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Iga piievaga aina kaunimaks muutuvast j6ukast Liti sadamalinnast Ventspilsist

viib pdhja poole Kolka nina suunas maantee, mis alles hiljuti oli kdigile peale N Armee

praktiliselt suletud. Kahel pool teed kasvab luidetel kena mannimets ja niiha on vaid

riksikuid mahajaetud talusid. See on elup6line liivlaste asurala, mis n6ukogude ajal oli

tiiis pikitud piirivalve kordoneid, raketibaase , tankodroomeja kes teab mida veel ning

mis k6ik oli muudetud range rezhiimiga keelutsooniks. Kohalike inimeste elu tehti

sellega peaaegu v6imatuks ja piirkond trihjenes pikapeale inimestest.

Lati taasiseseis\umise jarel selgus, et Ventspils-Kolka maantee 2O-ndal

kilomeetril endise Irbene kiila lihedal metsa sees paiknes viiike s6javiieosa, kelle

kiisutuses oli kaks tiiiesti arvestatava suurusega raadioteleskoopi - tiks antenni

labim66duga 16 m ja teine 32 m! Nende kasutamise eesmiirk oli muidugi tiiiesti salajane -

nagu raagitakse, oli selliseid objekte endises N Liidus vaid kolm - kuid v6ib arvata, et

neid kasutati kosmosesideks ja raadioluureks.

N Armee lahkumise jarel Latist, v6i 6igemini enamiku vireosade lahkumise jarel,

sest Skundra rada.rijaamas on ikka veel vene s6javiielased sees, kerkis iiles kiisimus, mida

selle k6igega pihta hakata. K6ige lihtsam oleks olnud jatta see ala nii nagu ta olija

m6ne niidala piirast oleks ta olnud tiiiesti metallivaba. Nii see siiski ei liiinud, sest 6nneks

on Liitis olemas heal tasemel raadioastronoomia, mis hakkas arenema juba ligi 40 aastat

tagasi. Alates i974. aastast tOotab Riia lahedal Baldones 10 m raadioteleskoop, millega

uuritakse Piikesel toimuvaid protsesse, ja viiksemaid raadioteleskoope on veel teisigi.

Nahes suureparast v6imalust saada enda kaisutusse v6imsad raadioteleskoobid, avaldasid

Liiti kolleegid prof. Edgars Bervaldsi juhtimisel oma valitsusele tugevat survet. Seda

survet toetasid laialdaselt ka Vene ning Rootsi raadioastronoomid ja l6puks valitsus

painduski, kuigi ta sai viiga h?isti aru, et ega sellega asi ei jaa, sest paljad antennid

moodustavad h?istivarustatud raadioastronoomia observatooriumist vaevalt poole. Teine



pool on vastuv6tjad, k6rgtiipsusega kellad, anutustehnika ja veel palju-palju muud

kraami.

Prof Bervalds (kelle soontes muide voolab saatuse tahtel liivlaste verd) olijuba

ammu alustanud raadioteleskoope haldava vieosa komandoriga liibiriiiikimisi ja kui siis

l6puks valitsuselt kauaigatsetud jaa-s6na saadi, kihutas ta koos Lati Teaduste Akadeemia

esindajaga Irbenesse. Nad j6udsid sinna t6esti viimasel minutil, sest vaeosa oli valmis

lahkumiseks ja komandor iitles, et ta oleks neid veel veerand tundi oodanud. Aga

maanteel seisid metallilembeste kodanike autod, kraanad ja keevitusagregaadid juba

ootel. Seekord pidid nad siiski trihjatt lahkuma.

Piirast lileandmis-vastuv6tmislepingu allakirjutamist avanes kurb pilt, sest kogu

dokumentatsiooni olid s6jamehed kaasa v6tnud ja ka osa teleskoopide juhtimissiisteemist

oli l6hutud. Alguses polnud raha teleskoobi valvamiseks ja kuigi kohalikud Lati

kaitseliitlased ilma igasuguse tasuta ala valvasid, suutsid metallilembesed kodanikud

siiski palju paha teha tervete kaablil6ikude iirastamisega. See k6ik Lati

raadioastronoome ei kohutanud, nad kiiiirisid kiiised tiles ja asusid toole. K6igepealt

tutrusid nad p6hjalikult sellega, mis ndis veel terve olevat, seejirel taastasid elektri- ja

telefoniiihenduse, puhastasid ja parandasid teleskoopide mitmed elektromehhaanilised

seadmed, asendasid varastatud kaablil6ike ning l6ppude l6puks j6udis katte pidulik hetk

- aprillis 1995 hakkas suur, 32-meetrise libim66duga kausikujuline antenn liikuma!

Praeguseks on taastatud teleskoobi liikumine nii asimuudi kui k6rguse jiirgi - seega saab

teleskoopi suunata taeva mistahes punkti, kuid panna teda mingit raadioallikat jiilgima

veel ei saa.

