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Sākuma un beigu punkts: Embūtes tūrisma informācijas centrs 

Maršruta garums: 3-6 km, viss ir atkarīgs no gājēja interesēm, fiziskās sagatavotības 

Maršruta ilgums: 2-5 h 

Piemērotākais laiks: marts- oktobris  

Ceļu segums: grants ceļa segums, meža un pļavu takas  

Grūtības pakāpe: maršruts veidots tā, lai būtu pieejams praktiski jebkurai mērķauditorijai. Embūtes tūrisma informācijas 

centrs aprīkots tā, lai būtu pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, arī Joda leja ir līdzena un labiekārtota, lai šeit varētu 

atpūsties cilvēki ar īpašām vajadzībām. Maršruta garums un intensitāte lieliski piemērota vecākiem ar bērniem, senioriem. 

Maršruts nav garš, ar mainīgu reljefu, labiekārtotu apkārtējo vidi. Teritorijā izvietoti vairāki informatīvie stendi ar tūristiem 

nepieciešamo informāciju. 

Papildus informācija: daudzveidīgs reljefs. Maršruts veidots tā, lai tā 

sākumpunkts būtu Embūtes tūrisma informācijas centrs, kur katram tūristam ir 

iespējams tikt pie sev interesējošās informācijas, kā arī apskatīties dažādas 

ekspozīcijas un Latvijā vienīgo Embūtes dabas parka reljefa maketu. 

 

Informācija par apskates objektiem:  

Embūtes tūrisma informācijas centrs: Embūtes tūrisma informācijas 

centrs darbojas kopš 2006. gada. Tā uzdevums ir apkalpot tūristus un viesus, sniegt tūrisma informāciju par teritoriju un tās 
apkārtni. Kopš 2007. gada šeit ir iespēja apmeklēt ekspozīciju zāli un iepazīties ar dabas parka “Embūte” dabas un 
kultūrvēsturiskajām vērtībām. Informācijas centrā iespējams iegūt vajadzīgos informācijas materiālus, kā arī iegādāties novada 
suvenīrus. 
Šobrīd informācijas centrs iekārtots arī kā viesu māja, kas pieejama līdz 24 ceļotājiem, svinību zāle, kas paredzēta līdz 50 
viesiem. Pagalmā slejas lapene, labiekārtota apkārtne, viesiem pieejami informācijas stendi dažādās valodās.  
 

Embūtes viduslaiku pils drupas (Bruņinieku pilskalns): Embūtes pils bijusi Kurzemes bīskapijas pils.  Vēsturnieki 

uzskata, ka pils varētu būt celta 1245. gadā. Embūtes pils vairākkārt tikusi izlēņota.  Kopš 17. gs. Embūtes pils kļuva par lielas 
muižas centru un muižnieku mitekli. Tiek uzskatīts, ka pils nopostīta Ziemeļu kara laikā. 18. gs. kādā no muižas inventāriem 
ir minēts, ka no pils saglabājušies vairs tikai aizsargmūri. 18. gs. uz vecās pils mūriem uzcelta muižas dzīvojamā ēka, kura 
paplašināta 19. gs., nojaucot vienu no pils vecajiem vārtu torņiem. Pēdējā pils īpašniece bija barona Hansa fon Hāna 
atraitne. 1920. g. muižā izcēlās ugunsgrēks, kura rezultātā muiža nodega. Muižas ēkas netika atjaunotas. Pēc Otrā pasaules 
kara vietējais kolhozs pils akmeņus izmantoja būvmateriālos. 

 
Embūtes muižas dīķis: Embūtes muižas dīķis sastāv no divām daļām. Viena ir rietumu daļa, kas nodala pilskalnu no 

ceļa un pakalnā esošās baznīcas, bet otra, austrumu daļa, aiz kuras kādreiz atradās fazānu dārzs. 
 

