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Arī Latvijā ir savi zirnekļcilvēki! Jauniešu grupa iekarojusi 220 metrus augsto Upīškalna torni.

SABIEDRĪBA  2012. gada 6. decembrī 18:50

 

Arī Latvijā ir jaunieši, kuri kāpj galvu reibinošos augstumos, un adrenalīnu
meklē veidos, kas citiem liek sastingt bailēs. Šovasar šādu varoņdarbu veica
Pilsētpetnieku pētnieku biedrības „GrauztiLv” biedri, kuri pikniku sarīkoja 220
metru augstajā kādreizējas padomju armijas sakaru tornī.

Ekstrēmi! Jaunieši iekaro 220 metrus augsto armijas
torni. VIDEO

   

Kuldīgas novada, Kurmāles pagastā, atrodas bijušais PSRS Baltijas �otes sakaru
centrs, sakaru uzturēšanai ar kuģiem un zemūdenēm. Sakaru centru PSRS armija sāka
ierīkot pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, Sākumā tika izmantots gaisa balons,
pie kura piestiprināts raidītājs signāla raidīšanai, bet tā kā šāda veida risinājums nebija
efektīvs sliktos laika apstākļos, astoņdesmitajos gados sāka būvēt stacionāras
antenas. Viss antenu komplekss sastāvēja no viena centrālā torņa, kurš ir aptuveni 250
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metru augsts un sešiem ap centrālo torni pa perimetru izvietotiem 220 metru augstiem
torņiem. Mūsdienās no visa kompleksa ir saglabājušies tikai trīs torņi - centrālais un
divi pa perimetru izvietotie torņi. Lielākā teritorijas un ēku daļa, tai skaitā arī visi trīs
torņi, ir privātīpašums.

Šī gada vasarā Pilsētvides pētnieku biedrības „GrauztiLv” biedri iekaroja vienu no
torņiem un savu kāpienu iemūžināja video, kuru nu ir publiskojuši. „GrauztiLv”
Kasjauns.lv informēja, ka biedrības pārstāvji tornī jau ir bijuši vairākkārt, piemēram,
„Grauzti.lv” valdes loceklis Andris Upīškalna tornī šajā vasarā ir uzkāpis 15 reizes.

„GrauztiLv” piebilst: „Vēlamies atgādināt cilvēkiem, kuriem bail no augstuma, vai kuri
nav pārliecināti par saviem spēkiem un arī citiem, - kāpšana torņos ir bīstama un var
apdraudēt jūsu dzīvību! Tā kā cilvēkiem, kuriem pēc video noskatīšanās radīsies vēlme
tur uzkāpt, lūdzam Jūs to nedarīt, bet labāk aicinām apmeklēt „GrauztiLv" bilžu izstādi
Līgatnes bunkurā deviņus metrus zem zemes.”
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