Enkurs 2018
17. martā, spītējot brīvlaikam, agrajam rītam un citiem blakusapstākļiem, septiņi apņēmības
pilni vidusskolnieki devās uz jūras koledžu “Novikontas” Rīgā, lai piedalītos ikgadējā koledžas
rīkotajā konkursā “Enkurs”, kurš šogad norisinājās jau 13. reizi. Ugāles vidusskola piedalījās 7.
reizi. Pirmajā kārtā sacentās astoņas komandas no Aizputes, Ādažiem, Jelgavas, Rēzeknes,
Špoģiem, Tukuma, Ventspils un, protams, Ugāles. Visām bija mērķis tikt starp četrām labākajām, lai
izcīnītu iespēju startēt lielajā finālā 28. aprīlī.
Ugāles komandu pārstāvēja tās kapteinis Jānis Pēteris Pečaks, Ēriks Lukašs, Raivo Bērziņš,
Andis Strēlis, Klāvs Priekulis, Teodors Drazlovskis, Nils Strazdiņš, un Rīgā mums pievienojās
Emīls Pudāns (paldies Emīlam par pieslēgšanos komandai, ceļot komandas garu un palīdzot ar savu
pieredzi, kura gūta no iepriekšējiem gadiem), jo neparedzētu iemeslu dēļ bijām palikuši nepilnā
sastāvā, bet tas netraucēja komandas apņēmībai, jo zinājām, ka vienīgais uzdevums, kurā nevarēsim
pilnvērtīgi nostartēt, ir virves vilkšana, tā kā tai ir visszemākais uzvaras koeficients, tad tas
nemazināja mūsu izredzes uz iekļūšanu finālā.
Kopā bija jāpilda 7 uzdevumi, kuros bija nepieciešams zināt gan pirmās palīdzības
pamatprasmes, gan vadīt kuģi uz simulatoriem, gan pārbaudīja skolēnu erudīciju, spēku, ātrumu,
atjautību un izveicību. Katra uzdevuma veikšanai komandai tika atvēlētas 20-30min, visi uzdevumi
bija jāveic uz laiku, tāpēc uzdevumi bija jāpilda ātri, bet jāatceras, ka par kļūdām var nopelnīt soda
sekundes.
Pirmie divi uzdevumi ugālniekiem bija uz navigācijas simulatora. Pirmajā simulatorā 3
komandas dalībniekiem (Ērikam, Teodoram, Raivo) bija ar kuģi jātiek pēc iespējas tuvāk prāmim,
bet tā, lai nenotiktu sadursme. Kad no komandtiltiņa tika sagaidīts signāls, ka ir piepeldēts
pietiekami tuvu, tad bija jādodas atpakaļ līdz bojai un jānodod stafete nākamajam komandas
dalībniekam. Ugāle iesāka ļoti piesardzīgi, uztraucoties, ka nenotiek sadursme ar prāmi, tādēļ
pirmajā uzdevumā nedaudz atpalikām no vadošo komandu uzrādītajiem rezultātiem, līdz ar to 5.
vieta.
Bet pēc pirmā uzdevuma komandai uztraukums bija pazudis, puiši saprata, ka uz simulatora
nav nemaz tik grūti un ka kuģi var droši vadīt ar lielāku ātrumu. Tāpēc ar lielu pārliecību tika
startēts otrajā navigācijas simulatora uzdevumā, kurā atkal 3 dalībniekiem (Jānim, Andim, Nilam)
bija jāveic stafete, tikai šoreiz blakus bija vēl viena komanda (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija), ar kuru
bija iespēja sacensties plecu pie pleca. Komandām bija jāveic šķēršļu josla uz jūras, kā arī jāizvairās
no blakus peldošajiem kuģiem. Sacensība ar Ventspils komandu bija ļoti saspringta, kas veicināja
laba rezultāta uzrādīšanu, finišā abām komandām vienāds rezultāts- precīzi 4 minūtes un dalīta 1.
vieta!
