēcpusdienā, šķiet,
tā sasniedza maksimumu — jahtas
un kuteri brauca abos virzienos čet-

rās rindās. Tā vien šķita — visa

Zviedrija ir uz ūdeņiem.
Ik kilometrā baudījām pretim-

braucēju, ari Hdzāsbraucēju labvēlī-

bu. Interese parLatviju un mūsu sar-

kanbaltsarkanokarogu bija patiesa.
Saliņās neredzējām nevienu no-

plukušu māju un nesakoptu zemes

stūrīti. Jā, te uz akmeņiem tiešām au-

ga koki, puķes, skatam itin bieži pa-

vērās akmeņdārzi. Pie katras mājas
balts karoga kāts, plīvoja Zviedrijas
valstskarogs.

Pēcpusdiena tuvojāmies Stokhol-

mai. Tās centrā iekuģojām, veicot

solīdu goda apli. Viesu ostā, kas sep-
tiņas dienasbija "Viestarta" mājvieta,
mēs bijām vienīgie katamarāna

braucēji. Toties jahtu mastus pat sa-

skaitīt nevarējām. Turīgākie pilsoņi
Stokholmā mēdz ierasties savos ku-

teros, un ari to te bija vairāki desmi-

ti. "Viestarts" tūlīt kļuva par apskates
objektu. Noenkurojāmies blakus

jaunatvērtajam slavenā skandināvu

burinieka "Vasa* muzejam, kas gluži
kā Meka pievilka jūrniecības vēstu-

res entuziastusno visas pasaules. Pie

septiņstāvlgā muzeja ik rītus sastājās
gararinda (gluži nedabiska Zviedri-

jai), lai kavētos unikālā kuģa tuvu-

mā, gūtu vizuālo informāciju video-

salonosun baudītumaltīti kafejnīcās
vai restorānā.

Stokholma ir otra dārgākā pilsēta
pasaulē (pārspēj vienīgi Tokija), kur

var nopirkt visu no jebkuras pasau-

les valsts. Varbūt tie papīrmalkas
baļķi, ko manījām dažā labāpiestāt-
nē, nākuši ari no Latvijas? Zaļums,
atraisītība, smaidi, sapratne. — lūk,
tikai daži vārdi Stokholmas rakstu-

rojumam!
Dagnija un Georgs Šleieri laipni

vedināja aplūkot grāmatu apgādu

"Daugava", tik bieži dzirdētoun nere-

dzēto. Skatam vērās kapitāldarbi —

nelaiķa Edgara Andersona Latvijas
vēstures grāmatu sējumi, Arnolda

Aizsilnieka 984lappušu biezā "Latvi-

jas saimniecības vēsture", Edgara
Dunsdorfa apcerējuma "Kārļa Ulma-

ņa dzīve" greznais izdevums (maksā
32 dolārus, 55 vācu markas vai 150

zviedru kronu). Grāmatas Zviedrijā
ir dārgas. Skatualbumus greznocenu.
zīmes — 300,400 kronu. "Daugavas"

apgādā krāšņi izdotaari Andreja Jo-

hansona "Latvijas kultūras vēsture".

Dagnija Šleiere ir mūsu novadnie-

ce.Dzimusi Ainažu pusē, tādēļ, uzzi-
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nājusi manu kuivižniecisko izcelsmi,

tūliņ lūkoja pēc sava tēva Riharda

Valdesa populārās grāmatas "Jūras

vilki" izdevuma "Daugavas" apgādā.

Viņa uzskata, ka liela pēdējo gadu
veiksme ir iespēja izdot profesora
Jāņa Šiliņa kapitāldarbu "Latvijas
māksla (1800—1940)". Ciemakuku-

lis atpakaļceļam bija Dagnijas un

Georga Šleieru dotie vairāki simti

sējumu Latvijas bibliotēkām un mu-

zejiem. Šis sūtījums ātri vien sasnie-

dzaadresātus, un cerams, ka tagad ar

tovar iepazīties kā Rīgā, tā provincē.

Mājupceļš solījās būt romantiski

rosinošs. Rēnais vējiņš nekavēja
kreiserkatamarāna gaitu, jo ne vien-

mēr ir izdevība izmantot itin visas

buras. Ziedēja Baltijas jūra. Ūdens-

augiem pārklātie dziļumi saulē zai-

goja. Tuvojoties mūsu krastam, no

dzidrumavairs nebija ne miņas, zaļ-

ganasaļģes un jūrasaugiem nebūtne

līdzīgas duļķes arvien biežāk krasi

kontrastēja ar *Viestartam sniegbalto

korpusu. Mēs atkalbijām mājās. Pā-

ri ziedošajai Baltijas jūrai. Tuvu. Te-

pat līdzās.

Gints Šīmanis

PAR SARDĪNĒM UN NAFTU

1. Annas dienas pasaka

Reiz bija kuģis. Tas nebija ne tas

skaistākais no saviem līdziniekiem,
ne slavenākais, neatklāja jaunas ze-

mes, nepiedalījās dižosvaroņdarbos.
Pavasaros un vasarās koka mucas ar

sālītām siļķēm bija ŠI kuģa parastā
krava ceļā no Norvēģijas dienvidrie-

tumukrastiem—Rūgalanes filkes—

uz Baltijas jūras ostām Dancigu, Kē-

nigsbergu, Mēmeli, Rīgu, Pēterbur-

gu. Atpakaļvestos graudus, kaņepes
un kokmateriālus ļoti labprāt pirka
visās Norvēģijas dienvidupiekrastes

pilsētās, kurās nepilnus 16 m garais

kuģītis piestāja ceļā uz savu ostu —

Rifilki.

Kuģis bija būvēts 1848. gadā un

pec gandrīz piecdesmit gadu ilgas uz-

cītīgas kalpošanas tika atjaunots, ie-

gūstot toreizējā īpašnieka sievas vār-

du'Anna.Vel pec gada 'Anna'iegu-
va jaunu saimnieku — Eides kungu

no Sandas. Unkuģis ieguva savu galī-

govārdu "AnnaafSand".
1968. gadā "Annu" nopirka divi

angļi, kuri gribēja pārburāt pāri Zie-

meļjūrai. Tie gan nebija kārtīgi jūr-
nieki, kuģis guva bojājumus, tauvā

tika aizvilkts uz Stavangeru, kur

īpašnieki atteicās no tā. "Annu" no-

pirka Stavangeras kuģlpašnieki, fi-

nansēja restaurāciju un 1973. gadā

uzdāvināja restaurēto kuģi Stavan-

gerasKuģniecības muzejam.
Un sākās "Annas" jaunā dzīve. No

Kuģniecības muzeja draugu vidus

kuģim radās jauna komanda, kura

savu atvaļinājumu bija gatava pava-

dīt, apceļojot Eiropas zemes un at-

gādinot parsavu senčuvizītēm pirms
simt gadiem. Aberdlna Skotijā, An-

tverpene Beļģijā, Bresta Francijā ...

Bet Annas dienas pasaka sākās

1989. gada rudenī, kad Rīgas vēstu-
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res un kuģniecības muzejā pienāca
vēstule no Stavangeras Kuģniecības

muzeja direktora. Hap<*lds Hamres

kungs iepazīstināja ar "Annas"kārtē-

jās ekspedīcijas projektu — apmek-
lēt Baltijas jūras ostas un atgādināt
par vēsturiskajiem tirdznieciskajiem
sakariem starp Norvēģiju un Baltijas
valstīm. "Šī starptautiskā tirdzniecī-

ba pārvērta Stavangeru no maza

zvejnieku ciemata rosīgā pilsētā. Vēl

šodien daudzās Stavangeras mājās ir

iespējams atrast no Baltijas vestus

suvenīrus, pirmkārt sudraba karotes,
kas saņemtas kā dāvanas ostas

priekšniekam, lai apstiprinātu darī-

jumu," teikts projektā. Projekts pa-

redzēja nodibināt sakarus ar kuģnie-
cības muzejiem, citām organizācijām
un privātpersonām, kurām ir intere-

se izpētīt siļķu tirdzniecības ceļus un

to nozīmi reģionā.
Kā LKF Jūrniecības vēstures ko-

pas dalībniekamman bija iespēja ie-

pazīties ar šo projektu, un maniaiz-

rāva ŠI ideja, biju gatavs uzņemties
"Annas* sagaidīšanu un programmu
Rīgā. Varbūt būs iespēja nobaudīt

siļķi vēsturiskā sālījumā?
Un tapa pretprojekts — atbildes

vizītē apciemot Stavangeru ar jahtu,
atgādinot, ka Latvijas karogs irplīvo-
jisarī Norvēģijas ostās. Abpusējā ga-

tavošanās bija ilga un rūpīga. Bijām
iecerējuši ierasties Stavangerā tūlīt

pēc "Annas" atgriešanās mājās. To-

mēr daudz kas iznāca pavisam citā-

di...Vienlaicīgi ar "Annas" ierašanos

vajadzēja atklāt Norvēģijas kultūras

dienas Latvijā, to ietvaros arī izstādi

Norvēģijas burinieka "Anna afSand"komanda Rīgā
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Norvēģijas burinieks "Anna af Sand"

Rlgas vēstures un kuģniecības muze-

jā "Vikingi un Latvija9.—11.gadsim-
tā". Pēdējā brīdi atklāšanu nācās pār-
celt— pie Ventspils jūra atgādināja,
ka pēdējā pusotra gadsimta laikā tās

untumainais raksturs nav mainījies.
Ilgi "Anna"nakticīnījās arviļņiem un

vēju,veltīgi mēģinādama izsaukt klu-

sējošo krastu. Palīdzēja zvejnieku ku-

ģi. "Ar jūsu sistēmu neko nevar sa-

prast," vēlāk sūrojās Haralds. "Jūra

pie jūsu krastiem var slīkt nost, ne-

viens par tevi neliekas zinis, bet, kad

tiec krastā, tadtevi saremontēātri un

par velti!" No teiktā sapratu, ka nor-

vēģi dod priekšroku maksas glābša-
nas un remonta darbiem. Dārgi, to-

ties droši!

