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PA ABAVAS SENLEJU

MARŠRUTA RAKSTUROJUMS
Maršruts ved gar Abavas senlejas abiem krastiem, kas
izsenis sava skaistuma dēļ saukti par „Kurzemes Šveici”.
Tas ietver gan skaistākās skatu vietas, gan interesantākos
dabas un kultūras pieminekļus. Maršruta veikšanai nav
nepieciešama īpaša sagatavošanās vai inventārs. Maršruta
ideja ir: ar automašīnu pārvietojamies starp nozīmīgākajām
apskates vietām, bet pa tām (piemēram, Kandavas un
Sabiles vēsturiskajiem centriem) staigājam ar kājām.
Abavas senleja katrā gadalaikā būs atšķirīga. To vērts
apmeklēt gan tad, kad zied ievas vai pienenes, gan vasarā,
gan arī rudens zelta lapu laikā. Un kāpēc gan to nedarīt arī
ziemā?
Laiks: Visa gada garumā. Ieteicamie: maijs – oktobris.
Sākums: Kandava.
Beigu punkts: Kandava.
Maršruta gaita: Kandava – Sabile – Veģi – Renda –
Valgale  Sabile – Matkule – Pūces – Kalnmuiža – Aizdzire
– Valdeķi – Jaunkandava – Kandava.
Garums: ~ 100 km.
Aptuvenais laiks: 12 dienu maršruts.
Grūtības pakāpe: Viegls.
Ceļa segums: Galvenokārt asfalts, izņemot atsevišķus
posmus Abavas kreisajā krastā.
Attālums no Rīgas: 70 km.
Der zināt! Abavas kreisajā krastā ceļi pārsvarā ir ar grants
segumu. To atsevišķi posmi var būt sliktas kvalitātes. Katrs
pats ir atbildīgs par savu un savu bērnu drošību maršruta
veikšanas laikā.

Piknika vietas Vīna kalnā, Sabilē

Abava aicina!

Dabas parka teritorijā drīkst brīvi staigāt, braukt ar velosipēdu, ar auto, vērot putnus
un dzīvniekus, braukt ar airu laivām. Telšu celšana un ugunskuru kurināšana ir
atļauta tikai šim mērķim paredzētās un labiekārtotās vietās. Vērojot migrējošos
putnus, jācenšas mazināt dažāda veida traucējumus to atpūtas vai barošanās laikā.

Maršruts visā garumā
ietilpst Abavas senlejas
dabas
parka
teritorijā. Abavas
senlejas posms no Kandavas līdz
Sabilei no ainaviskā un reljefa
viedokļa ir izteiksmīgākais upes
ielejas posms Kurzemes vēsturiskajā
novadā. Abavas ielejas dziļums
sasniedz 30–40 m, platums – līdz 300
un vairāk metriem. Teritorija izceļas ne
tikai ar lielu sugu (>800 augu sugu) un
biotopu
daudzveidību,
dabas
pieminekļiem
–
avotiem,
ūdenskritumiem, iežu atsegumiem,
dižakmeņiem, bet arī ar daudzajiem
kultūrvēstures
pieminekļiem
–
pilskalniem, baznīcām, senkapiem,
kulta vietām, kultūrainavu, kā arī
mazpilsētām – Kandavu un Sabili,
kuru centri ir pilsētbūvniecības
pieminekļi. Sabiles Vīna kalns un
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs
ir Latvijas mērogā populāri tūrisma
objekti. Lai „uzturētu” ielejas ainavu,
Drubazās un citur „saimnieko” dzīvei
savvaļā pielāgotie mājlopi. Tūristiem
izveidotas dabas takas un maršruti.
TŪRISMA PAKALPOJUMI

Tuvākās naktsmītnes:

3 Mežtiņi, (371) 29418603
7 Plosti, (371) 63123237
4 Imulas, (371) 63123647
3 Mucenieki, (371) 26489596
6 Valdeķu muiža, (371) 26452948
4 Pils, (371) 63124919
5 Kandava, (371) 26406733
1 Indāni, (371) 29259272

Veikali: Kandavā, Sabilē un Rendā.
Tuvākie ēdināšanas uzņēmumi:

Kandavā, Zviedru cepurē, Sabilē un
Rendā.
Bankomāti: Kandavā, Sabilē.
DUS: Kandavā, Sabilē, Pūcēs.

