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Ventspilī sāk pūst pārmaiņu vēji
“Pārmaiņas ir viens no dzīves likumiem, un tie, kuri raugās tikai pagātnē un tagad-
nē, palaidīs garām nākotni.” Šie Džona Kenedija pirms daudziem gadiem teiktie 
vārdi šodienas Ventspilij ir tik aktuāli, kā vēl nekad pēdējā ceturtdaļgadsimta laikā. 
Jo Ventspilī ir sākuši pūst pārmaiņu vēji. Ko tie atnesīs – pārmaiņas, vai esošās lietu 
kārtības turpināšanos, ir ventspilnieku ziņā. Jo tieši viņiem būs jāizdara izvēle. 

Pirmais pārmaiņu vēstnesis jau ir – 
ventspilnieks, Atmodas laika līderis, 
Zemessardzes izveidotājs un pirmais 
tās komandieris, Augstākās padomes un 
vairāku Saeimas sasaukumu deputāts, bijis 
LR iekšlietu ministrs, aizsardzības ministrs, 
ārlietu ministrs un Eiropas Parlamenta 
deputāts Ģirts Valdis Kristovskis šonedēļ 
nepārprotami paziņoja par savu vēlmi 
kandidēt Ventspilī pašvaldību vēlēšanās un 
konkurēt ar pilsētas ilggadējo galvu Aivaru 
Lembergu. Šīs nedēļas politiskajās norisēs 
Ģirta Kristovska paziņojumu var vērtēt kā 
vienu no spilgtākajiem notikumiem. 

To, ka Ventspilī vēlēšanas solās būt 
interesantas, atzīmējuši arī eksperti. 
Politologs Jānis Ikstens portālam TVNet 
atgādināja par jaunākajos socioloģijas 
pētījumos redzamo, ka ventspilnieku 
vērtējums par pašreizējo pilsētas vadību kļūst 
arvien kritiskāks. “Skandālu ir bijis pārpārēm. 
Ir arī ostas problēmas, krīt kravu apgrozījums, 
domstarpības ar uzņēmējiem. Tas viss ir 
sekmējis to, ka sabiedrība sāk organizēties.” 
Arī sabiedrības par atklātību Delna direktors 

Jānis Volberts izteicis pārliecību, ka, opozīcijas 
kļūšana spēcīgākai ir pozitīvi vērtējama. 
Turklāt varas maiņa pozitīvi vērtējama arī 
korupcijas kontekstā. Delnas vadītājs norāda, 
ka vairākus sasaukumus esot pie varas, 
politiskais spēks un konkrētas personas var 
sākt izmantot savus paziņas, sadarbības 
partnerus tādā veidā, kas vairs nav visas 
sabiedrības, bet šīs personu grupas interesēs. 
“Tas, ka ilgi pie varas ir viens cilvēks ar 
dažiem partijas un interešu biedriem, 
nerada veselīgu saimniecisko un politisko 
vidi Ventspilī,” tā Volberts. Interesants ir arī 
žurnālista Kārļa Streipa vērtējums – “Tas ir 
augsts, augsts kalns, pa kuru kāpt, bet vēl 
ir vairāki mēneši laika, redzēsim, kas tur 
sanāks.” Taču kaut kur aiziet var tikai ejot, 
un pirmais nopietnais solis pārmaiņu virzienā 
ir sperts.

Bet varbūt nekādas pārmaiņas nemaz 
nav vajadzīgas? Ja ticēt pilsētas vadībai, tad 
Ventspils taču ir sakoptākā Latvijas pilsēta, 
kurā problēmu praktiski nav. Un tomēr ne 
viss ir tā, kā izskatās. Šonedēļ Ventspilnieks.
lv saņēma Jāņa Makkara vēstuli un uzņemtās 

fotogrāfijas, kurās redzams, kā šodien 
izskatās Meža un Jūras ielas krustojumā, kur 
pirms 126 gadiem atradās ēka, kurā auga 
Latvijas kara flotes komandieris, admirālis 
Teodors Spāde. Pie vienas no ēkām pielikta 
piemiņas plāksne, taču šo vietu, visticamāk, 
atradīs tikai zinātājs. Bet kā tad paliek ar 
tik bieži piesaukto patiesību – tautai, kura 
neciena savu pagātni, nav nākotnes? Vai 
tiešām pilsētai, kuras krastmalā sēž un uz 
kuģiem noraugās Miervalža Poļa veidotais 
Krišjāņa Valdemāra tēls, neatradās līdzekļu 
arī cienīgai piemiņas plāksnei ventspilniekam 
Teodoram Spādem – vienīgajam admirālim 
Baltijas valstīs? Protams, ir jauki, ka pilsētas 
galva, cerēdams uz tūristu pieplūdumu, 
savulaik uz Ventspili atveda Govju parādi. 
Bet vai ar to būs gana, lai jaunā paaudze 
patiesi saprastu, ko nozīmē tāds vārds 
kā patriotisms? Jo patriotisms nav tikai 
valsts svētku reizēs pie atloka piesprausta 

sarkanbaltsarkanā lentīte, tā ir arī patiesa 
vēlme ikdienā darīt visu, lai dzīvot savā 
valstī, savā pilsētā būtu labāk. Ventspilī, 
vismaz pilsētas vadības līmenī, savas pilsētas 
patriotisms ir arī darīt visu iespējamo, lai 
ostā strādājošajiem uzņēmumiem būtu 
visas iespējas strādāt bez mākslīgi liktu 
šķēršļu pārvarēšanas, augt un attīstīties. Jo 
tieši neaizsalstošā osta un tajā strādājošie 
uzņēmumi ir tā bagātā maizes klēts, kura 
baro Ventspili un ventspilniekus. 

Rakstiet mums – redakcija@ventspilnieks.
lv, sekojiet mūsu ziņām ikdienā portālā 
ventspilnieks.lv, kā arī facebook/
ventspilnieks. Jūsu ieteiktās tēmas tiks 
atspoguļotas laikrakstā, uz jūsu jautājumiem 
prasīsim atbildes, bet jūsu viedokļi būs 
pamats diskusijām.  Veidosim mūsu Ventspili 
kopā! 

Patiesā cieņā laikraksts 
Ventspilnieks.lv redakcija

Ja ticēt pilsētas vadībai, tad Ventspils 
taču ir sakoptākā Latvijas pilsēta, 
kurā problēmu praktiski nav. 
Un tomēr ne viss ir tā, kā izskatās.
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Izdevējs: Biedrība “Par 
taisnīgumu un atklātību”

Edgars, automehāniķis
Ne visai. Osta ir svarīgākais 
pilsētas labklājības nodro-
šinātājs. Reizēm avīzē vai 
internetā var izlasīt kaut ko, 
bet reti. Gribētu zināt vai-
rāk par nākotnes plāniem. 
Man kā ventspilniekam to 
ir svarīgi zināt.

Inga, strādā 
pašvaldības iestādē
Mums nav jāzina sīkumos, 
kā strādā ostas uzņēmu-
mi. Galvenais, ka strādā 
un pildās Ventspils pilsē-
tas budžets. Man pietiek ar 
to informāciju, kuru gūstu 
publiskā vidē. Domāju, ka 
osta strādā labi.

Artūrs, pensionēts 
ekonomists
Viens ir Ventspils brīvos-
tas publiskotie rādītāji par 
ostas darbību, bet nekad 
brīvosta nestāsta, kādēļ 
konkrētiem uzņēmumiem 
ir pieaugums, bet citiem - 
kritums. Vēlos, lai citi zinā-
tu iemeslus. Man ir skaidrs, 
ģeopolitiskā un ekonomis-
kā situācija pasaulē, kas 
ietekmē arī kravu un tran-
zīta apgrozījumu.

Ivars, uzņēmējs
Manuprāt, Ventspils iedzī-
votāji pārāk maz zina, kā 
strādā atsevišķi ostas uzņē-
mumi. Par vieniem zinām 
vairāk, par citiem - mazāk. 
Priecē ostas šā gada pirmo 
mēnešu sasniegumi, it 
īpaši to uzņēmumu augš-
upejošie rādītāji, kuriem 
pagājušais gads zināmu 
un saprotamu iemeslu 
dēļ nebija tas veiksmīgā-
kais. No Ventspils brīvostas 
puses, kā lasām ikmēne-
ša kopsavilkumā par ostas 
uzņēmumu darbu, pār-
mest viņiem to, ka izman-
to tikai tik un tik procen-
tus termināļa kapacitāti, 
ir nekorekti. Tie vairs nav 
senie gadi, kad viss gāja uz 
“urrā”. Atsevišķos segmen-
tos šobrīd ir grūti piesais-
tīt lielāku kravu apjomus, 
taču redzam, ka pašlaik 
izaugsme atkal notiek. Tas 
vieš cerīgu skatu nākotnē. 
Manuprāt, ostas terminā-
ļos strādājošiem uzņēmu-
miem un brīvostai ir jāat-
jauno draudzīgākas attie-
cības. Galu galā, kas tad 
ostas kopējos rādītājus 
veido? Ne jau brīvosta, bet 
gan termināļos strādājošie 
uzņēmumi. Ir svarīgi nelikt 
šķēršļus attīstībā, bet gan 
tieši otrādi – kopīgi palī-
dzēt viens otram sasniegt 
labākus kopējos rādītājus. 
Mēs labi zinām, ka lielā 
mērā tieši šādu šķēršļu dēļ 
Latvijas ostas ir zaudējušas 
Klaipēdai.

Iekšējā konkurence kravu pārvadājumiem 
pa dzelzceļu Latvijā ļoti ir spēcīga. Šobrīd 
šajā tirgū darbojas trīs nopietni spēlētāji – 
valstij piederošais VAS “LDz Cargo” un divas 
privātās kompānijas – AS “Baltijas tranzīta 
serviss” un AS “Baltijas Ekspresis”. Latvijas 
dzelzceļš ziņo, ka šā gada pirmajos divos 
mēnešos audzis pa dzelzceļa infrastruktū-
ru pārvadāto kravu apjoms – janvārī par 
4,6% vairāk, nekā līdzīgā periodā pērn, bet 
februārī par 7,3%. Stabils līderis pārvadāto 
kravu apjomu ziņā ir Ventspils uzņēmums 
AS “Baltijas Ekspresis”, kura pārvadāto kravu 
apjoms salīdzinot ar attiecīgo 2016. gada 
periodu audzis par 313%. Tas ir līdz šim 
nepārspēts rekords, ar kuru ventspilnieki 
pamatoti var lepoties.

Baltijas Ekspresim nepārspēts rekords – 
kravu apjoms audzis par 313%

Māris Bremze: Mēs esam pārliecināti, ka izdosies šo 
sasniegto līmeni noturēt un palielināt arī ilgtermiņā. 
Paldies visiem “Baltijas Ekspreša” darbiniekiem par 
viņu ikdienas ieguldījumu un čaklo darbu!

AS “Ventspils Tirdzniecības osta” (VTO) padomē iecelta jauna locekle – Biedrības “Baltijas asociācija – transports 
un loģistika” prezidente Inga Antāne. Līdzšinējo trīs locekļu vietā uzņēmuma padomē turpmāk darbosies četri.

“Baltijas asociācija – transports un loģistika” prezidente 
Inga Antāne iecelta AS “Ventspils tirdzniecības osta” padomē

Lūgts komentēt Ingas 
Antānes iecelšanu uzņē-
muma padomē, VTO val-
des priekšsēdētājs Valerijs 
Pašuta Ventspilnieks.lv 
teica: “Esmu ļoti ganda-
rīts un priecīgs, ka mūsu 
komandai pievienojas tik 
spēcīgs spēlētājs un līderis 
kā Inga Antāne. Viņa lieliski 
pārzina transporta un loģis-

tikas nozari, ko ne reizi vien 
pierādījusi, vadot “Baltijas 
asociāciju – Transports un 
Loģistika”. Viņa vienmēr 
iestājusies un cīnās par jau-
tājumiem, kuri ir svarīgi ne 
tikai mūsu uzņēmumiem 
un Ventspils pilsētai, bet arī 
Latvijai kopumā.” 

“Ventspils tirdzniecības 
osta”  ir viena no vecāka-

jām Ventspils ostā strādājo-
šajām stividorkompānijām. 
VTO dibināta 1994.gada 
decembrī, un sniedz visu 
veidu sauso kravu pārkrau-
šanas pakalpojumus virzie-
nā starp Austrumiem un 
Rietumiem.

