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Vispārīgs apskats

Abava, plūzdama pa dziļu senleju ziemeļrietumu

virzienā, sadala Austrumkurzemes augstieni divās da-

ļās. Katrai daļai ir īpatnējs reljefs, augsnes sastāvs

un citi ģeogrāfiskie elementi.

Abavas labajā krastā izslienas Austrumkurzemes

augstienes ziemeļu gals, ko sauc ari par Tukuma-

Talsu pauguraini. Tas ir viļņains apvidus ar dziļām

upīšu gravām un sīkiem, gleznainiem ezeriem. Lielāko

augstumu pauguraine sasniedz Kāķīšu-Talsu ap-
kaimē (Kampara kalns — 188 m), bet vairāk uz dien-

vidiem paceļas 113 m augstais Milzu kalns (netālu no

Tukuma).
Austrumos pauguraine sastāv no senā ledāja sa-

bīdītām morēnām, bet rietumos paveras raksturīgās
ķēmu ainavas — ieapaļi vai nenoteiktas formas pau-

guri, kuros kārtām noguldīta smilts un grants.

Augsne diezgan dažāda; pārsvara ir velēnu pod-

zola, velēnu gleja un purva augsne.

Pauguri klāti meža puduriem. Galvenais meža tips
ir egļu vēris ar priežu piejaukumu. Paaugā daudz

lazdu un alkšņu. Tukuma-Kandavas apkaime ir ba-

gāta ar reti sastopamiem ziedaugiem.
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No pauguraines, kas ir ūdensšķirtne Rīgas juras
līča un Abavas baseina upeni, plūst daudz nelielu

upīšu un strautu. Gara ieleja ir Dursupei, kas tek no

pauguraines austrumu nogāzes uz Engures ezeru.

Rietumu nogāzē tāda pati ieleja ir pie Oksles. Tālā

pagātnē to izvagojušas ūdens straumes.

Augstienē šur tur pamirdz nelieli ezeri, veidojot
krāšņas pauguraines ainavas. levērojamākie ezeri ir

Sēmes, