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Informācija par maršrutu 
 

Sākuma un beigu punkts: Embūtes tūrisma informācijas centrs 

Maršruta garums: 40 km 

Maršruta ilgums: Ilgums, kādā maršruts ir veicams, atkarīgs no katra velobraucēja individuālām spējām un vajadzībām.  

Piemērotākais laiks: marts- oktobris 

Ceļu segums: lielāko maršruta posmu ceļa segumu veido grants/ zemes ceļš, aptuveni 10% no maršruta pieejams asfalta ceļa 

segums. 

Grūtības pakāpe: salīdzinoši grūts maršruts velotūristiem- iesācējiem. Grūtības pakāpi nosaka Embūtes paugurainais reljefs un 

grants ceļa segums. 
 

Papildus informācija: daudzveidīgs reljefs. Maršruts veidots apļa formā, tas sākas un beidzas vienā vietā, tāpēc maršruta 

virzienam nav nozīmes, maršrutu var braukt arī pretējā nozīmē. Maršrutu var izbraukt arī ar automašīnu. Maršruta sākumpunkts 

atrodas Embūtes tūrisma informācijas centrā, tādejādi velotūristiem būs pieejama informācija par novadu, tuvāko apkārtni, apskates 

objektiem. 

Maršruta apraksts: velomaršruts veidots tā, lai vienā braucienā varētu apskatīt dažādas Vaiņodes novada daļas- Embūti, 

Augusti, Vaiņodi, Vībiņus. Maršruts paredzēts cilvēkiem, kas ar velosipēdu nav uz “jūs”. Šis maršruts dos Jums iespēju aplūkot 

Vaiņodes novada dabu, kā arī iepazīties ar kultūras vēsturi.  

Attālums starp objektiem:  
Embūtes Tūrisma Informācijas centrs- Kuršu zobeni 280 m 
Kuršu zobeni- Induļa un Ārijas ozols 270 m 
Induļa un Ārijas ozols-Radiņkalns 100 m 
Radiņkals- Krievukalns 2 km 
Krievukalns- Z/S Brieži 8 km 
Z/S Brieži- Volzbahs 8 km 
Volzbahs- Lielbātas avots- 1,8 km 
Lielbātas avots- Bātas luterāņu baznīcas drupas 1,7 km 
Bātas luterāņu baznīcas drupas- Dēseles dārzi 9,5 km 
Dēseles dārzi- Vībiņu parks 2 km 
Vībiņu parks- Krustkalns 6,5 km 
Krustkalns- Embūtes tūrisma informācijas centrs 1.5 km 
 

Informācija par apskates objektiem: 

1. Embūtes tūrisma informācijas centrs: tūristu vajadzībām izveidots informācijas centrs, kur iespējams iepazīties ar 

Embūtes dabas parka vērtībām un apkārtnes kultūrvēsturi, saņemt gida un arī velogida pakalpojumus (iepriekš par to 

vienojoties), iegādāties novada suvenīrus un saldumus. Embūtes tūrisma informācijas centrs piedāvā naktsmītnes, 

telpas pasākumiem.  

2. Embūtes simbols- 2 kuršu zobeni:  20. gs. 80. gados sākās apkārtnes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas un 

sakopšanas darbi, un to laikā ir uzstādīti divi iespaidīgi kuršu zobeni, kas simbolizē ieejas vārtus Embūtes senlejā. Induļa 

un viņa drauga Pudiķa atstātie zobeni un vairogi sargā ceļu, kas ved uz senleju un Joda leju. 
3. Induļa un Ārijas ozols: ir romantisku teiku apvīta vieta, kas atgādina to, kā iemīlas kuršu vadonis Indulis un vācu komtura 

meita Ārija. Teika vēsta, ka tieši šajā vietā Indulis pirmoreiz saticis Āriju. 

4. Radiņkalns: 170 m. vjl. augsts pakalns, no kura paveras plaši skati dienvidaustrumu virzienā. Kalnā  atrodas Radiņkalna 

ozols, kas tiek uzskatīts par kulta ozolu, kam piemītot dziednieciskas spējas. 

5. Krievukalns: 190 m. vjl. augsto pakalnu droši varam saukt par Kurzemes augstāko virsotni. Senatnē tā bijusi nozīmīga 

sakrāla kulta vieta ar četrskaldņu formas plakanu akmeni tās virsotnē. Domājams, nosaukums cēlies pārveidojoties seno 

priesteru krīvu vārdam. Kalna virsotnē mūsdienās tīrumi, mežainas nogāzes. 
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6. Z/S Brieži: piknika vieta ar telts vietām, peldvietu, sporta laukumu, velosipēdu nomu, laivu, ūdens velosipēdu, makšķeru 

nomu. Tiek piedāvāti arī izbraucieni zirga pajūgā, iespēja apskatīt Šarolē gaļas šķirnes lopus. Apmeklējumu pieteikt 

iepriekš. 

7. Volzbahs: stāva nogāze ar skaistu skatu pāri gravai. Ziemā vairāk nekā 100 m garš nobrauciens ar slēpēm, sniega dēli 

vai ragaviņām. Citos gadalaikos- vieta piknikam, pastaigām, fotosesijām. 

8. Lielbātas avots: Lielbātas avots ir lielākais dzidravots Latvijā. Tas tek no rietumiem uz austrumiem pretī saulei, tāpēc 

jau izsenis tiek uzskatīts par maģisku, pat svētu, kam piemīt dziednieciskas spējas. Avots atrodas sakoptā un ekoloģiski 

tīrā vidē. Laikam ritot, avota ūdens plūsma nav mazinājusies, bet tieši pretēji- tā ir pieņēmusies spēkā un ar apbrīnojamu 

jaudu avots turpina dot unikālu dabas velti- tīru, bioloģiski aktīvu un pareizi strukturētu ūdeni, neapstājoties ne dienu, ne 

nakti, ne ziemu, ne vasaru. 

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

paplašināta 1870. gadā. Baznīca tikusi pārbūvēta un paplašināta vēl 1880., 1905. un 1926. gadā. Baznīca bijusi veidota 

baroka stilā pēc baznīcas patronu fon Sakenu pasūtījuma. Otrā pasaules kara laikā baznīca tikusi nopostīta. 

10. Dēseles dārzi: šeit atrodas lielākā augļu un ogu audzētava segtajās platībās Latvijā. Sezonas laikā viesi var mieloties ar 

pašaudzētām zemenēm, avenēm, krūmmellenēm, āboliem, plūmēm. 

11. Vībiņu parks: šeit ierīkota ugunskura vieta, pastaigu takas, soli, volejbola laukums. Parka malā atrodas labiekārtots 

Mednieku dīķis ar peldvietu. Vībiņu parks sevī ietver arī Bakūzes muižu un muižas parku, kur sastopama liela koku sugu 

daudzveidība.  

12. Krustkalns: 154 m. vjl., kalns veidojies ar plakanisku virsmu. No Krustkalna augšas paveras skats uz Embūtes dabas 

parku. 
 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  


