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attēls. Realizētās siltumenerģijas daudzums Ventspilī (2006.- ) (izveid j si a tore,

izmantojot interviju materiālus)

Kā liecina Ventspils pašvaldības SIA “Ūdeka” pārstāvja sniegtā informācija, 
notekūdeņu attīrīšanas jauda vidēji ir 800 m /h, taču reāli uz attīrīšanu tiek pārsūknēti 

m /h. Uzņēmumā vēl nav tikuši veikti aprēķini, kādai ir jābūt sistēmas noslodzei, 
lai tā strādātu efektīvi bez papildus  skalošanas, sūkņiem utt. 

Analizējot interviju laikā iegūto informāciju, var secināt, ka iedzīvotāju skaita 
samazināšanās ietekmē arī pilsētas infrastruktūru: gan siltumapgādi, gan arī 
ūdensapgādi. Ūdensapgādes sistēma ir noslogota tikai par trešdaļu no visas iespējamās 
kapacitātes un realizētās siltumenerģijas daudzums ilgākā laika posmā ir ievērojami 
samazinājies, taču atbildīgajās institūcijās vēl nav sākts veikt aprēķinus, lai noskaidrotu, 
kādai jābūt sistēmu minimālajai jaudai, lai tās varētu darboties efektīvi. 

Pētījuma laikā, intervējot Ventspils Domes amatpersonas, tika noskaidrots, ka

Ventspils pilsēta ir orientēta uz izaugsmi. Sarukšanas fakts ir apzināts, jo kā pilsētas 
attīstības virsmērķis  tiek minēts iedzīvotāju skaita palielināšana, no kā izriet, ka pilsētas 
attīstības politikas pamatā ir cīņa ar pilsētas sarukšanu, nevis, piemēram, sarukšanas 
pieņemšana un sarukšanas pozitīvo aspektu izmantošana par labu pilsētai. Kā galvenie 
instrumenti pilsētas iedzīvotāju noturēšanai un jaunu iedzīvotāju piesaistei tiek minēti 
pašvaldības ieguldījumi izglītībā un pievilcīgas dzīves vides nodrošināšanā. Prioritāte ir 
arī jaunu darba vietu izveide, taču kā viens no ieteikumiem efektīvai pilsētas attīstībai 
sarukšanas apstākļos tiek minēta pāreja uz tehnoloģijām, kas, tieši pretēji, pieprasa 
mazāk darbaspēka. Būtiska ir arī Ventspils brīvosta, kas galvenokārt ir pilsētas 
ekonomiskās attīstības pamatā, jo gandrīz puse Ventspils pilsētas % ir ostas

teritorija, kas tiek pozicionēta kā vieta turpmākai attīstībai. 

Secinājumi
Lai veicinātu Ventspils ilgtspējīgu attīstību sarukšanas apstākļos, turpmāk ir 

nepieciešama sarukšanas pieņemšanas politikas integrēšana pilsētas pārvaldē, ja ne 
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pilnībā, tad vismaz daļēji, apvienojot to ar šobrīd esošo cīņu pret sarukšanu, jo attīstība 
ne vienmēr ir tas pats, kas kvantitatīva izaugsme.  

Ņemot vērā pašlaik esošo neizmantoto ēku daudzumu vecpilsētā, būtiski ir 
ierobežot jaunu ēku celtniecību, atbalstot neizmantoto ēku atjaunošanu, lai novērstu 
situāciju, ka līdzās jaunām ēkām ir grausti. Jaunu ēku celtniecības ierobežošana 
palīdzētu arī saglabāt vecpilsētu, kas ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.  

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti Vecpilsētā un novērstu segregāciju, ir jāatjauno 
nepilnīgi izmantotās dzīvojamās ēkas, kas piesaistītu arī turīgākus iedzīvotājus. 
Perforācijas caurumi, savukārt, pēc iespējas jālabiekārto, piemēram, par skvēriem vai 
bērnu rotaļu laukumiem.  
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Summary 

This paper analyses the effect of shrinkage on the environment of the Old Town and the 

infrastructure of the city and the opinion of the officials about the development of the city. It was 

concluded that due to shrinkage, empty houses and perforated areas make abandoned blocks in the Old 

Town of Ventspils, resulting in segregation, i.e. the Old Town being mostly inhabited by the elderly, 

Romani people, hooligans, and drug addicts. The population decline has also affected the infrastructure 

of the city, yet the responsible institutions have not calculated the minimal capacity for the system to be 

efficient. The development strategy of Ventspils city is based on economic growth and fighting against 

shrinking instead of adapting to it, which is partially acknowledged by the interviews with officials.  
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Anotācija. Jautājumi par padomju militārā mantojuma objektiem, to militāro nozīmi, iekļaušanu un 
izmantošanu mūsdienu kontekstā ir plaši apskatīti zinātniskajā literatūrā, tomēr Latvijā pieejamie 
atslepenotie  avoti tikai nosacīti atsedz dažādu militāru objektu specializāciju Aukstā kara laikā. Darbā tiek 
vērtēti dažādi informācijas avoti par PSRS militāro infrastruktūru Aukstā kara laikā – atklātos izdevumos 
publicētā informācija, publicētā un klasificētā statistika, PSRS ģenerālštāba topogrāfiskās kartes u.c. ASV 
izlūkdienestu atslepenotā informācija u.c. materiāli. Darbā tiek secināts, ka, ņemot vērā cenzūras 
ierobežojumus, padomju laika atklātos iespieddarbos publicētajos materiālos nav nozīmīgas informācijas, 
ko varētu izmantot, lai novērtētu PSRS militārās sfēras mērogu un militārā sektora ietekmi uz ekonomikas 
attīstību. Padomju laika PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskās kartes pilnībā neatklāj  informāciju par PSRS 
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militāro objektu izvietojumu.  Nozīmīgi avoti  PSRS militārās infrastruktūras  izpētē ir ASV atslepenotā 
informācija 1994.–1997. gada ortofoto attēli un Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000.  