Tūrisma informācija:

www.celotajs.lv, (371) 67617600
www.kandava.lv, (371) 63181150
www.sabile.lv, (371) 63252344
www.tukums.lv, (371) 63124451
www.renda.lv

Neatliekamās palīdzības dienesta
tālrunis: 11 2
Ainavu taka pie Zviedru cepures

Laukakmens tilts pār Abavu, Kandavā

Citus aktīvā tūrisma maršrutus meklējiet

www.celotajs.lv!

Daļēji finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšu
instrumentu
granta
palīdzību
no
Īslandes,
Lihtenšteinas un Norvēģijas

INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI

Kuršu pilskalns. Arī Senču pilskalns, Baznīckalns un Velna gulta. Pirmo reizi
minēts 1230. gadā kā viens no senās kuršu zemes Vanemas centriem. No tā paveras
skaists skats uz Abavas senleju.
1

Kandavas vecpilsēta. Vēsturiskais centrs (pilsētbūvniecības piemineklis) ar
tagadējo apbūvi sācis veidoties 19. gs. beigās ap veco Tirgus laukumu. Noteikti
apskatāma
Lielā iela , kas lokveidā izstiepusies cauri pilsētai.
1
2

Kandavas pilsdrupas, Pulvertornis . Ordeņa pili Bruņinieku pilskalnā cēla 1253.
gadā, un tā bija Kandavas, Talsu un Sabiles novadu fogtu rezidence. Līdz mūsdienām
saglabājušās tikai pils aizsargmūru paliekas. Pilskalna nogāzē pa labi atrodas akas
namiņa tornis ar 2 m biezām sienām, kur hercoga Jēkaba laikā glabāja šaujampulveri.
Skvērā pie pilskalna atrodas 2010. gadā tapušais Livonijas ordeņa pils makets.
3

4 Laukakmens tilts pār Abavu .

Uzcelts 1873. gadā 66 m garo tiltu, ko notur četras
velves, uzskata par Latvijā vecāko laukakmens tiltu.

Kandavas luterāņu baznīca . Darbību uzsāka 1736.gadā nodegušās baznīcas vietā.
Torņa smaile uzbūvēta 1889.gadā. Ievērības cienīga ir baznīcas altārglezna “Kristus pie
krusta” (K. Arnolds), ērģeles (būvētas 1864. g., K. Hermanis), kancele un kungu sols, ko
veidojis Kurzemes hercoga tēlnieks Johans Mertenss. Apskatāma arī no iekšpuses.
5

Bruņinieku pilskalns

Izveidota Abavas senlejas labā pamatkrasta nogāzē, kur
apskatāmas dažādu tipu pļavas, kadiķu nora, avoksnājs u.c. Daļu no krasta nogāzēm
visa gada garumā nogana dzīvei savvaļā pielāgotie mājlopi. Pa ~200 pakāpieniem var
uzkāpt senlejas krastā, kur paveras vienreizējs skats uz Abavas ieleju. Taka apskatāma
gida pavadībā (gida tālr. +371 26473783).

6 Drubazu botānikas taka.

Sabiles vēsturiskais centrs veidojies 15.19. gs. Arhitektoniski interesantākās 19.
gs. celtnes atrodas Talsu, Ventspils, Rīgas, arī Kuldīgas ielā. 1890. gadā celtajā ebreju
sinagogā Strautu ielā izveidots Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma centrs.
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Kurzemes hercogistes laikā pret dienvidiem vērstajā Abavas senlejas
nogāzē atradās vīna dārzi. Tajos ražotais skābenais vīns bija pazīstams aiz hercogistes
robežām. Arī mūsdienu Sabiles ģerbonī ir vīnogu ķekars! Vīnogulājus atsāka audzēt
1938. gadā pēc P. Gailīša ierosmes. 20. gs. 70.80. gados stādījumi panīka, bet 90. gadu
sākumā tos atjaunoja. Kopš 1999. gadā katru gadu jūlija otrajā pusē Sabilē notiek Vīna
svētki.

