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Informācija par maršrutu 
 

Sākuma un beigu punkts: Vaiņodes bijušās stacijas ēkas laukums (Vaiņodes stacijas laukums) 

Maršruta garums: 9,5 km 

Maršruta ilgums: 2-3 h 

Piemērotākais laiks: marts- oktobris 

Ceļu segums: aptuveni vienlīdz gari asfalta un grants seguma ceļa posmi 

Grūtības pakāpe: zema grūtības pakāpe 

 

Papildus informācija: maršruta reljefs lielākoties līdzens, neliels paugurs pa ceļam uz Volzbahu. Maršruts veidots apļa 

formā, tas sākas un beidzas vienā vietā, tāpēc maršruta virzienam nav nozīmes, maršrutu var braukt arī pretējā virzienā. 

Maršrutu var izbraukt arī ar automašīnu. Maršruta sākumpunktā- Vaiņodes bijušās stacijas ēkas laukuma tuvumā ir pieejami 

pārtikas veikali, aptieka, pasts, bibliotēka.  

Maršruta apraksts: maršruts veidots tā, lai tas būtu piemērots vecākiem ar bērniem, senioriem. Maršruts ir pietiekami īss, 

tādēļ to var piemērot arī kājāmgājējiem, nūjotājiem. 9,5 km garais maršruts piedāvā 6 apskates objektus. Šis maršruts dos Jums 

iespēju īsā laikā aplūkot Vaiņodes novada dabu, kā arī iepazīties ar kultūras vēsturi.  

Attālums starp objektiem: 
Vaiņodes stacija- “Knaģis” 1 km 
“Knaģis”- Volzbahs 3,8 km 
Volzbahs- Lielbātas avots 700 m 
Lielbātas avots- Lielbātas baznīcas drupas 800 m 
Lielbātas baznīcas drupas- Sarkanarmiešu brāļu kapi 3 km 
Sarkanarmiešu brāļu kapi- Vaiņodes stacija 200 m 
 

Informācija par apskates objektiem  
 
1. Vaiņodes stacija: atvērta līdz ar dzelzceļa līnijas Liepāja -Vaiņode izbūvi 1871. gadā. Pirmā pasaules kara gados no 

stacijas izbūvēts atzarojums uz militāro lidlauku, kur uzcelti cepelīnu angāri. 20. gadsimta 20. gados tos nojauca un pa 

dzelzceļu pārveda uz Rīgu Centrāltirgus būves vajadzībām. Padomju varas gados no stacijas izbūvēja jaunu atzarojumu 

uz Padomju armijas militāro lidlauku. Atzarojumi šobrīd nojaukti. Pēc Otrā pasaules kara šīs dzelzceļa līnijas nozīme vairs 

nebija tik liela. Pasažieru vilcienu kustība līnijā Liepāja - Vaiņode tika pārtraukta 1998. gadā.  

2. Knaģis: netradicionāls vides objekts, uzstādīts 2012. gadā.  

3. Volzbahs: stāva nogāze ar skaistu skatu pāri gravai. Labiekārtota atpūtas vieta piknikiem, pastaigām, dažādu gadalaiku 

baudīšanai, foto sesijām.  

4. Lielbātas avots: lielākais Latvijas dzidravots. Tas atrodas netālu no vēsturiskās Vaiņodes jeb Lielbātas pils 

Rietumkursas augstienē sakoptā un ekoloģiski tīrā vidē. Lielbātas dzidravots tek no rietumiem uz austrumiem pretī saulei, 

tādēļ jau izsenis tiek uzskatīts par maģisku, pat svētu, kam piemīt dziednieciskas spējas. Tas ir brīvi pieejams un 

ikvienam ir iespēja nogaršot tā ūdeni.   

5. Lielbātas baznīcas drupas: Bātas luterāņu baznīca bija akmens- ķieģeļu dievnams, kas tika celts 1699. gadā un 

paplašināts 1870. gadā. Baznīca tikusi pārbūvēta un paplašināta vēl 1888., 1905. un1926. gadā. Baznīca bijus i veidota 

baroka stilā pēc baznīcas patronu fon Sakenu pasūtījuma. Līdz mūsdienām baznīca nav saglabājusies, tā tika sagrauta 

Otrā pasaules kara laikā. Pašlaik par baznīcas esamību šeit norāda baznīcas drupas un koka krusts. 

6. Sarkanarmiešu brāļu kapi: Vaiņodē atrodas sarkanarmiešu brāļu kapi ar 5800 dažādu tautību kritušo karavīru 

apbedījumiem. Tas ir otrs lielākais kara upuru apbedījums Liepājas novadā aiz Priekules. Ar Krievijas vēstniecības 

finansējumu Sarkanarmiešu brāļu kapi rekonstruēti 2010. gadā.
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Kāpēc velosipēds? 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mērojot ceļu ar velosipēdu, Tu esi dabai draudzīgs cilvēks, jo gaisā nenonāk CO2 

izmešu. 

 Riteņbraukšana ir ātrāka par pastaigām. 

 Riteņbraukšana ir daļa no veselīga un aktīva dzīvesveida. 

 Izmantojot velosipēdu, Tu samazināsi savu stresa daudzumu. 

 Izbrauciens ar velosipēdu ir sava veida meditācija, prāta un gara attīrīšana. 

 Ceļojot ar velosipēdu Tu ietaupi naudu. 

 Atvadies no dažādām veselības problēmām, ja regulāri izmanto velosipēdu! 

 Riteņbraukšana vēl lieliskāka ir labu draugu vai ģimenes kompānijā. 

 Mērojot ceļu ar velosipēdu, Tev nav jāsatraucas par sastrēgumiem. 

 Velosipēdists pats plāno savu laiku, ir neatkarīgs. 

 Velosipēdistam gandrīz nekad nav jāsatraucas par to, kur novietot velosipēdu. 

 Velosipēda novietošana nemaksā neko. 

 Riteņbraucēji paši plāno savu maršrutu- secību, ātrumu, ilgumu, garumu.  

 Dodoties braukt ar velosipēdu, Tu uzņem D vitamīnu. 

 Riteņbraukšana dod Tev iespēju atrasties svaigā gaisā. 

 Izmantot velosipēdu ir forši!  
 