Darbojoties savā terito-
rijā, kas aizņem 34 akrus 
Latvijas Rietumu piekras-

tē, neaizsalstošajā Ventspils 
ostā, uzņēmums ir izejvie-
lu, kuras tiek nosūtītas no 
NVS valstīm uz Eiropu un aiz 
tās robežām, kā arī pretē-
jā virzienā, galvenā stacija. 
Kopš ostas kuģošanas kanā-
la padziļināšanas līdz 17,5 
metriem, osta var pieņemt 
apstrādei kuģus ar kravne-
sību līdz 82,000 tonnām. 

AS “Baltijas Ekspresis” 
valdes priekšsēdētājs 
Māris Bremze uzsver, ka 
tik ievērojams pārvadā-
to kravu apjomu kāpums 
nav nejaušība. “Uzņēmuma 
akcionāru AS “Ventspils 
Tirdzniecības Ostas” un AS 
“Ventbunkers” vadība 2016.
gada otrajā pusē ieguldīja 
smagu darbu ar potenciā-
lajiem kravu nosūtītājiem, 
lai saglabātu un piesaistī-
tu lielākus kravu apjomus 
Ventspils ostai. AS “Baltijas 
Ekspresis” uzdevums bija 
ļoti īsā laikā spēt mobili-
zēt resursus un pārvest trīs-
reiz lielākus kravu apjo-
mus nekā iepriekš. Faktiski 
no trīs krautiem vilcieniem 
diennaktī 2016.gada oktobrī, 
jau novembra beigās sākām 
vest desmit un vairāk vil-
cienus diennaktī. Un tā tas 
turpinās arī līdz šim, tātad 
2017.gada martam,” uzsver 
M.Bremze.

“Baltijas Ekspresis” pirma-
jos 2017.gada divos mēne-
šos pārveda nedaudz vairāk 
kā 2 miljonus tonnu kravu, 
kas ir 313% pret iepriekšējā 
gada attiecīgo periodu. Māris 
Bremze stāsta, ka uzņēmu-
ma plānos ir līdz gada bei-
gām pārvadāt nepilnus 8 

miljonus tonnu, un ir pilnīgi 
iespējams, ka arī šo robežu 
izdosies pārspēt. Šis apjoms 
būs lielākais visā “Baltijas 
Ekspreša” teju divdesmit 
gadus ilgajā  pastāvēšanas 
vēsturē.

Māris Bremze neslēpj, ka 
“Baltijas Ekspresis” darbojas 
ļoti asas konkurences aps-
tākļos, jo gan valsts kom-
pānija “LDz Cargo”, gan otra 
privātā kompānija “Baltijas 
Tranzīta Serviss” ir ļoti spē-
cīgi spēlētāji pārvadājumu 
tirgū. Tomēr neskatoties uz to  
“Baltijas Ekspresis” ir pieau-
dzējis savu tirgus daļu no 10 
līdz 25%, tādējādi apsteidzot 
“Baltijas tranzīta servisu” un 
kļūstot par otro lielāko pār-
vadātāju pēc kravu apgrozī-
bas rādītāja valstī.

Komentējot, kā uzņēmu-
mam izdevies iegūt un notu-
rēt šo pozīciju, M.Bremze 
atzīst – panākumu atslēga 
meklējama efektīvā darba 
organizācijā un resursu 
izmantošanā. “Uzņēmuma 
vadība ļoti rūpīgi analizē 
visus darba organizācijas pro-
cesus un cenšas maksimāli 
efektīvi izmantot visus dzelz-
ceļa pārvadājumu nodroši-
nāšanā iesaistītos resursus: 
gan darbaspēku, gan loko-

motīves. Esam palielinājuši 
darba ražīgumu un vidējo 
darba samaksu mūsu dar-
biniekiem, atvēruši jaunu 
lokomotīvju ekspluatācijas 
nodaļu Daugavpilī (plānotas 
40 jaunas darba vietas) un 
palielinājuši maģistrālo loko-
motīvju parku līdz 22 loko-
motīvēm, pie tam uzsvaru 
liekam uz jaudīgām 2TE116 
lokomotīvēm ar kuru palīdzī-
bu varam palielināt pārva-
dāto kravas sastāvu svaru,” 
stāsta M. Bremze.

AS “Baltijas Ekspresis” 
vadītājs uzsver, ka   viss 
iepriekšminētais un arī citas 
ieceres, to skaitā plašā-
ka informācijas tehnoloģi-
ju izmantošana pārvadāju-
mu nodrošināšanā, ļaus AS 
“Baltijas Ekspresis” noturēt 
saprātīgā līmenī pārvadā-
jumu pašizmaksu, būt ela-
stīgiem cenu piedāvājumā 
klientiem, un strādāt pie 
jaunu produktu piedāvājuma 
kravu nosūtītājiem un saņē-
mējiem ne tikai Ventspils vir-
zienā, bet arī citos maršrutos. 
“Dzelzceļa uzņēmumam vis-
svarīgākais ir stabils un rit-

misks pārvadājumu apjoms 
un mēs esam pārliecināti, ka 
izdosies šo sasniegto līme-
ni noturēt un palielināt arī 
ilgtermiņā, katrā ziņā uzņē-
muma vadība pieliks visas 
pūles, lai tas tā arī notiktu. 
Paldies visiem AS “Baltijas 
Ekspresis” darbiniekiem 
par viņu ikdienas ieguldīju-
mu un čaklo darbu!” saka 
M.Bremze.

Biedrības “Baltijas aso-
ciācija – Transports un 
Loģistika” (BATL) prezidente 
Inga Antāne ir gandarīta par 
uzņēmumu panākumiem, un 
norāda, ka tas ir ilga, mēr-
ķtiecīga darba rezultāts. AS 
“Baltijas Ekspresis” poten-
ciāls un jauda ļauj pārva-
dāt vēl vairāk kravu, jautā-
jums ir vienīgi par tarifiem. 
“Baltijas Ekspresis,” arī citi 
BATL ietilpstošie Ventspils 
uzņēmumi, ir pierādījuši 
savu spēju piesaistīt jaunus 
kravu apjomus, taču tranzī-
ta nozares tālākai attīstībai 
nepieciešama konkurētspē-
jīga vienota tarifa ievieša-
na. Transports un loģistika, 
tanī skaitā tranzīts, ir otra 

lielākā valsts tautsaimniecī-
bas nozare uzreiz aiz mež-
saimniecības. Nozarē un ar 
to saistītajos izņēmumos 
kopumā nodarbināti 80 tūk-
stoši strādājošo, tā ik gadu 
Latvijas tautsaimniecībā 
ienes vienu miljardu eiro, un 
tie vēl ne tuvu nav nozares 
attīstības griesti. AS “Baltijas 
Ekspresis” sasniegtais 313% 
pieaugums to uzskatāmi 
apliecina,” uzsver I.Antāne.

BATL prezidente ar ganda-
rījumu arī norādīja uz aso-
ciācijas biedru veiksmīgo 
darbību šā gada pirmajos 
mēnešos. A/s “Ventbunkers” 
gada pirmajos divos mēne-
šos pārkrāvis 668 tūkstošus 
tonnu. Salīdzinot ar pērn šādā 
pat periodā pārkrautajiem 
455 tūkstošiem tonnu, tas 
ir ievērojams kāpums. Par 
54 tūkstošiem tonnu vairāk 
pārkrauts arī AS “Ventspils 
tirdzniecības osta”, sasnie-
dzot 502 tūkstošus tonnu, 
savukārt AS “Baltic Coal 
Terminal” pārkrāvis 749 
tūkstošus tonnu, kas ir par 
311 tūkstošiem tonnu vairāk 
kā tādā pat periodā pērn. 

Lappusi sagatavoja 
Ilze Liepa
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Vai taisnība, ka Jūs no Rīgas plānojat 
atkal atgriezties Ventspilī?

Patiesībā no Ventspils nekad neesmu aiz-
gājis. Ventspilī ir vairāki redzami objekti pil-
sētā, darbojas  valsts un sabiedriskas insti-
tūcijas, kuras ir mana darba rezultāts. Arī 
savā biznesa darbībā jau četrus piecus gadus 
esmu tieši saistīts ar Ventspili. Ja nepiecie-
šams varu atgriezies uz palikšanu, pat ja paš-
reiz dzīvoju savas mammas dzimtas mājās 
Rīgā Pārdaugavā. Tomēr ir grūti noskatīties, 
kā mana dzimtā pilsēta, kuru popularizē kā 
pilsēta ar rītdienu, patiesībā smok despotiska 
vadītāja egoistisko tieksmju žņaugos. Vairs 
nevar noslēpt, ka Ventspils lejupslīde turpinot 
šādā garā būs arvien straujāka.  

Gadsimtu laikā ar ventspilnieku aktīvu 
līdzdalību Ventspils pakāpeniski bija kļuvusi 
par vienu no nozīmīgākajām ostas pilsētām 
Baltijas jūras Austrumu krastā. 1988.gadā 
ventspilnieki izgāja demonstrācijā ar prasību, 
lai pilsēta būtu bagāta, brīva un laimīga. Ko 
redzam šodien? Kravu apjomi rūk, ir izvērsts 
konflikts pilsētas mēra un ostā strādājošo 
uzņēmumu starpā. Daļa uzņēmumi, kas ir 
pilsētas ekonomikas nesošā ass un labklā-
jības garants, tiek apzināti ierobežoti, pret 
tiem tiek vērsta nevienlīdzīgu attieksme, 
to attīstības iespējas ierobežo, nepalīdz 
piesaistīt kravas, kas nepieciešamas uzņē-
mumu darbībai Ventspils ostā. 

Ir skaidri redzams, ka pilsētas pārval-
des ir ļoti viduvēja, tā attīsta pat acīmre-
dzami apšaubāmus infrastruktūras objektus, 
nevis pateicoties pašu nopelnītajai naudai, 
bet Eiropas savienības līdzekļiem un “dāvi-
nājumiem” pilsētas budžetā. Tā ir izšķēr-
dīga saimniekošana uz citu rēķina. Tātad 
Ventspils ir vēsturiskās krustcelēs. Valstij, 
ventspilniekiem ir jāizšķiras, vai Ventspils 
kļūst par mazpilsētu, situācijā, kad tai ir 
unikāla neaizsalstoša osta, vai arī tā uzsāk 
mērķtiecīgu darbību, lai atgūtu zaudēto repu-
tāciju, atjaunotu bijušo Ventspils ekonomis-
ko potenciālu. Man ir viss, kas nepieciešams, 
pieredze valsts pārvaldē, plašs globāls eko-
nomisks redzējums, inženiera, jurista un biz-
nesa vadības maģistra izglītība, lai to paveik-
tu. Man ir visaptverošs redzējums un atbildī-
ga izpratne par sabiedrības kopējiem mēr-
ķiem un pilsētas attīstību.

Vai tas nozīmē, ka Jūs esat gatavs kan-
didēt pašvaldību vēlēšanās un cīnīties 
pret Aivaru Lembergu?

Es vēlos, lai Ventspils ir plaukstoša pilsēta, kurā 
dzīvo garā brīvi, nepazemoti un laimīgi cilvēki
Ar Ģirtu Valdi Kristovski esmu 
tikusies vairākkārt, tomēr visspilg-
tāk atmiņā palikusi pirmā tikšanās 
reize drīz pēc Latvijas Zemessardzes  
nodibināšanas 1991. gadā. Intervi-
jas sniegšanai Zemessardzes štāba 
priekšnieks bija atvēlējis stundu, 
taču norunājām daudz ilgāku laiku. 
Vēl tagad atceros degsmi, ar kādu 
Ģirts Kristovskis stāstīja par iece-
rētajiem darbiem Zemessardzes 
izveidei, ko uzsāka tukšā vietā. Ar 
tik spēcīgu enerģiju iešana politi-
kā bija likumsakarīgs solis. Ģirta 
Kristovska politiskā karjera ir iespai-
dīga – Austākās padomes un vairāku 
Saeimas sasaukumu deputāts, bijis 
LR iekšlietu ministrs, aizsardzības 
ministrs, ārlietu ministrs un Eiropas 
Parlamenta deputāts. Tagad dzird 
runājam, ka Ģirts Kristovskis plāno 
atgriezties Ventspilī. Par to arī mans 
pirmais jautājums.

Jā. Tuvākajā laikā piedāvāšu savu 
redzējumu pilsētas attīstībai. Iepazīstināšu 
arī ar savu domubiedru komandu, kuri, tāpat 
kā es, vēlas apturēt Ventspils ētisko degradā-
ciju un novērst tuvojošos ekonomisko sabru-
kumu. Priecājos, ka šādu cilvēku kļūst arvien 
vairāk, un ļoti ceru, ka kopīgiem spēkiem 
mums izdosies panākt, lai uz dzīvi Ventspilī 
atgrieztos tie tūkstoši ventspilnieku, kuri 
šodien dzīvo citās pilsētās un valstīs.

