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Tallink Grupa sāk meklēt vārdu jaunajam kuģim  

 

Tallink Grupa šodien ir izsludinājusi starptautisku konkursu – vārda meklēšanu Tallink 
Grupas jaunajam Shuttle servisa ātrgaitas kuģim, kura būvniecību plānots uzsākt 
nākamā, 2020., gada sākumā Raumas kuģu būvētavā Somijā. 

Shuttle servisa jaunā ātrgaitas kuģa, kurš būs līdzīgs Grupas jaunākajam kuģim 
Megastar, kas no 2017. gada janvāra kursē maršrutā Tallina – Helsinki, būvniecība 
noslēgsies 2021. gada beigās. Plānots, ka Tallink Grupai jaunais kuģis tiks piegādāts 
2022. gada janvārī, kad jaunais kuģis sāks kursēt maršrutā Tallina – Helsinki, 
nodrošinot ērtu un biežu satiksmi starp Igaunijas un Somijas galvaspilsētām.   

Līgums par jaunā kuģa būvniecību starp Tallink Grupu un Rauma Marine 
Constructions tika noslēgts 2019. gada aprīlī, un pašreiz – vēl pirms būvniecības 
uzsākšanas 2020. gada sākumā – Baltijas jūras kuģniecības vadošais uzņēmums 
vēlētos atrast jaunajam kuģim vārdu.  

Starptautiskajā konkursā ar īpašu balvu – unikālu iespēju doties pirmajā ceļojumā ar 
jauno kuģi 2022. gada janvārī – var piedalīties ikviens, kas sasniedzis 18 gadu 
vecumu. 

“Mūsu kuģi mums ir kā ģimenes locekļi – mūsu darbiniekiem, mūsu klientiem, 
kuģniecības entuziastiem Baltijas jūrā un vēl plašāk. Vārda došana jaunam ģimenes 
loceklim ir liels gods un vienlaicīgi arī liela atbildība.” 

“Mēs tādēļ gribam dot šo iespēju visiem kuģniecības entuziastiem saņemt godu, 
piedāvājot sniegt savu vārdu jaunajam kuģim, kurš tiks veidots, lai vadītu  modernu, 
inovatīvu un zaļu kuģošanas ceļu,” sacīja Paavo Nõgene, Tallink Grupas valdes 
priekšsēdētājs. 

Konkurss sākas šodien, un jaunā kuģa vārdu var iesniegt, aizpildot veidlapu Tallink 
Grupas mājaslapā www.tallink.com/competition līdz 2019. gada 31. augustam. 
Uzvarētāja vārdu līdz šī gada septembra beigām izvēlēsies uzņēmuma valde. 
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Tallink Grupa 

AS Tallink Grupp ir vadošā kuģniecības kompānija pasažieru, transportlīdzekļu un kravas 
pārvadājumu jomā Baltijas jūras Ziemeļu reģionā. Kompānijas īpašumā ir 14 kuģi, kas kursē ar 
Tallink un Silja Line zīmolu 7 dažādos maršrutos. AS Tallink Grupp nodrošina darba vietas 
vairāk nekā 7 400 darbiniekiem Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Krievijā un Vācijā. 2018. 
gadā ar kompānijas kuģiem ceļoja gandrīz 9.8 miljoni pasažieri, un tā pārvadāja apmēram 
385 000 kravas vienību. AS Tallink Grupp akcijas ir kotētas Tallinas biržā un Helsinku biržā. 

 



 

 