Ārijas un Induļa ozols: Kuršu virsaiša un Embūtes valdnieka Induļa ozola apkārtmērs aptuveni 4,6 metri. Blakus aug 

mazāks Livonijas ordeņa Kuldīgas komtura meitas Ārijas ozols. Teika stāsta, ka Indulis bijis stalts, bezbailīgs kuršu virsaitis un 
Embūtes valdnieks. Ārija bijusi skaista un drosmīga vācu karavadoņa meita. Reiz pēc Embūtes pils zaudēšanas Indulis mežā 
saticis baltu bruņinieku un sācis kauju. Indulis bruņinieku uzvarējis, bet izrādījies, ka tā ir Ārija. Indulis ievainoto Āriju izglābis. 
Abi jaunieši iemīlējuši viens otru. Viņu satikšanās vieta bijusi laukā pie diviem ozoliem. Ārijas un Induļa sen vairs nav, bet ozoli 
vēl aug un zaļo, stāstīdami latvisko Romeo un Džuljetas stāstu. 
 

Embūtes dabas 

parks dibināts 1977. 

gadā, tā kopējā 

platība ir 481 ha. 

Dabas parkā “Embūte” konstatēti 
3 Latvijā īpaši aizsargājamie 
biotopi, 7 īpaši aizsargājamas 
vaskulāro augu sugas un 21 īpaši 
aizsargājama dzīvnieku suga (no 
tām 9 putnu, 5 bezmugurkaulnieku, 
6 zīdītāju un viena abinieku suga) 
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Embūtes baznīcas drupas: Embūtes kultūras piemineklis. Dievnams mūrēts 1674. – 1684. g., ko finansējis toreizējais 

muižas īpašnieks Emmerihs fon Mirbahs. Embūtes luterāņu baznīca ir bijusi viena no vislielākajām Kurzemes hercogistē ar 
300 sēdvietām. Tā bijusi ievērojama ar saviem kokgriezumiem iekštelpās. Pirmā pasaules kara laikā baznīca nav cietusi. 
Baznīcā bijusi milzīga kristāla lustra. 1926. gadā baznīca tika remontēta, bet Otrā pasaules kara beigās baznīca nopostīta. 
Palikuši tikai mūri un zvana tornis, kurā var pamanīt artilērijas lādiņu atstātās pēdas. Mūsdienās aizvien vairāk jauno pāru šo 
vietu izvēlas par laulību ceremonijas vietu. 

 
Embūtes senlejas vārtu zīmes- divi kuršu zobeni: Pēc 80. gados uzsāktās apkārtnes kultūrvēstures mantojuma 

apzināšanas un sakopšanas, divi kuršu zobeni ir viena no iespaidīgākajām saglabātajām zīmēm. Stilizētie zobeni simbolizē 
ieejas vārtus Embūtes senlejā, radot mītisku un cienījamu noskaņu. Induļa un viņa drauga Pudiķa atstātie zobeni un vairogi, 
katrs savā ceļa pusē, sargā ceļu, kurš ved uz Embūtes senleju un Joda leju. Tie joprojām norāda uz diženo kuršu klātbūtni 
Embūtes senlejā. 
 

Joda dambis: Daudzos aprakstos Joda dambis Embūtē raksturots kā valnis ūdens aizturēšanai. No dažiem aprakstiem 

izriet, ka tā bijusi pilskalna aizsardzības būve. Tomēr dambim piemīt vairākas interesantas bioenerģētiskās īpašības, kas, 
iespējams, izmantotas laika apstākļu ietekmēšanā vai rituāliem gājieniem. Joda dambis radies senā pagātnē, kad bijis karš 
leišiem un latviešiem. Teika vēsta, ka Jods gribējis palīdzēt latviešiem. Viņš nesis no Krusta kalna šurp zemi, lai aizbērtu Lankas 
upīti. Jods izveidojis dambi, upi aizbēris, tā aizplūdusi. Leišiem bija jāatkāpjas. Aizsprosts vēl šodien atrodas pie latviešu pils. 
Grafiski dambis atgādina ļoti senu maģisku zīmi, ko literatūrā dēvē par In- Jan zīmi. Tas raksturīgi visām svētvietām. 

