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KAS ĮTRAUKTA Į ŽEMĖLAPĮ
IR KAIP PLANUOTI KELIONĘ
Žemėlapyje pažymėta 150 karinio paveldo objektų:
buvusios karinės bazės, pakrančių apsaugos statiniai,
miško brolių bunkeriai, mūšio laukai, muziejai, kolekcijos,
parodos, paminklai ir atminimo vietos. Kiekviena vieta
turi skiltį su savo pavadinimu, pateikiamas trumpas
aprašymas, adresas ir telefono numeris. Daugelio vietų,
kurios gali būti matomos kaimo vietovėje, pvz., mūšio ir
atminimo vietų, buvusių karinių pastatų, adresas ir telefono numeris neegzistuoja, todėl jų negalima nurodyti.
GPS koordinatės pateikiamos visoms vietoms.
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1

4

18

Planuojant kelionę patariame iš anksto gauti kuo daugiau informacijos apie darbo valandas, teikiamas
paslaugas, ekskursijas su gidu ir kt. Kai kuriuose karinio
paveldo objektuose bet kuriuo metu galima pasižiūrėti
išorinius informacinius stendus.

17

20

103

Ši svetainė www.militaryheritagetourism.info bus naudinga jūsų kelionės metu arba ją planuojant, nes joje
pateikiama išsamesnė informacija apie kiekvieną vietovę: istorijos aprašymai, atsiminimai, istorinės ir šiuolaikinės nuotraukos, turizmo paslaugos ir rekomendacijos
dėl kelionių maršrutų. Šioje svetainėje istorijos entuziastai taip pat ras informacijos
apie daugelį mažiau žinomų ir lankomų, tačiau istoriškai svarbių karinio paveldo
objektų Latvijoje ir Estijoje.
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Saatse

I S T O R I J O S E T A PA I

Keliaudami po Estiją ir Latviją, galite aplankyti vietas ir
objektus, susijusius su abiejų šalių karinio paveldo istorija nuo
Pirmojo pasaulinio karo pradžios 1914 m. iki nepriklausomybės atkūrimo 1990–1991 m. Tai muziejai, tvirtovės, karinė įranga, pėsčiųjų takai, bunkeriai, mūšio laukai, kariniai miestai,
infrastruktūra ir atminimo vietos.

Ieškokite informacijos Karinio paveldo turisto vadove ir svetainėje

Į šį žemėlapį įtrauktos vietovės pristato vieno ar kelių
istorijos etapų įvykius:

72

Pirmasis pasaulinis karas / Nepriklausomybės karai
1914–1920
II pasaulinis karas
1939–1945
Nacionalinių partizanų judėjimas (miško broliai)
1944– ~ 1957
Sovietų okupacija ir nepriklausomybės atkūrimas
1945–1991
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INFORMACIJA APIE KIEKVIENĄ KARINIO
PAVELDO VIETĄ APIMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ką gal i ma pama t yt i ir nuv e ik t i
Istor i n ė s i r ši u o l aik inė s nuot r a u k os
Atitinkamas laikotarpis ir įvykių laiko juosta
Sus i j u si o s i st o ri j o s t e m os
Istor i j o s i r atsi m i n im a i
Inter n e t o sve t ai n ė s ir s oc ia linia i t ink la i
GP S k o o rdi n atė s
N uo ro do s į že m ė la p į
A dresas i r k o n tak t inė inf or m a c ij a

Be apsilankymo objektuose, galite dalyvauti ekskursijose, žygiuose ir kelionėse į tas vietas, kuriose kadaise
vyko kariniai įvykiai, pasiklausyti pasakojimų ir gauti
maitinimą stovyklavietėje, apsigyventi partizanų bunkeryje ir pasinaudoti kita interaktyvia patirtimi. Informaciją apie kiekvienos vietos darbo laiką ir teikiamas
paslaugas patikrinkite iš anksto.

Keliaudami su šiuo žemėlapiu galėsite atrasti istoriškai
svarbiausias ir įdomiausias karinio paveldo vietas Latvijoje ir Estijoje nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios
1914 m., nepriklausomybės atgavimo 1918 m. ir
iki nepriklausomybės atkūrimo 1990–1991 m.

Istoriniai etapai trumpai aprašyti brošiūroje „Karinis
paveldas, Latvija / Estija 1914–1991“, prie kurios pridėtas šis žemėlapis. Brošiūroje taip pat pateikiama
informacija apie kovų atkūrimo renginius, karinius paradus ir valstybines nepriklausomybės šventes Latvijoje
ir Estijoje.

LATVIJA

ESTIJA

1914-1991.

Yra maršrutų, vedančių į karinio paveldo vietas, ir
kiekviename iš jų aprašytas kelionės tipas, maršruto suskirstymas pagal dienas, taip pat nurodyti karinio paveldo objektai, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigos.

2019

Ši informacija atspindi autoriaus požiūrį. Programą administruojanti institucija neatsako už
tai, kaip ši informacija gali būti panaudota.

KELIONĖS ŽEMĖLAPIS

ESTIJA
www.militaryheritagetourism.info
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Haros uostas ir
povandeninių
laivų bazė

Hara sadam,
Kuusalu vald, Harju
maakond, Eesti
Tel. +372 56900433
Plat.: 59.58886
Ilg.: 25.61283

Haros uostas turėjo sovietinį povandeninių laivų išmagnetinimo centrą, o visa uosto teritorija buvo uždara karinė teritorija.
Šiandien čia įsikūręs nedidelis uostas ir lankytojų centras.

Aegnos sala

Aegna saar,
Tallinn, Estija
Plat.: 59.58346
Ilg.: 24.75809

Aegnos saloje Talino įlankoje prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo
įrengta pakrantės baterijų sistema, o tarpukariu ji veikė kaip
pakrantės gynybos sistemos dalis. Po Antrojo pasaulinio karo
čia buvo įkurtas sovietų armijos priešlėktuvinis dalinys.

A6

2
A5

3

Naisaras

Naissaar, Harju
maakond, Estija
Plat.: 59.56308
Ilg.: 24.51869

A5

Estijos karo
muziejus –
generolo Johano
Laidonero
(Johan Laidoner)
A5 muziejus
4

Mõisa tee 1, Viimsi,
Viimsi vald, Harju
maakond, Estija
Tel. +372 6217410
Plat.: 59.50148
Ilg.: 24.83448

1912 m. Talino įlankoje esančią Naisaro salą militarizavo imperinė Rusija. Pirmojo pasaulinio karo ir Nepriklausomybės
karo metais saloje veikė belaisvių stovykla. Estijai atgavus
nepriklausomybę, sala tapo pakrantės gynybos sistemos
dalimi. Sovietų okupacijos metais sala taip pat buvo pavaldi
ginkluotosioms pajėgoms.
Vymsio dvare įsikūrusiame muziejuje tyrinėjama, saugoma
ir eksponuojama Estijos karinė istorija. Apžvelgiami Estijoje
ir kitose pasaulio šalyse vykę karai, kuriuose teko dalyvauti
Estijos žmonėms. Dalis ekspozicijos skirta Estijos gynybos pajėgų vyriausiajam vadui generolui Johanui Laidonerui (Johan
Laidoner), kuriam 1924–1940 m. priklausė dvaras.

2,
25 Geležinkelio ir Raudtee
ryšių muziejus Haapsalu, Lääne

Hapsalu

C4

26 Paminklas iš

B5

Vakarų Estijos
ištremtiems
žmonėms

27 Paminklas
C4

Didžiajam
pabėgimui
Puisėje

28 Porgupohjos

miško brolių
bunkeris

C5

29 Paminklas

Avinurmės
mūšiui

C7

5

Paminklas
komunizmo
aukoms

Maarjamäe,
Tallinn, Estija
Plat.: 59.45683
Ilg.: 24.81288

B5

6

Hidrolėktuvų
uosto
muziejus

Patarei karinio
jūrų laivyno
tvirtovė

B5

8

KGB kalėjimo
kameros

B5

9
B5

Pergalės
nepriklausomybės kare
kolona

10 Okupacijų ir
laisvės muziejus
„Vabamu“
B5

Vesilennuki 6,
Tallinn, Estija
Tel.+372 6200550
Plat.: 59.45181
Ilg.: 24.73836

Hidrolėktuvų uostas buvo pastatytas Rusijos caro Nikolajaus II
įsakymu kaip Petro Didžiojo karinio jūrų laivyno tvirtovės dalis.
Istoriniame hidrolėktuvų angare įsikūręs jūrų muziejus, kuriame
yra apie 200 originalių eksponatų, įskaitant povandeninį laivą
„Lembit“, ledlaužį „Suur Tõll“, hidrolėktuvą „Short 184“, seniausio
estų kilmės laivo nuolaužas, minas, patrankas ir kt.

Vesilennuki 6,
Tallinn, Estija
Tel.+372 6200550
Plat.: 59.45181
Ilg.: 24.73836

Taline esanti Patarei karinio jūrų laivyno tvirtovė yra išskirtinis klasikinės gynybos architektūros pavyzdys, priklausantis
Europos architektūros paveldui. Tai paminklas komunizmo bei
nacizmo aukoms ir pasipriešinimo simbolis.

Pagari 1,
Tallinn, Estija
Tel.+372 6680250
Plat.: 59.44068
Ilg.: 24.74739

Muziejus įsikūręs buvusios NKVD / KGB (slaptosios policijos)
būstinės rūsyje Pagari gatvėje Taline, kur anksčiau buvo kardomojo kalinimo kameros. „KGB namų istorija“ – tai šiame pastate
įvykdytų nusikaltimų paroda.

