Pa Induļa un Ārijas pēdām
Embūtes velo maršruts (26 km)

Velomaršrutu izveide Vaiņodes novadā 2016

Informācija par maršrutu
Sākuma un beigu punkts: Embūtes tūrisma informācijas centrs/ Krievukalns
Maršruta garums: ~26 km
Maršruta ilgums: 3-5h, taču ilgums variē atkarībā no katra velotūrista vajadzībām un fiziskās sagatavotības
Piemērotākais laiks: marts- oktobris
Ceļu segums: visu maršruta posmu ceļa segumu veido grants ceļš/zemes ceļš
Grūtības pakāpe: vidēji grūta, maršruta grūtības pakāpi nosaka maršruta garums un Embūtes reljefa īpatnības
Papildus informācija: daudzveidīgs reljefs. Maršruts veidots tā, lai tā sākumpunkts būtu Embūtes tūrisma informācijas
centrs, kur katram velotūristam/ tūristam ir iespējams tikt pie sev interesējošās informācijas, apskatīties Latvijā vienīgo Embūtes
dabas parka reljefa maketu.

Maršruta apraksts: velomaršruts veidots tā, lai neilgā laikā un attālumā būtu iespēja iepazīt Embūtes reljefa īpatnības,
apskatīt dabas un kultūrvēsturiskos objektus.

Attālums starp objektiem:
Embūtes tūrisma informācijas centrs- Embūtes baznīcas drupas 300 m
Embūtes baznīcas drupas- Embūtes simbols: 2 kuršu zobeni 100 m
Embūtes simbols: 2 kuršu zobeni- Induļa un Ārijas ozols 620 m
Induļa un Ārijas ozols- Radiņkalns 3.3 km
Radiņkalns- Ansiņkalns 2,3 km
Ansiņkalns- Dinsdurbes muižas parks ar dižkokiem 4.7 km
Dinsdurbes muižas parks ar dižkokiem- Mušu kalns 10,4 km
Mušu kalns- Krievukalns 4.3 km
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Informācija par apskates objektiem:
1. Embūtes tūrisma informācijas centrs: 2006. gadā ar ES Strukturālo fondu (ERAF) un valsts atbalstu Embūtes
dabas parka teritorijā izveidots Embūtes Ekotūrisma informācijas un izglītošanas centrs. Ar informācijas centra izveidi
šajā teritorijā ir papildus nākušas klāt jaunas funkcijas, jauni uzdevumi: apkalpot tūristus, sniegt informāciju par šo
vietu un apkārtni, popularizēt novadu. Informācijas centrā apskatāmas dažādas ekspozīcijas, tiek piedāvāta arī velo,
laivu noma. Piedāvājumā arī naktsmītnes.
2. Embūtes baznīcas drupas: dievnams mūrēts no 1674- 1684 gadam, to finansēja toreizējais muižas īpašnieks
Emerihs fon Mirbahs. Embūtes luterāņu baznīca bija viena no vislielākajām Kurzemes hercogistē- ar 300 sēdvietām.
Baznīca bijusi ievērojama ar kokgriezumiem. Pirmā pasaules kara laikā baznīca nav cietusi. 1926. gadā baznīca tika
remontēta, bet Otrā pasaules kara beigās nopostīta. Palikuši tikai mūri un zvana tornis, kurā var pamanīt artilērijas
lādiņu atstātās pēdas.
3. Embūtes simbols- 2 kuršu zobeni: 20. gs 80. gados sākās apkārtnes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas
un sakopšanas darbi, un to laikā tika uzstādīti divi iespaidīgi kuršu zobeni, kas simbolizē ieejas vārtus Embūtes senlejā.
Tie ir Induļa un viņa drauga Pudiķa atstātie zobeni un vairogi, kas sargā ceļu, kas ved uz Embūtes senleju un Joda
dambi.
4. Induļa un Ārijas ozols: teika vēsta, ka tieši šajā vietā kuršu vadonis Indulis saticis vācu komtura meitu Āriju. Šo
teiku izmantoja dzejnieks Rainis (1865- 1929), uzrakstot traģēdiju “Indulis un Ārija”.
5. Radiņkalns: 170 m v.j.l. No kalna paveras plaši skati dienvidaustrumu virzienā. Kalnā atrodas Radiņkalna ozols, kas
tiek uzskatīts par kulta ozolu, kam piemītot dziednieciskas spējas.
6. Ansiņkalns: 165 m v.l.j. No kalna paveras ainaviski skaists skats uz Embūtes senleju.
7. Dinsdurbes muižas parks ar dižkokiem: bijušās 19. gs. 2. pusē celtās pils vieta. Pati pils ēka nopostīta II
Pasaules kara laikā, saglabājušās atsevišķas saimniecības ēkas- vagara māja un kalpu dzīvojamā ēka. Parkā ir dīķis
ar salām, kā arī vairāki dižkoki.
8. Mušu kalns: otrs augstākais paugurs aiz Krievu kalna (180 m v.j.l.). Uz Mušu kalnu ved ap 100 m gara koku aleja ar
dažādām koku un krūmu sugām. No kalna paveras apbrīnojams panorāmas skats.
9. Krievukalns: augstākais lielpaugurs Kurzemē (190 m v.j.l.). Pēc seniem nostāstiem šeit bijusi senču svētvieta vienai
no baltu mitoloģiskajām būtnēm- Pērkonam. Krievu (Krīvu) kalnā nepārtraukti esot degusi svētuguns, ko uzmanīja
rituāla zintnieki- krīvi (svētie vīri) vai vaidelotes (svētās sievas). Kalna virsotne iezīmēta ar lielu laukakmeni. Pirms Otrā
pasaules kara tur bijušas Krīvaišu mājas. Kans ir aizaudzis ar kokiem.

Velomaršrutu izveide Vaiņodes novadā 2016