Trešā uzdevuma veikšanas nolūkos devāmies ārā, uz jūras koledžas “Novikontas”
konteineriem, kuri pielāgoti ugunsdzēšanas situāciju simulēšanai un attēlošanai. Trīs komandas
dalībnieki (Klāvs, Emīls, Ēriks) pilnā ugunsdzēsēju ekipējumā un ar skābekļu maskām devās dūmu
pilnā konteinerā, lai glābtu “cietušo” manekenu, kuru pieāķēja pie vinčas, lai pārējā komanda varētu
viņu izvilkt ārā un nogādāt drošībā. Mūsu komanda to paveica godam, uz to brīdi uzrādot labāko
rezultātu, bet beigās tikai viena komanda mūs mazliet apsteidza- 2. vieta.
Pēc pusdienām devāmies pildīt pārsteiguma uzdevumu. Pirmajā daļā bija pēc iespējas ātrāk
kartē bija jāatrod 10 ostas: Dakāra, Rīga, Reikjavīka, Honkonga, Miami, Riodežaneiro,
Buenosairesa, Keiptauna, Panama un Gibraltārs. Bet otrajā daļā bija mēmais šovs, kurā mūsu
komanda visus vārdus atminēja ļoti ātrā laikā, kopā par šo uzdevumu mums 3. vieta.
Nākamais uzdevums- pirmās palīdzības sniegšana, kuram piešķirts vislielākais uzvaras
koeficients. Lai arī skolēni bija sagatavojušies, viņus samulsināja skopā informācija par situācijas
aprakstu, līdz ar to tika pieļautas mazas kļūdiņas, kas noveda pie soda sekunžu pieskaitīšanas, bet
uzrādītais rezultāts deva tikai 7.vietu.
Pirmspēdējais uzdevums atkal bija uz navigācijas simulatora, tikai šoreiz uzdevumu pildīja 5
dalībnieki, bija jāprot izmantot gan kuģa karti, gan radaru, lai stūrētu arī miglas apstākļos un
neuzskrietu kādam šķērslim vai bojai. Zēni uzdevumu veica godam - 3. ātrākā komanda.

Visbeidzot komandas sacentās virves vilkšanā, kurā nelolojām augstas cerības, bet šogad
tika mainīts virves vilkšanas sacensību formāts, tāpēc pārāk daudz punktu nezaudējām un ieguvām
dalīto 5. vietu.
Pirms gala rezultātu paziņošanas nezinājām nopelnītos punktus visos uzdevumos, tāpēc par
iegūto vietu nebija ne jausmas, bet joprojām cerējām, ka esam iekļuvuši finālā. Sākoties
apbalvošanai, tika sākts ar astotās vietas ieguvēju (Špoģu vidusskolu), tad virzījās pa vienai vietai
uz augšu. Septītā vieta- Ādažu vidusskolai, sestā vieta- Ventspils Valsts 1. ģimnāzijai.... Pārdomas:
“Vēl neesam nosaukti, tātad tūlīt nosauks piekto vietu un zināsim, vai esam starp četrām
finālistēm.” Piektā vieta- Jelgavas Valsts ģimnāzijai. “Jā! Esam finālā!” iesaucāmies un atviegloti
uzelpojām. Bet nu jau parādījās kāre uz kaut ko augstāku: “Varbūt pat esam trijniekā?” Ceturtā
vieta- Aizputes vidusskolai, tātad esam nostartējuši veiksmīgāk nekā cerējām. Trešā vieta- Tukuma
Raiņa ģimnāzijai. Kaut kas nebijis- Ugāles vidusskola izcīnījusi 2. vietu! Tas nekas, ka Rēzeknes 5.
vidusskola uzvarēja pārliecinoši.
Ugāle nostartēja godam un tagad, apņēmības pilni, 28. aprīlī dosies uz finālu, kur uzdevumi
jau būs sarežģītāki un konkurence nopietnāka, bet tas mūsu puišus nebiedē, jo ir gūta kārtīga
pārliecības deva- ar kuru arī dosimies uz finālu.
Veiksmi finālā!
Skolotājs Kaspars Gulbis