Vabaduse väljak,
Tallinn, Estija
Plat.: 59.43402
Ilg.: 24.74301

Paminklas su Laisvės kryžiumi Talino Vabaduse (Laisvės)
aikštėje įamžina visus žmones, kovojusius už Estijos laisvę
ir nepriklausomybę.

Toompea 8,
Tallinn, Estija
Tel. +372 6680250
Plat.: 59.43268
Ilg.: 24.73965

2003 m. atidarytas muziejus skirtas 1940–1991 m. laikotarpiui, kai Estiją pakaitomis okupavo Vokietija ir Sovietų Sąjunga.
Paroda ir filmai supažindina su okupacijos laikotarpiais, represijomis, pasipriešinimo judėjimu ir Dainuojančia revoliucija.

Filtri tee 14, Tallinn,
Estija
Plat.: 59.42116
Ilg.: 24.76531

Gynybos pajėgų kapinėse palaidota apie 5000 įvairių tautybių
karių. Čia yra paminklas žuvusiems Nepriklausomybės kare,
taip pat vadinamasis bronzinis kareivis – sovietinių laikų paminklas žuvusiems Antrajame pasauliniame kare.

B5

Sinimagede
muziejus ir
mūšio lauko
paminklas

13 Paldiskis
– uždaras
sovietinis
miestas

Roheline 19D,
Vaivara, Vaivara
vald, Ida-Viru
maakond, Estija
Tel. +372 56474552
Plat.: 59.37249
Ilg.: 27.87349
Paldiski, Harju
maakond, Estija
Plat.: 59.35000
Ilg.: 24.05000

B5

14 Klogos kon-

centracijos
stovykla ir
Holokausto
paminklas

15 Osmusaras

Klooga alevik,
Lääne-Harju vald,
Harju maakond,
Estija
Plat.: 59.32889
Ilg.: 24.21803
Osmussaar, LääneNigula vald, Lääne
maakond, Estija
Plat.: 59.29378
Ilg.: 23.37824

B4

16 Kadila ir Rohu

Muziejus skirtas 1944 m. Antrojo pasaulinio karo mūšiams
Narvos upėje ir Mėlonosiose kalvose. Eksponuojami ginklai,
uniformos, asmeniniai daiktai, karo laikų nuotraukos, kariavusių šalių propagandiniai plakatai ir kt. Netoliese stovi Mėlynųjų
kalvų mūšių paminklas.

C3

33 Saremos

karinės
įrangos
muziejus

C4

34 Undvos kari-

nio jūrų radijo
ryšio centras

C2

35 Saremos

muziejus

36 Paminklas

Tahkuna küla,
Hiiumaa vald, Hiiu
maakond, Estija
Tel. +372 53479819
Plat.: 59.07703
Ilg.: 22.59470

Hyjumos karo muziejus įsikūręs buvusioje Tahkunos sienos
apsaugos stotyje. Parodoje eksponuojami Hyjumos pakrantės
gynybos statiniai, ginklai ir šaudmenys.

19 Paminklas per
Antrąjį pasaulinį
karą žuvusiems
Hyjumos
B3 gyventojams

Posti 2, Kärdla,
Hiiumaa vald, Hiiu
maakond, Estija
Plat.: 59.00237
Ilg.: 22.75209

Antrojo pasaulinio karo metais žuvusiems Hyjumos gyventojams skirtas paminklas įamžina visų salos karių atminimą.
Paminkle pavaizduotas iš karo grįžęs jaunuolis, sėdintis ir
žiūrintis į savo gimtąjį kaimą.

20 42-oji pakran-

Kalana küla,
Hiiumaa vald, Hiiu
maakond, Estija
Plat.: 58.92758
Ilg.: 22.05109

17 Tahkunos

pakrantės
baterijos ir
švyturys

18 Hyjumos karo

muziejus

B3

tės baterija,
radiolokacinė
stotis ir švyturys
C3 Ristnoje
21 Orjaku karinis

uostas

C3

Orjaku küla,
Hiiumaa vald, Hiiu
maakond, Estija
Plat.: 58.78925
Ilg.: 22.77245

küla,
22 44-oji 130 mm Hindu
Hiiumaa vald,
pakrantės

baterija Tohvri
(Hindu)

23 34-oji 120 mm
baterija Hindu
(Soru)

C3

24 Vormsio

Nepriklausomybės karo
paminklas

Hiiu maakond,
Estija
Plat.: 58.71124
Ilg.: 22.48773

naktiniam
Tehumardi
mūšiui

37 Lope-Kaimri

prieštankinė
linija

D3

kaimo karinė
bazė

E3

E3

Tahkunos vietovėje yra Pirmojo pasaulinio karo 12 colių pakrantės baterija, Antrojo pasaulinio karo laikų 180 mm ir 130
mm pakrantės baterijos ir švyturys.

B7

lio pakrantės
baterija,
komandinis
postas

40 43-ioji
E3

pakrantės
baterija Servės
kopose

41 Servės karo

muziejus

E3

42 Estijos

geležinkelio
muziejus
Lavassaare

C5

Ristnos pakrantės baterija pastatyta 1939–1940 metais. Šiandien esančios keturios artilerijos pozicijos ir ugnies valdymo
bokštas buvo įrengti po Antrojo pasaulinio karo. Nuo 1959 m.
čia veikė priešlėktuvinio dalinio radiolokacinė stotis. Netoliese yra Ristnos švyturys.
Orjaku uostas turėjo tapti Rusijos imperatoriškojo laivyno torpedinių laivų baze. Statybos pradėtos 1912 m., o iki Pirmojo
pasaulinio karo pradžios buvo baigti statyti du gynybiniai
molai. Šiandien uoste teikiamos visos pagrindinės paslaugos,
yra kavinė ir turizmo informacijos centras.
Baterija pradėta statyti 1940 m. birželio mėn., tačiau ji niekada
nebuvo baigta. Buvo sumontuoti tik du ginklai, o jų gynybiniai
statiniai taip ir nebuvo baigti statyti. Baterija buvo naudojama
nuo Antrojo pasaulinio karo iki 1955 metų.

Hindu küla,
Hiiumaa vald, Hiiu
maakond, Estija
Plat.: 58.70264
Ilg.: 22.49437

34-oji Petro Didžiojo karinio jūrų laivyno tvirtovės baterija
turėjo keturis 120 mm ilgio pabūklus. Iš visų Hyjumos baterijų ji vienintelė dalyvavo mūšiuose per 1917 m. spalio 12 d.
išsilaipinimą Tagalahe. Šiandien eksponuojamos 1-oji ir 2-oji
ginklų bazės.

Hullo küla, Vormsi
saar, Lääne
maakond, Estija
Plat.: 58.9998
Ilg.: 23.2305

Paminklas Nepriklausomybės karui prie Vormsio Šv. Olavo
bažnyčios buvo atidengtas 1929 m. ir yra vienas iš nedaugelio
paminklų Nepriklausomybės karui, išlikusių per visą sovietų
okupaciją.

Jaama 16, Risti
alevik, LääneNigula vald, Lääne
maakond, Estija
Plat.: 58.99757
Ilg.: 24.04937

1999 m. rugpjūčio 23 d. Ristyje buvo atidengtas paminklas
tremtiniams. Ilga kelionė į Sibirą prasidėjo Risčio traukinių
stotyje beveik 3000 žmonių, ištremtų iš Vakarų Estijos.

50 Estijos na-

Puise küla,
Haapsalu, Lääne
maakond, Estija
Plat.: 58.77168
Ilg.: 23.45769

1944 m. beveik 80 000 žmonių pabėgo į Vakarus nuo besiveržiančios sovietų armijos, daugelis iš jų – per Baltijos jūrą.
Ant Piusos kranto pastatytas paminklas šiam didžiajam pabėgimui atminti.

Tiduvere küla,
Märjamaa vald,
Rapla maakond,
Estija
Plat.: 58.78605
Ilg.: 24.33982

Porgupohjos bunkeris buvo Estijos miško brolių Ginkluoto pasipriešinimo lygos būstinė. Šalia originalaus bunkerio griuvėsių
dabar įrengtas maketas, kuriame galima susipažinti su miško
brolių kasdienybe. Be to, bunkeryje galima pernakvoti.

Avinurme kalmistu,
Avinurme, Mustvee
vald, Jõgeva
maakond, Estija
Plat.: 58.97934
Ilg.: 26.86293

2009 m. Avinurmės kapinėse pastatytas paminklas, primenantis netoliese vykusį 1944 m. mūšį, kuriame estai kovėsi
tiek sovietų, tiek vokiečių pusėse.

Linnuse küla,
Muhu saar, Saare
maakond, Estija
Plat.: 58.58151
Ilg.: 23.16504

43 Estijos Respub-

D5

likos nepriklausomybės
paskelbimo
paminklas

44 Nepriklausomybės karo
paminklas
Pernu

Pangos karinis takas, jungiantis įvairias Antrojo pasaulinio
karo laikų vietas, įrengtas ant aukščiausios Saremos uolos –
Pangos – Kiudemos gamtos rezervate. Informaciniai stendai
padeda aiškinti maršrutą.
Saremos karinės technikos muziejuje renkamas, tyrinėjamas,
saugomas ir eksponuojamas karinis paveldas. Jo kolekcijas
sudaro daugiau kaip 12 000 eksponatų, daugiausia dėmesio
skiriama XX a. karo istorijai, apimančiai įvykius Saremoje ir
likusioje Estijos dalyje.

Undva küla,
Saaremaa vald,
Saare maakond,
Estija
Plat.: 58.51516
Ilg.: 21.92176

Pirmojo pasaulinio karo metais Undvoje buvo įrengta 6 colių
pakrantės baterija. 1941 m. buvo įrengta 130 mm pakrantės
baterija, kuri buvo naudojama iki 1950 m. Pašalinus bateriją,
čia buvo dislokuota radijo ryšio centras, radijo vietos nustatymo
įrenginys ir karinis miestelis.

Lossihoovi 1,
Kuressaare,
Saaremaa vald,
Saare maakond,
Estija
Tel. +372 455 4463
Plat.: 58.24713
Ilg.: 22.47941

XIV–XV a. vyskupo pilyje įsikūręs Saremos muziejus yra vienas
iš seniausių (įkurtas 1865 m.) ir didžiausių muziejų Estijoje.
Pilies komplekso pietiniame bastione esančiame šaunamųjų
ginklų rūsyje įrengta nuolatinė ekspozicija apie 1941 m. komunistinį terorą, veikianti vasaros mėnesiais.

Lõu küla,
Saaremaa vald,
Saare maakond,
Estija
Plat.: 58.07007
Ilg.: 22.17366

Šis paminklas skirtas Tehumardi naktiniam mūšiui, kuriame
1944 m. spalio 8 d. vėlai vakare įvyko vienas iš kruviniausių
mūšių tarp sovietų ir vokiečių karių Saremoje.

1941 m. buvo pradėta statyti pagrindinė gynybinė linija LopeKaimri išilgai Servės pusiasalio. Linija buvo sujungta betoninių prieštankinių kliūčių, bunkerių, apkasų, minų ir vielų sistema. Šiandien abiejose Sare-Kaugatoma kelio pusėse matyti
beveik 900 m ilgio betoninių prieštankinių kliūčių eilė.

Sääre küla, Saaremaa vald, Saare
maakond, Estija
Plat.: 57.91837
Ilg.: 22.05674
Sääre küla, Saaremaa vald, Saare
maakond, Estija
Plat.: 57.91762
Ilg.: 22.05807

1939–1940 m. pastatyta 315-oji Stebelio pakrantės baterija
su keturiomis 180 mm kalibro patrankomis, sumontuotomis
dviejuose šarvuotuose bokštuose. Jos ugnies kontrolės bokštas
buvo 8 metrų aukščio ir užmaskuotas kaip vėjo malūnas.
12 colių Sarės pakrantės baterija buvo galingiausia iš visų
Pirmojo pasaulinio karo baterijų Saremos saloje. 4 patrankų
baterija buvo pastatyta 1916–1917 m. pietiniame pusiasalio
gale, netoli Sarės švyturio, siekiant apginti Irbės sąsiaurį.

Buvusios Lavassaare durpių gavybos ir perdirbimo gamyklos
patalpose dabar pasakojama Estijos siaurojo geležinkelio
istorija. Lauke galima pamatyti daugiau kaip 80 eksponatų,
įskaitant 5 garo mašinas, o vidaus ekspozicijoje – daugiau kaip
700 nuotraukų, daiktų ir dokumentų. Taip pat galima įsigyti
istorinių nuotraukų geležinkelio tema.

Aia 2, Pärnu, Pärnu
maakond, Estija
Plat.: 58.38511
Ilg.: 24.50529

Estijos Respublika buvo paskelbta 1918 m. vasario 24 d. prie
„Endla“ teatro Pernu mieste. Per Antrąjį pasaulinį karą teatras
buvo sugriautas, jį primena nedidelis maketas šalia Pernu
viešbučio ir paminklas, vaizduojantis teatro balkoną, kuriame
buvo paskelbtas Nepriklausomybės manifestas.

Alevi kalmistu,
Pärnu, Pärnu
maakond, Estija
Plat.: 58.37489
Ilg.: 24.54039

D5

1922 m. Pernu mieste esančiose Alevi kapinėse buvo atidengtas paminklas Nepriklausomybės karui, jį sukūrė skulptorius
Amandusas Adamsonas (Amandus Adamson), sukūręs daug
paminklų Nepriklausomybės karui Estijoje. Manoma, kad paminklo gale esanti skulptūrinė grupė yra sukurta pagal skulptoriaus žmonos ir vaikų atvaizdus. 1929 m. jis buvo palaidotas
šalia paminklo.

45 Generolo
Johano
Laidonero
(Johan Laidoner)
D6 gimimo vieta

Vardja küla, Viljandi
vald, Viljandi maakond, Estija
Plat.: 58.34579
Ilg.: 25.62618

Paminklas žymi sodybą, kurioje gimė Estijos karininkas ir
politikas Johanas Laidoneras. Generolas Laidoneras buvo talentingas karininkas, aktyvus ir plačių pažiūrų politikas, kurio
didžiausias nuopelnas – sėkmingas vadovavimas operacijoms
Nepriklausomybės kare.

46 Viljandžio
muziejus

Johan Laidoneri
plats 10, Viljandi,
Viljandi maakond,
Estija
Plat.: 58.36335
Ilg.: 25.59964

Muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje pristatoma Viljandžio
apskrities istorija iki XX a. vidurio, taip pat eksponuojamas
krašto karinis paveldas.

D6

47 Johano

Laidonero
paminklas

Viljandi lauluväljak,
Viljandi, Viljandi
maakond, Estija
Plat.: 58.36187
Ilg.: 25.59430

Vyriausiasis Estijos kariuomenės vadas Johanas Laidoneras
buvo žymus valstybės veikėjas ir pirmasis Viljandžio garbės
pilietis. Šis raitelio paminklas Estijoje yra unikalus.

D6

kamerų
muziejus

D7

52 Tartu

prieštankinė
linija – Jalakos
linija

53 Estijos

berniukų
muziejaus
kambarys
Ledynmečio
centre

Saadjärve 22, Äksi
alevik, Tartu vald,
Tartu maakond,
Estija
Plat.: 58.52573
Ilg.: 26.67629

Šiame muziejuje pasakojama apie estus, kurie Antrojo pasaulinio karo metais savanoriškai dalyvavo kovose už Suomiją – vadinamuosius Suomijos berniukus. Eksponuojamos jų
uniformos, įranga, asmeniniai daiktai, nuotraukos ir bunkerio
maketas.

Riia 12, Tartu, Tartu
maakond, Estija
Tel. +372 7176291
Plat.: 58.37363
Ilg.: 26.72200

Šiame muziejuje pristatoma Estijos gynybos pajėgų ir Estijos gynybos lygos istorija nepriklausomybės laikotarpiais.
Eksponuojami įvairūs ginklai, kariniai apdovanojimai, kariniai ženklai, ryšių technologijos ir daugybė kitų dalykų.

Riia 15b, Tartu,
Tartu maakond,
Estija
Tel. +372 7461717
Plat.: 58.37326
Ilg.: 26.71997

XX a. penktajame ir šeštajame dešimtmečiuose pastate buvo
įsikūrusi NKVD / KGB (slaptosios policijos) būstinė. Lankytojams atviros kai kurios rūsyje esančios kalėjimo kameros ir
užrakintos patalpos, atkurtos pagal to meto laikus. Parodoje
taip pat kalbama apie pasipriešinimo kovas po Antrojo pasaulinio karo ir komunistinio režimo nusikaltimus.

Räni alevik,
Kambja vald, Tartu
maakond, Estija
Plat.: 58.34583
Ilg.: 26.66296

Jalakos linija – tai 1941 m. vasarą iškasti prieštankiniai apkasai, skirti gintis nuo Rygos keliu besiartinančių vokiečių
kariuomenės dalinių netoli Rani kaimo, maždaug už 4 km
nuo Tartu. Čia taip pat stovi paminklas nacių teroro aukoms,
pastatytas sovietų okupacijos metu.

Lange küla,
Kastre vald, Tartu
maakond, Estija
Tel. +372 5026712
Plat.: 58.28886
Ilg.: 26.76456

Muziejaus kolekciją sudaro 33 lėktuvai ir 5 sraigtasparniai,
taip pat sovietmečiu Estijoje buvę priešlėktuviniai pabūklai ir
„žemė-oras“ raketos. Kolekcijoje taip pat yra daugiau nei 500
aukštos kokybės lėktuvų, sraigtasparnių ir raketų modelių.

Värska, Setomaa
vald, Võru
maakond, Estija
Plat.: 57.95731
Ilg.: 27.63259

Naujausias Estijos paminklas Nepriklausomybės karui, sukurtas pagal istorinius planus, buvo atidengtas Verskos mieste
2020 m. Iš pradžių jį ketinta pastatyti 1940 m. Pečioruose,
tačiau sovietų valdžia neleido to padaryti nei 1940 m., nei
1944 m.

55 Verskos
lankytojų
centras ir
Šiaurės karinio
mokymo
E8
stovykla

Pikk 29, Värska,
Setomaa vald, Võru
maakond, Estija
Tel. +372 58878676
Plat.: 57.94832
Ilg.: 27.64480

Lankytojų centras ant Orsavos ežero kranto įsikūręs vasarnamyje, kuris priklausė generolui Nikolajui Rekui (Nikolai
Reek) ir anksčiau buvo Estijos gynybos pajėgų Pečiorų šiaurinės stovyklos teritorijoje. Parodoje aprašoma Šiaurės stovyklos ir Verskos kaimo, kaip kurorto, istorija.

56 Saatse Seto

Samarina küla,
Setomaa vald, Võru
maakond, Estija
Tel. +372 53421428
Plat.: 57.88591
Ilg.: 27.80426

Muziejuje, įsikūrusiame netoli Rusijos ir Estijos sienos, pristatoma Estijos sienos istorija ir su ja susijęs vietinis Setomaa
paveldas.

Ikla küla,
Häädemeeste vald,
Pärnu maakond,
Estija Plat.:
57.87676
Ilg.: 24.38466

Šarvuoto traukinio maketas netoli Iklos sienos perėjimo punkto
pasakoja apie Nepriklausomybės karo metu vykusį išsilaipinimą, kuris dėl prastų oro sąlygų taip ir neįvyko. Tai būtų
buvęs pirmasis desantas, kuriame dalyvavo ne tik vyrai, bet ir
šarvuotas traukinys bei automobilis.

Ruhnu saar, Saare
maakond, Estija
Tel. +372 53322030
Plat.: 57.80137
Ilg.: 23.26007

1877 m. pastatytą Ruhnu švyturį tikriausiai suprojektavo Gustavas Eifelis (Gustave Eiffel) ir jis yra išskirtinio dizaino. Per
Pirmąjį pasaulinį karą jis buvo smarkiai apgadintas.

aviacijos
muziejus

54 NepriklauE8

somybės karo
paminklas
Petserimaa

muziejus

E8

57 Iklos šarvuoto

traukinio
modelis

E5

58 Ruhnu

švyturys

59 Pasivaikščiojimas Sangaste
metskond 81,
gynybos linija
E7

60 Paju mūšio
E7

Antrojo pasaulinio karo laikų vokiečių gynybinės linijos apkasai ir kulkosvaidžiai atkurti prie Vaike Emajogi upės, kur veikia
Valgos karo muziejus – teminis parkas. Muziejus atkūrė karo
laikų kraštovaizdį. Šiandien ten vyksta mūšiai su lazeriniais
ginklais ir kiti renginiai.

Valga vald, Valga
maakond, Estija
Plat.: 57.86300
Ilg.: 26.11636

lauko
paminklas

61 Valgos karo

muziejus –
teminis parkas

E7

62 Verumos
muziejus
E7

63 Paminklas

miško broliams
Vastselynoje

E8

64 Miško brolių

sodyba
Verumoje

E7

Paju küla, Valga
vald, Valga
maakond, Estija
Plat.: 57.82740
Ilg.: 26.11361

Tai paminklas vienam iš svarbiausių Nepriklausomybės karo
mūšių, vykusiam 1919 m. sausio 31 d. netoli Paju dvaro. Suomijos savanoriai iš Šiaurės sūnų pulko taip pat prisijungė prie
estų karių, kovojančių už Estijos nepriklausomybę.

Pikk 16a, Valga,
Valga maakond,
Estija
Tel. +372 7671127
Plat.: 57.78155
Ilg.: 26.05419

Muziejus-parkas apima Estijos karo istoriją, vidaus saugumą ir
karinę Valgos apskrities istoriją. Parodoje eksponuojami kariniai
automobiliai, įskaitant šarvuotus automobilius ir tanką, miško
brolių bunkeris ir daugybė kitų eksponatų.

Katariina allee
11, Võru, Võru
maakond, Estija
Tel. +372 7824479
Plat.: 57.84628
Ilg.: 26.99206

Parodose apžvelgiama, kaip buvo įkurta Estijos Respublika,
Nepriklausomybės karas ir svarbūs abiejų pasaulinių karų
įvykiai Veru apskrityje. Čia taip pat pateikiama miško brolių
Pietų Estijoje istorija.

Vastseliina kalmistu, Vastseliina, Võru
maakond, Estija
Plat.: 57.73496
Ilg.: 27.28314

Vastselynos kapinėse esantis paminklas skirtas miško broliams, žuvusiems mūšiuose Veru apskrityje, atminti.

65 Paminklas

„Talavos
trimitas“

E6

66 Bunkeris

Valkoje

E6

67 Paroda „Val-

ka – Latvijos
nepriklausomybės
lopšys“

68 Sedos miesto

paveldo
paroda

E6

E6

Vastse-Roosa küla,
Rõuge vald, Võru
maakond, Estija
Tel. +372 5230850
Plat.: 57.57011
Ilg.: 26.66083

Miško brolių sodyba yra maždaug už 1,5 km nuo Estijos ir
Latvijos sienos. Čia galite dalyvauti miško brolių ekskursijoje,
aplankyti bunkerį ir susipažinti su ginkluoto pasipriešinimo
laikotarpiu po Antrojo pasaulinio karo.

Raiņa un Brīvības
ielu krustojums,
Rūjiena, Latvija
Tel. +371 22002268
Plat.:57.89726
Ilg.: 25.32574

Paminklas, skirtas Rūjienos išlaisvinimui, pirmųjų Latvijos karių mobilizacijai ir žuvusiems Šiaurės Latvijos brigados „Talavos
trimitas“ kariams.

Tālavas iela 23,
Valka, Latvija
Tel.+371 26446602
Plat.: 57.77584
Ilg.: 26.01639

Sovietų kariuomenės strateginių raketų ryšių rezervo centras.
Matomas iš išorės.

Rīgas ielā 64,
Valka, Latvija
Tel. +371 64722198
Plat.: 57.76834
Ilg.: 26.00584

Valkos kraštotyros muziejaus parodoje pristatomi 1914–1920
m., kai Latvija tapo nepriklausoma valstybe, socialiniai ir politiniai įvykiai Valkoje.

F6
F6
F6

F6

A: Vienības laukums, Cēsis, Latvija
Tel. +371 28318318 Plat.: 57.31317 Ilg.: 25.27485
B: Palasta un Bērzaines ielu krustojums,
Cēsis, Latvija, Plat.: 57.31181 Ilg.: 25.26605
C: „Amatas“, Drabešu pag., Cēsu nov., Latvija,
Plat.: 57.21184 Ilg.: 25.25228
D: Rūpniecības iela, Liepa, Priekuļu pag.,
Cēsu nov., Latvija, Plat.: 57.38417 Ilg.: 25.42665
E: „Skangaļu muiža“, Liepas pag., Cēsu nov.,
Latvija, Plat.: 57.39941 Ilg.: 25.49496
F: Priekuļu pag., Cēsu nov., Latvija,
Plat.: 57.36308 Ilg.: 25.37394

F5

G: Plācis, Straupes pag., Cēsu nov., Latvija,
Plat.: 57.36355 Ilg.: 24.98075

E5

H: Lībiešu iela 2, Limbaži, Latvija
Tel. +371 64070608, +371 28359057
Plat.:57.51535 Ilg.: 24.71508

74 Alūksnės muziejus (A, B)

F8

A: Pils iela 74, Alūksne, Latvija
Tel. +371 25665538
Plat.: 57.42289 Ilg.: 27.05452
B: Pleskavas iela 2, Alūksne, Latvija
Plat.: 57.42409 Ilg.: 27.07647

75 Ventspilio

46-osios pakrančių apsaugos baterijos
ugnies valdymo
F2 bokštas

76 Sovietų

kariuomenės
raketų bazė
Zeltiniuose

F7

77 Istorinė paro-

da „Deganti
sąžinė“

F6

78 Cėsių istorijos
ir meno muziejaus parodos
Naujojoje pilyje
F6

Parka iela 21,
Seda, Latvija
Tel. +371 29436275
Plat.: 57.65046
Ilg.: 25.75474

Sedos miestas yra stalinistinės architektūros pavyzdys su
centrine aikšte ir radialiai išdėstytomis gatvėmis. Kultūros
namuose veikia kultūros ir istorinio paveldo (1953–1990 m.)
paroda.

Strenči,
Latvija
Tel. +371 64715667
Plat.: 57.618653
Ilg.: 25.701330

Gaujos pažintinis takas palei 1919 m. Nepriklausomybės karo
apkasus ir tiltas per Gaujos upę buvo apgadinti mūšių metu.
Šiuose mūšiuose Estijos kariai padėjo išlaisvinti Strenčių
miestą iš Raudonosios armijos.

astronomijos
centras

71 Antrojo pasaulinio karo
paminklas
72 Sovietinių ka-

rinių transporto priemonių
kolekcija

Buvusi slapta sovietų karinės žvalgybos stotis dabar naudojama kosminių signalų tyrimams. Ekskursijos su gidu apima
Latvija
ekskursiją į radijo teleskopo bokštą ir parodą apie veiklą
Tel. +371 29230818
sovietmečiu.
Plat.: 57.55982
Ilg.: 21.86136

Lucas iela 2A,
Valmiera, Latvija
Tel. +371 26332213
Plat.: 57.53997
Ilg.: 25.43300

Brolių kapinės, kuriose palaidoti Antrojo pasaulinio karo metais Valmieros apylinkėse žuvę sovietų kariai ir nacių teroro
aukos. Per ekskursiją po miestą apie memorialą pasakojama
audiogido istorijoje.

„Pūpoli“, Dundagas
pag., Talsu nov.,
Latvija
Tel. +371 29286989,
+371 26554001
Plat.: 57.51677
Ilg.: 22.35867

Eksponuojami sunkvežimiai GAZ-66, ZIL-157 ir UAZ-3151.
Ekskursijų metu kariuomenės automobiliu galima nuvykti į
karinius objektus ir pasivažinėti tankų keliais.

Saulrieta iela,
Ventspils, Latvija
Tel. +371 63624467
Plat.: 57.37789
Ilg.: 21.52664

F6

sovietinis
bunkeris
Lygatnėje

81 Dviračių

muziejus
Saulkrastuose

F5

82 „Miško

Antrojo pasaulinio karo metais iš bokšto buvo šaudoma iš
patrankų į puolančius vokiečių torpedinius laivus. Bokštas
yra prieinamas lankytojams, čia įrengta lauko platforma su
vaizdu į jūrą.

1961–1989 m. tai buvo ypač slaptas karinis objektas. Ekskursijos maršrute yra angarų, raketų paleidimo aikštelių ir
bombų slėptuvių. Zeltinių muziejaus patalpose veikia raketų
bazės istoriją pristatanti paroda.

Pils iela 12, Cēsis,
Latvija
Tel. +371 25445433
Plat.: 57.31346
Ilg.: 25.27255

Sovietmečiu laikinojo sulaikymo centre įrengtoje parodoje
pasakojama apie Latvijos okupaciją, joje eksponuojamas autentiškas kalėjimo kameros dizainas.

Pils laukums 9,
Cēsis, Latvija
Tel. +371 26576111
Plat.: 57.31328
Ilg.: 25.26918

Ekspozicijos skirtos Latvijos vėliavai, Cėsių pulkui ir Cėsių
mūšiams, taip pat yra pabėgimo kambarys „Cėsių mūšio
legendos“.

Muziejus: „Silmači“, Ugāle, Ugāles pag.,
Ventspils nov., Latvija
Plat.: 57.26365 Ilg.: 22.047777
Bunkeris: Pie bij. Ilziķu mājām, Usmas pag.,
Ventspils nov., Latvija, Tel. +371 29176717
Plat.: 57.26180 Ilg.: 22.18392

80 Slaptas

A: paroda „7-ojo Siguldos pėstininkų pulko pėdomis“ veikia
Alūksnės Naujojoje pilyje.
B: ant Alūksnės ežero kranto stovi 8 m aukščio granitinis obeliskas – paminklas žuvusiems pulko kariams.

„Medņukalni“,
Zeltiņu pag.,
Alūksnes nov.,
Latvija
Tel. +371 29492284
Plat.: 57.34755
Ilg.: 26.74911

bunkeris ir mūšio laukai A, B

F3

Cėsių mūšiai vyko 1919 m. birželį didžiulėje Vidžemės teritorijoje, kai jungtinės Estijos ir Latvijos ginkluotosios pajėgos
nugalėjo Landesverą ir vokiečių Geležinę diviziją. Cėsių mūšių
atminimo vietos
A: Cėsiuose – Pergalės paminklas latviams ir estams, kritusiems Cėsių mūšiuose;
B: paminklas Studentų kuopos kariams, kritusiems Cėsių
mūšiuose;
C: poilsio vieta „Meža kaujas“ Cėsių apylinkėse – pagrindinės
Cėsių mūšių vietos netoli Amatos tilto;
D: Liepa – paminklas kariams, kritusiems Cėsių mūšiuose;
E: Skangali – paminklinis akmuo Cėsių mūšių dalyviams ir
Kalevlaste Malev (estų) bataliono kovotojams;
F: Priekulės seniūnijoje – paminklinis akmuo Cėsių mūšiuose
žuvusiems kariams prie geležinkelio tilto per Raunos upę;
G: Placis – paminklas Šiaurės Latvijos išvaduotojams ir žuvusiems Cėsių mūšiuose;
H: Limbažiuose – memorialinė vieta žuvusiems kariams ir
pirmajam leitenantui Viliui Gelbei (Vilis Gelbe).

1944 m. pabaigoje čia vyko mūšiai tarp vokiečių kariuomenės
dalinių ir leitenanto Roberto Rubenio (Roberts Rubenis) bataliono – nacionalinio ginkluoto junginio, siekusio išvaduoti
Latviją iš vokiečių ir sovietų okupacijų. Ekskursijų su gidu
programa apima bataliono muziejų, rekonstruotą bunkerį ir
mūšio laukus.

„Skaļupes“,
Līgatnes pag., Cēsu
nov., Latvija
Tel. +371 26467747
Plat.: 57.25561
Ilg.: 25.06908

Skirta ilgalaikiam Sovietų Latvijos vyriausybės personalo darbui branduolinio karo atveju. Bunkeryje yra 9 m gylio požeminė
(2000 m2) erdvė, visiškai autonominė infrastruktūra, išsaugota
visa autentiška įranga.

Rīgas iela 44a,
Saulkrasti, Latvija
Tel. +371 28883160
Plat.: 57.24192
Ilg.: 24.40110

Kolekciją sudaro techniškai ir istoriškai įdomiausi Latvijoje
rasti dviračių kūrimo pavyzdžiai. Parodoje taip pat eksponuojami kariškių naudoti dviračiai.

1919 m. per Nepriklausomybės karą 1-asis (4-asis) Valmieros
pėstininkų pulkas išvadavo Gulbenę nuo bolševikų. 1941 m.
Latvijos kariuomenės vasaros stovykloje Litenėje suimti civiliai
ir karininkai buvo ištremti iš Gulbenės geležinkelio stoties. Čia
veikia interaktyvus centras „Geležinkelis ir garas“.

84 Latvijos
kariuomenės
vasaros
stovykla
F8 Litenėje

Litenes pag.,
Gulbenes nov.,
Latvija
Tel. +371 25448661
Plat.: 57.16324
Ilg.: 27.02210

1941 m. Raudonosios armijos ir NKVD daliniai čia suėmė ir
nužudė Latvijos ginkluotųjų pajėgų karininkus ir karius. Eksponatai: apžvalgos aikštelė, deaktyvuota patranka ir netoliese
esančių Litenės kapinių memorialas „Skausmo siena“.

85 Stompakų
pelkės nacionaliniams partizanams skirta
memorialinė
vieta, pėsčiųjų
F8 takas

Stompaku purvs,
Stompaku, Susāju
pag., Balvu nov.,
Latvija
Plat.: 57.14338
Ilg.: 27.52029

Partizanų gyvenvietėje buvo 24 požeminiai bunkeriai, bažnyčia
ir keli pastatai, kuriuose gyveno apie 400 žmonių. 1945 m. kovo
2 d. įvyko Stompakų mūšis, kai gyvenvietę užpuolė KGB kariai.

86 Nacionalinių
partizanų bunkeris ir paminklas
Šermukšniuose

Sērmūkši, Skujenes
pag., Cēsu nov.,
Latvija
Tel. +371 25669935
Plat.: 57.12110
Ilg.: 25.50924

Latvijos nacionalinių partizanų paminklas ir bunkeris Bunkeris
buvo rekonstruotas remiantis istoriniais duomenimis, jame galima nakvoti panašiomis į autentiškas sąlygomis, pavyzdžiui,
ant medinių suolų, šviečiant žibalinėms lempoms.

Mežgarciems,
Carnikavas pag.,
Ādažu nov., Latvija
Tel. +371 26980327
Plat.: 57.10318
Ilg.: 24.23512

Buvusi gyvenvietė ir sovietų oro gynybos pajėgų bazė. Ekskursijos su gidu pristato buvusius sovietų armijos raketų angarus
ir bunkerius.

„Kalna Kaņēni“, Mores pag., Siguldas
nov., Latvija
Tel. +371 29446115
Plat.: 57.07961
Ilg.: 25.06155

Parodoje pristatomi 1944 m. rudenį vykusių mūšių tarp sovietų
karių ir vokiečių kariuomenės latvių legiono Muorės valsčiuje
vaizdai, mūšio lauko planas, ginklai, apdovanojimai, karių
uniformos ir karinė technika.

F6

87 Mežgarciems

F5

– sovietinis
karinis miestelis

88 Mūšių

F6

89 Mangalsalos

įtvirtinimai

F3

pasipriešinimo
muziejus
Rendoje

92 Piebalgos

F6

kraštotyros
paroda
Inešiuose

stebėjimo
bokštas

G5

96 Sidabrinė

kalva

G5

97 KGB pastatas
G5

– Kornerio
namai

98 Žanio Lipkės

(Žanis Lipke)
paminklas

G5

99 Latvijos
G5

G5

okupacijos
muziejus

Mangaļsalas iela 5,
Rīga, Latvija
Plat.: 57.06682
Ilg.: 24.06284

G5

102 1991 m.

barikadų
muziejus

103 Aviacijos

muziejus
SKY ZOO

104 Rygos geto
G5

ir Latvijos
Holokausto
muziejus

105 Rygos

Didelė sostinės Rygos gynybai skirtų įtvirtinimų sistema, kurią
sudaro Rusijos imperijos, nepriklausomos Latvijos Respublikos
ir Latvijos sovietmečio statiniai.

1945 m. šioje vietovėje vyko vienas iš didžiausių partizanų
mūšių. Čia veikia pasipriešinimo okupacinei valdžiai paroda,
rekonstruotas partizanų bunkeris ir apkasai, vedamos ekskursijos.

Ineši, Inešu pag.,
Cēsu nov., Latvija
Tel. +371 22407218
Plat.: 57.01970
Ilg.: 25.83020

Parodoje eksponuojama Antrojo pasaulinio karo amunicija,
ginklai, karių namų apyvokos daiktai, lėktuvų dalys, apdovanojimai, kariniai žemėlapiai. Ypač įdomios istorinės nuorodos
į Voldemarą Ozolą (Voldemārs Ozols, 1884–1949), karininką,
tarnavusį šešiose skirtingose kariuomenėse.
Paminklas, skirtas 1919 m. mūšiams su Bermondto kariuomene. Valstybinės miškų tarnybos miško gaisrų stebėjimo bokštas
gali būti naudojamas kaip apžvalgos bokštas.

Aizsaules iela 1B,
Rīga, Latvija
Tel. +371 67181692
Plat.: 56.98542
Ilg.: 24.14738

Įspūdingiausias Latvijos memorialas – vaizdingas architektūrinis ir skulptūrinis ansamblis. Čia nuo 1915 iki 1944 metų
palaidota daugiau nei 2000 karių.