Vai tas par sabrukšanu nav par skarbu 
teikts? Ventspils tomēr ir sakopta pilsēta 
ar bruģētām ielām un  pietiekami dau-
dziem pēdējā laikā uzceltiem objektiem…

Ielas pilsētā tiešām ir nobruģētas. Ir plast-
masas govju skulptūras un pilsētas centrā 
sabrucis piena kombināts. Tas ir īsts simbo-
lisms! Tā, kā nauda Ventspilī vadībai nāk vieg-
li, gluži vai visi uzņēmumi naski dāvina pilsē-
tas varai, tad salūtiem nauda netiek žēlota! 
Tie kļūst arvienu grandiozāki un dārgāki, lai 
tikai pārspētu Rīgu. Vēl jau Lemberga kungs 
ir mērs, tāpēc mēģina ventspilniekiem radīt 
priekštatu, ka prasmīgi iegūst Eiropas fondu 
līdzekļus un rūpējas par pilsētnieku labsajūtu. 
Tomēr slēpto personīgo interešu virzieni jau 
acīmredzami vairs nesakrīt ar Ventspils pilsē-
tas attīstības vajadzībām. Ir neticami, ka tāds 
ietekmīgs valsts visaugstāko lietu kārtotājs ir  
piekāpies dzelzceļa elektrifikāciju Ventspils 
virzienā nolikt otrajā plānā, tas ir, augstsirdīgi 
atvēlējis prioritāru virzību Rīgai! Ikviens, zina, 
ka Rīga ir Latvijas ūdensgalva un tur vest 
iekšā vēl jaunas tranzītu kravas ir salīdzinoši 
neprātīgi. Tad kāpēc tas tiek darīts? Kāpēc 
Ventspils mēru šāda izvēle pārliecina?  

Diemžēl šāda politika ir apliecinājums tam, 
ka Lemberga intereses jau sen ir kur citur. Ja 
viņu interesētu tieši un tikai Ventspils intere-
ses, kā vienas pilsētas mēram pienāktos, tad 
valdības koalīcija, kuru nepārprotami diriģē 
A.Lembergs, rūpētos, lai kravu pārvadāšanas 
tarifi būtu konkurētspējīgi visām ostām, tajā 
skaitā Ventspils virzienā. Ikvienam ir jābūt 
skaidrs, ka ja valsts to neveicina, par to vairs 
necīnās, tad teik apdraudētas visu vents-
pilnieku darba vietas un labklājību,  pieaug 
sociālā spriedze. 

Vai taisnība, ka esat saistīts ar Rūdolfu 
Meroni?

Interesants jautājums. Saistīts es nees-
mu, bet pazīstu viņu gan un man ir savs vie-
doklis. Teikšu tā – Meroni kunga priekšā var 
noņemt cepuri! Viņš ir interesants cilvēks. 

Man ir  radusies sajūta, ka viņš tiešām vēlas 
panākt civilizētu Ventspils pilsētas attīstī-
bu, kas nozīmē pašvaldības mērķtiecīgu un 
atklātu sadarbību ar visiem pilsētas uzņēmu-
miem. Tas ir milzīgs solis ventspilnieku paš-
cieņas atgūšanas virzienā. 

Varat konkretizēt?
Jāatgādina, ka neraugoties uz Lemberga 

apzināti liktiem šķēršļiem, Meroni pārvaldītie 
uzņēmumi, tajā skaitā A/s “Ventbunkers”, 
joprojām ir lielākie darba devēji un nodok-
ļu maksātāji Ventspils budžetā un vieni no 
lielākajiem Latvijas budžetā... Notiek darbs, 
lai nodrošinātu kravu plūsmas, tātad arī 
iztikšanu neskaitāmām ventspilnieku ģime-
nēm. Otrkārt, Meroni kungam, piemīt inteli-
ģence. Viņš strādā un par lietām runā kom-
petenti. Neesmu ne lasījis, ka Meroni kungs 
būtu par A.Lembergu vai līdzcilvēkiem iztei-
cis tādu cieņu pazemojošus izteicienus, pat 
rupjības, kādas netaupa Ventspils esošais 
mērs. Tas pasaka visu.  Tie ir divi  nesalīdzi-
nāmas kultūras un reputācijas cilvēki. 

Vai taisnība, ka sniedzat konsultācijas 
A/s “Ventbunkers”? 

Jā.  Man ir savs konsultāciju uzņēmums, 
kuram ir sadarbības līgumi ar pieciem Latvijas 
un citu valstu uzņēmumiem.  Esmu viena no 
lielāko Norvēģijas uzņēmuma “Kongsberg” 
pārstāvis Latvijā. Drīz būs gads, kopš snie-
dzu konsultācijas arī A/s “Ventbunkers”. 
Starp citu viņi mani piesaistīja, jo nonā-
cām saskarsmē caur citiem uzņēmumiem 
Ventspilī, ar kuriem sadarbojos jau gandrīz 
piecus gadus. Runa ir par HasnsaMatrix un 
EuroLCDs. 

Kādēļ jūs – pēc izglītības inženieris un 
tiesību zinātņu maģistrs, sniedzat konsul-
tācijas elektronikas ražotājiem?  

2014. gada septembrī pēc 2 gadu studijām 
pabeidzu Londonas Ekonomikas augstskolas, 
Ņujorkas universitātes Sterna biznesa sko-
las un Parīzes Augstākās ekonomikas skolas 
kopējo programmu TRIUM un saņēmu ļoti 
prestižu  biznesa vadības maģistra diplomu. 
Kā zināms ārkārtas 11.Saeimas vēlēšanas 
man bija neveiksmīgas. Tāpēc nolēmu veltīt 
pāris gadus sevis pilnveidošanai. Pēc darba 
Eiropas Parlamentā finansiālie apstākļi man 
to ļāva. Francijas vēstniece Latvijā Šantala 
Puarē man piedāvāja mācības  prestižajā 
Francijas administratīvā skolā.  Taču politi-
kā turpināt nevēlējos. Vēlējos sevi pilnvei-
dot biznesa, ekonomikas un finanšu vadī-

bas jomā. Tāpēc izvēlējos minēto trīs pasau-
les TOP desmitnieka finanšu un ekonomikas  
augstskolu piedāvāto kopējo biznesa vadības 
programmu TRIUM.

Atlase bija no visas pasaules. Mācību kursā 
bija pa desmit cilvēkiem no ASV, no Krievijas, 
no Indijas. Pa kādiem pieciem, sešiem no 
Anglijas, Francijas un Vācijas, un tad pa vie-
nam, diviem no mazākām valstīm, Zviedrijas, 
Norvēģijas. Arī es no Latvijas iekļuvu viņu 
skaitā. 

Divus gadus to vien darīju, ka lidoju uz 
Londonu, Parīzi, Ņujorku. Biju arī mācību 
moduļos Indijā un Ķīnā. Šis laiks prasīja mil-
zīgu koncentrēšanos, neskaitāmu industri-
ju un tirgu, lielu, vidēju un mazu uzņēmu-
mu biznesa modeļu izpēti un izvērtēšanu. 
Runa ir par nozarēm, sākot no IT, mediju, 
apģērbu ražošanas, ēdināšanas utt. un bei-
dzot ar lielāko lidsabiedrību biznesa vadības 
izpēti. Teikšu, kā ir – AirBaltic man nebūtu 
problēma. Taču tā kā paralēli darbojos vienā 
Norvēģijas nelielā IT jauno tehnoloģiju izstrā-
des kompānijā, tad Parīzē aizstāvēju diplom-
darbu par bi-stabilo šķidro kristālu tehnolo-
ģijas pielietošanu ielu informācijas displejos 
un līdzīgos objektos. Mans darbs no biznesa 
viedokļa tajā gadā no biznesa perspektīvas 
tika atzīts kā viens no perspektīvākajiem, ar 
ievērojamu potenciālu. Tāds šis bizness arī ir. 
Pašreiz gan “HansaMatrix” inženieru trūku-
ma dēļ to ir piebremzējis. Ceru, ka gan vēl 
to atsāksim. 

Bez tam esmu pētījis arī izaugsmes iespē-
jas pasaules tirgos priekš Baltijā lielākā gra-
nulu apkures katlu ražotāja “Grandeg”, esmu 
izpētījis un pārzinu iespējas vēl virknē speci-
fisku unikālu produktu tirgu, piemēram, par 
torificēto koksnes pārstrādes produktu, jeb 
zaļo ogli.
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Hokejs ir dārgs sporta veids, 
bet tas ir arī drošs ceļš zēnu 
kaldināšanai par īstiem vīriem 
un Latvijas patriotiem.

 Bērni vecākus iedvesmo rīcībai
“Ventspils bērnu un jauniešu hokejā iesais-

tījos 2004 gada beigās līdz ar trīsgadīgā 
dēla Ričarda hokeja gaitu uzsākšanu,” šķie-
tami tālos gadus atcerējās Aivis.    “Vedu 
dēlu uz treniņiem un sākumā pat iedomāties 
nevarēju, cik nesakārtota patiesībā izrādīsies 
Ventspils bērnu un jauniešu hokeja sistēma. 
Negribējās ticēt, ka pašvaldībai un Latvijas 
Olimpiskajai Komitejai (LOK), kurām pastarpi-
nāti pieder ar nacionālās sporta būves statusa 
apveltītā Ventspils Ledus halle, tā īsti neinte-
resē bērnu un jauniešu hokeja attīstība pašu 
izveidotajā  infrastruktūrā. Bērnu un jauniešu 
hokejs Ventspilī izrādījās  atstāts viņu vecā-
ku ziņā, kuriem nācās izveidot hokeja klubu 
(HK) Venta 2002, lai savām atvasēm dotu 
iespēju nodarboties ar iemīļoto sporta veidu.    
Pašvaldība atbalstu klubam dotācijas  veidā 
gan sniedza, bet tā pietika vien pašai piede-
rošās infrastruktūras lietošanas izmaksu daļē-
jai segšanai. Pārējo, un tas bija vairāk, nekā 
divas trešdaļas no nepieciešamā finansējuma, 
vajadzēja segt ar vecāku  pūlēm, un kā tas ir 
vēl ir joprojām.

Šāda attieksme bremzēja kluba darbu,  jo 
hokejs Ventspilī puikām beidzās, nesasniedzot 
divpadsmit gadu vecumu. Labākie pēc tam 
aizbrauca trenēties uz citām pilsētām, pārē-
jie izklīda pa dažādām sekcijām. 2007.gada 
pavasarī situācija bija īpaši bēdīga. Klubam 
nebija finansējuma darba algu, transporta un 
citu ar HK izdzīvošanu saistītu izdevumu seg-
šanai. Nācās izlemt, ka  kopā ar Uldi Kristiņu, 
Ivaru Landmani, treneriem Robertu Grosbergu 
un Normundu Lāci iesaistīšos kluba vadī-
bā. Pirms tam gan  panākot vienošanos ar 
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmo 
vietnieku Jāni Vītoliņu, ka hokejs no 2007.
gada 1.septembra būs pilsētas sporta skolas 
“SPARS” paspārnē. Diemžēl, bet varbūt par 

Par ķirsīti uz hokeja 
Talsos dzimušais ventspilnieks, Latvijā savā ziņā unikālā jauniešu hokeja kluba (HK) Venta 2002 valdes 
loceklis Aivis Landmanis godīgi atzīst, ka pats ar nūju vai svilpi ledus laukumā pat amatiera līmenī ne-
kad nav darbojies. Bērnībā gan ir jutis aicinājumu uz to, jo Talsos jau padomju gados hokejs sporta dzīvē 
ieņēma svarīgu   vietu. Kopā ar brāli Ivaru un draugiem ticis veidots hokeja laukums, liets ledus, lai varētu 
nodarboties ar šo aizraujošo spēli. Ivars tai pievērsies nopietnāk, Talsu hokeja entuziasta Imanta Ziediņa 
vadībā pat ir ieguvis godalgotu vietu toreiz tik populārajā  bērnu hokeja turnīrā “Zelta ripa”, ņēmis dalību 
ārpus Rīgas pirmā mākslīgā ledus laukuma izveidē.

laimi, dažādu apstākļu dēļ hokejs turpināja  
attīstīties vecāku dibinātā un vadītā HK Venta 
2002 paspārnē. Tā izaugsmes nodrošināšanā 
nu jau vairāk kā sešus gadus ir iesaistījies arī 
bijušais Latvijas valstvienības un Rīgas Dinamo 
spēlētājs, patreizējais HK Venta 2002 valdes 
loceklis un Latvijas Hokeja federācijas valdes  
locekļa kandidāts, virslīgas hokeja komandas 
“Mogo” galvenais treneris Oļegs Sorokins.