Atslēgas vārdi: PSRS militārās bāzes, klasificēta informācija, slepena informācija, topogrāfiskās kartes, 
cenzūra.  

Ievads  

Pēc 2. pasaules kara PSRS militārās bāzes aizņēma 10% Latvijas kopējās platības 
un bija izvietotas 600 dažādās vietās (Burlakovs, Vircavs 2011). Militārā sektora 
patēriņa daļa PSRS iekšzemes kopproduktā, kas lielā mērā attiecināma arī uz Latvijas 
tautsaimniecību, 20. gadsimta 80. gadu vidū tiek vērtēta no 18,8% līdz pat 30% 
(Simonov 2015). Militārā sektora nozīmes novērtējums joprojām ir apgrūtināts pat tad, 
ja pētniekiem ir pieejama PSRS laika slepenā statistika, jo norēķinos par piegādāto 
produkciju PSRS militārā rūpniecība maksāja 3–4 reizes zemākas cenas par tām, kas 
tika maksātas civilajā sektorā (Simonov 2015). Informācija par tiem PSRS armijas 
objektiem, kas tika atgūti pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, ir visai detalizēta un 
zināma (Upmalis et al. 2006; Upmalis et al. 2011). Tomēr dokumentācija par padomju 
armijas izvešanu no Latvijas teritorijas neatklāj to, kas tika izvests no Latvijas līdz 
1991. gadam un tikai nosacīti atsedz dažādu militāru objektu specializācijas maiņu 
Aukstā kara laikā.  

Jautājumi par padomju militārā mantojuma objektiem, to militāro nozīmi, 
iekļaušanu un izmantošanu Austrumeiropā un bijušajās padomju republikās mūsdienu 
kontekstā ir plaši apskatīti zinātniskajā literatūrā (Harrison 2012; Jarv et al. 2013 u.c.). 

Latvijā, pētot informāciju, kas PSRS laikā bija slepena vai īpaši slepena, ir plaši veikta arī 
ar PSRS Valsts Drošības komiteju saistīto un agrāk slepeno dokumentu zinātniskā izpēte 
(Jansons 2003; Bergmanis, Zālīte 2004; Stukāns et al., 2016 u.c.). Tā kā Latvijas arhīvos 
maz ir saglabājies LPSR VDK centrālā “aparāta” svarīgāko organizatorisko un pastāvīgo 
darbību reglamentējošo dokumentu (Zelmenis 2015 u.c.), tad īpaši tiek aplūkota pieeja 

PSRS laika slepeno dokumentu izpētei (Jansons 2005 u.c.) Diemžēl pētnieki var izmantot 

tikai nedaudz PSRS drošības iestāžu pavēļu, jo atslepenotas un publicētas ir tikai dažas 
no tām. Pilnīgi visas PSRS drošības iestāžu pavēles atrodas vienīgi Krievijas Federālā 
drošības dienesta arhīvā, un tās joprojām ir slepenas (Jansons 2016), tāpēc zinātniskā 
izpēte jāveic, izmantojot pieejamos arhīvu materiālus. 

Diemžēl pagaidām nav informācijas, ka Latvijas rīcībā būtu daudz PSRS laika 
slepeno vai īpaši slepeno dokumentu par PSRS militarizācijas apmēriem, militārajiem 
plāniem utt. Ja neņem vērā dažas publikācijas (Krūmiņš 2012; Krūmiņš 2017), tad 
padomju laika militarizācijas apmēru izvērtējums Latvijā tiek apskatīts visai reti.  

Informācijas slepenības ietekme uz statistikas un kartogrāfiskajiem avotiem  
PSRS laikā informācija tika sadalīta atbilstoši tās atļautajam izmantošanas 

veidam. Zemākais slepenības līmenis bija “Dienesta lietošanai” (ДСП – Для 
служебного пользования), kas ietvēra plānošanas vai valsts civilās pārvaldes 
vajadzībām nepieciešamo informāciju, kuru bija aizliegts publicēt atklātos 
iespieddarbos. Uzraksts “slepeni” nenozīmēja, ka attiecīgajā dokumentā patiešām ir 

ĢEOGRĀFIJA KOPĪGAI NĀKOTNEI LATVIJAS SIMTGADĒ

valsts noslēpums. Statuss “slepeni” tika lietots tiem dokumentiem, ar kuru palīdzību 
varēja identificēt, piemēram, slepenu objektu atrašanās vietu. Ar klasifikāciju “slepeni” 
tika marķēti arī dokumenti, kuru saturs bija pretrunā ar oficiālajiem vērtējumiem vai 
ideoloģiskajām dogmām.