Lidosta Spilve,
Daugavgrīvas iela
140, Rīga, Latvija
Plat.: 56.97595
Ilg.: 24.07255

Iki 1975 m. buvo pagrindinis Rygos oro uostas. Šiuo metu
jame vykdomi privatūs skrydžiai ir rengiami pilotų mokyklos
mokymai.

Slokas iela 161,
Rīga, Latvija
Plat.: 56.96088
Ilg.: 24.03242

Šioje vietovėje Bermondto kariuomenė pralaimėjo lemiamą
mūšį dėl Pardaugavos. Žuvusiems 6-ojo Rygos pėstininkų
pulko kariams atminti skirtas granito paminklas.

Brīvības iela 61,
Rīga, Latvija
Tel. +371 66154276
Plat.: 56.95815
Ilg.: 24.12440

Rygoje įsikūrusi buvusi sovietų KGB būstinė yra atvira lankytojams. Čia jie įkalino, tardė ir žudė Latvijos piliečius, kurie buvo
laikomi okupacinio režimo priešininkais.

Mazais Balasta
dambis 9, Rīga,
Latvija
Tel. +371 67202539
Plat.: 56.95401
Ilg.: 24.08449

Antrojo pasaulinio karo metais Žanis Lipkė (Žanis Lipke) įrengė
požeminę slėptuvę žmonėms, išgelbėtiems iš žydų geto. Paminklą suprojektavo architektė Zaiga Gailė (Zaiga Gaile), atminimo parodoje eksponuojama daiktų ir dokumentų kolekcija.

Raiņa bulvāris 7,
Rīga, Latvija
Tel. +371 67212715
Plat.: 56.95308
Ilg.: 24.11164

Latvijos istorija nuo 1940 m. iki 1991 m. per nacių ir sovietų
okupacijas.

Brīvības
piemineklis, Rīga,
Latvija
Plat.: 56.95143
Ilg.: 24.11338

Paminklas pastatytas žuvusiems už Latvijos laisvę atminti. Jį
sudaro trylika skulptūrinių grupių ir bareljefo frizų, vaizduojančių Latvijos istoriją ir kultūrą.

Smilšu iela 20,
Rīga, Latvija
Tel. +371 67228147
Plat.: 56.95129
Ilg.: 24.10857

Išsami paroda apie Latvijos karinę ir politinę istoriją, ypatingą
dėmesį skiriant XX amžiui.

Krāmu iela 3, Rīga,
Latvija
Tel. +371 67213525
Plat.: 56.948568
Ilg.: 24.105961

Po sovietų OMON atakų prieš Rygą 1991 m. sausio pradžioje
žmonės iš visos šalies atvyko į Rygą ir pastatė barikadas
aplink strategines vietas, kad apgintų jas nuo sovietų pajėgų.

„Jūrmala Airport“,
Smārdes pag.,
Tukuma nov., Latvija
Tel. +371 20202165
Plat.: 56.94275
Ilg.: 23.21975

Orlaivių parodoje eksponuojami lėktuvai YAK-40, AN-2,
SU22M4, „PZL TS-11 Iskra“ ir sraigtasparnis MI-24. Per muziejaus rengiamas ekskursijas oro uoste lankomasi angaruose,
kaponieriuose ir techninės priežiūros patalpose.

Maskavas iela 14A,
Rīga, Latvija
Tel. +371 67791784
Plat.: 56.94140
Ilg.: 24.11725

1941 m. rudenį šioje teritorijoje buvo įkurtas Rygos getas.
Paroda skirta žydų švietimui Latvijoje 1918–1940 m., žydų
vaidmeniui plėtojant Latvijos kultūrą, sportą ir meną, taip pat
Holokausto atminimui.

sraigtasparnius Mi-6, Mi-24A.

lėktuvas IL 28
Skultėje

G4
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muziejus
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112 Kuršo kišenės

muziejus
Zantėje
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113 Mirties sala

114 Kalėdų mūšių
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IL-28 buvo pokario laikų sovietinis taktinis bombonešis, turėjęs
keturias 23 mm patrankas ir gabenęs iki 3000 kg bombų. Šiuo
lėktuvo modeliu Skultės kaime buvo rengiami geriausi pilotai.

„Dārziņi 1“, Indrānu
pag., Madonas nov.,
Latvija
Tel. +371 29337282
Plat.: 56.91805
Ilg.: 26.72854

Memorialas ir muziejus – ekspozicija, garso ir vaizdo įrašai
apie nacionalinio pasipriešinimo judėjimą ir poetės veiklą,
pogrindžio žurnalo leidybą, poezijos ir dainų kūrimą nacionaliniams partizanams.

Ostmalas iela 2,
Pāvilosta, Latvija
Tel. +371 63498229,
+371 29121894
Plat.: 56.88975
Ilg.: 21.16818

Apžvalgos platformoje įrengtas 360 laipsnių kampu besisukantis sausumos teleskopas ir 3 stebėjimo kameros. Žiemą
neveikia.

Trenči, Tīreļi 1,
Babītes pag.,
Mārpues nov.,
Latvija
Plat.: 56.88054
Ilg.: 23.74459

Trys autentiškai atkurtos latvių šaulių pozicijos ir 100 m ilgio
apkasai vaizduoja dalį Pirmojo pasaulinio karo Rusijos imperatoriškosios kariuomenės gynybos sistemos.

Salaspils memoriāls, Salaspils nov.,
Latvija
Tel. +371 67216367
Plat.: 56.87292
Ilg.: 24.30264

Memorialas ir istorinė ekspozicija nacių policijos kalėjimo ir
darbo stovyklos, veikusios 1941–1944 m., vietoje.

„Kraujas“, Tīnūži,
Tīnūžu pag.,
Ogres nov., Latvija
Tel. +371 26669452
Plat.: 56.86830
Ilg.: 24.570015

Ikškilės krašto kultūros paveldo centro paroda, skirta 1917
m. vykusiems Latvijos šaulių mūšiams prie Mažosios Juglos
upės.

Skolas iela 8a,
Zante, Zantes pag.,
Tukuma nov., Latvija
Tel. +371 29442311
Plat.: 56.835923 Ilg.:
22.735495

Kuršo kišenė – Vokietijos kariuomenės apsiaustis Kuršo pusiasalyje Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kurią vykdė Raudonoji
armija. Muziejuje veikia įspūdinga karo istorijos ekspozicija,
kurioje eksponuojami artefaktai, karinė įranga, rekonstruoti
apkasai ir bunkeriai.

Nāves sala,
Daugmales pag.,
Ķekavas nov., Latvija
Tel. +371 20279011
Plat.: 56.83462
Ilg.: 24.44210

Pirmojo pasaulinio karo metais čia vyko ilgi mūšiai tarp latvių
šaulių ir vokiečių kariuomenės. Saloje, į kurią galima nuplaukti
valtimi, yra mūšio apkasų pavyzdžių ir paminklas žuvusiems
šauliams.

muziejus ir
memorialinis
parkas

„Mangaļi“, Valgundes pag., Jelgavas
nov., Latvija
Tel. +371 28349259
Plat.: 56.83000
Ilg.: 23.70187

1916 m. Kalėdų mūšio tarp Rusijos ir Vokietijos karių laukas.
Memorialiniame parke yra autentiška bunkerio ir pirmosios
vokiečių gynybos linijos dalies rekonstrukcija, muziejus, paminklas latvių šauliams Ložmetėjkalnyje, apžvalgos bokštas,
pažymėtas maršrutas ir ekskursijos su gidu.

115 „Liepsalas“ muziejus ir

Visagalo kapinės A, B

G7

A: „Liepsalas“, Ošupes pag., Madonas
nov., Latvija, tel. +371 26400999
Plat.: 56.78771 Ilg.: 26.62358
B: Visagals, Indrānu pag., Madonas nov.,
Latvija, tel. +371 26374962
Plat.: 56.80425 Ilg.: 26.56909

116 Olainės isto-

rijos ir meno
muziejus

G4

Jelgavas iela 9-37,
Olaine, Olaines nov.,
Latvija
Tel. +371 22057669
Plat.: 56.79039
Ilg.: 23.93678

iela 1, Cie117 Karinio pavel- Priežu
mupe, Ogresgala
do paroda ir

kavinė „Dakota“

G5

118 Broliškos

kapinės
Lestenėje
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Kalna iela 20,
Aizkraukle,
Aizkraukles nov.,
Latvija
Tel.+371 65123351
Plat.: 56.61499
Ilg.: 25.22474

Ši ekspozicija, skirta XX a. šeštojo-aštuntojo dešimtmečių kultūriniam ir istoriniam paveldui, yra didžiausia Baltijos šalyse
– trijų aukštų, 1060 m² ploto.

122 Vokiečių

Tērpji, Novadnieku
pag., Saldus nov.,
Latvija
Tel. +371 29225786
Plat.: 56.61268
Ilg.: 22.45950

Čia buvo perlaidota daugiau nei 27 000 vokiečių karių. Nuo
gegužės iki spalio mėn. galima aplankyti parodą apie Kuršo
mūšius. Savaitgaliais galima pasinaudoti gido paslaugomis.

Tautas iela 2,
Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ludzas
nov., Latvija
Tel. +371 22009819
Plat.: 56.59363
Ilg.: 27.99014

Istoriniai karo laikų ir namų apyvokos daiktai, gauti iš vietos
bendruomenės.