8 Vīna kalns.

Drubazu botānikas taka

Sabiles pilskalns. 25 m augsto pilskalnu no divām pusēm norobežo gravas. 11. 
17. gs. to apdzīvoja pārkuršotie lībieši, kas nodarbojās ar amatniecību. No pilskalna
virsotnes paveras plašs skats uz tuvāko apkārtni.
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Sabiles luterāņu baznīca ar pārtraukumiem celta 51 gadu, bet pilnībā pārbūvēta
1876. gadā Dievnamā atrodas Latvijas vecākā kancele (1590. g.) un 19. gs. uzstādītais
sagrautās bruņinieku pils kapelas zvans (1450. g.), kas ir arī Latvijas vecākais zvans.
Baznīca apskatāma arī no iekšpuses.
A

Abavas rumba. Nedaudz vairāk par metru augsts vairākpakāpju ūdenskritums, kas
krīt pāri dolomīta kāplēm. Viens no populārākajiem Abavas senlejas tūrisma objektiem.
Pavasaros iemīļota ūdenstūristu treniņu vieta.
B

Īvandes ūdenskritumi. Rendā uz nelielās Abavas kreisā krasta pietekas Īvandes
200 m attālumā viens no otra izveidojušies divi ūdenskritumi jeb rumbas. Lielākais ir ~2m,
mazākais ~1,4 m augsts. Upītes krastos redzami nelieli dolomītu atsegumi.
Ūdenskritumus vēlams skatīt pavasaros vai pēc ilgstošām lietavām.
C

Ebreju sinagoga Sabiles vēsturiskajā centrā

Veidojies 19. gs. uz vecas manufaktūras pamatiem.
Blakus muižai ir redzamas vecās pils , kas celta 17. gs., paliekas un citas saimniecības
ēkas. Muižas pilī šobrīd iekārtota skola.

D Rendas muižas ansamblis.

Abavas senlejas kreisā pamatkrasta nogāzē
bijušo Firkspedvāles un Briņķpedvāles muižu ēku apkārtnē pēc tēlnieka O. Feldberga
ierosmes 1992. gadā izveidots brīvdabas mākslas muzejs  parks. Te var iepazīt
laikmetīgās mākslas darbus, kā arī piedalīties mākslas simpozijos, radošajās darbnīcas
un citos pasākumos.

E Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs.

Sens pilskalns Abavas kreisā senkrasta nogāzē. Pēc sena nostāsta,
zviedru karavīri ar savām cepurēm to sabēruši virs sava ģenerāļa kapa. Tagad Zviedru
cepures apkārtnē ziemā var braukt pa kalnu slēpošanas trasēm, bet vasarā – ar
rodeļiem.

F Zviedru cepure.

G Pūces dzirnavas. Atrodas uz Imulas upes un celtas 19. gs. sākumā. Uz dzirnavu vārtu

staba redzama tēlnieces D. Ezergailes veidota pūce. Pūces dzirnavās savulaik uzņēma
pazīstamo latviešu mākslas filmu “Likteņdzirnas”. Turpat meklējama ģenerāļa Ludviga
Bolšteina vasaras mājiņa. Katru gadu jūnijā te notiek robežsargu pasākums ģenerāļa
piemiņai. Pie Pūces dzirnavām pāri upei ved vecs laukakmens tilts (uz sabrukšanas
robežas).

Abavas rumba

Buses (Matkules) pilskalns . Viens no senās kuršu zemes Vanemas centriem. Tas ir
ap 200 m garš un 30 m plats izteikts reljefa veidojums ar labi izteiktām terasēm.
Arheoloģiskās izpētes atradumi liecina, ka pilskalnu kā apmetnes vietu izmantoja pirms
~3000 gadiem un arī laikā no 10.14. gs. Pilskalna apkārtnē paveras iespaidīgi Imulas
ielejas skati.
H

Abavas Velnakmens. Kaut arī akmens izmēri nav neko lieli (augstums 2,1 m,
apkārtmērs 15 m), tas jau kopš 20. gs. sākuma ir kļuvis par populāru tūrisma objektu. No
Abavas Velnakmens paveras lielisks skats uz Abavas ieleju.
I

Muižas dzīvojamā ēka celta 19. gs. Savulaik nolaisto muižu 1932. g.
nopirka Latvijas “preses karalis” A. Benjamiņš. Mūsdienās muiža atkal pieder Benjamiņu
dzimtai, un tajā iekārtota A. Benjamiņa privātās dzīves un ceļojumu fotoekspozīcija.

J Valdeķu muiža.

"Lauku ceļotājs"

Kalnciema iela 40, Rīga, LV1046, Latvija
T: +371 67617600, F: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Valdeķu muiža
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