 “Toreiz kopā ar kolēģiem mēģināju un jop-
rojām turpinām pārliecināt pie varas esošos 
kolēģus agrāk Ventspilī nebijušajam sporta 
veidam (tam speciāli celtajā hallē!) dot tādu 
pat pašvaldības atbalstu, kāds šeit ir tradicio-
nāli stiprajiem  basketbolam un futbolam, kuri 
– tikpat tradicionāli – bija un ir domes vadī-
bas prioritātes. Iet grūti, negribu apgalvot, ka 
bieži sastopam sapratni. Kaut cenšamies ar 
faktiem pierādīt, kādu finansiālu efektu pil-
sētai un Olimpiskajam centram dod bērnu 
un jauniešu hokejs.,” pat bez īpaša rūgtuma, 
kā par Ventspils apstākļos ilglaicīgu un paš-
saprotamu varas  neviennozīmīgo attieksmi 
pret neakceptētu citādību stāsta Aivis. Pozitīvo 
saskatot tajā, ka šāda nostāja viņā un domu-
biedros radījusi vēlmi pierādīt --  bērnu un 
jauniešu hokejam Ventspilī ir vieta, un  iedzī-
votāji to mīl ne mazāk kā futbolu, basketbolu, 
svarcelšanu...

Pārsteigti pat hokeja optimisti
“Būtu nepatiesība teikt, ka mums bija pa 

spēkam tā uzreiz visu sakārtot”, atceroties 
sākuma gadus, Aivis ir paškritisks. “Bet ar 
laiku, pārvarot amatpersonu un sporta funk-
cionāru, maigi izsakoties,  īpatnējo pret klubu 
attieksmi, panākumi kļuvuši acīm redzami. 
2007. gadā tajā strādāja trīs treneri, nodarbo-
jās 60 bērni vecumā līdz divpadsmit gadiem, 
tagad klubs  ir kļuvis par pilnvērtīgu bērnu 
un jauniešu hokeja sistēmas sastāvdaļu ar 

noslēdzošo 1.līgas komandu galvgalī. Tādējādi 
hokeju spēlējošiem bērniem un jauniešiem 
dodot iespēju ar to profesionālā līmenī nodar-
boties, arī sasniedzot studentu vecumu.

 “Pat mums, hokeja optimistiem, bija grūti 
noticēt, ka nepilnu desmit gadu laikā no trim 
bērnu jaunākā gadagājuma komandām izaug-
sim līdz sešām un dalībai pēdējam Latvijas 
čempionātam sagatavosim U-10, U-12, U-14, 
U-16, U-18 komandas, kā arī jau otro sezonu 
būsim spējīgi piedalīties cīņās pusprofesio-
nālajā 1. līgā,” Aivis te gatavs likt izsaukuma 
zīmi. Ar lepnumu piebilstot, ka Ventspils klubā 
izauguši tādi jaunekļi kā Rīgas Dinamo aizsargs 
Uvis Balinskis, vārtsargs Mareks Egils Mitens, 
kuru sniegums kā atsevišķu mēnešu, tā sezo-
nas ritumā daudzkārt slavēts gan pēc spēlēm 
Kontinentālajā (KHL),  gan Ziemeļamerikas 
Hokeja līgā (NAHL) un kuri šopavasar cīnās 
par vietu Latvijas pieaugušo izlasē.  Izcili veik-
smīga Klubam bija 2015/16 gadu sezona, kad 
mūsu U-18 puiši triumfēja Baltkrievijas atklā-
tajā čempionātā.  Kā līdzīgi ar līdzīgiem mūsu 
zēni ir izvicinājuši nūjas pret vienaudžiem ne 
vien Latvijā, bet arī Krievijā, Somijā, Čehijā, 
Slovākijā un citur Eiropā. Arī Ziemeļamerikā, 
kur spēlē Venta 2002 audzēkņi,” Aivs ar gan-
darījumu atceras, ka panākumu kaldināšanā 
bijis ne tikai sportistu, bet arī pārējo kluba dar-
binieku un vecāku kopīgais ieguldījums.

Reizē dod un paņem atpakaļ
“Taču te vietā piebilst, ka, diemžēl, sasnieg-

tajā salīdzinoši niecīgs ir pašvaldības un OC 
nopelns,” HK valdes locekļa vārdos izpaužas 
laikam ilgi krāts sarūgtinājums. ”Kāpēc dome 
ar vienu roku piešķir finansējumu, bet ar otru 
to gandrīz pilnībā paņem atpakaļ?  Reizēm 
liekas, ka infrastruktūras attīstītājiem svarīgāk 
par sporta attīstību ir iegūt nodokļu maksātā-
ju līdzekļus sporta būvju uzturēšanas izmaksu 
segšanai. Kaut  naudu galvenokārt vajadzētu 
tērēt to piepildīšanai ar aktīviem jauniešiem, 
pilnībā apgādājot viņus ar visu treniņiem un 
sacensībām nepieciešamo. Pretējā gadījumā 
šīs būves pārvēršas savdabīgos muzeja eks-
ponātos. Jo kā gan savādāk izskaidrot, kāpēc 
vēl joprojām ledus hallē, pašā dārgākajā OC 
infratsruktūras objektā,  bērnus  un jauniešus 
tik vispusīgi attīstošajam sporta veidam hoke-
jam būtu jāsaskaras ar netaisnīgu pašvaldības 
attieksmi?”

Labdari palīdz kalt īstus vīrus
“Hokejs ir dārgs sporta veids, bet tas ir 

arī drošs ceļš zēnu kaldināšanai par īstiem 
vīriem un Latvijas patriotiem. Liels prieks, ka 
to ir sapratušas un gadiem ilgi dažāda veida 
atbalstu kluba dzīvotspējai nodrošinājušas 
tādas Ventspils kompānijas kā SIA “KUREKSS”, 
SIA “PILSBŪVE”, SIA “ELEKTRIĶIS”, SIA “MEŽA 
SERVISS”, SIA “KURZEMES GRANULAS” u.c. 
Savukārt kluba attīstība, U-18 komandas dalība 
Baltkrievijas atklātajā čempionātā, U-14, U-16, 
U-18 un 1.līgas komandu izveide, sporta inter-
nāta nodrošināšana nebūtu bijusi iespējama 
bez AS “VENTBUNKERS”, AS “KĀLIJA PARKS”, 
AS “BALTIJAS ESPRESIS”, SIA “VENTSPILS NAFTA 
TERMINĀLS”, SIA “PETROTRANS” palīdzības, 
gan vecāku, gan kluba vadības vārdā atzinī-
bu  pauda Aivis.

Oļegs atnesa meistarību 
un veiksmi

Kluba veiksmes stāsts nenoliedzami ir arī 
Oļega Sorokina pievienošanās HK kolektīvam.

Aivis Oļega klātbūtni Ventspilī vērtē kā neat-
sveramu, jo viņš palīdzējis pilsētai piesais-
tīt  izcilus trenerus un augstas klases hoke-
ja speciālistus. Pielicis plecu U-16, U-18 un 
1. līgas komandu tapšanā, panācis Latvijas 
hokeja komandas “Mogo” virslīgas čempionā-
ta spēļu aizvadīšanu Ventspilī, organizējis HK 
Venta 2002 komandas draudzības spēles pret 
Kanādas koledžas komandu. Nemaz nerunājot 

Oļegs Sorokins

“Pirms kādiem 
pieciem gadiem 
mani uzrunāja Uldis 
Kristiņš un pēc nelie-
las šaubīšanās piekri-
tu. Protams, ir prieks, ka 
šai laikā kāpuši Venta 2002 audzēkņu 
sportiskie rezultāti, bet visvairāk man patīk 
kluba administrācijas paustā un vecāku 
akceptētā, ja tā var teikt, treniņu filozo-
fija: necensties rezultātus sasniegt par 
katru cenu, kas visbiežāk notiek uz bērnu 
un jauniešu veselības rēķina. No tūkstoša 
trenēties sākušo pasaules līmeni sasniegs 
varbūt tikai daži, bet aplamu treniņu dēļ                                                                                  
ceļā uz šo mērķi simti un simti var iedzī-
voties paliekošās veselības problēmās.  
Hokejista aktīvā dzīve nav ilga, svarī-
gi ir arī pēc tās būt derīgam ģimenei 
un sabiedrībai,” šīs personīgi pārbaudītās 
atziņas Oļegs neuzbāzīgi cenšas skaidrot 
jaunajiem nūjas un ripu bruņiniekiem.

VIEDOKLIS:

No kreisās: Everts Stebulis, Uvis Grosmanis, Ričards Landmanis, Aivis Landmanis, Alens Bergmanis.
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tortes Ventspilī

par viņa un Ulda Kristiņa neatsveramo iegul-
dījumu Baltkrievijas čempiona titula iegūša-
nā ventspilnieku īpašumā, Ventspils bērniem 
un jauniešiem radīto iespēju Ventspilī ņemt 
dalību Latvijas hokejistu Oskara Bārtuļa un 
Jura Klodāna starptautiskajā hokeja nomet-
nē, kurā piedalījušies šī sporta veida Latvijas 
un pat NHL vadošie  speciālisti, kluba treneri. 
Ne bez Oļega un Ulda gādības klubam ir izde-
vies Ventspilī  realizēt arī savu hokeja internā-
ta projektu.

Maksimālisti jāsaudzē
Par izcili atraktīvo, bet, kā jebkurā komandu 

kontaktsportā, arī traumatisko un emocionāli 
saspringto jauno hokejistu ikdienu rūpe ir gan 
vecākiem, gan treneriem un kluba vadībai,  
neaizmirst norādīt Aivis.

“Jaunieši ir maksimālisti, arī sportā, tāpēc 
traumas ir neizbēgamas. Svarīgi ir veikt profi-
lakses darbu, sniegt ne vien savlaicīgu un kva-
litatīvu palīdzību, bet arī nodrošināt rehabilitā-
ciju, no mazā sportista pašām  pirmajām spor-
ta gaitām nodrošināt viņam fizioterapeita klāt-
būtni, tādējādi mazinot traumu risku nākot-
nē. Darām, ko varam, bet viss maksā naudu, 
ar kuru neesam pārāk bagāti, jo arī labdaru 
maciņi nav bezizmēra un galu galā sponso-
riem nav pienākums apmaksāt pašvaldības 
rēķinus vairāku simtu tūkstošu eiro apmērā.  
Varbūt esam pārāk labticīgi, bet vēl jopro-
jām ceram uz pienācīgu pašvaldības, LOK, OC 
atbalstu. Jo uzskatām, ka ieguvēji taču būs ne 
vien bērni, bet arī pilsēta, tās dome un OC .

Aivis ir nesaprašanā, kāpēc pašvaldībai tik 
grūti iet ar lielisko sporta būvju saturisko aiz-
pildījumu. Hokejs ir pierādījis, ka spēj pilsētai 
dod ne vien pozitīvu reklāmu, bet arī naudu, 
ko tērē uz spēlēm Ventspilī atbraukušās cit-
pilsētu un citvalstu komandas un viņu fani. 
Nemaz nerunājot par tiem jauniešiem, kuri 
vairs dīki neklīst pa ielām, bet dzenā ripu, un 

citiem,  kuri hokeja dēļ ir pārcēlušies uz dzīvi 
Ventspilī.

Parazīti neesam, 
konkurenti varbūt

To no personīgās pieredzes apstiprina arī 
HK valdes loceklis, uzņēmējs un viesu mājas 
īpašnieks Uldis Kristiņš, kura divi dēli arī spēlē 
hokeju.

“Kluba pastāvēšana jau tagad faktiski 
nodrošina pozitīvu bilanci pilsētas budže-
tā. Bez mums, piemēram, nebūtu iedo-
mājama hokeja preču veikala pastāvēšana 
OC Ventspils telpās, kas tam atskaita prāvu 
nomas maksu. Uz sacensībām ar ventiņiem 
atbraukušie te tērē dienas naudu, kas ir vis-
maz 25 EUR uz cilvēku, nerunājot nemaz 
par suvenīru, saldējumu un citu tirgotāju un 
viesnīcnieku peļņu. Pie parazītiem uz pilsētas 
auguma mūs nu nekādi nevar pieskaitīt, pie-
ļauju, ka nepatiku pret mums izsauc domei 
pietuvināto sporta funkcionāru nevēlēšanās 
līdzās redzēt augošu konkurentu, ar kuru 
pēc taisnības būtu jādalās finansējumā,” U. 
Kristiņš ir paskarbi ironisks.  

