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Tiek demontēts viens no
informēja senās tehnikas

Šeit slēpjas viens no PSRS

Kasjauns.lv pirms mēneša
celtos un tagad pamestos o
Šajā sarakstā iekļuva arī b
pēdējās nedēļās meža brik

Alpīnisms Iecavas mež
Rudzītis raksta: „Bāze tiek
būvniecības likumu, jo taj
Tur nekā tāda vispār nav!”
Rudzītis uzskata, ka raķeš
Iecavas novada domes kan
– Ieslodzījumu vietu pārva
alpīnisma tūrismu,” skaid

Igauņi jauc nost Misas r
Noliedz raķešbāzes izz
Pēc tam, kad kasjauns.lv s
pastāstīja „Latvijas Valsts
izveidot grandiozu vēsturi
Vienā raķešbāzes šahtā atr
alpīnisma treniņiem.
Kotovičs teica, ka akciju s
Tāpat arī visiem darbiem e
oficiāli skaitās celtne, bet
Tomēr kasjauns.lv un Rud
veicējiem, ka viņi algos v
brīdinājuma zīmes un terit
cilvēki.
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bāzē ierīko baseinu un aerodiumu

padomju laika varenības pamestajiem „brīnumiem” – raķešu bāze „Misa R12” Iecavas novadā, kasjauns.lv
un būvju pētnieks Māris Rudzītis.

laika militārajiem „brīnumiem” – raķešbāzes „Misa R12” šahtas.

rakstīja, ka Krievijas tūrisma speciālisti izvēlējušies septiņus bijušās „neuzvaramās” sarkanarmijas aukstā kara laikā
bjektus visā postpadomju telpā, kuri uzskatāmi liecina par aizgājušās režīma varenumu un kareivīgajām tieksmēm.

ijusī Misas raķešu bāze Iecavas novadā. Viens no šādu objektu apzinātājiem ir Rudzītis, kurš kasjauns.lv pastāstīja, ka
šņos ieaugusī raķešbāze tiek demontēta.

os
demolēta nost, reāli stāv konteineri ar metālu un bāze tiek jaukta nost.. Tur notiek „interesantas” lietas saistībā ar

ā teikts, ka, lai veiktu šāda apmēra darbus, teritorijai ir jābūt stingri ierobežotai, ir jābūt barjerām, lentām un tā tālāk.

u bāze tiek demolēta un no tās izzagti metāllūžņi.
celejas pārzine Tamāra Šmite informē, ka raķešbāzes zeme pieder akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts meži”, bet būves
ldei. „Pašvaldībai ir informācija, ka par zemi ap šahtām ir noslēgts līgums ar igauņu firmu, kas tur vēlas attīstīt

ro Iecavas novada dome.

aķešbāzi
agšanu, sola drošību
āka interesēties, kas tad īsti notiek ar Misas bāzi, uz turieni devās „Latvijas Valsts meži” delegācija. Kā kasjauns.lv
mežu” pārstāvis Tomass Kotovičs, tad tur igauņu uzņēmēji esot ieplānojuši mežā netālu no Iecavas novada Lambārtes
sku izklaides un atpūtas pazemes kompleksu.
adīšoties muzejs, otrā – baseins ūdenslīdēju sporta entuziastiem, trešajā – aerodiums, bet ceturto šahtu izmantos

abiedrības pārstāvjiem esot radusies pārliecība, ka pamestajā raķešbāzē nenotiek metāllūžņu vākšana.
sot saņemtas visas nepieciešamās būvatļaujas. To saņemšana gan esot bijusi bez lielas birokrātijas, jo raķešbāze

gan grausts.
zīša sacelto trauksmi viņš uzskata par pamatotu, jo „Latvijas Valsts meži” ir panākuši vienošanos ar būvdarbu
ietējo māju saimnieku, lai viņš uzrauga kārtību Misas bāzes teritorijā. Nedēļas laikā ap raķešbāzi arī tiks izvietotas
orija norobežota ar sarkanu lenti. Tādejādi būšot nodrošināta drošība, lai pamestajās šahtās neiemaldītos un neiekristu
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Baltijas valstīs neapplūdušas vēl ir palikušas tikai divas bijušās padomju armijas raķesbāžu šahtas. Vislabāk saglabājusies ir Plokstines bāze
Lietuvā, kur ir ierīkots muzejs – vienīgais šāda veida muzejs Baltijā. Parasti padomju raķešbāzu šhatu dziļums ir 30 metri.
Rudzītis stāsta: „Šitā ārdot Misas bāzi, mēs nepadomājam ar galvu. Man ir pazīstams Plokstines bāzes vadītājs. Kad viņam jautāju, vai viņš nav
mēģinājis no citām bāzēm dabūt ierīces, kas Plokstienē ir iznīcinātas vai nozagtas, viņš teica, ka labprāt tās iepirktu. Bet kad viņš atbildīgajām
latviešu amatpersonām jautājis, vai nav kas palicis, ko varētu pārdot Plokstines muzejam, viņam atbildējuši ka nav gan. Reāli Latvija varētu
nopelnīt naudu un netiktu iznīcinātas tehniskas liecības. Plokstines bāze šogad dabūja naudu no Eiropas fondiem, kas paredzēta bāzes
rekonstrukcijai. Domāju, ka viņi ar prieku no mums nopirktu kādas ierīces, bet pie mums tik metālu zog.”
Rakešbāzes apzinātājs ir konstatējis, ka Misas bāzē ir lifta mehānisms kāds Plokstinē nav un tur noderētu muzeja ekspozīcijai.
Savukārt otra daļēji neappludinātā raķešbāze atrodas Igaunijā – Vilaski. Šo bāzi netālu no Valgas igauņi savulaik ir izdemolējuši un izzaguši tā,
ka tā ir kļuvusi bīstama dzīvībai.
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