Savukārt neklasificētā brīvi pieejamā informācija tika nošķirta publicējamā un 
nepublicējamā informācijā. Publicēšanai aizliegto tēmu, objektu un informācijas sarakstu 

teica PSRS Galvenās pārvaldes instrukcijas valsts noslēpumu aizsardzībai atklātos 
ies ie arbos (PSRS atklātajos 2008; Atklātajos iespieddarbos 1976 u.c.) as tika regulāri 
atjauninātas un bija klasificētas kā slepenas.  

Nepublicējama informācija, kas netika klasificēta ar zemāko slepenības līmeni 
“dienesta lietošanai” bija atklāta, bet to bija aizliegts publicēt. Publicējamai informācijai 
bija vairāki izplatīšanas līmeņi. Cenzūras aizliegumi pakāpeniski, līdz pat 1989. ada

februārim, kad tika sākta pakāpeniska atteikšanās no cenzūras, tika palielināti. 
Publicētās tautsaimniecības statistikas vajadzībām tika atlasīti dati vai to 

matemātiskie aprēķini (pieauguma procenti), kas bija derīgi propagandas un ideoloģijas 
vajadzībām un neatklāja padomju militārā vai ekonomiskā potenciāla vājās puses. 
Padomju laikā publicētajiem statistikas krājumiem bija jāņem vērā visi cenzūras 
ierobežojumi, līdz ar to padomju laikā publicētie statistikas krājumi neatsedz nedz

militāra sektora izvietojumu, nedz militāro patēriņu pat apkopotā formā. Militārās 
rūpniecības vai militārā sektora patēriņa apjomi nav iegūstami arī no statistiskas 
krājumiem, kas bija klasificēti dienesta lietošanai. Statistika “dienesta lietošanai” bija 
paredzēta plānošanas un pārvaldes (tostarp militāras pārvaldes) vajadzībām, un to 
publicēt bija aizliegts. Salīdzinot līdzīgu datu apjomu klasificētiem (Statistikas biļetens 
1986 u.c.) un publicētiem (Latvijas PSR 1987 u.c.) statistikas datiem,  var secināt, ka  
informācija pamatā sakrīt. Publicētājā statistikā neiekļāva datus, kas nevairoja 
optimismu, liecināja par negatīvām tendencēm utt. Šī informācija tika iekļauta tikai 
statistikas krājumos, kas bija paredzēti dienesta lietošanai. 

Padomju slepenās militārās kartogrāfijas zinātniskā izpēte  vairāk ir fokusējusies uz 
to, kā Rietumvalstu  militārie un stratēģiskie objekti tika dešifrēti un atainoti padomju 
topogrāfiskajās kartēs (Kent, Davies 2013; Davies, Kent, 2017 u.c.). Lai gan uz PSRS 

civilajiem mērķiem lietotajām PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskajām kartēm bija uzraksts 
“slepeni”, tajās nebija informācijas, kas būtu klasificēta kā valsts noslēpums. PSRS 
Ģenerālštāba topogrāfiskajās kartēs parasti nenorādīja un neidentificēja militāros
objektus, pretgaisa aizsardzības sistēmas ēkas un būves, militāros lidlaukus un pat civilo 
lidlauku konfigurāciju. Šādas informācijas izpaušana ārvalsts pārstāvim PSRS 
Kriminālkodeksā tika klasificēta kā smagākais iespējamais noziegums Dzimte es

nodevība. PSRS Kriminālkodeksa 59. ants Dzimtenes nodevība par valsts vissvarīgāko 
militāro noslēpumu definēja pat “vispārinātus datus par lidlauku tīklu, par to kvalitātes 
stāvokli un lidlauku uzņemšanas spējām” (Vītols 1965). 

ada 2 decembrī ASV Nacionālās drošības arhīvs (National Security 
Archive) publiskoja gadā sagatavoto ASV kodolmērķu sarakstu (SAC Atomic 
1959), kurā ir norādīti svarīgākie militārie mērķi un to ģeogrāfiskās koordinātes. 
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militāro objektu izvietojumu.  Nozīmīgi avoti  PSRS militārās infrastruktūras  izpētē ir ASV atslepenotā 
informācija 1994. gada ortofoto attēli un Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:10
Atslēgas vārdi: PSRS militārās bāzes, klasificēta informācija, slepena informācija, topogrāfiskās kartes, 
cenzūra. 

Ievads 

Pēc 2. pasaules kara PSRS militārās bāzes aizņēma 10% Latvijas kopējās platības 
un bija izvietotas dažādās vietās (Burlakovs Vircavs 2011). Militārā sektora 
patēriņa daļa PSRS iekšzemes kopproduktā, kas lielā mērā attiecināma arī uz Latvijas 
tautsaimniecību a simta 80. gadu vidū tiek vērtēta no 18,8% līdz pat 30% 
(Simonov 2015). Militārā sektora nozīmes novērtējums joprojām ir apgrūtināts pat tad, 
ja pētniekiem ir pieejama PSRS laika slepenā statistika, jo norēķinos par piegādāto 
produkciju PSRS militārā rūpniecība maksāja 3 reizes zemākas cenas par tām, kas 
tika maksātas civilajā sektorā (Simonov 2015). Informācija par tiem PSRS armijas 
objektiem, kas tika atgūti pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, ir visai detalizēta un 
zināma (Upmalis et al. 6; Upmalis et al. ). Tomēr dokumentācija par padomju 
armijas izvešanu no Latvijas teritorijas neatklāj to, kas tika izvests no Latvijas līdz 

gadam un tikai nosacīti atsedz dažādu militāru objektu specializācijas maiņu 
Aukstā kara laikā. 