A.Landmanis cenšas uz sporta norisēm pil-
sētā raudzīties objektīvi, taču  viņam nekā-
di nav saprotams, kāpēc Ventspilī tik, var 
pat teikt, maniakāli par faktiski sportam pie-
nākušos naudu būvē milzīgus izklaides un 
atpūtas kompleksus. To uzturēšanai pēc tam 
taču vismaz daļēji aiziet sportam paredzētais 
finansējums.

Nost ar ačgārno
 “Daudzu gadu garumā esmu centies panākt, 

lai tiktu veikta objektīva, visiem ventspilnie-
kiem pieejama un saprotama  analīze, cik no 
sportam atvēlētās naudas patiešām tiek spor-
tam, cik ar sportu attāli vai vispār nesaistītu 
izklaides pasākumu organizēšanai, kas nereti 
pārvēršas par dažādu amatpersonu pašrekla-

mēšanos. Informācija par šiem tēriņiem domē 
tiek atteikta, tādējādi tikai apstiprinot problē-
mu esamību. Esmu drošs, naudas pietiktu gan 
jaunajiem hokejistiem, gan basketbolam, fut-
bolam un visiem citiem, ja vien tā tiktu izlie-
tota racionāli un atbilstoši mērķim.”

Aivis pārliecināts, ka Ventspilī notiekošais 
ir kā spogulis arī visā valstī vērojamām nebū-
šanām sportā. Proti, vispirms ceļam spor-
ta būves, bet pēc tam domājam, ko ar tām 
un tajās darīt. Līdz attopamies situācijā, kad 
pasaules līmeņa sporta bāzes mums ir, bet to 
piepildījums ar sportisku saturu nav labāks, kā 
dažkārt padomju laikos.

‘’Vai var runāt par sportistu kvalitatīvu saga-
tavošanu, ja nacionālā līmeņa sporta bāzē, kā 
tas ir arī mūsu gadījumā, bērnu un jauniešu 
sporta veidi tiek finansēti pēc  pārpalikuma 
principa? Arī tāds fakts, ka Ventspilī bērnu un 
jauniešu sportam vēl joprojām nav pieejami 
fizioterapeitu un sportistu rehabilitācijas die-
nesta pakalpojumi, liecina par neprofesiona-
litāti, kuras dēļ tiek riskēts ar bērnu un pus-
audžu veselību.  Un tas viss tāpēc, ka uzsvars 
ačgārni tiek likts uz fasādisku spožumu, nevis 
pienācīgu saturu. Tāpat kā pilsētas veselības 
aprūpē un izglītībā,  arī sportā varas turētāju 
līdzšinējās attieksmes rezultātā, tēlaini izsako-
ties, pārsvarā ir iegūtas  ārēji skaistas olas ar 
vanckaru iekšpusē.”

“Tā vienkārši ir, kaut vajadzētu būt savā-
dāk,” Aivis pārliecināts, ka optimismu var 
smelties kaut vai HK Venta 2002 līdzšinējā 
pozitīvajā izaugsmē, kas atklājusies, mobili-
zējot cilvēkus nezaudēt pašcieņu un enerģiju 
finansiālās un emocionālās grūtībās.

Ventspils var!
Kā vienu no tuvākajiem kluba uzdevumiem 

viņš min Hokeja Akadēmijas projekta īste-
nošanu Ventspilī jau šopavasar. LHF iecerē-
tais Hokeja Akadēmijas līgas projekts nozīmē 

izveidot uz līdzšinējo U-18 komandu bāzes pro-
fesionāli pārvaldītas vidusskolēnu komandas, 
kurās uz konkursa pamata tiks atlasīti labā-
kie censoņi, potenciālie Latvijas izlašu kan-
didāti, kuri ņems dalību Hokeja Akadēmijas 
un 1.līgas čempionātos. Tiek paredzēts, ka 
šādas komandas varētu bāzēties olimpiskajos 
centros Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Jelgavā, 
Daugavpilī, kā arī Rīgā.

Vai Ventspils izmantos savu iespēju?  Tas 
lielā mērā būs atkarīgs no OC Ventspils un 
Ventspils pašvaldības attieksmes. Kluba vadī-
ba, treneri, bērnu vecāki, bērni un jaunieši 
jau tuvākajā laikā pie OC Ledus halles sagaida 
mākslīgā ledus laukuma pārnešanu, HK vaja-
dzību apmierināšanai iedalītu adekvātu resur-
su. Tas  nodrošinātu papildus patstāvīgo ģēr-
btuvju, trenažieru zāļu, peldbaseinu, pirts un 
citu hokeja attīstībai vajadzīgo ērtību pieeja-
mību. Tāpat ceram, ka tuvāko mēnešu laikā 
atrisināsies fizioterpeitu, masieru problēma, 
ka pašvaldība beidzot piešķirs tik nepiecieša-
mās sporta internāta vietas, kā arī papildus 
finansējumu profesionālu hokeja speciālis-
tu piesaistei, dos inventāram, treniņtērpiem, 
spēļu kreklu, nūju, transporta un citu lūgto 
vajadzību nodrošināšanai. Lai jau aprīlī mēs 
varētu uzsākt komplektēt HOKEJA AKADĒMIJAS 
un 1.līgas komandas.

Aivis ir pārliecināts: “Ventspils var!!! Var 
pirmo reizi Ventspilī   hokeju pacelt sporta 
veidu topa augšgalā. “

 Tas ir izaicinājums, kam veltīti jau turpat 
desmit gadi, tāpēc viņš cer, ka, iesaistoties 
pašvaldībai, OC, LOK, LHF un privātajiem inves-
toriem, šo darbu līdz vēlamajam iznākumam 
izdosies novest jau šopavasar. Proti, “kopīgiem 
spēkiem uzlikt kvalitatīvu ķirsīti uz ilgi veido-
tās  Ventspils bērnu un jauniešu hokeja tor-
tes,” paskarbā vīra vārdos ieskanas arī roman-
tiska nots. 

U-14, U-16, U-18 un 1.līgas komandu izveide, sporta internāta nodrošināšana nebūtu bijusi iespējama bez  AS “VENTBUNKERS”, AS “KĀLIJA PARKS”, AS “BALTIJAS ESPRESIS”, 
SIA “VENTSPILS NAFTA TERMINĀLS” palīdzības.

Lappusi sagatavoja Jānis Sirmais
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Kā pats sevi uztverat? Kā rīdzinieku vai 
tomēr kā ventspilnieku?

Manas dzimtas mājas ir Rapiķi Pasiekstē 
pie pašas Ventspils robežas. Vecajam Rapiķu 
saimniekam – manam vecvectēvam, Ventspils 
1912.gada domniekam Andrejam Kristovskim 
Ventspilī kādreiz piederēja 10 nelielu dzīvoklī-
šu īres nams Dzirnavu ielā 33, bet Līvu ielā 7 
bija otra vecvectēva Kārļa Venšau nams. Viņš 
Ventspils ostā bija ūdenslīdējs. Līdz ar to man 
Ventspils ir manās saknēs dziļi sajūtama pilsē-
ta. Mācījos Zūru 8 gadīgajā skolā, kurā mana 
mamma strādāja par skolotāju. Sākot no 3. 
klases braucu uz Ventspils mūzikas skolu – 
spēlēju klarneti. Tad klāt nāca treniņi šķēp-
mešanā pie Māra Grīvas. Sākot no mācību 
gadiem Ventspils 1.vidusskolā visi mani drau-
gi – sākot no čigānu puikām līdz treniņu bied-
riem bija no Ventspils. 

Trenējos pie leģendārā trenera Māra Grīvas. 
Kļuvu par divkārtēju PSRS jaunatnes čem-
pionu, arī junioru vicečempionu. Māris Grīva 
negribēja, ka 17 gados dodos studēt uz 
Rīgu. Viņš man teica,  ka mūzikā es nekad 
nebūšu Fausto Papetti (slavens itāļu sakso-
fonists – aut.), nebūšu tik pazīstam kā Frenks 
Raits arhitektūrā, bet sportā tu vari  kāpt 
uz pasaules pjedestāliem. Taču tomēr devos 
studēt inženierzinātnes Rīgā. Vecāki vien-
mēr uzsvēra – sportists esi tikai uz īsu brīdi 
savā dzīvē, bet izglītība un zināšanas ir uz 
visu mūžu. Studiju gados nedēļas nogalēs 
centos braukt uz Ventspili, lai vismaz dienu 
treniņu procesā būtu kopā ar Māri Grīvu un 
olimpisko čempionu Daini Kūlu. Daudz gadu 
esam kopā pavadījuši, bijuši treniņnomet-
nēs un sacīkstēs. Pēc studijām toreizējā Rīgas 
Politehniskajā institūtā lūdzu, lai mani nosūta 
darbā  uz Ventspili. Citas versijas pat neizska-
tīju. Ventspils man vienmēr bijusi tuva, un, jā, 
es sevi uztveru kā ventspilnieku, pat ja poli-
tika mani nolika citos platuma grādos, proti, 
Rīgā un pat Briselē.

Kā sanāca, ka iesaistījāties politikā, ja reiz 
sportā jums prognozēja tik lielu nākotni?

 Pēc augstskolas atgriezos Ventspilī, vēl 
sasniedzu sporta meistara rezultātu – 78.08 
metri, taču tieši tobrīd saasinājās pleca sāpes 
tādā mērā, ka nācās lielās sporta ieceres 
atmest. Man bija tikai 23 gadi, visi labākie 
šķēpa metēja gadi priekšā. Tas bija smags 
pārdzīvojums. Taču tolaik netālu Meža  ielā 
dzīvoja dzejnieks un brīvdomātājs Uldis 
Ābiķis. Daudz laika pavadījām kopā un līdz 
pat vēlām vakara stundām daudz runā-
jām par Latviju, par dzīvi Ventspilī.  Pie 
viņa nāca arī citi vietējie jaunie dzejnie-
ki  – Indra Ausekle,  Edmunds Zviedris, Maija 
Miltiņa. Viņu dzejoļus laiku pa laikam publi-
cēja “Padomju Jaunatnē”, arī krājumā “Acis”. 
Tā sapazinos ar dzejnieci un rakstnieci, žurnā-
listi Laimdotu Sēli. Filozofējām par dzīvi, viņi 
lasīja savus dzejoļus. Lai nebūtu garlaicīgi, 
mēģināju arī pats  ko uzrakstīt. Parādīju pir-
mos mēģinājumus Uldim, bet viņš saka: 
“Klausies, tevi jāpublicē!”. Tā sāku darboties 
Ventspils literātu apvienībā. Bija 1986.gada  
nogale. Bija jau nodibinājušies “Helsinki 
86”, Dainis Īvāns cīnījās pret Daugavas HES 
celtniecību, bet mēs Ventspils literātu apvie-
nībā runājām par Ventspils vides problē-
mām. Laimdota Sēle uzrakstīja tādus dzejoļus 
kā “Koki mirst stāvus.” Tieši tolaik Imants 
Ziedonis bija sarakstījis grāmatu “Tik un 
tā”. Kādā  radio intervijā viņš aicināju katru 
izšķirties parādīt uzņēmību un iziet cīņā par 
pārmaiņām Latvijā!… Ieklausījos un uzrak-
stīju apjomīgu rakstu par situāciju Ventspilī, 
ostā, par to, kā tiek pārkāpti celtniecības un 
vides normatīvi. Ventspils Literārā apvienī-
ba novērtēja manu veikumu ļoti atzinīgi. Ja 
Daiņa Īvāna par Daugavu rakstīto publicēja, 
tad manu rakstu par Ventspili – nē. Tomēr 
viens bija panākts – sāku ļoti nopietni iedziļi-
nāties Ventspils vides problēmās. 