"Annas" jūrniekiem pēc smagās
nakts bija neparedzēta vizīte Vents-

pilī pilsētas 700 gadu jubilejas svini-

bu laikā. No turienes Haralds Hamre

ieradās Rīga, lai brīdinātu par "An-

nas" kavēšanos. Mēs, kas gaidījām so

tikšanos kopš pērna gada rudens, va-

karpusē ar kuterlti izgājām Daugava
"Annai"pretim. Un tur jau tā nāca —

vienkārša, mazliet smagnēja, ar Lat-

vijas karogu mastā. "Viņa ir jauka,
Harald!" — "Mēs viņu mīlam!" ska-

nēja lepna atbilde. Sajūta bija tāda,

kāda mēdzbūt, satiekot cilvēku, kuru

redzi pirmo reizi un uzreizsaproti, ka

tieši viņa tev ir pietrūcis. Daugavu

pieskandēja senas ar roku griežamas
miglas tauresskaņas un "Annas" him-

na no septiņu nogurušu, aizsmakušu,

betsmaidīgu virurīklēm.Vikingi bija
atgriezušies!

Ciemojoties tovakar uz "Annas"

klāja, klausījāmies jūrnieku stāstus

par piedzīvoto, skatījāmies samirku-



Šos saiņus ar šī brauciena reklāmas

bukletiem. Reibināja svaiga koka

smarža — pirms ŠI ceļojuma daudzas

koka daļas tika mainītas. "Harald,
vai ir kādas pilnīgi oriģinālas daļas
no 1848. gada?" pajautāju. "Mēs ce-

ram, ka daļa no ķīļa, bet neesam par
to pārliecināti," nopietnā balsī atbil-

dēja direktors.

Nākamajā rītā, 26. jūlijā, Annas

dienā, notika kuģa ierašanās ofici-

ālās svinības. Tokulminācijā jūrnie-
ki pasniedza pilsētas mēra vietnie-

kam Andrim Barkāna kungam koka

muciņu ar sālītām siļķēm. Tākā to-

brīd jaunā raža vēl nebija nokulta,
jūrniekiem nācāssamierināties ar la-

bības kūli un izkult graudus pašiem.
Kad Annas dienas svinībās kādā

no Vecrīgas krodziņiem pagrabā pie
alus kausiem (kā jau tas pieklājas
jūrniekiem) kopā ar vikingu pēcte-
čiem savu vārdadienu svinēja Annas

kundze no Rīgas, bet augšstāvā vaka-

riņojošie norvēģu folkloristi no Te-

lemarkas nāca lejā padziedāt, bija
skaidrs — Norvēģijas kultūras die-

nas Latvijā patiešām ir sākušās!

"Kādas profesijas pārstāv "Annas"

jūrnieki?" apjautājos savam blakus-

sēdētājam. "Esmu tankera kapteinis,
bet atvaļinājumu pavadu uz "An-

nas"" norvēģis paskaidroja. Hm, pēc
vienpadsmit mēnešiem uz kuģa ko-

mandtiltiņa divpadsmitajā atpūsties

uz klāja kā matrozim? Vai visi nor-

vēģi ir tādi?

Kadsvētdienas rītā "Anna" pēc il-

gām diskusijām ar padomju robež-

sargiem devās plānotajā Pērnavas

virzienā ("Vai tikai kas nenotiks, no-

bildēs vēl padomju bāzes?" laikam

sprieda modrieimpērijas sargi), mēs,

pavadītāji, pie Daugavas vārtiem tai

ilgi noskatījāmies pakaļtKad un ku-

ros ūdeņos redzēsimies nākošreiz?

Tajā pašā dienāķērāmies pie siļķēm.
Tās bija traki sālītas, bet garšoja lie-

liski. Norvēģiju iemīļojušā tēlnieka

Induļa Rankas plašā dārza tā vien

pietika, lai uzņemtu degustatorus.
Bet "Anna" Rīgā ieguva jaunu ko-

mandas locekli —jahtkluba "Ausek-

lis" jaunatnes burāšanas treneri An-

di Kalniņu. "Katrā pilsētā, kuru ap-
meklējam, mēs izraugāmies vienu,
kurš visvairāk atbilst norvēģu priekš-
statiem par jūras tautas vīru," pa-

skaidroja Haralds Hamre. Andis

tāds tiešām ir — viņa rokām klausa

gan jahtas buras, gan kutera stūre,

gan gali, mezglus sienot.

"Sis kuģis bija kā pasaka," sapņai-
ni teica daudziebērni, kuriŠīs dienas

liptin lipa ap "Annas" jūrniekiem.
Šie vārdi deva nosaukumu Zigurda

Vidiņa videofilmai. "Annas dienas

pasaka" tapa ātri —jau oktobrī tābi-

ja ieskaņota norvēģu valodā. Bija ti-

kai ar kaseti jānokļūst Stavangerā.

2. Norvēģija — pusnakts saules un klinšu zeme

Arī šo virsrakstu neesmu izdomā-

jis es. Tā saucas Mārtiņa Sama grā-
mata sērijā "Jaunais zinātnieks".

Daudzasšis 1940.gadā iznākušās grā-
matas rindasvēl noderēs tālākā ceļā.

Lai gan mēs četri — Andis, Zi-

gurds, Latvijas Ģeogrāfu biedrības

prezidents Guntis Berklavs un es —

dotu priekšroku jūras ceļam, no tā

tomēr bija jāatsakās — vīzas jahtas
braucienam nesaņēmām. Vai tam

par iemeslu NATO kodolzemūde-

nes ostās, kurās bijām plānojuši ie-

iet, vai padomju atomzemūdeņu

197
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biežās avārijas Norvēģu jūrā, nezi-

nām.

Kādu ceļu ieteiktu Sama kungs?
"Bez mēnešaNorvēģijā maz ko izdo-

sies redzēt. Savā laikā no mūsu orga-

nizācijām Norvēģijas lētus apceļoju-
mus rīkoja Latvijas Centrālā tūristu

biedrība.Brauciens notikacaur Talli-

nu uzHelsinkiem, vilcienā līdzRova-

niemi, pasta autobusācauri ziemeļu
Somijai līdz Ledus okeānam, no tu-

rienes tvaikoni gar Norvēģijas pie-
krasti līdz Kopenhāgenai un — Lie-

pājai! Ceļš ar uzturu mēnešabraucie-

nā maksāja Ls 320, kas ir ļoti lēti. At-

sevišķi braucot, vajadzēs, mazākais,

divtik. Bet tadceļojumukuģi vislabāk

pārtraukt Bergenā, no turienes apce-
ļot Sognes fjordu, un Mirdalesstacijā
iekāpt Bergenas-Oslo kalnu vilcienā.

Atpakaļceļš Latvijā caur Stokholmu

vaiKopenhāgenu."
Mums nebija 320 latu, bet par lī-

dzīgu rubļu daudzumu 1990. gada
rudenī varēja nokļūt līdz Bergenai
un atpakaļ. Bankā mums sameklēja

pēdējās norvēģu naudas rezerves —

Tallinas muitā uz galda uzmetām di-

vus pasmagus maisiņus ar monētām,
lai jau Oslo tos krietni patukšotu.
Gandrīzpusi no atvēlētajām tūkstoš

kronām katrs atstājām dzelzceļa ka-

sē —uz Stavangeru "Intūrista" līnijas
neiet.Prāmis uz Helsinkiem, prāmis
uz Stokholmu — tomērBaltijas jūrā
šūpojāmies gan! Skatoties rīta agru-

mā no prāmja augšējā klāja uz Stok-

holmas šērām, sūkstījāmies — ek,

vajadzēja tebūrātvasarā un ar jahtu!
Prāmis šķita par lielu un ātru. Tomēr

savas priekšrocības ir — ceļojot ar

"Silja Line" vai "Viking Line" prām-
jiem starp Helsinkiem un Stokhol-

mu un atpakaļ, galva nav jālauza —

abos virzienos prāmji atiet sešos va-

karā un pienāk galā deviņos no rīta,

lai gan laika joslas starpība ir viena

stunda.

Ceļš vilcienā līdz Oslo lasītājus
nevar interesēt.

Novembra īsā diena jau beidzās,

kad nokļuvām Oslo. Toties nākama-

jā dienā līdz Stavangeras vilcienam

laika bija gana — un mūsu draugi
Oslo steidza izrādīt pilsētu. Vis-

pirms — Holmenkollene — 1952.

gada ziemas olimpisko spēļu norises

vieta. No pakalna, kurā atrodas

sporta komplekss, paveras plašs
skats uz Oslo fjordu un pilsētu.
Pirms dažiem gadiem šajā vietā vasa-

rā notika grandiozs klasiskās mūzi-

kas koncertuzvedums ar vikingu lai-

vām un dejām. Toreiz Oslo simfonis-

ko orķestri diriģēja latvietis Mariss

Jansons.

Netālu no tramplīna piemineklis
karalim Olafam V. Karalis attēlots

slēpojot, nevis zirgā, ar pirkstu bak-

stot tālumā, kā parasts redzēt vald-

nieku pieminekļus. Jaunībā karalis

bijis liels sportists, paskaidroja gids.
Reiz 1973.gadā,kadstrauji paaugsti-
nājās naftas cenas un valdībaekono-

mijas nolūkosaizliedza svētdienas iz-

braukumus ar automobiļiem, tram-

vajā, kurš devās no Oslo centra uz

meža pusi, iekāpa padzīvojis vīrs ar

slēpēm. Tūlīt pat izcēlās konflikts.

Konduktors atteicās ņemt braukša-

nas maksu no savakaraļa. Olafs Vuz-

stāja. Šajā mūsdienupasakā redzami

tie divi principi, kurus vienmēr ievē-

rojusi karaliskā ģimene: sportisks
dzīvesveids un vēlēšanās neatšķir ties

no saviem līdzpilsoņiem.
1991.gada janvāri tūkstošiem nor-

vēģu arsvecītēm rokāsstāvēja pie ka-

raļa rezidences Slotenas, atvadoties

no pasaules vecākā monarha — 87-

--gadīgā Olafa V, kuru paši norvēģi
sauca par valsts tēvu un tautaskarali.
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Senais siļķu ceļš

Troni kāpa Haralds V, kurš savu

"burāšanas karaļa titulu" izcīnīja jau
ilgi pirms tam. Sevišķi valdnieks le-

pojas ar uzvarām 1972. gada Ķlles
regate un 1968. gada "Zelta kausa"

sacīkstēs.

