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PADOMJU MILITĀRAIS MANTOJUMS LATVIJĀ

• raķešu bāzes 

• armijas pilsētiņas

• infrastruktūras objekti (ēkas, 

noliktavas, angāri, ceļi, tilti)

• krasta novērošanas torņi, baterijas

• lidlauki

• militāro mācību poligoni

• bunkuri utml. pazemes arhitektūra
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AINAVU VĒRTĒŠANAS MŪSDIENU KONTEKSTS

bijusī mobilo pretgaisa aizsardzības raķešu bāze Nīcā

"ainava" nozīmē teritoriju tādā nozīmē, 
kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas 

un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā

Eiropas Ainavu Konvencija un 
Ainavu politikas pamatnostādnes 2013-2019

Padomju militārais mantojums 
Ainavu politikas kontekstā:

kultūrvēsturiskas ainavas? 

degradētas ainavas?

unikālas ainavas?

«ainavu daudzveidība kā vērtība»
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Medijos

• «Latvijas skaistās ainavas cieš no padomju 
mantojuma» (Vides fakti, 2015, www.lsm.lv)

• Daba un cilvēki cenšas tikt galā ar militāro 
mantojumu (www.liepajniekiem.lv, 2008)

• vispārināšana
• dominējošie diskursi (LOIB)

- okupācijas radītie zaudējumi 
- vides piesārņojums

nav datu - 46
<1 ha – 28
1-10 ha – 28
10-50 ha – 6
600 ha - 1

Avots: Valsts Ģeoloģijas dienests, 1996; LVĢMC Piesārņoto 
un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs)

AINAVAS UZTVERES VEIDOŠANĀS DISKURSĪVIE ASPEKTI
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http://www.lsm.lv/
http://www.liepajniekiem.lv/


PADOMJU MILITĀRAIS MANTOJUMS EKSPERTU UZTVERĒ

• Vēsturnieki – nav izpētes vērts, jo nav rakstīto avotu, 50 gadu noilgums

• Valsts Kultūrpieminekļu aizsardzības inspekcija:

«ne vēl mantojums», 50 gadu noilgums objektivitātei

• Kara muzejs: «degradētas teritorijas», «laiks izšķirs vai ir saglabāšanas vērts»

• VAS «Latvijas valsts meži»: «degradētas teritorijas» >>> sakopt, revitalizēt

5



PĒTĪJUMS – INTERNETA APTAUJA

sabiedrība pašvaldības

Facebook (13 tiešo draugu koplietojumi)

Plānošanas reģionu koordinatori

Aptaujas dalībnieku skaits: 234 Aptaujas dalībnieku skaits: 51 (110)

Metodiski: 
nejaušības (random) pieeja, 

pašselekcijas princips, 
respondentu-virzīta atlase 

9 jautājumi 5 jautājumi
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SABIEDRĪBAS APTAUJA: DALĪBNIEKI
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SABIEDRĪBAS APTAUJA: REZULTĀTI
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n=39

Kādus?

Kas ir galvenie iemesli, kādēļ neesi šādās 
vietās bijis (-usi)?

Vai esi kādreiz apmeklējis (-usi) kādu no bijušajiem 
padomju militārajiem objektiem Latvijas teritorijā?

AKTUALITĀTE 
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Kā tu uzzināji par šiem objektiem un to atrašanās vietu? n=195

INFORMĒTĪBA 
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PAŠVALDĪBU ANKETA

Vai jūsu pašvaldības rīcībā ir informācija par 
bijušajiem padomju militārajiem objektiem, 
kas bija/ir atrodami novada/pilsētas 
teritorijā (būves, instalācijas, bijušās armijas 
teritorijas, utml.)? 

57 aptaujas dalībnieki no 51 pašvaldības:

32 teritorijas/attīstības plānošanas speciālisti
10 – tūrisma speciālisti
8 – nekustamā īpašuma/komunālo lietu speciālisti
5 – projektu izstrādes speciālisti
1 – domes izpilddirektors
1 – domes priekšsēdētājs

INFORMĒTĪBA 
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NOZĪMĪBA 
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Kas ir padomju militārā mantojuma Latvijā īpašā vērtība? Var atzīmēt vairākas atbildes.

sabiedrība, n=234

pašvaldības, n=57
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NOZĪMĪBA 
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interese 83 42,6%

vēsture 37 19,0%

ziņkāre 28 14,4%

pa ceļam 13 6,7%

atmosfēra 12 6,2%

ekskursija 12 6,2%

jauna pieredze 11 5,6%

pamestība 10 5,1%

fotografēšana 10 5,1%

atpūta 9 4,6%

tāpat 8 4,1%

neparastums 8 4,1%

pasākums 8 4,1%

atmiņas 2 1,0%

hobijs 2 1,0%

stāsti 2 1,0%

filmas 1 0,5%

akustika 1 0,5%

pieejamība 1 0,5%

(n=195)

Kas ir galvenie iemesli, kas tevi pamudināja uz šīm vietām doties? Kā padomju militārais mantojums tiek redzēts 
novada/pilsētas attīstības plānošanas ietvaros? 