 

Joda leja: Induļa (Kuršu) pilskalna rietumu pakājē atrodas Joda leja – līdzens laukums, kur vairākkārt tikušas celtas brīvdabas 

estrādes (1936.g., 1967.g., 1989. g.) un notikuši vērienīgi sarīkojumi (Līgo svētki ar Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa 
piedalīšanos, daudzu teātru izrādes, koncerti). Pašreiz Joda lejā estrādes nav, šeit atrodas labiekārtota atpūtas vieta dabai 
draudzīgiem tūristiem. 

 
 
Kuršu jeb Induļa pilskalns: Tas ir vidēja lieluma pilskalns, kas ierīkots 

mitru pļavu ieskautā, 26 m augstā zemes ragā ar dabīgi stāvām nogāzēm. 
Pilskalns mūsdienās apaudzis ar kokiem un apkārtnē neizceļas. Tā apkārtne 
labiekārtota, uz pilskalna virsotni ved koka kāpnes. Kalna rietumu nogāzē tek 
avotiņš. Pilskalns pēc savu zemes pārveidojumu apjoma ir uzskatāms par 
spēcīgi nocietinātu kuršu apmetni, kura apdzīvotība attiecināma uz vēlo 
dzelzs laikmetu. Pilskalns atradās kuršu Bandavas zemē.  
 

Embūtes pilskalna avotiņš: Induļa (Kuršu) pilskalna rietumu nogāzē pret Joda leju tek dzidrs avotiņš, par ko teika stāsta, 

tās esot skaistās latviešu meitenes asaras, kura nogrimusi līdz ar pili. Diemžēl vizuāli avots nav labiekārtots, taču avotiņš vēl 
mūsdienās palīdz remdēt slāpes atpūtniekiem. 

 
Lankas upīte: Stāvot Lankas upes krastā, paveras krāšņi skati uz senleju visapkārt ieskaujošajiem pakalniem, it īpaši 

rudenī, kad meži kļūst daudzkrāsaini sārti. Lankas upīte iztek no Embūtes muižas dīķa un, tekot cauri Embūtes senlejai, 
savienojas ar Dzeldas upi. Tālāk ūdeņi tiek nesti līdz pat Ventai. Jau izsenis Lankas upīte ir devusi iespēju veidot Embūtes 
senlejas dīķu kaskādi, kam bija gan saimnieciska nozīme, gan ļāvusi veiksmīgi aizsargāties no iekarotājiem. 
 

 
 
 

Pirmo reizi Embūtes 
vārds minēts Atskaņu 
hronikā 1243.gadā 
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 Ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, 

cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu  un vidi. 

 Saudzēt kokus, krūmus un citus augus, kā arī 

dzīvniekus. Saudzēt labiekārtojumu un meža vidi. 

 Pārvietojoties izmantojiet tikai meža ceļus, takas. 

Saudzēt meža zemsedzi no izmīdīšanas un izbraukāšanas. 

 Atkritumus izmest tikai speciāli tam paredzētās 

atkritumu tvertnēs, neatstāt tos takās, atpūtas vietā un 

nepiesārņot dabu. 

 Kurināt uguni tikai ierīkotajās grila vai ugunskura 

vietās. 

 Savvaļas ogu, augļu, riekstu un sēņu lasīšana atļauta, 

nekaitējot augiem. 

 No Jums atkarīgs, lai vēsturiskās vietas un dabas objekti 
saglabātos arī Jūsu bērniem un mazbērniem - neatstājiet 
"autogrāfus" un neņemiet līdzi suvenīrus! 

 Tikai tīrā un sakoptā vietā ir iespējams pa īstam 
atpūsties, tādēļ aizbraucot atstāsim atpūtas vietu tikpat 
patīkamu, kāda tā bija, ierodoties!  

 Ceļošanai izvēlieties arī kluso ziemas un rudens sezonu 
- vienā un tajā pašā vietā iespējams baudīt pavisam 
atšķirīgas brīvdienas!  

 

 