Devāmies uz tēlnieka G. Vlgelana

skulptoru dārzu. Plaša un grandioza

iecere, daudzie desmiti akmeni cir-

stie cilvēku teli ir speķa un maiguma
pilni. Mums laimējās, jo bijām agrā
rītā, kad Frognera parku vēl nav ap-
sēduši daudzie tūristi. Un tad — uz

Norvēģijas kuģniecības muzeju!
Tā ir moderna celtne, kas ir arhi-

tektūras atrakcija—viens no izstāžu

zāles stūriem izvirzīts virs Oslo fjor-
da ūdeņiem. Dēļu grīda, stūres rats

un burinieka klāja virsbūve uz tās ra-

da pilnīgu ilūziju, ka atrodies uz ku-

ģajūras vidū. Interesanti ir pabūt pa-

sažieru tvaikoņa *Sandnesn iekštel-

pās — kajītē, ēdamzālē, izkāpelēt pa

trimklājiem. Mazāsekcija no ŠI kuģa
muzeja zālē labi ilustrē pasažieru
pārvadājumus tvaikoņu ērā. Speciālā
ēkā izvietota nelielo norvēģu zvejas
laivu ekspozīcija — no primitīvajām
ar vienu taisno buru līdz jau ar dzi-

nēju apgādātajām, ir daudzinformā-

cijas par šodienas zvejas kuģiem un

to ekipējumu. Tas arī saprotams, ja
atceramies, ka zivju un to produktu
eksportā Norvēģija ieņem vienu no

vadošajām vietām pasaulē, ka ek-

sportam domāts apmēram 80% no-

zvejas.
Te nu vietā izdarīt mazu ekskursu

vēsturē. Norvēģijas sasniegumus pe-
riodā pirmsotrā pasaules kara nemi-

nēšu — katram jau vairāk interesē

sava tauta. Paskatīsimies, ko rakstīja
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Latvijas Republikas ģenerālkonsuls

Norvēģijā A. Vanaga kungs 1936. ga-

da "Jūrniekā": "Attiecībā uz siļķu
zvejas vietu Latvijas intereses sasto-

pas Islandes ūdeņos ar Norvēģiju.
Zviedrija ir ļoti liela un laba Islandes

siļķu pircēja, jo no tāmzviedri izga-
tavo sevišķi garšīgas siļķu delikate-

ses, kas ļoti labi garšo pirms un pēc
1., 2., 3. un tt. šņabiem."

Ārpus Kuģniecības muzeja aplū-
kojām rudenīgajos fjorda ūdeņos
klusi dusošo slavenā norvēģu polār-

pētnieka Roalda Amundsena kuģi
*Gjoa*, ar kuru viņš pirmoreiz vēstu-

rē 1903.—1906. ģadā patstāvīgi iz-

brauca Ziemeļrietumu jūrasceļu no

Grenlandes līdz Aļaskai, sasniedzot

Ziemeļu magnētiskā pola rajonu.
Blakus ir atsevišķs muzejs: cita lielā

norvēģa — Fritjofa Nansena kuģim
"Fram* uzbūvētā ēka. Ar šo kuģi
1893.gadā Nansens devās reidā Zie-

meļpola virzienā, pēc atgriešanās

kļūdams par Norvēģijas nacionālo

varoni. Kuģis attaisnoja savu nosau-

kumu (norvēģu valodā"Uzpriekšu!")
vēlreiz 1910.—1912. gadā, kad

Amundsensto izmantoja savā ekspe-
dīcijā uz Antarktldu, kuras gaitā vi-

ņam izdevās pirmajam 1911. gada 14.

decembri sasniegt Dienvidpolu.
Un turpat līdzās

9Kon-Tikf mu-

zejs, veltīts šodienas slavenā ceļotāja
Tūra Heijerdāla ekspedīcijām. Žēl,
ka visos nebija iespējams uzkavēties,

neapskatītais ir cerība atgriezties.
Vēl paspējām pabūt Oslo šodie-

nas brīnumā—Akerbrigē. Tas ir su-

permoderns kvartāls netālu no Oslo

vēsturiskā centra, izbūvēts bijušās
kuģubūvētavas vietā. Kā saka tādās

reizēs — stikls, betons, alumīnijs!
Pirmajā stāvā veikali, augstāk biroji,
pēdējos stāvos dzīvokļi. Mums lai-

mējās — viens no Akerbriges kom-

pleksa darbiniekiem ne tikai izstās-

tīja tā vēsturi, bet ari izrādīja to.

Komplekss iecerēts un ari ir ekspe-
riments, peļņu tas nenes, drīzāk

zaudējumus, tomēr norvēģi ar šo

kvartālu lepojas. Ne velti reklāmas

prospektā teikts: "Vienreiz dzīvē!

Mazā Manhetena." Pabijām vienā

no brīvajiem dzīvokļiem — balta

virtuve, balta ēdamistaba, balta gu-

ļamistaba, telpas noformētas atbil-

stoši pēdējiem dizaina sasniegu-
miem. Vēlāk, mazliet atguvušies,
jautājām cits citam: "Jā, bet vai tu

gribētu tādādzīvot?" Un ikviens no-

raidoši purināja galvu — pārāk auk-

sti. Ne velti mūsu pavadonis tā arī

teica: "Akerbrige — tas nav dzīvok-

lis, tas ir dzīves veids." Piemēram, te

dzīvo jauni biznesmeņi (ja firma ap-
maksā, jo cenas ir fantastiskas), ku-

riem dzīvoklis ir tikai turpinājums
biroja telpām.

Izstaigājām visu kompleksu. At-

ceraties, kā Karlsons vadāja Brālīti

pa Stokholmas jumtiem? Tāarī mēs

— no viena nama uz otru var nokļūt
pa galeriju starp tiem, pie reizes var

apskatīties, vai birojos darbinieki

neslinko, vai supermārketā daudz

pircēju — stikla jumti to atļauj. Go-

dīgi sakot, es gan negribētu, ka virs

manas darbavietasstaigā tādi dīkdie-

ņi un vēro, ko daru.

Vienano vecajām kuģubūves rūp-
nīcasēkām pārvērsta greznā restorā-

nā. lekštelpas dekorētas ar kuģu mo-

deļiem, tvaikoņa skursteni, stūres ra-

tiem, signālkarodziņiem. To, ka pie
griestiem karājas kaiju izbāzeņi, va-

rējām saprast, bet, kad fonā dzirdē-

jām viļņu šalkas un kaiju brēcienus,

tasmums,piemūsu restorānuplieka-
nības pieradušiem, jau likās par
daudz. Tomēr alus tādēļ negaršoja
sliktāk!
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Vēl viens garš pārbrauciens, un

vēlā vakara bijāmStavangera. Uz pe-
rona — Haralds un viņa Rīgā iepazī-
tā kolēģe Randi. Vēl pēc brīža jau bi-

jāmvienā no vecajās mājās izvietota-

jiem krodziņiem. Sveces izstaroja
siltu gaismu, alus bija auksts, meža

zvēra cepetis sulīgs, fonā skanēja
klusa mūzika, draugu smaids bija pa-

tiess — brīdis bija skaists!

3. Ar seju pret jūru

Kas Stavangera ir Norvēģijai? Rū-

galanes Hikes centrsar 100 tūkstoš ie-

dzīvotājiem, "Norvēģijas naftas gal-

vaspilsēta", "pilsēta, kur sardīnes eļļā

nomainīja nafta mucās" — lūk, daži

mūsdienu apzīmējumi! Bet vēsturis-

ki vārds "Stavanger" cēlies no seniem

norvēģu vārdiem: "stafr" — vertikāls

robežstabs un "angr" — šaurs līcis un

tāapkārtne. Tātad— "pilsēta ap šau-

ro fjordu pie stāvās klints".

Sākot ceļojumu pa šo brīnišķīgo

pilsētu, uz brīdi iegriezīsimies tās ve-

cākajā celtnē — Svētā Svithuna ka-

tedrālē. Tieši no katedrālesceltniecī-

bas sākuma 1125. gadā Stavangeru
uzskata par pilsētu. Šodien anglo-

normāņu stila celtā katedrāle ir vie-

nīgā norvēģu viduslaikos būvētā baz-

nīca, kas pilnībā saglabājusi savu ori-

ģinalitāti. Tās ieejas durvis pavērstas
pret ostu, bet altāra daļa pret klusu

parku. Mēs ar Zigurdu pabijām ka-

tedrālē agrā rīta stundā. Visapkārt

valdīja klusums un savāds miers, aiz

biezajiem mūriem nedzirdēja kņadu,
kas valdīja tepat blakus zivju tirgū.

Sjūzena Tirella savā grāmatā par

Stavangeru "Kādreiz pilsēta" saka:

"Ja jūs nostāsities uz tirgus kāpņu
augšējā pakāpiena ar skatu uz jūru,
jūs būsiet nostājies starp diviem spē-
kiem, kas dod dzīvību Stavangerai:
aiz jums katedrāle, garīgais spēks;
jums priekšā osta, pilsētas uzturētā-

ja." Dosimies uz ostu, jo bez ostas

nebūtu šis pilsētas un tās vēstures.

Stavangera auga lēnam, un 1800.

gada tajā bija tikai 2000 iedzīvotāju,
kuru lielākajai daļai — zvejniekiem
un jūrniekiem — neaizsalstoša osta

bija iztikas avots visu gadu. Un tad

pēkšņi Stavangera pamodās jaunai
dzīvei. 19. gadsimta sākumā Zviedri-

jas piekrastē izsīka siļķu krājumi un

norvēģiem parādījās iespējas tās ek-

sportēt uz Krieviju un Prūsiju. Balti-

jas jūrai atbrīvojoties no ledus, sim-

tiem "Annai" līdzīgu kuģu devās uz

Baltijas baseinu.Desmitiem kuģu no

Stavangeras un Skudeneshavnasap-

meklēja ari Rīgu.
Līdz 19. gadsimta vidum siļķu

bums radīja jaunu Stavangeras aris-

tokrātiju: siļķu tirgotājus. Radās sa-

va vidusšķira: sīko veikaliņu un ne-

lielo kuģīšu īpašnieki, auga pilsētas
turība. lestājoties siļķu tirdzniecības

panīkumam, "siļķu nauda" tika in-

vestēta starptautiskajos kravu pār-
vadājumos. Siļķu tirgotāji pārtapa
tirgotājos kuģīpašniekos. Bija īstais

laiks riskēt: Krimas karš, Melnās jū-
ras "atvēršana" labības tirdzniecībai,

ka arī pasaules tirdzniecības libera-

lizācija kopumā sekmēja norvēģu

panākumus.
20 gadu laikā trīskāršojās Stavan-

geras flote, kuģu skaits sasniedza

650, veidojot Stavangeru par otru

lielāko kuģniecības ostu Norvēģijā
aiz Ārendāles dienvidkrastā. ledzī-

votāju skaits atbilstoši pieauga līdz

20 tūkstošiem 1875. gadā.
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Bet jau dažus gadus vēlāk Stavan-

geras ekonomijas uzplaukums tikpat
pēkšņi apsīka. Siļķu bari pārstāja ap-
meklēt šo piekrasti, bet Stavangeras

kuģi nevarēja nodrošināties ar kravu

pasaules ostās — bija iestājusies vis-

aptveroša pārvadājumu krīze. Sabrū-

kot šiem diviem ekonomijas pīlā-
riem,pilsēta iekrita dziļā depresijā.