Jautājumi par padomju militārā mantojuma objektiem, to militāro nozīmi, 
iekļaušanu un izmantošanu Austrumeiropā un bijušajās padomju republikās mūsdienu 
kontekstā ir plaši apskatīti zinātniskajā literatūrā (Harrison 2012; Jarv et al 2013 u.c )

Latvijā, pētot informāciju, kas PSRS laikā bija slepena vai īpaši slepena, ir plaši veikta arī 
ar PSRS Valsts Drošības komiteju saistīto un agrāk slepeno dokumentu zinātniskā izpēte 
(Jansons 2003; Bergmanis, Zālīte 2004; Stukāns et al u.c.) Tā kā Latvijas arhīvos 
maz ir saglabājies LPSR VDK centrālā “aparāta” svarīgāko organizatorisko un pastāvīgo 
darbību reglamentējošo dokumentu (Zelmenis 2015 u.c.), tad īpaši tiek aplūkota ieeja 

PSRS laika slepeno dokumentu izpētei (Jansons 2005 u.c.) Diemžēl pētnieki var izma tot

tikai nedaudz PSRS drošības iestāžu pavēļu, jo atslepenotas un publicētas ir tikai dažas 
no tām. Pilnīgi visas PSRS drošības iestāžu pavēles atrodas vienīgi Krievijas Federālā 
drošības dienesta arhīvā, un tās joprojām ir slepenas (Jansons 2016), tāpēc zinātniskā 
izpēte jāveic, izmantojot pieejamos arhīvu materiālus

Diemžēl pagaidām nav informācijas, ka Latvijas rīcībā būtu daudz PSRS laika 
slepeno vai īpaši slepeno dokumentu par PSRS militarizācijas apmēriem, militārajiem 
plāniem utt. Ja neņem vērā dažas publikācijas (Krūmiņš 2012; Krūmiņš 2017), tad 
padomju laika militarizācijas apmēru izvērtējums Latvijā tiek apskatīts visai reti. 

Informācijas slepenības ietekme uz statistikas un kartogrāfiskajiem avotiem 
PSRS laikā informācija tika sadalīta atbilstoši tās atļautajam izmantošanas 

veidam. Zemākais slepenības līmenis bija “Dienesta lietošanai” (ДСП Для 
служебного пользования), kas ietvēra plānošanas vai valsts civilās pārvaldes 
vajadzībām nepieciešamo informāciju, kuru bija aizliegts publicēt atklātos 
iespieddarbos. Uzraksts “slepeni” nenozīmēja, ka attiecīgajā dokumentā patiešām ir 
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valsts noslēpums. Statuss “slepeni” tika lietots tiem dokumentiem, ar kuru palīdzību 
varēja identificēt, piemēram, slepenu objektu atrašanās vietu. Ar klasifikāciju “slepeni” 
tika marķēti arī dokumenti, kuru saturs bija pretrunā ar oficiālajiem vērtējumiem vai 
ideoloģiskajām dogmām. 

Savukārt neklasificētā – brīvi pieejamā – informācija tika nošķirta publicējamā un 
nepublicējamā informācijā. Publicēšanai aizliegto tēmu, objektu un informācijas sarakstu 
noteica PSRS Galvenās pārvaldes instrukcijas valsts noslēpumu aizsardzībai atklātos 
iespieddarbos (PSRS atklātajos 2008; Atklātajos iespieddarbos 1976 u.c.), kas tika regulāri 
atjauninātas un bija klasificētas kā slepenas.   

Nepublicējama informācija, kas netika klasificēta ar zemāko slepenības līmeni – 
“dienesta lietošanai” – bija atklāta, bet to bija aizliegts publicēt. Publicējamai informācijai 
bija vairāki izplatīšanas līmeņi. Cenzūras aizliegumi pakāpeniski, līdz pat 1989. gada 

februārim, kad tika sākta pakāpeniska atteikšanās no cenzūras, tika palielināti.  
Publicētās tautsaimniecības statistikas vajadzībām tika atlasīti dati vai to 

matemātiskie aprēķini (pieauguma procenti), kas bija derīgi propagandas un ideoloģijas 
vajadzībām un neatklāja padomju militārā vai ekonomiskā potenciāla vājās puses. 
Padomju laikā publicētajiem statistikas krājumiem bija jāņem vērā visi cenzūras 
ierobežojumi, līdz ar to padomju laikā publicētie statistikas krājumi neatsedz nedz 

militāra sektora izvietojumu, nedz militāro patēriņu pat apkopotā formā. Militārās 
rūpniecības vai militārā sektora patēriņa apjomi nav iegūstami arī no statistiskas 
krājumiem, kas bija klasificēti dienesta lietošanai. Statistika “dienesta lietošanai” bija 
paredzēta plānošanas un pārvaldes (tostarp militāras pārvaldes) vajadzībām, un to 
publicēt bija aizliegts. Salīdzinot līdzīgu datu apjomu klasificētiem (Statistikas biļetens 
1986 u.c.) un publicētiem (Latvijas PSR 1987 u.c.) statistikas datiem,  var secināt, ka  
informācija pamatā sakrīt. Publicētājā statistikā neiekļāva datus, kas nevairoja 
optimismu, liecināja par negatīvām tendencēm utt. Šī informācija tika iekļauta tikai 
statistikas krājumos, kas bija paredzēti dienesta lietošanai.  

