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SABIEDRĪBĀ

Igauņu firma izlaupa vienu no PSRS "militārajiem
brīnumiem?

09.jūlijs 2010
08:50

Iecavas mežos paklusām metāllūžņos tiek nodots viens no PSRS laika „militārajiem brīnumiem” –
Misas raķešbāzes tehnika un aprīkojums. Oficiāli gan tiek teikts, ka tādā veidā tur ierīko atpūtas bāzi.

Bijušā Misas raķešbāze izrakņāta un bedres apdraud cilvēku drošību un veselību.

Kāda igauņu firma slepus izlaupa un metāllūžņos pārdod
vienu no bijušās PSRS militārajiem bastioniem –
raķešbāzi „Misa R12” Iecavas novadā.
Pagājušā gada nogalē „Latvijas valsts meži” šo raķešbāzi
nodeva nomā Igaunijas firmai, kura tur solīja ierīkot
vēsturisku izklaides un atpūtas kompleksu, kurā
atradīšoties gan muzejs un baseins ūdenslīdēju sporta
entuziastiem, gan aerodiums un šahta alpīnisma
treniņiem. Idejas par bijušo raķešu šahtu izmantošanu
bija grandiozas.

Pagājuša gada nogalē „Latvijas valsts mežu” delegācija
viesojās Misas bāzē un tai „esot radusies pārliecība, ka
pamestajā raķešbāze nenotiek metāllūžņu vākšana”, pērn
novembrī kasjauns.lv teica „Latvijas valsts mežu”
pārstāvis Tomass Kotovičs. Tāpat viņš apgalvoja, ka
igauņu kompānija esot vienojusies ar tuvējo māju
saimnieku, ka viņš uzraudzīšot bāzes teritoriju, lai tajā neiemaldītos sveši ļaudis un teritorija tikšot norobežota
ar brīdinājuma zīmēm.
Tomēr notiek gluži pretējais. Jūlija sākumā uz Misas bāzi bija devusies seno militāro būvju pētnieku grupa
„grauzti.lv” un konstatēja, ka teritorija nav ne apsargāta, ne norobežota. 30 metrus dziļajās šahtās var iekrist
jebkurš sēņotājs, ogotājs vai mednieks. Bijusī padomju militārā tehnika, kas ir ar vēsturiska vērtību, tiek
nodota metāllūžņos, par ko liecina tas, ka tā tiek iekrauta metāllūžņu savākšanas kompānijas
„Grom” („Grobiņas metāls”) konteineros.
Iecavas novada zemes ierīkotājs Aivars Mačeks kasjauns.lv teica

„1995. gadā valsts mums piedāvāja pārņemt Misas raķešbāzi, bet mēs atteicāmies. Tad uz kādu laiku viss
noklusa. Metāllūžņus nodeva kaut kādām firmiņām. Pagājušajā gadā par bāzi sāka interesēties igauņi.
Pašvaldība noteica, ka šajā vietā atļauta tikai un vienīgi tūrisma un rekreācijas apbūve, bet nekas tāds
nenotiek. Neesam saskaņojuši arī nevienu būvatļauju, bet bunkuri tiek noārdīti. Nezinu vai tur tik tiešām kaut
kas arī tiks atjaunots un būvēts, domāju, ka nē.
Starp citu, pirms pāris mēnešiem kādā „Latvijas valsts mežu” semināra man apgalvoja, ka igauņi Misas bāzē
tomēr rosās un kaut ko dara, lai tur izveidotu atpūtas bāzi. Tomēr, kā redzams, tur nekas tāds nenotiek.”
„Grauzti.lv” pārstāvis Māris Rudzītis saka: „Nav nekādu norobežojošu barjeru vai brīdinājuma zīmju. Teritorijā
redzami „Grom” metāllūžņu savākšanas konteineri. No šahtām piesārņoto ūdeni sūknē ārā tieši mežā, to var
redzēt fotogrāfijās. Pēc visa šī zemē paliks milzīgi 30 metru dziļi bīstami caurumi. Jau tagad šeit ir draudzīgas
bedres.”
Jāuzsver, ka raķešbāzi „Misa R12” Krievijas tūrisma speciālisti ir atzinuši par vienu no septiņiem
„neuzvaramās” sarkanarmijas aukstā kara laika brīnumiem.
Lietuvā un Igaunijā ir šādas raķešbāzu šahtas, kuras pārvērstas par muzejiem vai vēsturiskām izklaides
vietām, bet Latvijā vienu no šādiem iespējamajiem tūrisma objektiem brutāli izlaupa.
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Ķekavas raķešu bāze – viens no septiņiem PSRS brīnumiem (31)

Igauņi latviešu raķešbāzē ierīko baseinu un aerodiumu (13)