ŠI laika atgādinājums ir pieminek-
lis pilsētas parkā. Kalnuāzis, saslējies

pakaļkājās, galvu sāpīgi atpakaļ at-

metis. Tas ir savdabīgs veltījums 800

tūkstošiem norvēģu, kuri 19. gadsim-
tā devās meklēt laimi citās zemēs —

93% uz ASV. Pieminekļa pamatnē
lasāms, ka tas veltīts tiem norvēģiem,
kuruasinis un sviedri palīdzēja vairot

Amerikas varenību. Negalvoju par
absolūtuprecizitāti, rakstu pēc atmi-

ņas, jo man galvenais šķita izjust to

noskaņu, kas valdīja pie ŠI pieminek-

ļa. Atkaljau kuro reizi šajābraucienā

bija jādomā: cik daudz mūsu tautām

kopīga, cik maz mēs zinām viens par

otru...Tikai emigrācijas iemesli nor-

vēģiem toreiz bija citi: gandrīz visa

lauksaimnieciski izmantojamā zeme

aizņemta, nepietiekami attīstītā in-

dustrija nespēja nodrošināt ar darbu

no zemes atrautos proletāriešus. Ta-

gad katru vasaru Stavangerā notiek

Emigrācijas festivāls, kura laikā ku-

ģis "Anna"piedalās teatralizētā uzve-

dumā, uz tā klāja vīrieši un sievietes

to laiku drēbēsattēlo emigrantu do-

šanos uzAmeriku.

Šodien vecās ostas teritorijā gan-

drīz nekas neatgādina par senajiem
dramatiskajiem pavērsieniem pilsē-
tas vēsturē. Abpus ostas izvietotajās

kādreizējās noliktavās atkarībā no to

lieluma ir vai nu simpātiski restorā-

nini un alus krodziņi, vaiviesnīcas un

Stavangeras Kuģniecības muzeja direktors H. Hamre (vidū) izrāda pilsētu Rīgas viesiem
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klubi. Vienīgi zivju tirdziņā vel jop-
rojām no rītiemvar iegādāties visda-

žādākās zivis, vēzīšus un citādus jūras
iemītniekus. Jāatzīmē, ka arvēzīšiem

šajos krodziņos mūsu ceļojuma laikā

mīlēja našķoties Andis, dodamsšādai

maltītei priekšroku salīdzinājumā ar

citiem piedāvātajiem gardumiem, tā-

dējādi arī šajā jomā attaisnodams

"Annas" jūrnieka svīteri, kuru valkā-

ja.
Nopietnāk par ostu uzzinājām tās

direktora OddaOdlanda kunga rezi-

dencebijušajā muitas ēkā —arhitek-

tūras pieminekli. Nelielā, bet masīvā,
brūni krāsotā akmens celtne blakus

ostai, tās velvētie griesti un arkotie

logi kontrastē ar apkārtējām balta-

jām koka ēkām. Odlanda kungs pa-

stāstīja, ka ostā gadā ienāk apmēram
16tūkstoš kuģu, no kuriem 2500sais-

tīti ar naftas ieguvi Ziemeļjūrā. Nā-

kotnē ostas kapacitāte dubultosies,

paredzēts izbūvēt jaunu, milzīgu os-

tas kompleksu. Direktors interesējās
par iespējamo Stavangeras un Latvi-

jasostusadarbību, solījās rast iespēju
apmeklēt Rīgas ostu.

"lesaiņots Norvēģijā", "Sardīnes

no Norvēģijas" — ar šiem un līdzī-

giem lozungiem uz miljoniem sardī-

ņu un siļķu konservu kārbu 19. gad-
simtā pasaulē izplatījās Norvēģijas
vārds. Pirmā sardīņu konservēšanas

fabrika Stavangerā tika atvērta 1873.

gadā. Sākotnēji šis fabrikas bija ļoti
primitīvas, tās bija tikai jūrai piegu-
ļošas noliktavas, kurās lielākoties pa-

ļāvās uz roku darbu. Gadsimtu mijā
jau būvēja ēkas speciāli konservēša-

nai, ar paplašinātu mehanizācijas

pielietojumu, fabriku skaits sasnie-

dza 14. Industrija auga strauji, Sta-

vangera kļuva Norvēģijas konservē-

šanas centrs, bet par pilsētas domi-

nantēm Svētā Svithuna katedrāles

vietā iezīmējās rūpnīcu ēku garie

skursteņi.
Pirmā pasaules kara laikā neitrā-

lās Norvēģijas zivju konservus varēja
atrast visu karojošo valstu zaldātu

mugursomās. Sākās šīs industrijas
ziedu laiki, kad vairāk par pusi pilsē-
tas strādājošo iedzīvotāju tieši vai

netieši bija saistīti ar zivju konservē-

šanu. Konservu rūpnīcu skaits 1922.
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gadā bija pieaudzis līdz 70! Šodien

uz eksportu orientētās sardīņu kon-

servēšanas industrijas laiks ir pagā-
jis. Starptautiskās naftas kompānijas

ieņēmušas un pārvērtušas kādreizējo
konservu fabriku telpas. Tomēr vie-

nu no šim fabrikām atjaunoja Sta-

vangeras patrioti, pārvēršot to inte-

resantākajā no muzejiem, kurus re-

dzējām sava ceļojuma laikā.

Konservēšanas muzeju, kas atro-

das vienā no klusajām, ar baltām ko-

ka ēkām apbūvētajām vecās Stavan-

geras ieliņām, izstaigājām pirms tā

atvēršanas. Muzeja iekārtojums un

klusums tajā radīja iespaidu, ka vien-

kārši esam nokļuvuši fabrikā pirms
darbdienas sākuma. Visapkārt uz

mucām, galdiem, konveijera lentes

sardīņu simti. Tās varēja ņemt rokās,

nebaidoties notraipīties, varēja pat
iebāzt kādu kabatā suvenīram. Uz-

kodai gan zivteles nederēja, jo bija
no

... plastmasas. Asprātīgs paņē-
miens, lai demonstrētu kūpināšanas
un konservēšanas tehnoloģiju! Sud-

rabotās plastmasas zivis bija gan sa-

vērtas uz iesmiem un gaidīja iekura-

mies kūpinātavas krāsnis, gan guldī-
tas konservu kārbās. Varēja ari izmē-

ģināt sardīņu giljotīnu. Sevišķa inte-

rese par muzeju bija Andim.No viņa
reakcijas sapratu, ka starp šīs 19.

gadsimta ražotnes un mūsu zvejnie-
ku saimniecību konservēšanas iekār-

tām pirms pārdesmit gadiem lielas

starpības nav.

Cieši saistīta ar Konservēšanas

muzeju un šīs nozares vēsturi ir izstā-

de, kuru turpat redzējām, — "Iddis

pasaule". "Iddis" ir tikai Stavangerā

pazīstams vārds un nozīmē— "sardī-

ņu konservu etiķete". Izstādi organi-
zējis Iddisklubs "Norvēģijas marka",
izdodot speciālu katalogu un kalen-

dāru. Pagājušo laiku etiķešu zīmēju-

mu skaits nav zināms, tas svārstās

starp 10 un 15 tūkstošiem. Daudzas

kolekcijas pazudušas bēniņu tīrīša-

nas reizēs, tomērizstāžu zālēvarējām
vērot tematiski sistematizētās etiķe-
tes,kas, vēstotpar Stavangeras vēstu-

ri, deva atskatu ari pasaules notiku-

mos gadsimta garumā. Izstādē parā-
dīta gan lielā dizaina motīvu dažādī-

ba, gan straujā dizainiskā reakcija uz

pasaules aktualitātēm.

lecienītākā tēma — norvēģu po-

lārpētnieki — no 18%. gada "Nan-

sens Ziemeļpolā" līdz 1926. gada

"Norge" (gaisakuģis, ar kuru uz Zie-

meļpolu devās Nobiles ekspedīcija).
Plaši pārstāvēta rojalitāte. Karaļa
Olafa V dzīvei (uz etiķetēm!) var iz-

sekot no 1909. līdz pat 1970. gadam.
Pēdējais apvienotās Zviedrijas-Nor-
vēgijas karalis Oskars IV ir uz etiķe-

STUMM&DUMM
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tēmvisilgāk sastopamais monarhs—

no 1902. gada līdz mūsdienām ar

marku "King Oscar*. Un kur nu vēl

etiķetes ar vikingu laiku karaļiem!
Neviļus iedomājos — vai vārdi "gal-
ma etiķete" nenāk no Norvēģijas?
Galvenā loma ir jūras motīviem —

zvejnieki darbā, jūras dzīvnieki, saul-

lēkti un saulrieti. Kuģu sērijas — vi-

kingu laivas, jahtas, Transatlantijas
tvaikoņi, karakuģi, zemūdenes,

"From", "Gjoa", 'The Mayflower". Ir

arī banalitātes — "Dolāru princese",
"Neaizmirstulīte", "Piknika marka",
"Svju inspektora marka".

Mani un Zigurdu sevišķi interesē-

ja etiķete "Bravo" krievu valodā. To-

mēr etiķetes solīdais vecums neradī-

ja šaubas, ka tā nevarētu būt veltīta

krievu spiegu jahtas "Bravo" no Rī-

gasarestam gadu iepriekš kaimiņval-
sti Zviedrijā. (Sk. "Latvijas jūrniecī-
bas gadagrāmata

,89/
,

90.)
"Iddis"ēra, tāpat kā konservēšanas

industrija, pilnībā pieder pagātnei.

Šodienas etiķetes tikai mazliet ir lī-

dzīgas pagātnes etiķetēm no tagad
tik dārgā papīra. Tagad tās izgatavo
no plastmasas folijas, kurā ietin kon-

servu kārbu. Arī etiķešu motīvi ir sa-

mazinājušies apmēram līdz 50. Tā-

das plastmasā ievīstītas kārbiņas kā

Stavangeras suvenīrus pasniedza arī

mums.

Te nu varējām palepoties, savas

ejļā un tomātu mērcē peldinātās jū-
ras veltes pretim sniegdami, — mūsu

bundžiņām joprojām papīrs riņķī!
Vai papīra par daudz, vai plastmasas
par maz? Teiksim tā — cita tehnolo-

ģija ...