Padomju slepenās militārās kartogrāfijas zinātniskā izpēte  vairāk ir fokusējusies uz 
to, kā Rietumvalstu  militārie un stratēģiskie objekti tika dešifrēti un atainoti padomju 
topogrāfiskajās kartēs (Kent, Davies 2013; Davies, Kent, 2017 u.c.). Lai gan uz PSRS 

civilajiem mērķiem lietotajām PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskajām kartēm bija uzraksts 
“slepeni”, tajās nebija informācijas, kas būtu klasificēta kā valsts noslēpums. PSRS 
Ģenerālštāba topogrāfiskajās kartēs parasti nenorādīja un neidentificēja militāros 

objektus, pretgaisa aizsardzības sistēmas ēkas un būves, militāros lidlaukus un pat civilo 
lidlauku konfigurāciju. Šādas informācijas izpaušana ārvalsts pārstāvim PSRS 
Kriminālkodeksā tika klasificēta kā smagākais iespējamais noziegums – Dzimtenes 

nodevība. PSRS Kriminālkodeksa 59. pants Dzimtenes nodevība par valsts vissvarīgāko 
militāro noslēpumu definēja pat “vispārinātus datus par lidlauku tīklu, par to kvalitātes 
stāvokli un lidlauku uzņemšanas spējām” (Vītols 1965).  

2015. gada 22. decembrī ASV Nacionālās drošības arhīvs (National Security 
Archive) publiskoja 1959. gadā sagatavoto ASV kodolmērķu sarakstu (SAC Atomic 
1959), kurā ir norādīti svarīgākie militārie mērķi un to ģeogrāfiskās koordinātes. 
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Gatavojoties iespējamai militārai konfrontācijai ar PSRS, militārie mērķi tika sagrupēti 
to svarīguma secībā. Vissvarīgākais mērķis Latvijas teritorijā ir apzīmēts ar „Rīga 
rietumi” (56 grādi 55 minūtes ziemeļu platums un 23 grādi un 59 minūtes austrumu 
garums), kura koordinātes aptuveni sakrīt ar pašreizējās lidostas Rīga novietojumu, un 

tam iznīcināšanas secībā bija 149. kārtas numurs. Spilves lidlaukam bija 191. kārtas 
numurs utt. ASV publiskotajā PSRS teritorijā esošo militārās aviācijas mērķu sarakstā 
ir norādīti 16 mērķi (norādot ģeogrāfiskās koordinātes līdz pat minūtei), kas tika 
identificēti kā militāras vai dubultās nozīmes lidlauki. No tiem PSRS Ģenerālštāba  
topogrāfiskajās kartēs vispār nebija norādīti nedz Spilves, nedz Rumbulas, nedz 
Jēkabpils, kā arī Vaiņodes, Ventspils un pārējie lidlauki. Četrpadsmit no sešpadsmit 
1959. gadā iespējamiem lidlaukiem vai aviācijas bāzēm Latvijas teritorijā varēja 
identificēt, izmantojot 90. gadu sākumā izdoto Latvijas topogrāfisko  karti mērogā 
1:10 000 (Topokarte, bez datējuma) un Latvijas 1. posma ortofoto kartes (VZD Latvijas 

bez datējuma). Vienīgais lidlauks, kuru no 20. gadsimta septiņdesmito gadu vidus sāka 
attēlot PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskajās kartēs mērogā 1:50 000, bija lidosta Rīga 

(Bijušās PSRS 42 bez datējuma). No 2017. gada sākuma ir brīvi pieejami vairāki miljoni 
ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) agrāk slepeno dokumentu, kuros ar 
izlūkošanas pavadoņu uzņemto fotoattēlu palīdzību bija identificējami militārie un 
militāras nozīmes industriālie objekti PSRS teritorijā. 

PSRS laikā publicētās kartes nevar tikt izmantotas kā avots korektai 
tautsaimniecības un militārā sektora ģeogrāfijas izpētei, jo slepenās instrukcijas par 
atklātajos iespieddarbos, radio un televīzijas raidījumos publicēšanai aizliegtajiem 
datiem 1970. gada redakcijas 67. paragrāfa 2.d. un 1976. gada redakcijas 70. paragrāfa 
2.d. aizliedza publicēt PSRS teritorijas kartes jebkurā mērogā, ja tajās bija atzīmēti 
“aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, militārie un citi slēgtie objekti” (PSRS atklātajos 
2008; Atklātajos iespieddarbos 1976). Visām pēc 1964. gada atklātajos iespieddarbos 
publicētajām kartēm precizitāte nedrīkstēja pārsniegt PSRS oficiālās 1:2 500 000 

mēroga kartes precizitāti (PSRS atklātajos 2006; Atklātajos iespieddarbos 1976). No 

1976. gada bija aizliegts ar atsauci vai jebkādā citā veidā norādīt, ka visās publicētajās 
kartēs tiek izmantota PSRS oficiālā 1:2 500 000 mēroga kartes pamatne (Atklātajos 
iespieddarbos 1976). Pilsētu (un ciematu) plānos bija aizliegts parādīt militāros un 

rūpniecības objektus, noliktavas un tamlīdzīgas celtnes, koordinātes un ģeogrāfiskos 
tīklus. Pilsētu un ciemu plānojumu bija atļauts parādīt tikai shematiski (Atklātajos 
iespieddarbos 1976).  