Karosta, Liepāja,
Latvija
Tel. +371 26369470
Plat.: 56.59117
Ilg.: 21.01481

Fortai yra unikalios Liepojos gynybinių įtvirtinimų sistemos,
juosiančios visą miestą perimetru, dalis. Galimos ekskursijos
su gidu.

karių kapinės
Salduse

G3

123 Lydumniekų

karo muziejus

124 Karostos

šiauriniai fortai

125 Nacionalinių

partizanų
bunkeris Ylėje

G3

126 Fortas

Dalis Liepojos karinio jūrų laivyno tvirtovės, kurioje vyko kovos už nepriklausomą Latviją, ginant Liepoją nuo Bermondto
kariuomenės. Galimos ekskursijos su gidu.

pag.,
127 Sovietų karinių Zvārdes
Saldus nov., Latvija

Sovietų kariuomenė 24 400 ha plotą naudojo kaip karinės aviacijos poligoną. Apžvalginis maršrutas apima buvusią sovietų
bazę, apžvalgos bokštą „Karininkų piliakalnis“, subombarduotų bažnyčių griuvėsius ir kapines.

G2

G3

oro pajėgų taikinių poligonas
Zvardėje

128 Karostos
G2

šiaurinė
prieplauka

129 Šv. Nikolajaus

stačiatikių
jūrų katedra
Karostoje

130 Vandens

bokštas
Karostoje

pag., Ogres nov.,
Latvija
Tel. +371 25985923
Plat.: 56.781711
Ilg.: 24,649494
Lestenes brāļu kapi,
Lestene, Lestenes
pag., Tukuma nov.,
Latvija
Plat.: 56.77271
Ilg.: 23.13763
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Karostoje
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134 Paroda Liepo-
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metais“

„Muitinė“
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Ilgiausia prieplauka Latvijoje (1800 m), pastatyta XIX a. pabaigoje kaip Liepojos karinio jūrų laivyno tvirtovės ir karinio
uosto dalis.

Studentu rotas iela
7, Karosta, Liepāja,
Latvija
Tel. +371 63457634
Plat.: 56.55297
Ilg.: 21.01241

1901 m. Rusijos caras Nikolajus II su šeima dalyvavo katedros
pašventinimo ceremonijoje. Po Antrojo pasaulinio karo čia
įsikūrė sovietų armijos sporto salė, jūreivių ir kareivių klubas.
Šiandien čia vėl stačiatikių bažnyčia.

Ģenerāļa Baloža
iela 29, Karosta,
Liepāja, Latvija
Tel. +371 26369470
Plat.: 56.55283
Ilg.: 21.02394

Pastatytas XX a. pradžioje vandeniui tiekti į Liepojos karinio
jūrų laivyno tvirtovę.

Invalīdu iela 4,
Karosta, Liepāja,
Latvija
Tel. +371 26369470
Plat.: 56.54652
Ilg.: 21.02133

Vienintelis Europoje turistams atviras karinis kalėjimas, kuriame rengiamos ekskursijos su gidu, realybės žaidimas „Už
grotų“, nakvynė kalėjimo kameroje, Karostos lankytojų centras,
sovietmečio bufetas ir suvenyrų parduotuvė.

Karosta, Liepāja,
Latvija
Tel. +371 26369470
Plat.: 56.54595
Ilg.: 21.00475

Karosta yra didžiausia istorinė karinė teritorija Baltijos šalyse,
užimanti beveik trečdalį Liepojos teritorijos. Įtvirtinimų sistema
ir kariuomenei skirti pastatai buvo pastatyti Rusijos imperijos
laikotarpiu XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, vėliau jais naudojosi ir Latvijos kariuomenė bei sovietų armija. Lankytinos
vietos: šiauriniai fortai ir šiaurinis molas, Redanas, Oskaro
Kalpakso tiltas, Karostos kalėjimas, Karostos Šv. Nikolajaus
stačiatikių jūrų katedra, pakrantės gynybos artilerijos ugnies
valdymo bokštai. Ekskursijos su gidu.

Jātnieku iela 25,
Karosta, Liepāja,
Latvija
Tel. +371 26369470
Plat.: 56.54521
Ilg.: 21.00459

Oskaro Kalpakso tiltas – vienas iš seniausių metalinių tiltų
Latvijoje, pastatytas 1906 m. per Karostos kanalą, yra dvigubas pakeliamasis tiltas, leidžiantis praplaukti laivams.

K. Ukstiņa iela 7/9,
Liepāja, Latvija
Tel. +371 63420274
Plat.: 56.502500
Ilg.: 21.010737

Paroda įrengta buvusio Latvijos liaudies fronto Liepojos
skyriaus patalpose. Ekskursijos su gidu ir garso gidu.

Plat.: 56.402689
Ilg.: 22.369470

Nīcas Buvęs sovietų pasienio kontrolės postas ir bokštas. Informa136 Sovietų pasie- Jūrmalciems,
Liepājas nov., cija apie buvusią pasienio zoną pateikiama informaciniame
nio kontrolės pag.,
Latvija
stende.
postas mieste Plat.: 56.30114

Jūrmalciems
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karo muziejus
Agluonoje
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technikos
muziejus
Šventės dvare
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139 Daugpilio

tvirtovė

Parodoje eksponuojami XX a. pabaigos orlaiviai, kariniai artefaktai, ginklai ir kiti susiję daiktai.

Karosta, Liepāja,
Latvija
Tel. +371 26369470
Plat.: 56.55747
Ilg.: 20.99951

Muitas
1945 m. gegužės 8 d. čia buvo pasirašytas Kuršo kišenėje
135 Ežerės kultūros „Ezeres
punkts“, Ezeres pag., apgultų vokiečių pajėgų kapituliacijos aktas. Parodoje eksir kraštotyros
Saldus nov., Latvija
medžiagos
Tel. +371 29475438, ponuojami daiktai nuo senosios Ežerės apylinkių istorijos iki
šių dienų.
+371 63842152
saugykla

H1

Pirmojo pasaulinio karo laikų rusų karių kautynių vietoje atkurta Rusijos kariuomenės gynybinė linija, lankytojams atverta
dalis šaudyklos ir Pirmojo pasaulinio karo istorinis pažintinis
maršrutas. Muziejuje taip pat yra ekspozicija apie sovietų okupacijos laikotarpį Olainėje.

Tel. +371 63807443
Plat.: 56.56437
Ilg.: 22.62548

G2

133 Oskaro

A: Kalpaksų (Kalpaks) šeimos atminimo vieta ir muziejus –
Nepriklausomybės karo istorija ir pirmieji 22 Latvijos laisvės
metai (1918–1940) garso ir vaizdo įrašuose.
B: Paminklas O. Kalpaksui (O. Kalpaks) stovi Visagalo kapinėse.

Īles nacionālo
1948 m. spalio mėn. partizanai Ylės miškuose įsirengė bunpartizānu bunkurs,
kerį, kuriame gyveno ir rengė išpuolius prieš sovietų režimą.
Zebrenes pag.,
Restauruotas bunkeris yra atviras lankytojams.
Dobeles nov., Latvija
Plat.: 56.57882
Ilg.: 22.92486
14.novembra
bulvāris 82/86,
Karosta, Liepāja,
Latvija
Tel. +371 26369470
Plat.: 56.57855
Ilg.: 21.04113

„Redan“
Karostoje

G2

107 Bronislavos

G2

Skultes iela 19,
Skulte, Mārupes
nov., Latvija
Plat.: 56.91997
Ilg.: 23.94749

1941 ir 1949 m. sovietai iš čia ištrėmė 2916 civilių gyventojų.
Parodoje eksponuojamos tremtinių nuotraukos, laiškai, atsiminimai ir kiti dokumentai.

121 Aizkrauklės
istorijos ir meno
muziejus, nuolat veikianti paroda „Sovietinis
G6 laikotarpis“

G2

www.airmuseum.lv Tai didžiausia Baltijos šalyse aviacijos eksponatų kolekcija,
Tel. +371 26862707 kurią sudaro 47 eksponatai, įskaitant lėktuvus MiG-21US ir

Stacijas iela 2,
Skrunda, Latvija
Tel. +371 26121374
Plat.: 56.68005
Ilg.: 22.01230

Zirņu pag., Paroda skirta pirmojo Latvijos nepriklausomo bataliono – pir120 Oskaro Kalpak- „Airītes“,
nov.,
mojo nepriklausomos Latvijos ginkluoto dalinio – vadui Oskarui
so (Oskars Kal- Saldus
Latvija
paks) memori- Tel. +371 22017465 Kalpaksui (Oskars Kalpaks). Lankytojai gali leistis į ekskursiją
su gidu ir klausytis garso formatu įrašytų prisiminimų latvių,
alinis muziejus Plat.: 56.67845
rusų ir anglų kalbomis.
G3 „Airītes“
Ilg.: 22.15532

G2
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119 Skrundos geležinkelio stotyje
trėmimams naudotas gyvulinis
G3 vagonas
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„Viesturi“, Rendas
pag., Kuldīgas nov.,
Latvija
Tel. +371 29176717
Plat.: 57.04961
Ilg.: 22.30051

Plat.: 57.00372
Ilg.: 24.02078

paminklas
Rygoje

101 Latvijos karo
muziejus
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iela,
93 Bumbu kalvos Apakšgrāvja
Rīga, Latvija
ugniagesių
F5

uostas

108 Sovietų sienos

XVII a. karinė tvirtovė, kurios plotas 20 ha, yra iš dalies išlikusi.
iela 2, Rīga,
90 Daugavgryvos Birzes
Pirmojo pasaulinio karo metais čia buvo dislokuotas pirmasis
Latvija
tvirtovė
Tel. +371 29546710 latvių kariuomenės dalinys – 1-asis Daugavgryvos latvių šauPlat.: 57.04363
lių batalionas (įkurtas 1915 m.). Vėliau šalia jos veikė sovietų
F5
Ilg.: 24.04223
armijos bazė.
91 Nacionalinio

95 Spilvės oro

aviacijos
muziejus

Dzelzceļa iela 8,
Gulbene, Latvija
Tel. +371 25448661
Plat.: 57.18277
Ilg.: 26.76641

geležinkelio
stotis

G5

G4

Nacionalinių partizanų ginklų ir buities daiktų paroda su gido
pasakojimu ir miško brolių interviu vaizdo įrašuose.