Jā, gandrīz piemirsās. Stavangeras
pilsētas emblēma ir speciālā konser-

vu kārbu atvēršanas "atslēga" un

konservu kārbas etiķete. Man šķiet,
ka muca — pilsētas emblēma— bū-

tu piemērotāka, jo aptver lielāku pe-
riodu no pagātnes līdz pat šodienai.

Mucas ir saistītas ar Stavangeras
mūsdienu pasaku.
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Kājau katrā pasakā, arī šajā ir sa-

vas apslēptās bagātības — šoreiz tās

dabas māte noguldīja zem jūras
pirms piecdesmit vai sešdesmit mil-

joniem gadu, kas to vairs precīzi at-

cerēsies. Un gulēja šīs bagātības tur

klusi līdz 1965. gadam, kad Norvēģi-
jas valdībadevaatļauju astoņām naf-

tas kompānijām pētīt valsts konti-

nentālošelfu. Trīs no tām—Phillips,
Esso un Petronord — par savu bāzes

vietu izvēlējas Stavangeru. Gadu vē-

lāk Stavangeras ostā pietauvojās
"Okeāna ceļinieks" — pirmā naftas

platforma, kas simbolizēja atnākušo

jauno ēru.

"Te vajadzēja būt darbam, daudz

naudaiun cilvēkiem, kas kovboju zā-

bakos kājās brauc ar kadiljakiem, —

pārmaiņas, uztraukumi, piedzīvoju-
mi," — tā Sj Ozena Tirellaironizē par

toreizējām stavangeriešu izjūtām.
Bet avīzes bažīgi jautāja: "Vai veik-

sme varētu sabojāt Stavangeru? Vai

straujā naftas industrijas izaugsme
neliks cilvēkiem doties prom no ma-

zāk apmaksātiem darbiem? Kas va-

rētunotikt ar zivīm Ziemeļjūrā?" Ar

naftas ieguvi saistītajām sociālajām

problēmām un drošības jautāju-
miem pastāvīgu uzmanību pievērš
gan norvēģu ūdeņos naftu iegūstošās
ārvalstu kompānijas, gan Norvēģijas
valdība, vēloties saglabāt Ziemeļjūru
arīnākotnē.Speciālisti lēš, ka pilnīgi
Norvēģijas kontinentālais šelfs būs

izmantots 2190. gadā, tātad darba

pietiks vēl divsimt gadiem. Tieši tā-

dēļ, ka ir naftas industrija, Norvēģijā
šobrīd ir viens no zemākajiem bez-

darba līmeņiem Rietumos.

Jāatzīstas, ka skolā ķīmija man ne-

padevās, tāpēc nespēšu sīki aprakstīt,
kāda īsti ir Ziemeļjūras naftas iegu-
ves tehnoloģija. Paršo Norvēģijai šo-

dien tik nozīmīgo industriju ieintere-

sējos pēc vakariņām pie Haralda ko-

lēģes RandiSlotheimas. Randivīrs ir

naftas platformas "Gullfaks C inže-

nieris. Slotheimu ģimene,kā vairums

stavangeriešu, dzīvo personiskajā
mājā, kuras interjerā lielā cieņā ir

koks. Pēc vakariņām, kuras liecināja,
ka zivis Ziemeļjūrā joprojām ir, inže-

nieris mazliet pastāstīja par sevi un

"savu platformu". "Gullfafcs C ir pa-
saules lielākā naftas ieguves dzelzs-

betona platforma un tika uzbūvēta

1989.gadā, un bija pirmā, kuru pilnī-
bā uzbūvēja norvēģi, kurai īpašnieki

pilnībā bija norvēģi un uz kuras dar-

ba valoda bija norvēģu valoda. Plat-

forma tika izgatavota no atsevišķiem
moduļiem, tossavienoja, tadiegrem-
dēja 6m zemūdens virsmas, nostipri-
nāja uzkonstrukcijas tāsklāja virsbū-

vi. Un šādā izskatā platformu, kuras

kopējais augstums ir 350 m, ar vilcē-

jiem nogādāja paredzētajā naftas ie-

guvesrajonā —175km no krasta. Kā

apgalvo reklāmas prospekts, "Gul-

Ifaks Cir lielākākonstrukcija, ko cil-

vēks jebkad kustinājis. Pēc tam plat-
formu iegremdēja līdz gruntij — 217

metru. Tad arī sākās naftas ieguve.
Uz platformas ir 330 gultasvietu —

lielākoties vienvietīgās istabās. Dar-

balaiks —12stundu 14dienu, kurām

seko 21 atpūtas diena. Satiksme —

helikopters uz Bergenu. Brīvo laiku

uz platformas pavada gan kafejnīcā
vai kino, gan pēc izvēles papildinot
zināšanas dažādoskursos. Ņemot vē-

rā 1980.gada traģēdiju, kad, sabrūkot

vienam no platformas Alexander

Kielland? balstiem, bojā gāja 123cil-

vēki, šīs modernās platformas apgā-
dātas ar dažādiem signalizatoriem,
kas brīdina par ugunsgrēka, naftas

vaigāzes izplūšanas briesmām,kā arī

ar glābšanas laivām, kas evakuācijas

gadījumā tiek katapultētas 30 m no
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platformas.Man nelaimējās pabūt uz

kādas no platformām, ne arī redzēt

grandiozo skatu, kad šīs gigantiskās

konstrukcijas tiek transportētas uz

jūru. Fotogrāfijās šī aina atgādina li-

liputu ņemšanos ap sasaistīto Guli-

veru — tik sīciņi liekas velkoņi, kas

nogādā platformu jūrā; Bet parsuve-

nīruRandivīrs šķiroties mums uzdā-

vināja maziņu zāļu tipa flakoniņu —

tā ir Norvēģijas naftas kompānijas
*StatoiT suvenīrprodukcija — 50 g

naftasno Ziemeļjūras. Šādu pašu pu-
delīti esot saņēmusi Prunskienes

kundze, kad ieradusies Norvēģijā
lūgt iespēju iegādāties Ziemeļjūras
naftu... Ceru, ka Guntimlekcijās par

Norvēģijas ekonomiku šis uzskates

līdzeklis lieti noderēs. Atpakaļceļā
uzviesnīcu vēlātumsā mūsuceļš veda

gar vienu no fjordiem, kur atrodas

platformu būves rūpnīca. Spēcīgi
prožektori apgaismoja varenos

dzelzsbetona stāvus, kustējās celtņu

Naftas torņu shēma
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ju šķiltās dzirksteles — atkal jauna
platforma tika gatavota ceļamuz Zie-

meļjūru.

Trijās dienāsStavangerā paguvām
uzzināt daudz, paguvām saprast gal-
veno — šajā skarbajā zemē tās paš-
reizējo iedzīvotāju labklājība ir tikai

viņu pašu smagā darbarezultāts. Vai

mēs esam gatavi tādam darbam?

Toreiz, kad 'Anna9

viesojās Rīgā,
tika atklāta izstāde "Vikingi un Lat-

vija". Stavangerā mums izdevās re-

dzēt vienu no visvairāk reproducēta-
jiem pieminekļiem. Tas atrodas ār-

pus pilsētas Hafrsfjordā, kur872. ga-
dā notika vikingu cilšu kauja par ll-

dertieslbāmšajā zemē. Pēc šis kaujas

Norvēģija tika konsolidēta par vie-

notu karalisti. Fjorda malā akmeni

iesprausti trīs zobeni kādu 5 metru

garumā. "Trīs zobeni"— tāari saucas

piemineklis. Milzīgie, it kā laika zo-

ba sagrauztie zobeni simbolizē vie-

notības ideju un to,ka zobeni pēc cī-

ņas jāiesprauž akmeni, lai tos vairs

nekadneizvilktu.

Pēdējo reizi norvēģi "iesprauda
zobenus akmeni" 1945. gada maijā.
Stavangerāvācieši turējās līdz pat ka-

pitulācijai. Bijām Ziemeļjūras kras-

tā, kur vēl tagad saglabājušās krasta

klintis iecirstās tranšejas un izbūvē-

tās krasta artilērijas blindāžas,

ugunspunkti, satiksmes eju labirinti.

Atšķirībā no mūsu pusē redzētā šeit

šādāsvietās valda tīrība,visas ejas var

izstaigāt, neviens arī tās negrasās iz-

jaukt, jo tā ir vēsture. Kopš vācu ka-

raspēka ierašanās bija pagājis 50 ga-
du.Teman atkal jāatgriežas pie Mār-

tiņa Samagrāmatas par Norvēģiju.
Domāju, ka grāmata izdota Latvi-

jas Republikas pēdējās nedēļās. Tās

pēdējie teikumi skan: "1940. gada

aprīli Norvēģijai uzausa baiga tieša-

mība: mīnu lauki piekrastē, sveši ka-

rakuģi un desanti viņas ostās un ūde-

ņos, iznīcinātāji un bumbvedēji gai-
sos pār pilsētām un fjeldiem, asiņai-
nas cīņas kalnāju ceļos un ielejās. To

sekas, grāmatu noslēdzot, nav pasa-
kāmas, bet mēs ticam: Norvēģija būs

brīva un neatkarīga!" Sama kungs

nezināja, ka tūlīt ari nebūs vairs ne-

atkarīgās Latvijas, nezināja, ka Nor-

vēģija piecus gadus vēlāk savu neat-

karību atgūs un pēc 50 gadiem pār-
spēs ienākumā uz vienu iedzīvotāju
savu kaimiņvalsti Zviedriju.

Šodien ir otrādi. Šis rindasrakstī-

tas 1991. gada februāri. Mums šeit

Rīgā bija tik svarīgi sajust, ka jaunie-
gūtie draugi mūs atbalsta un saprot.
23. janvāri saņēmu telegrammu:
"Mēs ceram, ka jūs esat dzīvi unvese-

li. Mēs katru dienu domājam par

jums. Annas komanda." Telegram-
mas sūtītāji nezināja, ka viens no

mums dažas dienasiepriekš bija izvil-

cis no kaujas lauka savu nāvīgi ievai-

notodraugu un patsbrīnumainā kār-

tā palicis dzīvs, nezināja, ka Zigur-
damtop jauna filma,kurā no pasakas
vairs nav nevēsts.

Betes zinu,ka turNorvēģijā irmū-

su draugi, ka no viņu darba, vēstures

un dabasmīlestības arimumsbūtuko

pārņemt. Un tāpēc vēlējumsmaniem

kolēģiem burātājiem, kas, esmu pār-
liecināts, tomērreizaizburās līdzSta-

vangerai: neskatieties uz šīs zemes

labklājību ar tūristu acīm, protiet ie-

raudzītaiz tās tautu,kas neko nav sa-

ņēmusi kā dāvanu, bet veidojusi sevi

pati!

