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31. MAIJS – MILITĀRĀ MANTOJUMA TŪRE 

MĒDIJU BRAUCIENA PROGRAMMA 

 

Brauciens notiek projekta „Baltijas Zaļā josta” ietvaros un 
daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda 
un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu. „Zaļā 
josta” ir dabā fiziski redzama kādreizējā „dzelzs priekškara” robežjosla, 
kas stiepjas cauri 23 valstu teritorijām un veido aptuveni 8500 km garu 
joslu no Eiropas Ziemeļu galējā punkta līdz Turcijas robežām. Slēgtā 
militārā režīma dēļ nevienā no valstīm šajā joslā nav notikusi 
saimnieciskā darbība, tādēļ saglabājušās neskartas unikālas dabas 
vērtības. Katra valsts tās cenšas saglabāt, meklējot piemērotus 
apsaimniekošanas veidus. Viens no tiem ir dabas un kultūras, t.sk. 

militārā mantojuma tūrisms. „Lauku ceļotājs” pievienojies „Zaļās jostas” iniciatīvai, jo tā Latvijas tūrisma 
uzņēmējiem dod iespējas veidot jaunus, pieprasītus produktus, veido tiem atpazīstamību Eiropas tirgū un 
nodrošina atbalstu mārketingam. 

 
Nesen „Lauku ceļotāja” izdotā Militārā Mantojuma Karte (MMK) kļuvusi ļoti populāra un šķiet, 
ka militārā mantojuma tūrisma produktiem ir izredzes kļūt par šīs sezonas atraktīvāko jaunumu 
un „bestselleru”.  Aicinām rakstīt un veidot raidījumus! 
Mēdiju braucienā parādīsim vairākas no MMK iekļautajām vietām, tiksimies ar 
apsaimniekotājiem/ipašniekiem, dzirdēsim stāstus un leģendas. Braucienu vada Juris 
Smaļinskis (tālr. 29395185). 
N.B. Ņemiet līdzi ērtus pārgājiena apavus! 
 
Lūdzam pieteikties līdz 25.05.2011 lindad@celotajs.lv  , tel. 67617600. 
 

 
08:00 Izbraukšana no „Lauku ceļotāja” biroja Rīgā, Kalnciema ielā 40. Autobuss gaidīs ielas pretējā pusē, 
 stāvvietā pie veikala SUPERNETTO (150 m no biroja – Jūrmalas virzienā). 
 
10:00 Viesu māja „Usma” http://www.celotajs.lv/a/spahotelusma/index_lv.html Kafija.  

 
11:00 – 11:30  Roberta Rubeņa bataljona zemnīca Usmā.  

No 1944. gada 14. novembra līdz 9. decembrim Ugāles, Usmas, Rendas 
un Zlēku pagastos notika sīvas kaujas starp vācu 16. armijas daļām, SD un 
SS vienībām (policijas ģenerāļa Fridriha Jekelna vadībā) un kureliešu 
vienības atsevišķo bataljonu, ko komandēja leitnants Roberts Rubenis. 
Rubenieši bija labi bruņota un organizēta militāra vienība,- pāri par 600 
vīru, kas apzinājās sevi esam ārpus abām naidīgajām okupācijas varām 
kā nacionāls spēks. Viņu izcīnītā kauja ir plašākā un ilgstošākā visā 
Latvijas nacionālās pretestības kustības vēsturē.  

 
~12: 30 – 13:30  Ventspils. Pusdienas Skroderkrogā.  
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13:45 Ventspils Brīvdabas muzeja apmeklējums – šaursliežu bānītis (savulaik būvēts kā militārs objekts. 
Tas ir viens no ievērojamākajiem piejūras brīvdabas muzeja eksponātiem. Tvaika dzinēja lokomotīve ar 
vagoniņiem vēl 20 gs. vidū regulāri kursēja starp zvejniekciematiem),  Velodrezīna u.c. Šis apmeklējums 
organizēts sadarbībā ar Ventspils TIC. 
 
 

15:00 Ventspils 46. Krasta aizsardzības baterija un bijusī Cirpstenes 
zenītraķešu bāze. Jūras krastā aiz priekškāpas atrodas zenītraķešu 
palaišanas laukumi, kurus savieno betonēts ceļš. Šāds militārs veidojums 
pašā jūras krastā Latvijā ir vienīgais. Ziemeļos no kompleksa (Ventspils 
dienvidos) atrodas bijušās krasta baterejas. Kāpu biotopi, dabas vērtības, 
kas saglabājušās, pateicoties saimnieciskās darbības neesamībai militāro 
objektu apkārtnē. Šis apmeklējums organizēts sadarbībā ar Ventspils TIC. 
 
 

 
 
 ~16:45 – 18:00 Edgara Kārklevalka piedāvājums Dundagas „Pūpolos”, viesu māja 

http://www.celotajs.lv/a/pupoli/index_lv.html. Brauciens ar Padomju 
armijas mašīnu GAZ – 66 . Brauciens pa Ziemeļkurzemes bijušajām 
militārajām teritorijām saimnieka paša atjaunotajā armijas „gazikā” ir 
vienīgais šāda veida piedāvājums Latvijā.  
Pikniks ar desiņām, Kafija.  
 
 
 

~ 20:00 Atgriešanās Rīgā.  
 
Militārā mantojuma datu bāzi skatiet te: http://www.celotajs.lv/cont/wrth/military_lv.html 
MMK karte lejpulādējama te http://www.celotajs.lv/p/MilitaryHeritageMap2011/view_lv.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Brauciens notiek projekta „Baltijas Zaļā josta” 
ietvaros un daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu. 
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