(Piemēram, kā tūrisma, aktīvās atpūtas, radošo industriju, 
industriālās infrastruktūras utml. resurss)

tūrisms 19

nav aktuāls 13

aktīvā atpūta 7

industriālā 
infrastruktūra 7

attīstība 5

degradēta 
teritorija 5

bīstams 3

revitalizēt 3

jāizvērtē 2

militārās 
mācības 2

radošās 
industrijas 2

apzināt 1

likvidēt 1

ekspozīcija 1

stāsts 1

vēstures 
liecība 1

nožēlojams 1

(n=57)

NOZĪMĪBA 

13



bunkuri 7
neviens 7
raķešu bāzes 6

armijas pilsētiņas 5
daudzi, jebkurš 5

lidlauki 2
tas, kur vēl neesmu bijis 2

Vai jūsu pašvaldībai būtu interese, ka tiek veikta padomju militārā 
mantojuma apzināšana un padziļināta izpēte novada/pilsētas 
teritorijā (akadēmisko studiju darbu izstrādes ietvaros)?

Kurš/-i no padomju militārajiem objektiem Latvijā tev 
šķiet īpaši interesants vai apmeklēšanas vērts?

39

18

n=234 Skrundas armijas pilsētiņa 43
Liepājas Karosta 34
Līgatnes bunkurs 28

Irbenes radioteleskops 24

Vai tu ieteiktu šādas vietas apmeklēt arī citiem?
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Jā

Atkarīgs 
no vietas

NOZĪMĪBA 

14



INTERESENTU GRUPAS

pilsētpētnieki

digeri

bradātāji

vizuālmākslinieki/
fotogrāfi

1290 sekotāji

grauzti.lv

Диггеры Латвии 
(Diggfiles.lv) 

609 sekotāji
postapo.lv

219 dalībnieki

diggers.lv

111 lietotāji

urbantrip.lv

36 biedri
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GEOKEŠINGS/SLĒPŅOŠANA

Slēpņi 57 vietās (19 – arhivēti)
Pirmie slēpņi kopš 2008
Apmeklēti 17 758 reizes (uz 14.11.2016)

raķešu bāzes
bunkuri
lidlauki

«Geocaching is a real-world, 
outdoor treasure hunting game
using GPS-enabled devices. 
Participants navigate to a specific 
set of GPS coordinates and then 
attempt to find the geocache 
(container) hidden at that 
location.»

www.geocaching.com
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MŪSDIENU KULTŪRAS MANTOJUMA SAPRATNE

Mantojums -«jebkas, kas tiek novērtēts»

1) materiāls un sociāli/diskursīvi konstruēts 

2) kultūras prakse, process - atspoguļo mūsdienu vērtības 

un kultūru

Ziemupes raķešu bāze

Mantojuma vērtības veidošana - sabiedrības līdzdalība 
interpretēšanā/nozīmju piešķiršanā, lietošanā, plānošanā
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DRUPU AINAVAS
«drupas vienmēr ir kaut kā drupas» 

(Ginsberg, R. 2004 «The Aesthetics of Ruins») 
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DABAS VĒRTĪBAS

«Ignorētā» vēsture

Baltijas jūras piekraste – Padomju Savienības robežzona -
īpaši kontrolēta teritorija, cilvēka klātbūtni un saimniecisko 
aktivitāti ierobežojošs režīms

1974. g. izveidots Baltijas kara flotes aviācijas mērķpoligons
Papes ezera teritorijā un Baltijas jūrā

1966– iekārtota LU Bioloģijas institūta 
putnu novērošanas stacija
1977 – izveidots Papes ezera 
ornitoloģiskais liegums
DAP: «kultūrvēsturiskais raksturojums –
senkapi, zvejnieku sētas un ciemi»
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Dabas parks «Pape» 



SECINĀJUMI
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«degradēta teritorija» >> sakopt, revitalizēt
«kultūrvēsturisks mantojums» >> saglabāt, «iekonservēt»
«biodaudzveidības teritorijas» >> aizsargāt

Ainavas uztvere 

"ainava" nozīmē teritoriju tādā nozīmē, 
kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas 

un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā

Ainavas uztveres/estētikas politiskums

maņu uztvere 
(perception)

sociāli 
konstruētā 

uztvere 

ķermeniskā uztvere 
(affection)



dažādu sociālo lomu vērtējumiem dažāds politiskais «svars»
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SECINĀJUMI
EAK: «aktīvi piedaloties ieinteresētajām pusēm, identificēt un 
novērtēt identificētās ainavas, ņemot vērā to īpašās vērtības, 

kuras ieinteresētās puses un iedzīvotāji tām ir piešķīruši»

Ainavu vērtēšanas politiskums 

eksperti 
(profesionālie 

speciālisti)

institucionālās 
autoritātes –
pašvaldību 

pārstāvji 

sabiedrība
zemes īpašnieki 
vietējie iedzīvotāji
interesentu grupas

paaudžu 
grupas
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PALDIES 

PAR 

LĪDZDALĪBU!

jūras krasta novērošanas tornis Jūrmalciemā 23