Uģis Kalmanis
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SVEICAM!

Latvijas Jūrniecībasgadagrāmatas
redkolēģija sirsnīgi sveic visus mums

līdzās dzīvojošos jūrniekus, kuri

1991. gadā atskatās uz dzīves jubile-

jām, īpaši atzīmējam bijušos K. Val-

demāra kuģu vadītāju un mehāniķu
skolas audzēkņus, kuri jau daudzus

gadus palīdzapkopot un vāktmateri-

ālus parLatvijas kuģniecības vēsturi.

Šogad astoņdesmit piekto gads-
kārtu atzīmē JĀNIS GUSTSONS,
astoņdesmito —FRICIS FOGELS,
JĀNIS ROZE, JĀNIS SMILGA,
TEODORS TAUPMANIS, bet

septiņdesmit piecu gadu jubileju
svin ALEKSANDRS ČIŽEV-

SKIS, un par septindesmitgadnie-
ku kļūst BRUNOKONDRUSS.

ĪSZIŅAS

1990./91. mācību gadā Salacgrīvā
sākusi darboties četrgadīga jūrskola
ar ievirzi kuģu vadītāju gatavošanā.
16 speciālo priekšmetu, īpašas prasī-
bas angļu valodas apguvei — tas viss

raksturo jaunatvērto jūrskolu. Līdzī-

gas pirmās pakāpes jūrskolas atvēr-

tas arī Ventspili un Engurē.

* � •

1990. gada 23. septembrī burātājs
Ansis Dāle, startējot MISTRAL(vē-

jadēļu) klasē zemsarkanbaltsarkanā

karoga, Francijā (Duarnenā) izcīnī-

jis Latvijai pirmo pasaules čempiona
titulu.

• • •

1990. gada 23. novembrīLatvijas,
Igaunijas un Lietuvas jūrniecības iz-

glītības darbinieki pulcējās Salacgrī-
vas vidusskolā, kur notika Latvijas
Republikas Tautas izglītības minis-

HRONIKA
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trijās un Zivsaimniecības ministrijas
organizētais Starptautiskais jūraslie-

tu seminārs. Tā pamattēma— Skan-

dināvijas valstu jūrniecības izglītības

procesa tuvināšanaBaltijas izraudzī-

tajai Jūrniecības izglītības četrpa-

kāpju apmācības koncepcijai.
Starptautiskajā seminārā piedalī-

jās Tallinas Jūras koledžas rektors

A. Liokene, Kotkas (Somija) jūras
augstskolas rektors J. Lauso, Kalmā-

ras (Zviedrija) Jūras akadēmijas rek-

tors Ē. Bjormans, Anglijas jūrniecī-
bas izglītības asociācijas viceprezi-
dents V. Findlajs.

• • •

1990. gada 20. decembrī zvejnieku
kopsaimniecības "Auda" kultūras

namāpulcējās zvejnieki no visasLat-

vijas — te notika gadskārtējā Latvi-

jas zvejnieku kopsaimniecību darbi-

nieku neatkarīgās arodbiedrības re-

publikāniskā konference. Tika pie-
ņemts lēmums —turpināt darbu pil-
nīgi patstāvīgi, neiestājoties Brīvo

arodbiedrību savienībā. Par arodor-

ganizācijas priekšsēdētāju ievēlēja
VoldemāruSalenieku.

• • •

1991. gada 21. janvārī pirmo reizi

pēc otrā pasaules kara latviešu jūr-
nieks — 2. šķiras mehāniķis Jānis

Kokars — ar Latvijas Jūrniecības sa-

vienības komercfirmas "Hanza"

starpniecību oficiāli tika nosūtīts

darbāuz ārzemju kuģi "Carybulf.
• * •

1991. gada 6. martā — T. Spādes
100. dzimšanas dienā— atklāja pie-

miņas plāksni pie nama Rīgā, Lāč-

plēša ielā 13, no kura 5. dzīvokļa
1941. gada 14. jūnijā admirālis tika

deportēts. Bronzas plāksni darinājis
un atlējis tēlnieks Aivars Jansons.

Šajā pašā dienā piemiņas plāksni

atklāja ari Ventspili pie mājas Jūras

un Meža ielas stūrī, kurā dzimis Te-

odors Spāde. Plāksni atklāja šī pasā-
kuma organizators tālbraucējs kap-
teinisA Ludeviks.
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9. martā Latvijas Farmācijas
muzeja telpās tika atklāta izstāde

"Kara flote" (1919.—1940.), veltīta

admirāļa TeodoraSpādes 100. dzim-

šanas dienai. Izstādes autors V. Ei-

henbaums.

• * •

26. martā Latvijas Republikas
Zivsaimniecības ministrijā apstipri-
nāja "Nolikumu par Latvijas jūras
zvejas ostām", "Nolikumu par jūras
zvejas ostas kapteiņa dienestu" un

"Nolikumu par kuģu reģistrāciju jū-
ras zvejas ostās".

• • •

29. martā Mākslas darbinieku na-

mānotika tikšanās arbijušajiem Spī-
dolas stipendiātiem J. Hartmani un

A. Popi par tematu "Cilvēkuun kuģu

likteņi".

• • •

1. aprīli uz piemiņas brīdi pie
rakstnieka E. Līva atdusas vietas II

Meža kapos pulcējās Jūrniecības

vēstures kopas, Jūrniecības savienī-

bas, Latvijas Jūras akadēmijas pār-
stāvji, rakstnieka piederīgie un

draugi.

• * •

Aprīli bij. Latvijas PSR Zvejnie-
ku kolhozu savienības telpās pulcē-
jās zvejnieku kopsaimniecību pār-
stāvji, lai pārrunātu ar jūras mazpul-
ku darba organizēšanu saistītus jau-

tājumus.
• • •

25. aprīli nodibināja un 10. maijā
Latvijas Republikas Tieslietu minis-

trijā reģistrēja Latvijas Jūrnieku aro-

dusavienību. Priekšsēdētājs Viktors

Zelbers.
• • *

Vims van Akers (Holande), starp-
tautiskās ledus jahtu DN klases Ei-

ropas asociācijas komodors, atzīst

Baltijas valstu nacionālās vienības.

12. maijā pīkst. II
15

Tallinā ledus

jahtu DN klases Eiropas asociācijas
gadskārtējā konferencē Igaunijas un

Latvijas ledusburātāju organizācijas
uzņemtas Eiropas asociācijā.

• • •

14. maijā Latvijas fonds "Baltica"

viesnīcas "Rīga" konferenču zālē

pulcināja interesentus uz Starptau-
tisku zinātnisku semināru "Baltijas
jūra vakar, šodien, rit", kas pie mums

notika jau otro reizi. Trijās dienās

nolasīja daudzreferātu par jūras tie-

sību, ekoloģijas un dabas rekreācijas
jautājumiem. Konferences pamattē-
mas —apkārtējai videi nodarītā zau-

dējuma piedziņas problēmas — ap-

spriešanā piedalījās zinātnieki I. Lu-

kašuks (Varšava), J. Bergholcs (Rī-

ga), Z. Kniels (Gdaņska), J. Edvards

(Londona) un daudziciti lietpratēji.
Nolemts, ka fonds "Baltica" šādus

starptautiskus seminārus rīkos regu-

lāri.
• • •

17. maijā atklāta jauna ekspozīci-

jaRīgas vēstures un kuģniecības mu-

zeja Kuģniecības nodaļas pirmajā
zālē. Tās autore— Ilze Bernsone.

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un

mākslas muzejā — izstāde "Jelgavas
novads Kurzemes un Zemgales her-

cogistes periodā", kas interesanta ari

no jūrniecības vēsturesviedokļa.
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Ainažu pilsētas65. gadskārtas svi-

nībām īpašu akcentu piedeva zvej-
nieku un jūrnieku atcerespēcpusdie-
na vecajos kapos — slaveno tāljūras
braucēju atdusas vietā. Te atklāja
mākslinieka Ģ. Burvja darināto pie-
miņas zīmi, kas ikvienam atgādinās
ainažnieku ciešosaikni ar dzimtoze-

mi un jūru.
• • •

Jūnija sākumā iznāca laikraksta

"Jūras Vēstis" pirmais numurs. Laik-

raksts iznāk latviešu un krievu valo-

dā. Tā redaktors — Jānis Lapsa, iz-

devējs — sabiedrība"Mezgls".

• * •

19. jūnijā regulārus reisus līnijā
Rīga—Norčēpinga—Rīga uzsāka

kopuzņēmuma "Tec Mark" pasažieru
katamarāns "Solovkf. Tas vienlaikus

var uzņemt 230 pasažierus. Biļete
turp un atpakaļ maksā 1200 rubļu.
Katamarāns kursē 2 reizes nedēļā.

• • •

27. jūnijā parakstīts Latvijas, Lie-

tuvas, Igaunijas un Krievijas Federā-

cijas kopējais protokols par sadarbī-

bu lašu audzēšanā un saudzēšanā.
• • •

29. jūnijā pīkst. 8
45

Edgars Terjo-
hins sācis burājumu ar vējdēli pāri

Baltijas jūrai no Rīgas uz Stokhol-

mu. Ceļā pavadījis 31 stundu un 55

minūtes. E. Terjohinu pavadīja

kreiserjahtas *Lācis* — kapteinis V.

Elnionis, "Polaris' — J. Ramiņš un

"Bravo" —R. Millers.
• • •

Jūlijā nelielā metienā iznācis žur-

nāla"Jūrnieks" pirmais numurs.

12. jūlijā nodibinātasabiedrība ar

ierobežotu atbildību "Charterhansa

Rīga", kuras darbības pamatvirziens
ir burāšanas tūrisms Latvijā, jahtu
noma un or-

ganizēšana, jahtklubu kompleksā iz-

būveun ekspluatācija.
• • •

13.—14. jūlijā Jūrniecības vēstu-

res kopas biedrs Jānis Martinsons ar

vējdēli veica burājumu no Ovīšiem

līdz Slitei Gotlandē, mērodams lat-

viešubēgļu ceļu, kuru 1944.gada va-

sarā veica vairāki tūkstoši mūsu tau-

tiešu. J. Martinsonu pavadīja jahta
'Kursa* kapteiņa Z. Endržijevska va-

dībā. Ceļš tikaveikts 28 stundās.