Pēc tam, kad plaši sāka lietot no kosmosa veiktos fotouzņēmumus, PSRS 

lielākoties  pārtrauca praksi nenorādīt uz topogrāfiskajām kartēm ēku grupas. Tās, kas 
bija dabā, bet nebija attēlotas topogrāfiskajās kartēs, varētu radīt pretiniekā interesi 
noskaidrot, vai tie ir kādi īpaši slepeni militāri objekti. Aptuveni no 20.gs. 60. gadu 

beigām PSRS topogrāfiskajās kartēs dažkārt tika attēlotas no satelītu uzņēmumiem 
vizuāli identificējamas militāras nozīmes ēkas, par kurām tika sniegta maldīga 
informācija, uzdodot tās par civilas nozīmes ēkām. Piemēram, Dobeles tuvumā izvietotā 
24. tanku divīzijas bāze (mūsdienās Gardene), kas tika uzcelta 20.gs. 60. gadu sākumā, 
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PSRS topogrāfiskajā kartē mērogā 1:50 000 (karte tiek klasificēta kā slepena), kas tika 
izdota 1975. Dobele 2 ēku kontūras tika apzīmētas kā meža izstrādātāju 
ciemata (ļeshoz) ēkas (Bijušās PSRS bez datējuma). 

Iespējama kara gadījumam PSRS militārās kartes tika glabātas divdesmit piecās 
militāro karšu krātuvēs (Davies 2005b). Slepenās kartes, kas glabājās Baltkrievijas, 
Krievijas un Ukrainas teritorijā, nonāca Krievijas kontrolē (Davies 2005b), savukārt 
Latvijas krātuvē glabājās aptuveni 6000 tonnu slepeno militāro karšu, kuras 1992.g. tika 
pavēlēts iznīcināt. No iznīcināšanai nolemtā apjoma vairākas tonnas slepeno 
kartogrāfisko materiālu nonāca privātā apritē (Davies 2005b). Visticamāk, ka līdz 

gadam PSRS militāro karšu krātuvēs tika veikta slepeno materiālu nošķiršana, 
pārvietojot uz Krieviju vai pilnībā iznīcinot Krievijas pilsētu detalizētos topogrāfiskos 
plānus mērogā 1:10 0 un 1:25 000, jo gadā nevienā Lielbritānijas karšu 
kolekcijā nebija PSRS topogrāfisko karšu, kurās būtu attēlota kaut viena Krievijas 
pilsēta šādā detalizētā mērogā (Watt 2005).

Secinājumi
Ņemot vērā cenzūras ierobežojumus, padomju laika atklātajos iespieddarbos 

publicētajos materiālos nav nozīmīgas informācijas, kas būtu izmantojama, lai novērtētu 
PSRS militārās sfēras mērogu un militārā sektora ietekmi uz ekonomikas attīstību.

Ņemot vērā militāro objektu attēlošanas ierobežojumus, padomju laika PSRS 
Ģenerālštāba topogrāfiskās kartes neatklāj informāciju par PSRS militāro objektu 
izvietojum

Viens no nozīmīgākajiem avotiem PSRS militārās infrastruktūras un divējādās 
nozīmes objektu identifikācijai ir PSRS armijas objektu pārņemšanas dokumentācija, 
uzreiz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas veiktie ortofoto attēli un izdotā Latvijas 
topogrāfiskā karte mērogā 1:10

Arvien lielāku nozīmi PSRS militārās infrastruktūras un divējādās nozīmes 
objektu identifikācijā un to nozīmes maiņā (Aukstā kara laikā) iegūst ASV atslepenotā 
informācija par svarīgākajiem PSRS militārās nozīmes objektiem Latvijā.

Izmantotā literatūra
Atklātajos iespieddarbos, radio un televīzijas raidījumos publicēšanai aizliegto datu saraksts

(1976). Maskava, PSRS Galvenā pārvalde valsts noslēpumu aizsardzībai atklātos iespieddarbos. 
[Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, в передачах по радио и 
телевидению. Москва, Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете 
Министров СССР]

Bergmanis, A., Zālīte, I. (2004) Okupācijas varas represīvā sistēma: Latvijas PSR Valsts drošības 
komitejas darbība (1953 ) Okupācijas režīmi Latvijā 1940. 1959. gadā, Latvijas Vēsturnieku 
komisijas r ksti, 10. sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 373. 

