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Kompānija Tallink Grupp jauno ātrgaitas kuģi maršrutā Tallina – Helsinki 
nosauc par MySTAR 

 

Kompānija Tallink Grupp šodien paziņoja, ka jaunā ātrgaitas kuģa, kas kursēs 
maršrutā Tallina – Helsinki un kuru būvēs Raumas kuģu būvētavā Somijā ar 
plānoto kuģa nodošanas laiku 2021. gada beigās, vārds būs MySTAR. Šo vārdu 
konkursā par vārda meklēšanu jaunajam kuģim piedāvāja kāds Somijas 
iedzīvotājs. 

Kuģniecības uzņēmums šī gada vasarā rīkoja konkursu par vārda meklēšanu 
jaunajam kuģim, un gala lēmumu septembrī pieņēma uzņēmuma valde. 

Kopumā konkursā par vārda meklēšanu jaunajam kuģim tika saņemti vairāk nekā 2800 
pieteikumi no 30 valstīm visā pasaulē. Lielākais skaits pieteikumu tika saņemts no 
Tallink Grupas tiešajiem tirgiem – iedzīvotājiem Igaunijā, Somijā, Latvijā un Zviedrijā, 
un visvairāk pieteikumu iesniedza Somijas kuģošanas entuziasti. 

Lai gan piedāvātie kuģa vārdi būtiski atšķīrās, liels skaits pieteikumu ietvēra vārdus 
„star“ (zvaigzne) un „Baltic“ (Baltija), un, salīdzinot ar iepriekšējo konkursu pirms 
dažiem gadiem, kurā tolaik tika meklēts vārds kuģim Megastar, šoreiz ievērojami ir 
pieaudzis to vārdu skaits, kuri raksturo draudzīgumu videi, piemēram, “eco” (eko) un 
“green” (zaļš). 

Tallink Grupas CEO Paavo Nõgene bija ļoti priecīgs par lielo interesi kuģa vārda 
meklēšanas konkursā. “Mēs nekad nešaubījāmies par šī reģiona iedzīvotāju lielo 
interesi par kuģniecību un zinājām, ka daudzi Baltijas jūras reģionā gribēs ierakstīt 
savu vārdu vēsturē, piedāvājot uzvarētāja vārdu jaunajam kuģim. Bet mēs nezinājām, 
ka arī plašākā mērogā ir tik daudz kuģniecības fani, kuri visi arī iesniedza lieliskus 
vārdus,” sacīja Paavo Nõgene.  

“Tā kā bija daudz lielisku priekšlikumu, izvēlēties uzvarētāja vārdu mums nebija viegli. 
Tomēr mēs gribējām turpināt tradīciju, ka mūsu ātrgaitas kuģi ir Baltijas jūras 
“zvaigznes” (“stars”), kas mūsu izvēli zināmā mērā ierobežoja. Kāpēc mēs izvēlējāmies 
MySTAR – jāsaka, ka jauno kuģi veido ikviens, kas ar to ceļo, līdz ar to ikviens var 
sajust, ka šis kuģis ir kā daļa no katra no mums,” piebilda Paavo Nõgene. 

Vārdu MySTAR kuģa vārda meklēšanas konkursā iesniedza Marietta Kähärä no 
Somijas, kura balvā saņems īpašu Tallink 30 suvenīru – dāvanu kolekciju un 
aicinājumu pievienoties kuģa pirmajā reisā. 

Papildus vārdiem, kas vairāk raksturo pašu kuģi pēc būtības, konkursā tika saņemti 
arī vairāki neierasti priekšlikumi jaunā kuģa vārdam, piemēram, M/S Ott Tänak, M/S 
Marie Under, Speedy Gonzales, Great Finland, Queen Suomi, Suomenlinna, Mega 
Tallsinki Express, Kalevipoeg, King Kong, Eri Klas, Tunnel, Vana Toomas, Sibelius, 
Megafast un daudzi citi.  

Un neviens kuģa vārda meklēšanas konkurss nebūtu pilnīgs bez tāda priekšlikuma kā 
Boaty McBoatface, kas arī tika iesniegts šajā konkursā kopā ar Shuttle McShuttleface. 
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AS Tallink Grupp 

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. 

 