• * *

15. jūlijā notika Latvijas Republi-
kas satiksmes ministra J. Janovska

un PSRS jūras ministra Volmera

pirmā tikšanās, kurā parakstīja pro-
tokolu par kopējas komisijas izvei-

došanu, lai izskatītu jautājumu par

PSRS Jūras ministrijai pakļauto uz-

ņēmumu pārvaldīšanu un īpašuma
formāmLatvijā, kā arī parRīgas jūr-
skolas nodošanu Latvijas Republi-
kas Tautas izglītības ministrijas pār-

ziņā.
• • •

17. jūlijā Maskavā tika parakstīts
līgums par a/s "Transocean Shipping
Lines* izveidošanu uz Latvijas Jūras

kuģniecības bāzes. Šī a/s reģistrēta
PSRSFinansu ministrijā.

• • •

26. augustā Latvijas Republikas
satiksmes ministrs J. Janovskis, pa-

matojoties uz republikas Augstākās
Padomes 1991. gada 24. augusta lē-
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mumu "Par Latvijas Republikas val-

stiskumaekonomiskā pamata nodro-

šināšanu" un Ministru Padomes 25.

augusta lēmumu"Par neatliekamiem

pasākumiem Latvijas Republikas
Augstākās Padomes lēmuma "Par

Latvijas Republikas valstiskuma

ekonomiskā pamata nodrošināša-

nu"",izdeva pavēli (Nr. 85) par vissa-

vienības uzņēmumu pāreju LR pa-

kļautībā. Tajā teikts: "Darīt zināmu

attiecīgo bijušo vissavienības uzņē-
mumu un organizāciju vadītājiem
par viņu vadīto uzņēmumu un orga-

nizāciju pārņemšanu Latvijas Re-

publikas jurisdikcijā un īpašuma pa-
sludināšanu par Latvijas Valsts īpa-
šumu."

• • •

29. augustā tika paziņots, ka par

Latvijas Kuģniecības priekšnieku ie-

celts Pēteris Avotiņš, par viņa pirmo
vietnieku Imants Vikmanis. Pavēli

par Latvijas Jūras kuģniecības no-

saukuma maiņu — Latvijas Kuģnie-
cība — un vadībasmaiņu parakstījis
LR satiksmes ministrs Jānis Janov-

skis. Tajā pašā dienānotika Kuģnie-
cības padomes sēde, kurā paziņoja
par pāreju LR pakļautībā un ie-

priekšējā lēmuma par a/s "Transo-

cean Shipping Lines* atcelšanu. Jau

27. augustā Latvijas kuģiem bija no-

raidīta ministra J. Janovska vēstule,

kurāviņš izskaidroja situāciju repub-
likā un aicināji visus jūrniekus mie-

rīgi turpināt darbu. Vēstulē teikts,

ka visus Latvijas Jūras kuģniecības
kuģus pārņem LR Satiksmes minis-

trija un to pakļautība PSRS Jūras

flotes ministrijai tiek anulēta.

• • •

30. augustā, skanot Latvijas Re-

publikas himnai, uz Latvijas Kuģoša-
nas apvienības (bij. Upju kuģniecība)
kuģa "Rēzekne* pirmo reizi pēc Latvi-

jas Republikas neatkarības pasludi-
nāšanastikapacelts sarkanbaltsarka-

naiskarogs. Toveica tālbraucējs kap-
teinis, zemūdenes"Ronis* komandie-

ris Hugo Legzdiņš, piedaloties Lietu-

vas Republikas satiksmes ministram

JonamBiržišķim, Igaunijas Republi-
kas transporta un sakaru ministram

Tītam Vehi un Latvijas Republikas
satiksmes ministram Jānim Janov-

skim, kā arī pārstāvjiem no Zviedri-

jas un ASV.Kuģa "Rēzekne* apkalpei
tika pasniegta Latvijas Kuģu reģistra

karoga apliecība Nr. 1 ar tekstu: "Lat-

vijas Kuģu reģistrā 1991.gada 30. au-

gustā ar Nr. 1 reģistrētajam kuģim
"Rēzekne" ir tiesības braukt zemLat-

vijas Republikas valsts karoga."

* • •

Arvien konstruktīvāka kļūst Jūr-

niecības vēstures kopas sadarbība ar

Tallinas Jūras muzeja ledlauža*Suur

Toir apkalpi. Kopas uzdevumā au-

gustā ledlauža atjaunošanas darbā

strādāja Salacgrīvas jūrskolas au-

dzēkņi, kā arī kopas dalībnieki A.

Reskls, V. Pūriņš un G. Šlmanis.
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ATRASTS UN JAU PAZAUDĒTS

JŪRNIEKA UN RAKSTNIEKA EGLONA SPĒKA

PIEMIŅAI

Latviešu rakstnieki marīnisti bez-

maz uz vienas rokas pirkstiem sa-

skaitāmi. Vēl nedaudzir tādu, kas jū-
ras tematikai pievērsušies tikai uz

brīdi kādā savas daiļrades posmā.
Taču ne pirmo, ne otro vidū nav ne-

viena, kam jūrniecība kādu laiku bū-

tu bijis maizes darbs (Vili Lāci jūr-
niekiem pieskaitīt grūti...).

Tāds jūrnieks ar rakstīt gribu un

māku būtu atrasts. Pareizāk sakot,
nekurviņš nebija pazudis, tikaimums

palicis nezināms. Diemžēl atraduma

prieks nāk reizē ar zaudējuma rūgtu-
mu, joEglons Spēks jau miris.

Dzimis viņš 1925. gada 9. aprīlī
Liepājā. Mācības tehnikumā pār-
trauc karš, un Eglonu iesauc vācu ar-

mijā latviešu leģionā. Pēc kapitulāci -

jas viņš kopā ar brāli trismetrīgā lai-

viņā šķērso vētraino jūru no Kurze-

mes līdz Gotlandei. Zviedrijā viņš
pabeidz jūrskolu un uzsāk jūrnieka
gaitas uz dažādiem kuģiem. Brauk-

dams galvenokārt par stūrmani, Eg-
lons Spēks apceļo vai visas pasaules

jūras, vērodams zemes un cilvē-

kus.1970. gadā iznākviņa pirmā grā-
mata — stāstu krājums "Es redzēju
jūriņāi", kas iegūst J. Jaunsudrabiņa
fonda godalgu. Tad izdoti divi romā-

ni: "M.T. Viktorija" (1973, M.T. —

motortankkuģis) un "Zvaigzne vēt-

rā" (1987). Neskaitot rakstus trimdas

periodikā, tas ari viss.

1991. gada 27. februārī Eglons

Spēks mirst pie sava rakstāmgalda
Vesterosā, Zviedrijā.

Rakstnieks gribēja un varēja uz-

rakstīt daudzvairāk. Tačudivi romā-

ni,stāstu grāmata un diezgan daudzie

raksti — ieskaitot dramatiskā Balti-

jas jūras pārbrauciena aprakstu — ir

daudzlatviešu visai trūcīgajai jūras li-

teratūrai. Jācer, ka Eglona Spēka
darbi nākotnē nonāks kāda Latvijas
literatūrzinātnieka uzmanības lokā.

Tomērgalvenais ir cerība, ka kādreiz

izdosies šos darbus izdotarī rakstnie-

ka dzimtenē.

Arvis Pope

MŪSU GRĀMATU GALDS

Aizvien biežāk un aizvien lielžlkā

skaitā Latvijā nonāk ārzemēs izdo-

tās grāmatas. Cerēt, ka viņisavā mū-

žā paspēs izlasīt visu garajos atšķir-
tības gados klaidā latviešu valodā

uzrakstīto un nodrukāto, var tikai

pavisam jauni cilvēki. Tādēļ jācen-

šas atrast vērtīgāko un katra lasītāja
interesēm tuvāko. Uzskatot, ka mū-

su gadagrāmatas lasītājiem tuva jū-
ras tēma, gribam tiem norādīt uz da-

žiem šādiem darbiem. Ja tie biblio-

tēkās pagaidām vēl nav atrodami,
lūdzam pacietību — grāmatas būs!
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ZihmanisManfrēds.Brāļi Zčbergi.
Personības, burinieki, tvaikoņi. —

Toronto, 1986. —83lpp.

Grāmata ir monogrāfija par vienu

no lielākām Latvijas Republikas lai-

ka rēderejām un reizē arī par kur-

zemnieku Zēbergu dzimtas vēsturi

un likteņiem pēc Latvijas bojāejas.
Zēbergu kuģniecības vēsture sā-

kas 1874.gadā, kad Kalnciemā,ūdeni

tiek nolaists pirmais burinieks. Vē-

lākzēģelniekus būvē Iļģeciemā, Pod-

ragā un Bolderājā, tad tos pakāpe-
niski nomaina tvaikoņi. Kuģniecības
firma "Brāļi Seeberg" formāli tiek di-

bināta 1898. gadā, kad dzimta jau ie-

guvusi lielu turību. Ap 1912. gadu
Zēbergu flotē ir 13 tvaikoņu.

Neatkarīgās Latvijas laikā firma

kuģus atjauno. Tās sastāvā izveidojas
akciju sabiedrība "Latvijas-Beļģijas
līnija". 2. pasaules karš satriec uzņē-
mumu, taču tikai 1956. gadā savas

gaitas pārtrauc pēdējais Zēbergu ku-

ģis — kuģis zem Lielbritānijas karo-

ga, bet ar latviešu komandu.

Zēbergu dzimtas vēsture ir latvie-

šu jūrniecības vēstures attēls tuvplā-
nā, tās tipiska sastāvdaļa. M. Zihma-

nis, savu grāmatu rakstot, nav bijis
bezkaislīgs pētnieks "no malas", jo
viņš ir rēdera Kārļa Roberta Zēber-

ga mazdēls. Taču tas darbam nācis

par labu, jo devis iespēju bez vēsi ob-

jektīviem dokumentiem to papildi-
nāt ar dzimtas "oral history" — mut-

vārduvēstures — fragmentiem.
M. Zihmanis dzimis 1911. gadā

Rīgā. Studējis tieslietas Latvijas
Universitāte un ārzemēs. Vācu oku-

pācijas laika beigās viņu uz denunci-

ācijas pamata apcietina un ievieto

Centrālcietumā, bet vēlāk pārved uz

Noiengames koncentrācijas nometni

pie Hamburgas. Tur pieredzēto viņš

dokumentējis grāmatā "Latvieši

Hamburgas Svētā Jurģa pilī" (To-
ronto, 1989).

M. Zihmanis dzīvo Kanādā.Rak-

stījis ari par Latvijas un trimdas fila-

tēlijas jautājumiem.