Bijušās PSRS armijas Ģenerālštāba 42. gada sistēmas topogrāfisko karšu mozaīka mērogā 
:5 000. LU ĢZZF karšu pārlūks http://kartes.geo.lu.lv/karte/ (26.01.2018.)
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Gatavojoties iespējamai militārai konfrontācijai ar PSRS, militārie mērķi tika sagrupēti 
to svarīguma secībā. Vissvarīgākais mērķis Latvijas teritorijā ir apzīmēts ar „Rīga 
rietumi” (56 grādi 55 minūtes ziemeļu platums un 23 grādi un 59 minūtes austrumu 
garums), kura koordinātes aptuveni sakrīt ar pašreizējās lidostas Rīga novietojumu, un

tam iznīcināšanas secībā bija kārtas numurs. Spilves lidlaukam bija 191. kārtas 
numurs utt. ASV publiskotajā PSRS teritorijā esošo militārās aviācijas mērķu sarakstā 
ir norādīti 16 mērķi (norādot ģeogrāfiskās koordinātes līdz pat minūtei), kas tika 
identificēti kā militāras vai dubultās nozīmes lidlauki. No tiem PSRS Ģenerālštāba  
topogrāfiskajās kartēs vispār nebija norādīti nedz Spilves, nedz Rumbulas, nedz 
Jēkabpils, kā arī Vaiņodes, Ventspils un pārējie lidlauki. Četrpadsmit no sešpadsmit 

gadā iespējamiem lidlaukiem vai aviācijas bāzēm Latvijas teritorijā varēja 
identificēt, izmantojot 90. gadu sākumā izdoto Latvijas topogrāfisko  karti mērogā 
1:10 000 (Topokarte, bez datējuma) un Latvijas 1. posma ortofoto kartes (VZD Latvijas

bez datējuma). Vienīgais lidlauks, kuru no 20. gadsimta septiņdesmito gadu vidus sāka 
attēlot PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskajās kartēs mērogā 1:50 000, bija lidosta Rīga
(Bijušās PSRS 42 bez datējuma). No 2017. gada sākuma ir brīvi pieejami vairāki miljoni 
ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) agrāk slepeno dokumentu, kuros ar 
izlūkošanas pavadoņu uzņemto fotoattēlu palīdzību bija identificējami militārie un 
militāras nozīmes industriālie objekti PSRS teritorijā.

PSRS laikā publicētās kartes nevar tikt izmantotas kā avots korektai 
tautsaimniecības un militārā sektora ģeogrāfijas izpētei, jo slepenās instrukcijas par 
atklātajos iespieddarbos, radio un televīzijas raidījumos publicēšanai aizliegtajiem 
datiem 1970. gada re a cijas aragrāfa 2.d. un 1976. gada re akcijas paragrāfa 
2.d. aizliedza publicēt PSRS teritorijas kartes jebkurā mērogā, ja tajās bija atzīmēti 
“aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, militārie un citi slēgtie objekti” (PSRS atklātajos 
2008; Atklātajos iespieddarbos 1976). Visām pēc 1964. gada atklātajos iespieddarbos 
publicētajām kartēm precizitāte nedrīkstēja pārsniegt PSRS oficiālās 1:2
mēroga kartes precizitāti (PSRS atklātajos 2006; Atklātajos iespieddarbos 1976) No

gada bija aizliegts ar atsauci vai jebkādā citā veidā norādīt, ka visās publicētajās 
kartēs tiek izmantota PSRS oficiālā 1:2 000 mēroga kartes pamatne (Atklātajos 
iespieddarbos 1976) Pilsētu (un ciematu) plānos bija aizliegts parādīt militāros un 

rūpniecības objektus, noliktavas un tamlīdzīgas celtnes, koordinātes un ģeogrāfiskos 
tīklus. Pilsētu un ciemu plānojumu bija atļauts parādīt tikai shematiski (Atklātajos 
iespieddarbos 1976)

Pēc tam, kad plaši sāka lietot no kosmosa veiktos fotouzņēmumus, PSRS

lielākoties  pārtrauca praksi nenorādīt uz topogrāfiskajām kartēm ēku grupas. Tās, kas 
bija dabā, bet nebija attēlotas topogrāfiskajās kartēs, varētu radīt pretiniekā interesi 
noskaidrot, vai tie ir kādi īpaši slepeni militāri objekti. Aptuveni s. ga

beigām PSRS topogrāfiskajās kartēs dažkārt tika attēlotas no satelītu uzņēmumiem 
vizuāli identificējamas militāras nozīmes ēkas, par kurām tika sniegta maldīga 
informācija, uzdodot tās par civilas nozīmes ēkām. Piemēram, Dobeles tuvumā izvietotā 

tanku divīzijas bāze (mūsdienās Gardene), kas tika uzcelta 20.gs. 60. gadu sākumā, 
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PSRS topogrāfiskajā kartē mērogā 1:50 000 (karte tiek klasificēta kā slepena), kas tika 
izdota 1975.–1977.g., Dobele 2 ēku kontūras tika apzīmētas kā meža izstrādātāju 
ciemata (ļeshoz) ēkas (Bijušās PSRS bez datējuma).  

Iespējama kara gadījumam PSRS militārās kartes tika glabātas divdesmit piecās 
militāro karšu krātuvēs (Davies 2005b). Slepenās kartes, kas glabājās Baltkrievijas, 
Krievijas un Ukrainas teritorijā, nonāca Krievijas kontrolē (Davies 2005b), savukārt 
Latvijas krātuvē glabājās aptuveni 6000 tonnu slepeno militāro karšu, kuras 1992.g. tika 
pavēlēts iznīcināt. No iznīcināšanai nolemtā apjoma vairākas tonnas slepeno 
kartogrāfisko materiālu nonāca privātā apritē (Davies 2005b). Visticamāk, ka līdz 
1992. gadam PSRS militāro karšu krātuvēs tika veikta slepeno materiālu nošķiršana, 
pārvietojot uz Krieviju vai pilnībā iznīcinot Krievijas pilsētu detalizētos topogrāfiskos 
plānus mērogā 1:10 000 un 1:25 000, jo 2005. gadā nevienā Lielbritānijas karšu 
kolekcijā nebija PSRS topogrāfisko karšu, kurās būtu attēlota kaut viena Krievijas 
pilsēta šādā detalizētā mērogā (Watt 2005). 