F6

Rygoje

G5

„Amadas“, Drabešu
pag., Cēsu nov.,
Latvija
Tel. +371 29350059
Plat.: 57.22240
Ilg.: 25.22532

broliai“ –
nacionalinių
partizanų
bunkeris

94 Brolių kapinės

100 Laisvės

79 Rubenio bataliono muziejus,

muziejus
Muorėje

Ances pag.,
70 Ventspilio tarp- Irbene,
tautinis radio- Ventspils nov.,
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69 Tiltas per Gaują
ir Nepriklausomybės karo
apkasai

E3

(A, B, C, D, E, F, G, H)
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www.militaryheritagetourism.info
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73 Cėsių mūšių atminimo vietos

83 Gulbenės

LATVIJA
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48 Suomijos

C3

51 KGB kalėjimo

Servės karo muziejus įsikūręs Servės pusiasalio smaigalyje,
buvusioje pasienio apsaugos stotyje. Muziejuje saugomas ir
pristatomas vietinis gamtos ir kultūros paveldas, taip pat veikia
karo istorijos paroda.

Ülejõe 1, Lavassaare alev, Pärnu,
Pärnu maakond,
Estija
Tel. +372 5272584
Plat.: 58.52087
Ilg.: 24.35050

Aerodromas su betoniniu kilimo ir tūpimo taku yra į šiaurės rytus nuo Tartu. Pirmasis skrydis įvyko dar 1912 m., o šeštajame
ir septintajame dešimtmečiuose šis oro uostas tapo vienu iš
didžiausių Rytų Europoje ir galėjo priimti strateginius tolimojo
nuotolio bombonešius. Šalia oro uosto yra Estijos nacionalinis
muziejus (ENM).

F6

E4

Didžioji dalis Maantee kaime esančio karinio miestelio buvo
Maantee küla, Saaremaa vald, Saare pastatyta 1940–1941 m. Nors dauguma pastatų nukentėjo per
Antrąjį pasaulinį karą, po karo jie buvo atstatyti ir tapo S-75
maakond, Estija
Plat.: 57.93536
priešlėktuvinės divizijos būstine. Aštuntajame dešimtmetyje
Ilg.: 22.06915
padalinio teritorijoje taip pat buvo dislokuotos trys raketos su
branduolinėmis galvutėmis.
Sääre küla, Saaremaa vald, Saare
maakond, Estija
Plat.: 57.93131
Ilg.: 22.02017

cionalinės
gynybos koledžo muziejus

D7

Apkasų kasimas naudojant vietinę darbo jėgą prasidėjo 1915
m. Apkasai yra netoli Emu vėjo malūno – Muhu salos simbolio.

Raadi, Tartu,
Tartu county, Estija
Plat.: 58.40033
Ilg.: 26.76656

D7

D7

Põripõllu küla,
Saaremaa vald,
Saare maakond,
Estija
Tel. +372 56493493
Plat.: 58.54682
Ilg.: 23.07522

Tehumardi küla,
Saaremaa vald,
Saare maakond,
Estija
Plat.: 58.17708
Ilg.: 22.25341

aerodromas

D7

Tallinna maantee
Muziejuje daugiausia dėmesio skiriama Jegevos apskrities
17b, Jõgeva, Jõgeva vietos istorijai, jame eksponuojama įspūdinga Antrojo pasaumaakond, Estija
linio karo ginklų kolekcija.
Plat.: 58.74109
Ilg.: 26.36289

maakond, Estija
Plat.: 58.56992
Ilg.: 22.29038

39 315-oji Stebe-

Osmusaro salą 1940 m. pagal Sovietų Sąjungos ir Estijos karinių bazių sutartį užėmė Sovietų Sąjungos Baltijos laivynas, o
vietos gyventojai buvo priversti palikti salą. Okupacijos metu
iki pat nepriklausomybės atkūrimo visa sala buvo pavaldi sovietų ginkluotosioms pajėgoms. Šiandien čia galima pamatyti
Antrojo pasaulinio karo laikų ugnies valdymo bokštą, 180 mm
ir 130 mm pakrantės baterijas ir stebėjimo bokštą.

49 Raadi karinis

küla, Saa32 Pangos karinis Panga
remaa vald, Saare
takas

Klogos koncentracijos stovyklą 1943 m. rugsėjo mėn. įkūrė
Vokietijos okupacinė valdžia. Čia galima pamatyti paminklą
Holokausto aukoms ir Estijos istorijos muziejaus lauko parodą
„Klogos stovykla ir Holokaustas“. Kloga.

Tahkuna küla,
Hiiumaa vald, Hiiu
maakond, Estija
Plat.: 59.09147
Ilg.: 22.58622

raketų bazės

B4

gynybiniai
apkasai Vaike
Vain sąsiauryje

38 Maantee

Kadila ir Rohu raketų bazės veikė 1960–1970 m. Bazėse buvo
apie 2500–3000 karių ir R-12 tipo branduolinių kovinių galvučių
raketų. Šiandien čia galima pamatyti raketų angarus, priežiūros
ir sandėliavimo bei paleidimo aikšteles.

C3

C4

Paldiskis yra strateginis uostas nuo Didžiojo Šiaurės karo
laikų. Septintajame dešimtmetyje čia buvo įkurtas sovietinis
branduolinių povandeninių laivų personalo mokymo centras,
patekimas į miestą buvo ribojamas, o jo karinė ir technologinė
pusės buvo paslaptis. Čia buvo du branduoliniai reaktoriai,
dabar abu uždengti storu betono sluoksniu.

Raeküla, Vinni
vald, Lääne-Viru
maakond, Estija
Plat.: 59.18781
Ilg.: 26.34627

B3

Pirmojo

31 pasaulinio karo

D3

12 Vaivara

B5

muziejus

D3

11 Gynybos pajėgų kapinės
ir bronzinė kareivio statula

B5

30 Jegevos karo
C7

B5

7

Šis paminklas komunizmo aukoms skirtas 1940–1991 m. komunistinio režimo aukoms atminti. Estija neteko kas penkto
gyventojo iš šiek tiek daugiau nei milijono gyventojų, iš kurių
daugiau nei 75 000 buvo nužudyti, įkalinti arba ištremti.

Muziejus įsikūręs XX a. pradžioje Hapsalu pajūrio kurortui
aptarnauti nutiestos geležinkelio atšakos stoties pastate ir
supažindina su geležinkelių raida Estijoje. Be kitų eksponatų,
kolekcijoje yra Antrojo pasaulinio karo laikų vokiečių garo
mašina.

maakond, Estija
Tel. +372 4734574
Plat.: 58.93814
Ilg.: 23.53223

I7

140 Siaurasis geležinkelis, Ventspilio
pajūrio muziejus
po atviru danguF2 mi

Ilg.: 20.98409

Daugavpils iela 40,
Aglona, Preiļu nov.,
Latvija
Tel. +371 22484848
Plat.: 56.13024
Ilg.: 27.00570

Kolekciją sudaro daugiau nei 1000 eksponatų – šautuvų, kulkosvaidžių, minų, granatų, kareivių uniformų, namų apyvokos
reikmenų, karinės įrangos. Galimos ekskursijos su gidu.

Alejas iela 7,
Svente, Sventes
pag., Daugavpils
nov., Latvija
Tel. +371 65427822
Plat.: 55.90356
Ilg.: 26.37539

Parodoje eksponuojami sovietiniai tankai „Josifas Stalinas“ ir
T-34, šarvuotasis transporteris ir kita techninė įranga.

Nikolaja iela 5,
Daugavpils, Latvija
Tel. +371 65424043
Plat.: 55.88650
Ilg.: 26.49517

XIX a. bastiono tipo tvirtovė, kurios plotas – 150 ha. Daugpilio
apylinkėse rastus artefaktus galima pamatyti Pirmojo pasaulinio karo parodoje: ginklus, artilerijos sviedinių ir granatų
kolekciją, namų apyvokos reikmenis, atvirukus, nuotraukas.

Riņķa iela 2,
Ventspils, Latvija
Tel. +371 63624467
Plat.: 57.38507
Ilg.: 21.53783

Siaurasis (600 mm) geležinkelis iš pradžių buvo nutiestas Pirmojo pasaulinio karo metais Vokietijos kariuomenės reikmėms
ir susisiekimui tarp Ventspilio ir pajūryje esančių žvejų kaimų.
Šiandien siaurojo geležinkelio traukinys veža lankytojus iš
muziejaus į Nuotykių parką ir atgal.

SIMBOLIAI
Paminklas Antrojo pasaulinio karo metais žuvusiems latvių
legiono kariams. Ant antkapinių paminklų iškaltos maždaug
11 000 žuvusių ir dingusių be žinios karių pavardės, o ateityje
šis skaičius padidės iki 20 000.

1
A1

Pirmasis pasaulinis karas / Nepriklausomybės karai 1914–1920 m.
Antrasis pasaulinis karas 1939–1945 m.
Nacionalinių partizanų judėjimas (miško broliai) 1944–1957 m.
Sovietų okupacija ir nepriklausomybės atkūrimas 1945–1991.
Karinio paveldo objektas
Objekto vieta žemėlapyje