1988. gadā Vides aizsardzības klubs sarī-
koja Rīgā demonstrāciju pret metro. Radās 
doma sarīkot demonstrāciju arī Ventspilī – pret 
piesārņojumu, pret nesakārtoto un degradē-
to pilsētvidi. Domāju, ka esošā situācija nav 
ventspilnieku cienīga! Ostas pilsētā, kurā ir 
gadus pārkrauj 50 miljonus tonnu kravu, un 

kurai cauri iet  kravas, kas ienes lielu daļu no 
visas PSRS valūtas, ir jābūt citai, daudz aug-
stākai dzīves kvalitātei! Uzrakstījām rezolūci-
ju par nepieciešamību veikt vides rehabilitā-
ciju Ventspilī, paaugstināt drošību, investēt 
pilsētvidē! Savācām zem tās 50 tūkstošus 
parakstu un nosūtījām kompartijas ģene-
rālsekretāram Mihailam Gorbačovam. Mūsu 
organizētajā mītiņā 1988.gada 5.jūnijā pie-
dalījās 12 tūkstoši cilvēki. Nākamajā dienā 
pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs Jāzeps 
Marnauza atkāpās no amata. Nezinu, vai 
Padomju Savienībā vēl kur bija noticis tāds 
mītiņš, pēc kura pilsētas galva atkāpjas. Līdz 
jaunām vēlēšanām pilsētu vadīja kāds viņa 
vietnieks, taču vasaras beigās Komunistiskās 
partijas Centrālkomiteja atsūtīja savu partijas 
instruktoru – Aivaru Lembergu. 

Vikipēdijā atrodams ieraksts, ka 1991. 
gadā jūs kandidējāt uz Ventspils domes 
priekšsēdētāja amatu …

1989. gadā kļuvu par Ventspils Tautas 
Frontes nodaļas vadītāju, un 1990. gada 
pavasarī mani kā LTF kandidātu Ventspils 
vēlēšanu apgabalā ievēlēja Augstākajā pado-
mē. Balsoju par Latvijas neatkarību. Sāku 
studēt jurisprudenci. Pēc 1991.gada Janvāra 
barikādēm Rīgā man uzticēja ne tikai uzraks-
tīt likumu,  bet arī izveidot Zemessardzi.

Uzreiz pēc Latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanas pašvaldībās bija gan lēmējva-
ra – Tautas deputātu padome, gan izpildvara 
– izpildkomiteja. Deputātu padomes priekš-
sēdētājs bija Bruno Jurševics no LTF frakci-
jas, Izpildkomitejas priekšsēdētājs – Aivars 
Lembergs. 1991. gadā Latvijā mainīja paš-
valdības pārvaldes struktūru. Sākās cīņa par 
Ventspils mēra krēslu. Bija jau sākusies pri-
vatizācija, kas lielā mērā izpaudās kā īpašu-
mu pārdale un sagrābšana, un tālredzīgiem 
cilvēkiem bija skaidrs, ka šeit var ļoti daudz 
iegūt. Neticami daudz iegūt  kopējā labuma 
tieši sev...

Kopā ar LTF aktīvistiem Jāni Škaparu un Pēru 
Sterniņu braucām uz Ventspili, lai   Lemberga 
pusē pārgājušos LTF deputātus tomēr atru-
nātu, lai tie tomēr balsotu par Bruno. Taču, 

L 
īdzīgi rīkojas vairākas aptaujātās 
māmiņas, kuru atvases apmek-
lē bērnudārzu. Piejūras mitrajā un 
vējainajā klimatā it sevišķi rudenī 
iesnas un klepus ir visai bieža parā-

dība. Līdz ar to strādājošiem vecākiem lie-
kas, ka tas nav nekas īpašs, to visu var viegli 
ārstēt ar dažādiem sīrupiem un, tā sacīt, ‘’ 
izstaigāt,’’ it sevišķi, ja atceras mediķu teik-
to, ka klepus nav slimība, bet tikai simp-
toms, un bērns dodas uz bērnudārzu.

Vecākiem visbiežāk vienkārši nav neviena, 
kam bērnu uzticēt un viņš tiek vests uz grupi-
ņu. Ne Larisai, nedz arī viņas paziņai Natālijai 
vecmāmiņu vai vectētiņu Ventspilī nav, bet 
noalgot aukli sanāk pārāk dārgi. Gan audzi-
nātājas, gan mediķi praktiski visos Ventspils 
bērnudārzos zina stāstīt, kā vecāki „uzpil-
da” savus mazuļus pirms došanās uz grupi-
ņu. Te ir gan sīrupa karote, par kuru mazulis 
vaļsirdīgi pats audzinātājai izstāsta, te podi-
ņā izkritusi pretiekaisuma svecīte, te sinepju 
plākstera pēdas un daudz kas cits. Tā sacīt – 
uzskatāmas pēdas cīņai ar simptomiem.

Šādiem vecākiem darbs ir svarīgāks par 

Uz redzēšanos, Mērija Popinsa?
„Turamies līdz pēdējam, tikai, kad pavisam jau slikti, ņemam 
slimības lapu un sēžam ar bērnu mājās” – atklāti atzīst vienkārša 
ventspilniece, divu bērnu māmiņa Larisa. Gan viņa pati, gan arī vīrs 
strādā privātajā sektorā, kur biežas slimības lapas nav vēlamas.

Algot auklīti sanāk ļoti 
dārgi, un lielākoties 
māmiņas Ventspilī nevar 
atļauties samaksāt tik lielu 
maksu, kādu aukles prasa.

paša bērna veselību, bet gar citiem bēr-
niem vispār nav nekādas daļas, spriež  citas 
māmiņas. „Tā nav mūsu problēma, tas ir 
jūsu bērns, kas ir slims”- bargi saka dārzi-
ņa medmāsa. „Ja nav ar ko atstāt, algojiet 
aukli”.  Ja tas  būtu tik vienkārši, saka aptau-
jātās māmiņas. Tā nav mūsu bezatbildība, 
bet bezizeja.

„Kas strādās, ja mana pāriniece tieši mūsu 
maiņā aizbrauc uz kursiem Rīgā?” saka Larisa. 
‘’Vīram arī jāiet uz darbu. Algot auklīti sanāk 
ļoti dārgi, un lielākoties māmiņas Ventspilī 
nevar atļauties samaksāt tik lielu maksu, 
kādu aukles prasa. “Reģionos algas atšķi-
ras no algām galvaspilsētā un ir zemākas. 
Jāatzīmē, ka pilsētā atrast cilvēku, kas varē-
tu bērnu pieskatīt, ir liela problēma. Pilsētas 
portālā ir tikai divi sludinājumi – viena kun-
dze savus pakalpojumus piedāvā par pusotru 
eiro stundā, otra – par diviem eiro. Nav grūti 
sarēķināt, ka par laiku no pulksten astoņiem 
rītā līdz pieciem pēcpusdienā sanāk no 13 ar 
pusi eiro līdz 18 eiro dienā!

Prakse rāda, ka vīrusa slimības ārstēšana 
prasa divas vai pat trīs nedēļas. Jāatzīmē, ka 

aukles negaida, kad uzradīsies kāds apsli-
mis auklējamais un ir brīvas. Visas tā sau-
camās “Mērijas Popinsas” vecāki nodod no 
rokas rokās.

„Ventspilī auklītes ir liels deficīts, stāsta 
pensionāre Sigita. Daudzas manas vienau-
dzes, kas varētu pieskatīt bērnus, aizbrau-
kušas uz ārzemēm. Par mani vecākas jau 
baidās uzņemties mazuļu pieskatīšanu, tā 
tomēr ir liela atbildība. Bet es pati atlabstu 
pēc operācijas”.

Zvanam vēl vienai cienījamai auklei – 
Valentīnai. Viņas meita un dēls jau pieaugu-
ši, dzīvo un strādā ārzemēs, tur aug arī viņu 
bērni.

„Es bērnus ļoti mīlu, patlaban esmu bez 
darba, varētu arī uzņemties kādu pieskatīt, – 
sieviete saka, – Bet tikai lieta tā, ka es mīlu 
kārtību. Ja būtu izieti auklīšu kursi, būtu cita 
lieta. Kursi vajadzīgi kaut tādēļ vien, lai zinā-
tu, kā sniegt pirmo palīdzību. Mana meita arī 
strādāja par aukli un, kā varu apgalvot, izglā-
ba bērnam dzīvību, jo zināja kā rīkoties, kad 
tas pēkšņi zaudēja samaņu”.

Valentīna pārliecinājās, ka Ventspilī nav 
iespējams iegūt auklītes profesiju. Mācību 
centrā, kurā viņa vērsās, piedāvāja 960 stun-
dās apgūt profesionālu kvalifikāciju, pie kam 
citās  pilsētās, ne Ventspilī. Ir arī cita prog-
ramma „Bērnu pieskatīšanas pakalpojums”, 
tā ir 40 stundu garumā. Kā norādīts Centra 
mājaslapā, ja pašvaldība nevar nodrošināt 
bērnam vietu bērnudārzā, tad ir iespējams 
saņemt valsts atbalstu apmaksājot šādas 
aukles pakalpojumus.

Tikai tas ir aktuāli Rīgā, nevis Ventspilī, kur 
visiem bērniem vietas bērnudārzos ir nodro-
šinātas. „Varētu par bērnu pieskatītājiem par 
nelielu samaksu piestrādāt studenti vai arī 
pensionāri,” saka Larisa. “Mēs ar vīru pat uz 
teātri nevaram aiziet, jo nav kas pieskatītu 
mūsu piecgadīgo meitiņu.”  Valentīna piemi-
nēja  aizgājušos padomju laikus, kad  saprātīgu 
bērnu droši varēja uz dažām stundām  atstāt 
vienu pašu un nebaidīties no represijām. Tagad 
vecāki baidās, ka kaut kāda signāla dēļ attiecī-
gie orgāni ģimeni tūlīt ņems uzskaitē.

Ļoti paveicās kādai angļu ģimenei, kas 
par saprātīgu naudu nolīga jauku, labestīgu 
un daudzas spēles zinošu auklīti. Bet ko lai 
saka pēkšņi saslimušu bērnu māmiņas: pat 
pie visai augstā bezdarba līmeņa atrast uzti-
camu cilvēku, kas būtu ar mieru par saprā-
tīgu maksu pieskatīt bērnu, ir visai proble-
mātiski. 

Ilze Liepa

Es vēlos, lai Ventspils ir plaukstoša pilsēta, kurā 
dzīvo garā brīvi, nepazemoti un laimīgi cilvēki
 turpinājums no 3. lpp.

kā jau minēju, bija sācies īpašumu dalīšanas 
laiks, un tādēļ mūsu iniciatīva jau sākotnēji 
bija lemta neveiksmei. Tā kā bijā ieradušies, 
tad Ventspils Domes LTF frakcijas deputāti 
ņēmās mani pierunāt kandidēt – sak, pieteik-
sim tavu kandidatūru arī, varbūt tas palīdz 
pamainīt balsojumu. Mūsu mērķis bija svār-
stīgo deputātu atbalsta novirzīšana Bruno 
Jurševicam. Kad balsošana nāks tuvāk, var-
būt Lembergs zaudēs kādu no jauniegūtā 
atbalsta. Naiva doma? Protams! Tomēr lie-
tas labā es piekritu, un nākamā dienā izvir-
zīja arī manu kandidatūru. Taču tanī laikā 
jau veidoju Zemessardzi, Augstākā  padomē 
smagā cīņā ar Interfrontes deputātiem virzīju  
Zemessardzes likumu, tas bija manas priori-
tātes, tāpēc tolaik par Ventspils mēra amatu 
nedomāju. Tā kā bijām nolēmuši, ka priekš-
pēdējā kārtā  es noņemu savu kandidatūru, 
tad tā arī izdarīju. Savā runā aicināju visus 
atbalstīt Bruno Jurševicu, jo viņš pārstāv visus 
tos ideālus, par kuriem esam cīnījušies. Bez 
tam aicināju apdomāt – pirms kāds balso par 
A.Lembergu (viņš sēdēja man tieši pretim), 
jo tas ir cilvēks, kurš savas personīgās inte-
reses stāda augstāk par visu, ka viņš pilsē-
tu piesavināsies un ieliks to savās kabatās….

Kādi ir jūsu paša mērķi?
Augsti. Šajā ziņā nekas nav mainījies. Es 

vēlos redzēt Ventspili, kā plaukstošu pilsētu 
ar garā brīviem, nepazemotiem un laimī-
giem iedzīvotājiem. Vai tad tas ir par daudz 
gribēts? 

Ilona Bērziņa
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Aija, 
sekretāre

Man ir grūti pateikt. Es maz zinu 
par to. Cik man zināms, kaut kāds 
atbalsts jau ir, bet vai tas ir pietie-
kams... Kuram gan vecam cilvē-
kam vispār ir pietiekams atbalsts no 
valsts?! Paraudzīties no šīs puses vaja-
dzētu. Tāpēc es drīzāk saku – nē.

