Velomaršruts

“Apbrauc Vaiņodi”
23,1 km
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Informācija par maršrutu

Sākuma un beigu punkts: Vaiņodes bijušās stacijas ēkas laukums (Vaiņodes stacijas laukums)
Maršruta garums: 23,1 km
Maršruta ilgums: 2-4 h
Piemērotākais laiks: marts- oktobris
Ceļu segums: lielāko maršruta posmu (75%) ceļa segums ir grants ceļi, pārējais- asfalts.
Grūtības pakāpe: zema grūtības pakāpe, maršruts paredzēts dažāda vecumu un dažādas sportiskās formas velotūristiem.
Papildus informācija: velomaršruta 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 būtu pieejams dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības mērķauditorijai. Maršruts
sevī ietver 6 apskates objektus- dabas un kultūrvēsturiskos. Maršruts dos Jums iespēju apskatīties mūsdienu Vaiņodi un nokļūt
senā pagātnē, iepazīstoties ar vēsturiskajiem objektiem.

Attālums starp objektiem:
Vaiņodes stacija- Volzbahs 4,2 km
Volzbahs- Lielbātas muiža 1,2 km
Lielbātas muiža- Lielbātas avots 0,4 m
Lielbātas avots- Bātas dzirnavu dīķis 3,6 km
Bātas dzirnavu dīķis- Lielbātas luterāņu baznīcas drupas 1,7 km
Lielbātas luterāņu baznīcas drupas- Vaiņodes lidlauks 7,1 km
Vaiņodes lidlauks- Vaiņodes stacija 3,1 km
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Informācija par apskates objektiem
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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.
Volzbahs: stāva nogāze ar skaistu skatu pāri gravai. Labiekārtota atpūtas vieta piknikiem, pastaigām,
dažādu gadalaiku baudīšanai, foto sesijām.
Lielbātas muiža/pils: to 19. gs vidū būvēja barons Osten Sakens. Vēstures liecības liecina, ka šī vieta
pils būvniecībai nav izvēlēta nejauši. Celtniecība tikusi pabeigta 1912. gadā. 1923. gadā pilī tika
izveidota sanatorija, kas bija ne tikai priekšzīmīgākā Latvijā, bet varēja cienīgi līdzināties ārzemju
sanatorijām. Tam par iemeslu bija dabiski tīrā un dziednieciskā vide, kas saglabājusies līdz pat
mūsdienām. 1929. gadā pils ieguva Saulkalnes sanatorijas nosaukumu. Jūgendstila villa Latvijas
laukos- tāds varētu būt Lielbātas muižas īss raksturojums.
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.
Bātas dzirnavu dīķis (Muskata dīķis) - 10.4ha liela ūdenstilpne. Iecienīta atpūtas un makšķerēšanas
vieta ar labiekārtotu peldvietu, skaistām lauku ainavām visapkārt. Visu cauru gadu dīķī darbojas
slūžas.
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 bijusi 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.
Vaiņodes lidlauks - bijusī PSRS armijas aviācijas bāze – savulaik bijis viens no lielākajiem militārajiem
lidlaukiem Baltijas valstīs. Latvijas brīvvalsts laikā te bāzējās pirmie Latvijas dirižabļi. Dirižabļu angāri
tika nojaukti un pārvietoti uz galvaspilsētu, kur tie tika izmantoti Centrāltirgus būvniecībā un nu ir kļuvuši
par Rīgas Centrāltirgus galveno simbolu. No Vaiņodes lidlauka pacēlās arī vieni no pirmajiem Latvijas
planieriem. Pēc Latvijas brīvvalsts atjaunošanas lidlauks daļēji tika nojaukts un dzelzsbetona plātnes,
kas klāja skrejceļus un lidlauka teritoriju, tika izmantotas Liepājas ostas teritorijas sakārtošanai. Lidlaukā
ir saglabājušies 16 angāri, un 1800 metri no bijušā 2500 metru garā skrejceļa
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Zaļie padomi

Ceļojot ar divriteni, Tu esi ne tikai tuvāk dabai, bet arī palīdzi
saudzēt tās vērtības globālā mērogā!
Atceries, ka velosipēds ir dabai un cilvēkvidei draudzīgs
pārvietošanās līdzeklis!
Nebrauc pa jūtīgu zemsedzi – sūnām, kāpām, krastu
nogāzēm u.c. nepiemērotām vietām, jo velosipēds atstāj
dziļas sliedes, kas neizzudīs daudzu gadu garumā!
Ar velosipēdu pārvietojies tikai pa takām, celiņiem un šim
nolūkam piemērotām vietām, netraucējot citus.
Pirms krāmē velosomu vai iepērcies vietējā veikalā –
padomā par to kā samazināt atkritumu daudzumu.
Popularizē aktīvu dzīvesveidu arī savu draugu un ģimenes
cilvēku vidū!
Ja brauc pa autoceļu, turies pie nomales un vēro, kas notiek
aiz Tevis. Pieliec velosipēdam spogulīti.
Pat ja esi iegādājies skaistu un krāsainu velotērpu, tumšākā
laikā uzvelc dzelteni atstarojošo vesti. Pateicoties tai, Tu
būsi labāk pamanāms.
Mainot braukšanas virzienu vai veicot kādu citu manevru,
vienmēr „pamet aci” atpakaļ un pārliecinies par to, kas
notiek aizmugurē.
Velosomā der iemest aptieciņu sev vai draugam. Labāk gan,
lai tā paliek neizmantota, taču drošības sajūtai tā ir
nepieciešama.
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