• • •

Pāvuls Valentīns. Neptūna kalps.
—Toronto, 1987.—4861pp.

Vel viena atminu grāmata... Taču

šoreiz tie nav ne diplomāta, ne cita

valstsvīra, arī ne mākslinieka vai ka-

ravīra memuāri.Profesionāla ūdens-

līdēja atmiņas!
Autors raksta, ka "ūdenslīdējs var

atzīmēt tikai to mazumiņu, ko pats
pieredzējis un darījis zem vai virs

ūdens līmeņa". Tam var piekrist —

ganar piebildi, ka pieredzējis — un

veiksmīgi aprakstījis! — viņš visai

daudz. Dzimtā Ķīpsala, bēgļu gaitas
Krievijā, baismīgās revolūcijas ai-

nas, atgriešanās nu jau neatkarīgajā
Latvijā. Pirmās "zemūdens kristības"

pie Melnsila un pirmais no jūras di-

bena paceltais līķis... Dienests Lat-

vijas armijā un Kara flotes ūdenslī-

dēja gaitas uz jaunā mlnutralera

"Viesturs 1". Zemūdens darbi pie Kol-

kasraga, Ovlšiem, Krustpils, Buldu-

riem, Ventspils un Liepājas... Latvi-

jas Republikas lielākā un pēdējā bū-

ve — Ķeguma aizsprosts... 76 ton-

nas smagā Lāčplēša akmens pārve-
šana no Ķeguma uz Lielvārdi... Pa-

domju hidroplānu bāzes būve Dur-

bes ezerā 1940. gadā, stahanovieša

gods un koka šķiņķis Maskavas vei-

kala skatlogā... Šampanieša plūdi uz

vācu kuģartin brauciens nelielā mo-

torlaivā no Ķīšezera uz Zviedriju...
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Grāmatā atrodami lieliski dabas

apraksti, to skaitā arī zemūdens pa-
saules, un iejūtīgi Rīgas un citu pilsē-
tu dzīves attēlojumi. Taču divi mo-

menti izceļami joīpaši. Pirmkārt, tas

irautorasvaigais un nesamocltais hu-

mors. Otrkārt — stāstījuma doku-

mentalitāte. Jūrniecības vēsturnieki

šajā darbā atradis autentiskas ziņas
par tādiemvairāk vai mazāk populā-
riem kuģiem kā "Gromobo?, "Inge-

borg*, "Indra", "Mariampor, kā arī

raksturīgas epizodes no daudzu jūr-
niecībasdarbiniekubiogrāfijām.

"Neptūna kalps" rakstīts ar vieglu
roku un paklausīgu spalvu. Būdams

un palikdams profesionāls ūdenslī-

dējs, V. Pāvuls sācis savus iespaidus
izklāstīt uz papīra vēl neatkarīgās

Latvijas laikā."Vaļasbrīžos" viņšmā-

cījies Krišjāņa Valdemāra jūrskola,

studējis Latvijas Universitātē ķīmiju,
tautsaimniecību un filozofiju, glez-
nojis un pat spēlējis teātrī...

Novēlēsim šai grāmatai piedzīvot
otro izdevumu Latvijas Otrajā Re-

publikā!

• • •

Rakstu un atmiņu krājumu
"Ventspils 700" izdevusi jubilejas at-

zīmēšanas iniciatoru grupa Toronto,

Kanādā, 1990.gadā. Daļakrājuma sa-

stāv no Latvijas neatkarības laikā un

trimdas izdevumos publicētajiem
rakstiem. Daudz ari pirmpublicēju-
mu — bijušo ventspilnieku atmiņu
pierakstu. Vairāk nekā 200 lappušu
biezais lielformāta izdevums ar vai-

rāk nekā 170 ilustrācijām (to starpā
reti sastopamas fotogrāfijas) sniedz

diezgan pilnīgu ieskatu pilsētas dzīvē

laikaposmā līdz 2. pasaules kara bei-

gām. No jūrniecības vēstures viedok-

ļa lielu interesi izraisa F. Šteinmaņa

raksts par "zviedru laivām" — bēgļu
ceļu noKurzemesuz Zviedriju.Atse-

višķa nodaļa veltīta šodienas Vents-

pils lielākajai problēmai —vides pie-
sārņotībai.

No galēja pesimisma lasītāju glābj

"ventiņ mēl", par kuru atgādina Ku-

raž Krišs, Krišs Ķepals un Piltans

Brīvkungs, pats Ālant Vils.

Arvis Pope

Kārkliņš Valdemārs. Teika par

septiņiem kuģiem. Romāns. —

Bruklina: GrāmatuDraugs, 1955. —

4921pp.

Rakstnieks Valdemārs Kārkliņš
(dzimis 1906. gadā lecavas pagastā,
miris 1964. gadā Portlendā ASV)
pieder pašiem ražīgākajiem cittautu

literatūras tulkotājiem latviešu valo-

dā. Viņa radošā darbība, aizsākusies

dzimtenē brīvvalsts laikā, profesi-
onālo vērienu un talanta briedumu

apliecina trimdas gados Vācijā un

ASV, kur līdzās tulkojumiem tapuši
daudzioriģinālromāni, noveles, stās-

ti,dramatiskiedarbi, apceres par lite-

ratūru, īpašu vietu rakstnieka daiļra-
des mantojumā ieņem romānu akls

ar kopēju nosaukumu"Dieva zeme"

("Dieva zeme", "Teika par septiņiem
kuģiem", "Zelta zvans", "Romantiski

iemesli"), kas, izsekojot Midegu un

Taunudzimtām dažādālaikā un vidē,
tiecas atklāt latviešu tautas likteņgai-
tas turpat gadsimta garumā. "Teika

par septiņiem kuģiem" (1955) vēsti

par kuģu būvētājiem no Vidzemes

jūrmalciemiem — latviešu tirdznie-

cības flotesveidotājiem 19. gadsimta

otrajā pusē. Romānā izmantotas se-

nas leģendas, nostāsti, anekdotes, un
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pagātnes notikumi šodienas lasītā-

jam atdzīvojas kā teika, kurā vīri ir

"drusku lielāki, stiprāki, varenāki ne-

kā dzīvē, sievas drosmīgākas unskais-

tākas, jūtās dziļākas un pastāvīgākas
nekā sīkumainajā ikdienā mēdz būt".

60. gados "Teika par septiņiem ku-

ģiem" arī dramatizēta un izrādīta

Austrālijas latviešiem, 1974.gadā ro-

māns izdotsatkārtoti.

• • •

Valdess Rihards. Jūras vilki. Ro-

māns. — Rīga: Zinātne, 1990. —

2391pp.

Sērijā "Romāns— pagātnes lieci-

nieks" izdots rakstnieka un žurnālista

bijušā Latvijas Telegrāfa aģentūras
direktora Riharda Valdesa (1888—

1942) populārākais darbs— romāns

"Jūras vilki" (1930). Romāna vēstī-

jums cieši sakņots rakstnieka dzimtās

Ainažu puses vēsturiskajā realitātē,
Reņģuciema "jūras vilku"piedzīvoju-
moskolorīti atainojas burukuģu laik-

mets, kad latvieši ar pilnām tiesībām

varēja saukties par jūrnieku tautu. Iz-

devumupapildina plašs dokumentāls

fotomateriāls, priekšvārds un pēc-
vārds, kā ari komentāri par jūrniecī-
bas reālijām un leksiku, vēstures un

sabiedriskās dzīves faktiem.

Jānis Zālītis

Navrockis Sergjušs. Es bgu pīlēns.
— Rīga: Zinātne, 1990.

Grāmata stāsta parPolijā 1983.—

1984. gadā veikto dīvaino un visumā

sekmīgo eksperimentu — doties tālā

jūras braucienā ar burukuģi, izman-

tojot par matrožiem vidusskolnie-

kus. "Spēles noteikumi" prasa, lai

mācībasbrauciena laikā tiktu sekmī-

gi turpinātas.
Grāmatas autors ir viens no sep-

tiņpadsmitgadīgajiem eksperimenta

dalībniekiem; būtībā tā ir viņa die-

nasgrāmata ar veiksmīgiem iestarpi-
nājumiem no apmeklēto zemju ģe-

ogrāfijas, vēstures un sabiedriskās

iekārtas aprakstiem. Kas vēl nav pa-

spējis, izlasiet — tājums noteikti pa-

tiks!

Arvis Pope

ANGĻU JŪRNIEKU DZIESMA

ROLLING HOME

Priekšdziedātājs:
Call all handsto man the capstan,
See the cable run down clear.

Heaveaway, and with a will,boys,
For old England we will steer,

Andwe'll sing in joyful chorus

In the watchesof the night,
Andwe'll sight the shores of England,
When the greydawnbrings the light.
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Koris:

Rolling home, rolling home,

Rolling homeacross the sea,

Rolling hometo dear old England.

Rolling home, dear land, to thee.

Up aloft amid therigging
Blows the loud exulting gale,
Like a bird's wideout-stretched pinions
Spreads on high each swelling sail;
And thewildwaves cleft behind us

Seemto murmur as they flow,
There are loving hearts, that wait you
Inthe land to which you go.

Many thousand milesbehind us,

Many thousand milesbefore,

Ancient ocean heave to waft us

To thewell rememberedshore.

Cheer up, Jack, bright smiles await you,
From the fairest of the fair,
And her loving eyes will greet you
With kind welcomes everywhere.

Man your capstan, bars and swifters,

Every one that can clap on.

As we heavearound the pawls, boys,
We will sing ourwell-knownsong.



Up aloft amid therigging,
Up amid the howling gale
We will furl our big main-topsail,
As we'ferolling homeagain.

Now farewell, Australian daughters,
We shall leaveyour fruitful shores.

We shall soon cross deep blue waters,

To see our homeand friends once more.

We shaall sing back-songs and shanties,

Say good-bye toall friends here,

We shall soon trip our anchor,

And forold England we shall steer.

Eastward (westward), eastward, evereastward,

To therising (setting) of the sun;

We have steered ever eastward,
Since our voyage has begun.
Off Cape Horn on awinter's morning,

Setting sails in ice and snow,

You could hear the shell backs calling,
Hoist awayand let hergo.

Viena no starptautiski pazīstamākajām angļu jūrnieku dzies-

mām, kas izteic prieku par ceļa uzsākšanu uz mājām.
Atkarībāno tās zemes vai ostas, vai mājupceļa virziena, kurp de-

vās kuģis, tika attiecīgi mainītas dziesmas oriģināltekstā minētās

norādes.
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