Vai politiski 
represētajām 
personām 
tiek sniegts 
pilnvērtīgs 
atbalsts, arī 
finansiāli?

Ilze, 
ekonomiste

Man nav neviens tāds cil-
vēks kā politiski represēta per-
sona pazīstama, taču es domā-
ju, ka noteikti šādiem cilvēkiem u
n ne tikai viņiem palīdzīga roka 
ir jāsniedz daudz plašāk. 

16.marts – sabiedrību vienojošs vai  šķe-
ļošs datums? Uz šo jautājumu visdrīzāk godīgi 
atbildēt varam tikai katrs pats sev.  16.marts 
Latvijā  nekad nav ticis traktēts viennozīmīgi. 
Īstiem latviešu patriotiem tā ir svēta – kritušo 
latviešu karavīru piemiņas diena, citiem, kuri 
Latviju diemžēl nevar vēl saukt par savām 
mājām, tā ir fašisma atdzimšanas diena, jo 
viņiem, pakļaujoties Krievijas masu mēdijiem, 
domāšanā ir “iemežģījies” šāds mīts,  bet 
viena liela sabiedrības daļa labāk klusē šajā 
dienā un izvairās no sava viedokļa paušanas, 
jo viņiem tā “ērtāk”…  Skumji. 

Mans personīgais stāsts saistībā latviešu 
leģionāru karavīru atceres dienu ir gan īpašs, 
gan arī tieši otrādi – klasisks gadījums  Latvijā 
Otrā pasaules kara sakarā. Abiem maniem 
vectēviem, lai arī izdevās palikt dzīviem Otrajā 
pasaules karā, diemžēl neizdevās sagaidīt 
Latvijas neatkarības atjaunošanu, lai arī viņi 
abi to būtu vēlējušies.  Viens no maniem 
vectēviem tika “brīvprātīgi” piespiedu kārtā 
iesaukts sarkanajā armijā, bet otrs tik pat 
“brīvprātīgi” tika iesaukts vācu armijas latvie-
šu leģionā un divu lielvaru kaujas dzirnavām 
griežoties, mani  vectēvi tika nostādīti viens 
pret otru kā ienaidnieki, lai arī patiesībā Ansis 
ar lielāko prieku un sev raksturīgo lielo darba 
mīlestību labāk nodarbotos ar piekrastes zveju 
dzimtajā līvu krastā Ovišu pusē, bet Fricis 
koptu zemi un saimniekotu, lai uzturētu savu 
kuplo ģimeni, Laidzes pusē. Vēstures  rata 
griežos nokļūstot, manu vectēvu dzīves, tāpat 
kā  mūsu Latvijas liktenis būtiski pārmainījās. 
Lai arī jaunības gadi viņiem bija pavadīti brīvā, 
neatkarīgā Latvijā, Otrais pasaules karš visu 
apgrieza kājām gaisā.  Man ir svarīgi un nozī-
mīgi abi vectēvi, es esmu abu viņu mazdēls, 
lai arī abi karojuši pretējās  frontes pusēs. Līdz 
ar to arī man nav “pareizo” un “nepareizo” 
datumu, kad viņus pieminēt. Es esmu latvietis 
ar  līvu saknēm, jo tādi bija mani vectēvi. Es 
lepojos ar viņiem un tieši 16.martā, noliekot 
ziedus pie Meža kapu simboliskā  Baltā krus-
ta, es pieminu viņus abus – kā latviešu karavī-
rus, kuri vēlējas, lai es – viņu mazdēls  dzīvo-
tu brīvā, neatkarīgā Latvijā un turpinātu mūsu 
dzimtu, kuriem ir dārgs gan līvu krasts, gan 
Talsu puses pakalni un lejas.

Leģionāru piemiņas dienas – 16. marta stāsti
Kopš 1990. gada visā Latvijā 16.martā 
notiek leģionāru piemiņas dienas pasā-
kumi, kuros valdības pārstāvji parasti 
nepiedalās. Taču Latvijas iedzīvotājiem 
leģionāru piemiņas diena ir nozīmīga, 
jo liek atcerēties to, cik skarbi cilvēku 
likteņus var samalt starp svešu varu 
akmeņiem. Ventspilij un ventspilniekiem 
ir savas tradīcijas leģionāru piemiņas 
godināšanai. Daudziem ventspilniekiem 
šai dienai ir arī sava, īpaša nozīme. Par 
savu 16.martu  stāsta Nacionālās apvienī-
bas Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK Ventspils nodaļas vadītājs Bruno 
Jurševics.

Man ir kauns par tiem līdzgaitniekiem, kuri 
baidās no 16.marta aktivitātēm, piemiņas 
brīžiem, kuri baidās no savas dzimtas vēstu-
res, kuri jūtas nelāgi, kā uz viņiem no vienas  
vai otras puses paskatīsies, Ko sacīs Eiropa, 
ko runās Krievijas rupori…  Attopaties taču…  
Tautai, kas neciena savu vēsturi,  nebūs nākot-
nes.  Kad mūsu Saeimā atkal vairākumā būs  
mūsu ievēlēto deputātu, kuri 16.martu ar 
likumu noteiks kā latviešu karavīru piemiņas 
dienu, tikai tad varēsim cerēt, ka tiks pado-
māts arī par mums – latviešu tautu un pārē-
jiem mūs Latvijas iedzīvotājiem.

Laiks jaunai Atmodai! …bet Atmoda sākas 
no katra paša, no savas drosmes, no katra 
uzdrīkstēšanās, arī no uzdrīkstēšanos nolikt 
ziedus savu tēvu, vectēvu piemiņai 16.martā.

Lai jūs godīgi dzīvotu 
un klausītu mammu... 

Ven t sp i l n i eks 
Kārlis Laucenieks 
ģimenes albumā 
jau vairāk, nekā 
septiņdesmit gadu 
glabā kādu necilu 
atklātni. Tā 1944. 
gadā uz Ostland 
– Lettland sūtī-
ta  no nelielas pil-
sētiņas Benešovas  
V i d u s č e h i j ā . 

Bezaploksnes sūtījums adresēts piecga-
dīgajam “K. Laucenieka kng. Virānes pag. 
“Virsaišos”” un satur pavisam īsu tekstu: 
“Sirsnīgs sveiciens jums abiem ar Edgaru. Lai 
jūs godīgi dzīvotu un klausītu mammu, kā arī 
gaidītu tēti mājās. Gaidu no Tevis, Kārlīt, vēs-
tuli, varbūt jau būsi iemācījies rakstīt. Sirsnīgi 
skūpstu jūs abus. Jūsu tētis.” 

“Tēti, protams, kopā ar jaunāko brāli Edgaru 
laikam taču gaidījām ļoti, droši vien arī vēstu-
li rakstījām,” Kārlis vairs visu neatceras. “Bet 
pārnāca tēvs  tikai pēc daudziem gadiem, kad 
pēc mobilizācijas un dienesta Latvijas SS brīv-
prātīgo leģionā un Latvijas otrreizējas okupā-
cijas bija izgājis cauri PSRS filtrācijas nomet-
ņu šausmām.  Diemžēl, tā bija ne tikai mūsu 
valsts, bet arī mūsu ģimenes traģēdija, kura 
neizturēja kara laika neziņas pilno šķirtību un 
izira,” Kārlis nevaino vecākus, jo viņiem bija 
jāiznes tagad grūti iedomājamas garīgās un 
sadzīves slodzes. 

“Kad tēvu, kuru sauca Jānis, beidzot atbrī-
voja,  mēs ar māti jau bijām Ventspils pusē, 
bet viņš palika dzimtajā Cesvainē. Latvijas brī-
vību, par kuru viņš bija iedomājies cīnāmies 
leģionāru rindās, tēvs tā arī nesagaidīja, 54 
gadu vecumā guldījām viņu turpat Ķinderu 
kapos, aizvedām un uzlikām  no Kurzemes 
laukakmens darinātu pieminekli.  Mantu tēvs, 
protams, nebija sakrājis, atmiņai paņēmu 
tikai viņa cepuri, kuru pa laikam pie spogu-
ļa uzlieku, un dažas fotogrāfijas. Arī to vienī-
go, kurā viņš biedru vidū redzams leģionāra 

formā,” Kārlis ir pateicīgs, ka laikam taču no 
tēva, enerģiska, izglītota un sabiedriska cilvē-
ka, mantojis ko daudz vērtīgāku –  komunicē-
šanās spējas un drosmi paust savus uzskatus, 
pat ja tie kādam, to skaitā pie varas esoša-
jiem, nepatīk. 

“Nekad neesmu mācējis “turēt muti”. Plus 
vēl kadru daļā zināmais par tēvu leģionāru 
pārvilka svītru nodomam braukt uz lielajiem 
zvejas kuģiem, kaut gan man bija atbilstoša 
zivju apstrādātāja specialitāte. Vadība baidī-
jās, ka palikšu ārzemēs,” Kārlis atceras bagā-
tajā zvejnieku kolhozā Sarkanā bāka pavadītos 
padomju gadus, kad bija vien  jāsamierinās ar 
kuģu remontētāja darbu. 

Kad nāca Atmoda, Kārlis bijis starp pilsētā 
aktīvākajiem tautfrontiešiem, Vides aizsardzī-
bas kluba  mītiņu un demonstrāciju dalībnie-
kiem, piedalījies lāpu gājienos, kuri parasti 
noslēdzās pie brīvības cīnītāju piemiņai uzstā-
dītā Baltā krusta Meža kapos.  

“Pirmajos gados pēc brīvības atgūšanas 
pie šī krusta pulcējāmies, sirds aicināti, arī es 
tur esmu asaru notrausis, tēvu pieminot. Bet, 
kopš gājiens pie tā 16. martā pārvērties par 
tādu kā oficiālu pasākumu, publisku patrio-
tisma demonstrēšanu, atturos to apmeklēt. 
Labāk tad noliecu pie tā galvu vienatnē, klu-
sumā. Paldies Dievam, bet varbūt arī vietējās 
varas šai ziņā saprātīgajai politikai, ka Ventspilī 
līdz šim ne 16. martā, ne 9. maijā nav bijušas 
ne etniskas, ne uzskatus konfrontējošas sadur-
smes. Pēdējā laikā varbūt arī tāpēc, ka radi-
kālie antihitlerieši noveco, bet daudzi nacio-
nāli noskaņotie latviešu jaunieši aizbraukuši 
uz ārzemēm. Kā arī būtu, mana tēva un dau-
dzu citu karā ierauto cilvēku sapnis par brīvu 
Latviju ir piepildījies. Dievs, dod(i) mums gud-
rību to nepazaudēt!” saka Kārlis. Piebilstot, 
ka ne Dievs, ne NATO mūs nepaglābs, ja paši 
būsim slinki un nesaticīgi. 

Lappusi sagatavoja Jānis Sirmais

No kreisās – Nacionālās apvienības Visu Latvijai – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Ventspils nodaļas 
biedri: Oskars Junkars, Bruno Jurševics un Guntars Burkovskis.

Harijs, 
pensionārs

Es nezinu, godīgi pateikšu. Esmu 
dzirdējis vai lasījis, ka kaut ko pie-
šķirot, bet apgalvot to nevaru.

Anastasija, 
ergoterapeite

Diemžēl, es maz zinu par to. Zinu, ka 
atbalsta, bet maz zinu, cik ļoti. Zinu, 
ka slimnīcā ārstēšanos kaut kādā mērā 
apmaksā. Kaut kādas piemaksas pensi-
jām. Taču tas ir viss, ko es par to zinu.
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A U N S
Dienas ritēs diezgan nemierīgi – tikšanās, sarunas, 
negaidīti pavērsieni. Labs laiks kontaktu veidoša-

nai un darījumu sarunām. Attiecībā uz peļņu var pavērties 
jaunas iespējas. Nekautrējies runāt par atalgojumu un rau-
gies uz izdevīgumu. Svarīga arī attiecību tēma. Gādā par 
saskaņu un uzklausi otrās pusītes viedoklis.

V Ē R S I S
Tev piemīt liels gribasspēks un pozitīva spīts, 
lai sasniegtu nospraustos mērķus. Izlem, kas 

šobrīd ir svarīgi, un dodies uz priekšu! Spēcīgi darbosies 
intuīcija – tu ātri orientēsies situācijās. Tomēr esi gatavs 
ieklausīties arī citu viedoklī, it īpaši darba jautājumos.

D V Ī Ņ I
Ir iespējas parādīt savas spējas un izvirzīties 
darba jomā. Nekautrējies pieteikt savu kandida-

tūru augstākam amatam vai lūkojies pēc jauniem piedā-
vājumiem. Tajā pat laikā nevajadzētu atstāt novārtā privā-
to dzīvi. Ja kaut kas sakrājies uz sirds, izrunājies ar mīļoto.