Selleks, et raadioteleskoope hallata, moodustas Liiti valitsus 24. aprillil 1996.a.

riikliku aktsiaseltsi nimega Ventspilsi Rahrusvaheline Raadioastronoomia Keskus

(\'IRAC) Rahvusvaheline on ta sellepiirast, et 1996.a. veebruaris s6lmiti mitmepoolne

kokkulepe VIRAC'i teadustoo alustamise h6lbustamiseks Lati Teaduste Akadeemia,

Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia ja Vene loderatsiooni kompanii "KOSMION"

vahel. Selle lepingu raames otsustas VIRAC'i direktoriks nimetatud prof Bervalds

kokku kutsuda VIRAC'i laiendatud teadusn6ukogu koosoleku Riias 11.-13. novembril

sellel aastal, ja kuna meil on Lati astronoomidega ammused s6brasuhted, siis olin ka

mina kutsutute hulgas. Koosolekul kuulati kahe pieva jooksul ira detailsed aruanded



VIRAC'is juba tehtu kohta ja anti napuniiiteid tegeruskava koostamiseks, kus oleksid

tapselt ara n?iidatud vajaminevad inim- ja finantsressurssid. Arutati labi ka v6imalikud

teaduslikud eesmiirgid, mis k6ikide tiksmeelse arvamuse kohaselt vdiksid sisaldada

Galaktikaviiliste raadioatlikate tiipsete koordinaatide miiramist, tahtedevaheliste

gaasipilvede molekulaarse koostise uurimist (kummaline kiill, kuid seal on palju nii

meti-itil- kui etiirilalkoholi molekule!) ja Piiikese pinna aktiivsete piirkondade uurimist

Rootsi poolt esindasid Onsala Kosmoseobservatooriumi direktor prof Roy

Booth ja Lundi Lrlikooli viilisliitlasest professor Dainis Dravirsh, vene poolt aga Moskva

Lebedevi-nimelise Fi.itisikainstituudi prof Vjatsheslav S16sh. Prof Booth lubas oma

sidemeid kasutades uurida v6imalusi vastuv6tuaparatuuri soetamiseks. Tema arvates on

selleks just paras aeg, sest paljud observatooriumid liihevad uutele ja loomulikult

parematele vastuv6tjadele fle ning vanad, aga siiski heas korras olevad, jiiivad vabaks.

Prol Sl6sh omalt poolt lubas sondeerida v6imalusi teleskoopide toojooniste

tagasisaamiseks Vene teatud ringkondadelt.

Kdikide asutuste esindajad andsid li.ihikese iilevaate oma toddest ja tegemistest

ning sellega oli koosoleku no statsionaarne osa l6ppenud. Kolmandal pieval kiiisime

kohapeal Irbenes. K6igepealt v6ttis meid endise kontrollliibilaskepunkti juures vastu

relvastatud valve. Samas liihedal on kolm-neli suurt paneelmaja, kus elasid ohvitserid

ja nende perekonnad, staabihoone hiiglasuure Euroopa kaardiga komandOri kabineti

seinal, kasarm, kauplus, lasteaed, koolja veel muid maju. Raadioteleskoobid RT-16ja

RT-32 paiknevad natuke maad eemal metsa sees, nii et majade juurest neid niiha pole.

Kiiisime labi k6ik suurema teleskoobi ruumid alumisel korrusel, kus on elektrikilbid,

6ppeklassid, juhtimispuldid jm. Ronisime ka riles antennile, mille hiiglasuur kauss oli

seks puhuks horisontaalseks po6ratud. Teleskoop olevat mingis Peterburi

laevaehitustehases tehtud ja t6epoolest jai selline mulje, nagu oleksime ringi roninud

kusagil laevas. Peegeldav antenn on seest duralumiiniumlehtedega kaetud, mis k6ik on

erakordse tapsusega paigale pandud (raadioastronoomias peavad antenni pinna

ebatasasused olema vtiiksemad kui 1/20 vaadeldavast lainepikkusest).

RT-32 tootab nn. Cassegraini siiLsteemis, mis tihendab, et tal on p6hiantenni

kohal veel iiks viiiksema liibim6dduga sekundaarantenn. Sinna r.iles sai ronida mooda iiht

kinnitusjalga. L6puks seisime me prof. Bervaldsiga 50 meetri k6rgusel maapinnast ja



meile avanes imeilus vaade iimbritsevale Liivimaale. Liiinde ja loodesse jii meri, mujal

ag4 niikaugele kui silm vdttis, paistis luiteid kattev miinnimets. L6unas haigutas metsa

sees liivale podratud lagendik, seal oli olnud tankodroom. Ka S6rve tuletom pidi

teleskoobi otsast ilusa selge ilmaga paistm4 kuid novembrikuu sompus 6htupoolik ei

lubanud meil seda nliha. Laskusime teleskoobi juhtimisruumi, kus meile korraldati

demonstratsioonesinemine. Antenn zuunati sinna kohta tawas, kust mdne minuti piirast

pidi liibi minema Paikejajaeti sinna ootama. KOik vaatasid pingsalt signaali registreerivat

isekirjutajat, mis joonistas iihtlaselt foonikiirgust. M6ne aja piirast isekirjutaja sulg

n6ksatas ja hakkas kindlalt iilespoole ronima - Piiikese raadiokiirgus lainepikkusel 2.5

cm oli kinni ptittud.

Labkusime pimeduse saabudes lrbenest, soovides oma Uiti kolleegidele edu tuliuues, vist

ainsas taasiseseisvumise aial Baltimaades loodud teadusasutuses.
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