Secinājumi 
Ņemot vērā cenzūras ierobežojumus, padomju laika atklātajos iespieddarbos 

publicētajos materiālos nav nozīmīgas informācijas, kas būtu izmantojama, lai novērtētu 
PSRS militārās sfēras mērogu un militārā sektora ietekmi uz ekonomikas attīstību. 

Ņemot vērā militāro objektu attēlošanas ierobežojumus, padomju laika PSRS 
Ģenerālštāba topogrāfiskās kartes neatklāj informāciju par PSRS militāro objektu 
izvietojumu.   

Viens no nozīmīgākajiem avotiem PSRS militārās infrastruktūras un divējādās 
nozīmes objektu identifikācijai ir PSRS armijas objektu pārņemšanas dokumentācija, 
uzreiz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas veiktie ortofoto attēli un izdotā Latvijas 
topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000.  

Arvien lielāku nozīmi PSRS militārās infrastruktūras un divējādās nozīmes 
objektu identifikācijā un to nozīmes maiņā (Aukstā kara laikā) iegūst ASV atslepenotā 
informācija par svarīgākajiem PSRS militārās nozīmes objektiem Latvijā. 
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Anotācija. Raksta mērķis ir izzināt Rīgas dzīvojamo telpu diskursu padomju perioda kinematogrāfijā, kā 
arī novērtēt galvenās pārmaiņas dzīvojamajā apbūvē. Atsevišķas, ar nodomu izvēlētas, kinematogrāfiskās 
metodes tiek lietotas padomju mākslas filmās, dzīvojamo platību atklājot kā politis i pārvaldītu telpu ar 
skaidri raksturotām telpiskām funkcijām un iedzīvotāju kategorijām, kurām šo telpu ir atļauts apdzīvot. 
Pētījumā veiktā filmu analīze tiek salīdzināta ar pilsētvides un dzīvojamās telpas pārmaiņām laika periodā 

līdz 1990. gadam. Pētījumā novērtētās 82 mākslas filmas atklāj to, ka Rīgas dzīvojamā telpa ir 
nozīmīga padomju kino sastāvdaļa, būtiski ietekmējot padomju pilsētvides uztveri. 
Atslēgas vārdi: interjers  mi r raj i, ad mj peri ds kino, Rīga, reprezentācija.

Ievads

Par vizuālo reprezentāciju tiek uzskatīts attēls, kurā ir ietverts ierobežots 
vēstījuma kopums (Hall 2009), savukārt filmas nav nejaušs attēlu atveids, bet gan 
pilsētvidē pastāvošo sociālo procesu raksturojums (Creswell, Dix  (ed.) 2002)
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Summary 

Questions about the Soviet military heritage objects, their military significance, their inclusion and 

their use in contemporary context are widely discussed in the scientific literature, however, the declassified 

sources available in Latvia do not cover the specialization of different military objects during the Cold War. 

Various sources of information about the military infrastructure of the USSR during the Cold War - 

information published in open publications, published and classified statistics, USSR military (General 

Staff) topographic maps, US intelligence declassified sources etc. are evaluated. 

The paper concludes that in the light of restrictions on censorship, materials published in Soviet-

era printed materials do not contain important information that could be used to assess the scale of the 

military sphere of the USSR and the impact of the military sector on economic development. Soviet-era 

USSR General Staff topographic maps do not fully cover information on the location of Soviet military 

installations. Significant sources for USSR military infrastructure research are US intelligence 

information, orthophoto images of Latvia and a topographic map of Latvia in the scale of 1:10 000. 
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Anotācija. Raksta mērķis ir izzināt Rīgas dzīvojamo telpu diskursu padomju perioda kinematogrāfijā, kā 
arī novērtēt galvenās pārmaiņas dzīvojamajā apbūvē. Atsevišķas, ar nodomu izvēlētas, kinematogrāfiskās 
metodes tiek lietotas padomju mākslas filmās, dzīvojamo platību atklājot kā politiski pārvaldītu telpu ar 
skaidri raksturotām telpiskām funkcijām un iedzīvotāju kategorijām, kurām šo telpu ir atļauts apdzīvot. 
Pētījumā veiktā filmu analīze tiek salīdzināta ar pilsētvides un dzīvojamās telpas pārmaiņām laika periodā 
no 1945.  līdz 1990. gadam. Pētījumā novērtētās 82 mākslas filmas atklāj to, ka Rīgas dzīvojamā telpa ir 
nozīmīga padomju kino sastāvdaļa, būtiski ietekmējot padomju pilsētvides uztveri.  
Atslēgas vārdi: interjers, mikrorajoni, padomju periods, kino, Rīga, reprezentācija. 

Ievads 

Par vizuālo reprezentāciju tiek uzskatīts attēls, kurā ir ietverts ierobežots 
vēstījuma kopums (Hall 2009), savukārt filmas nav nejaušs attēlu atveids, bet gan 
pilsētvidē pastāvošo sociālo procesu raksturojums (Creswell, Dixon (ed.) 2002). 
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