V Ē Z I S
Sabiedrisko aktivitāšu laiks. Iespējams, tevi aici-
nās uz pasākumiem vai lūgs piedalīties to orga-

nizēšanā. Darbā vai biznesā var pavērties jaunas iespējas 
un izveidoties noderīgi kontakti. Savukārt mājās nevajadzē-
tu sākt remontu vai būtiskus pārkārtojumus.

L A U V A
Piemērots periods mācībām, jaunu zinību apgu-
vei un redzesloka paplašināšanai. Vari sākt plā-

not vasaras atvaļinājuma ceļojumu vai jau doties kādā tālā-
kā braucienā. Taču iepriekš viss labi jāizplāno. Daudz ener-
ģijas veltīsi darbam vai biznesam un tas nesīs augļus.

 
J A U N A V A
Esi uzmanīgs ar naudu. Nevajadzētu plānot lie-
lus pirkumus un tērēties par mantām, kuras nav 

nepieciešamas ikdienā. Svarīgas attiecības ar radiniekiem 
un mājas dzīve. Brīvdienās sapulcini kopā savējos. Paveiciet 
kādus saimniecības darbus un dalieties svarīgākajā.

S V A R I
Esi uzmanīgs, veidojot kontaktus ar līdzcilvē-
kiem. Ja kādā brīdī liekas, ka visu zini labāk, 

uzklausi tomēr atšķirīgos viedokļus. Tas attiecas gan uz pro-
fesionālo, gan privāto dzīvi. Pastāv riski pieņemt aplamus 
lēmumus. Darbā panākumus nodrošinās radoša pieeja.

S K O R P I O N S
Pavasaris klauvē pie durvīm! Laiks romantikai, 
randiņiem un mīlestībai. Sirdī mostas sajūtas, kas 

nes pus solīti virs zemes. Ja esi ar kādu kopā, izdomā sirdi 
sildošu pasākumu. Bet, ja esi viens, tad atver sirdi mīlestī-
bai – dzīve var uzdāvāt iepazīšanos.

S T R Ē L N I E K S
Nopietna attieksme un atbildības sajūta par 
darāmo. Labs periods, lai nokārtotus dažādus 

lietišķos jautājumus vai risinātu darījumu sarunas. Naudas 
lietās gan esi precīzs un neriskē. Par brīvajiem līdzekļiem 
iegādājies ko glītu mājas saimniecībai vai pats sev.

  
M E Ž Ā Z I S
Augsts enerģijas potenciāls – būsi gatavs doties 
uz priekšu un paveikt lielus darbus. Var arī rasties 

vēlme dzīvē kaut ko mainīt, darīt citādāk, nekā iepriekš. 
Pirms pieņemt lēmumus, ir vērts ieklausīties citu cilvēku 
viedoklī. Mīlestība sildīs sirdi un iedvesmos.

Ū D E N S V Ī R S
Prāts atvērts visam jaunajam – meklēsi noderīgu 
informāciju, domāsi par mācībām vai kādu iema-

ņu apgūšanu. Iegūtās zināšanas vai pieredze būs noderīga. 
Iespējamas interesantas idejas attiecībā uz peļņu. Padomā, 
kā tās realizēt, lai būtu atdeve.

Z I V I S
Daudz panāksi ar personīgo pievilcību, cilvēki ar 
tevi labprāt komunicēs un izrādīs savas simpāti-

jas. Brīvajiem ļaudīm dzīve var uzdāvāt jauku iepazīšanos. 
Piemērots laiks, lai veidotu karjeru vai privāto biznesu, taču 
jābūt uzmanīgam darīšanās ar iestādēm.
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Krustvārdu mīkla

Iepriekšējās krustvārdu mīklas atrisinājums  HORIZONTĀLI. 4. Kolts. 10. Bavārija. 11. Treneris. 12. Sapņi. 13. Plaukt. 
14. Errīgs. 15. Astilbe. 16. Ara. 18. Retināt. 21. Planēta. 22. Piles. 25. Auss. 26. Etna. 28. Skiti. 31. Aknīste. 34. Pikants. 35. 
Osa. 36. Skatuve. 41. Sakura. 43. Upuris. 44. Lauva. 45. Kamiesis. 46. Vaimanāt. 47. Tūska. VERTIKĀLI. 1. Kallas. 2. Tālumi. 
3. Viltība. 4. Kaste. 5. Lapi. 6. Stils. 7. Redeles. 8. Bedraini. 9. Biogrāfe. 17. Rēns. 19. Klasika. 20. Statūti. 23. Kas. 24. Tas. 27. 
Rīts. 29. Klikatas. 30. Trakulis. 32. Strauss. 33. Skauģis. 37. Trulas. 38. Vairāk. 39. Melst. 40. Kļava. 42. Suns.

Guna 
Kārkliņa, 
sertificēta 
astroloģe

Horizontāli. 1. Uzrakstīt 
tekstu kinofilmā. 7. Veļas 
gabals.  10.Ūdens transpor-
ta veids. 11. Dienesta pakā-
pe dažu valstu armijās. 12. 
Lieli, plēsīgi kaķu dzimtas 
dzīvnieki. 13. Slikts dzēriens. 
14. Vācu rakstnieks (starp 
1883. un 1890-1969). 16. 
Atdarīt par kādu ļaunprātību. 
17. Plašs dzejas darbs. 18. 
Parazītkukainis. 19. Latviešu 
laikraksts Amerikā. 22. Piena 
izstrādājums. 24. Mazas, 
iegarenas siena vai salmu 
kaudzes.25. Ārstniecības 
iestāde. 26. Lieli, dekora-
tīvi dārzi.30. Dziļi padziļi-
nājumi kalnos. 32. Pilsēta 
Nīderlandes vidienē. 34. 
Bojāties. 36. Visu matē-
rijas formu kopums. 37. 
Daudzbalsīga garīga dzies-
ma. 39. Klostera priekšnieks. 
41. Vecas, noplīsušas drēbes 
(sar.). 42. Kavēt (kādu darbī-
bu). 43. Dzejnieces Auziņas 
(1958) vārds. 44. Caurspīdīgs celtniecības materiāls. 45. Apstrādāta, līdzena ādas lente. 
Vertikāli. 1. Smagi, ar pūlēm elpot. 2. Melnie vai virtuves prusaki. 3. Cepurīšu rindas sēne, kas satur melnu šķidrumu. 4. Kails. 
5. Sodīšanas iekārta feodālisma laikmetā. 6. Pilsēta Latvijā. 7. Ūdensvadam pievienota tualetes  iekārta. 8. Konditorejas izstrā-
dājums. 9. Siet. 15. Pilsēta Beļģijas austrumos. 16. Upe Kenijā. 20. Aizdusa. 21. Redzes un dzirdes  tēli miegā. 22. Tureklis spai-
nim. 23. Cilvēks, kas pārvadā pasažierus divričos. 27. Bīstami. 28. Ekzēma. 29. Skat! 31. Tautumeitas. 32. Traheja. 33. Iztirzāt 
kādu jautājumu no noteikta viedokļa. 35. Pilnīgas, visu aptverošas. 36. Apaļi perlamutra graudi, kas veidojas gliemežnīcās. 38. 
Līnija. 39. Dzirdes orgāni. 40. Asas, kodīgas ar nepatīkamu garšu.

“Šogad marta mēnesī  ventspilnie-
kam admirālim Teodoram Spā-
dem palika 126 gadi. Lai Ventspilī 
atrastu slavenā  admirāļa Teodora 
Spādes piemiņas plāksni rodas 
grūtības, jo tā novietota uz Meža 
ielas un Jūras ielas krustojuma 
tāda vietā, lai to nepamanītu. Tā ir 
necieņa.  Teodors Spāde bija latvie-
šu jūrnieks, kara flotes virsnieks, 
Latvijas Jūras krastu aizsardzības 
eskadras komandieris, Latvijas Kara flotes komandieris, 
admirālis. Vienīgais admirālis Baltijas valstīs.” Šādu 
vēstuli līdz ar vairākām fotogrāfijām un lūgumu sniegt 
Ventspilnieks.lv lasītājiem ieskatu T.Spādes biografijā  
saņēmām no ventspilnieka Jāņa Makkara. 

Teodors Spāde. 
Kā Ventspilij rūp viņa piemiņa?

Teodors Spāde dzimis 1891. 
gada 7. martā ventspilnieku 
Jura un Annas Spādu ģime-
nē. Tā kā Teodora tēvs nodar-
bojās ar piekrastes zvejnie-
cību, viņa pirmā iepazīšanās 
ar jūru notika uz tēvam pie-
derošajiem nelielajiem buri-
niekiem. Ģimenes rocība ļāva 
visiem bērniem nodrošināt 
izglītību. 1909. gadā Teodors 
pabeidza reālskolu Rīgā, bet 
1914. gadā ar izcilību absol-
vēja Rīgas Politehniskā insti-
tūta Mehānikas nodaļu. Taču 
Eiropu, un arī tolaik cariskās 
Krievijas sastāvā ietilpsto-
šo Latviju, pārņēma Pirmā 
pasaules kara liesmas. 
Teodoru Spādi ieskaitīja die-
nestā Baltijas jūras kara flotē. 
Sekoja dienests Melnās jūras, 
Ukrainas un Aizkaukāza flotē.

Pēc aiziešanas no die-
nesta Gruzijas republikas 
armijā, Spāde pievieno-

jās A.Deņikina komandēta-
jam Dienvidkrievijas brīv-
prātīgo karaspēkam, un no 
1919. gada sākuma Spāde 
atkal dienēja uz karakuģiem. 
Pēc balto kustības sakau-
šanas Spāde evakuējās uz 
Konstantinopoli, un 1920. 
gada decembrī atgriezās 
Latvijā.  

Kad 1924. gada 27. jūnijā 
tika nodibināta Latvijas Jūras 
krasta aizsardzības eskad-
ra un parakstīts līgums ar 
Francijas kuģu būvētavām par 
divu zemūdeņu un divu mīnu 
traleru būvi, Spāde nespēja 
stāvēt malā. 1926.gada maijā 
viņu ieskaitīja aktīvajā kara-
dienestā Jūras krasta aizsar-
dzības eskadras štābā virs-
leitnanta dienesta pakāpē, 
bet gadu vēlāk jau kapteiņa 
pakāpē nosūtīja mācīties uz 
Francijas Jūras kara akadēmi-
ju Parīzē, kuru viņš pabeidza 

1928. gada decembrī. Gadu 
vēlāk Spādi iecēla par kara-
kuģa „Virsaitis” komandie-
ri, bet 1931.gada septembrī 
par Jūras krastu aizsardzības 
eskadras komandieri.

1938. gadā Jūras krastu aiz-
sardzības eskadru pārdēvē-
ja par Latvijas Kara floti, un 
15. jūlijā kara ministrs ģene-
rālis Jānis Balodis tai pasnie-
dza flotes karogu ar devīzi: 
”Mūs vieno Latvijas svētais 
vārds”. Savukārt Teodoram 
Spādem piešķīra admirāļa 
pakāpi.  Kad 1940.gada jūni-
jā Latvijā iebrauca padom-
ju tanki, Spāde esot Kārlim 
Ulmanim piedāvājis ar zem-

ūdeni „Spīdola” evakuēt val-
dību uz ārvalstīm, taču viņš 
atteicies. 27. augustā Latvijas 
Jūras kara flote tika likvidēta, 
bet admirālis Teodors Spāde 
no dienesta atvaļināts. 1940. 
gadā viņš bija spiests strā-
dāt Rīgas namu pārvaldē, bet 
1941. gada 14. jūnija naktī 
Spādi apcietināja un izsūtīja uz 
Tomskas apgabalu. No 1943. 
līdz 1953. gadam admirālis 
atradās ieslodzījuma nomet-
nēs Novosibriskā, Ekibastuzā, 
Džezkazganā.1953.gada 
decembrī Spādi atbrīvo-
ja bez tiesībām atgriezties 
dzimtenē, un viņš strādāja 
Kazahstānas pilsētas Temirtau 
pilsētas slimnīcā par grāmat-
vedi. Miris no ļaundabīgas sli-
mības 1970. gada 25. jūlijā, 
apglabāts Temirtau pilsētas 
kapos. 1990. gada 29. aprīlī 
T. Spādes mirstīgās atliekas 
tika pārapbedītas Rīgas Meža 
kapos. 


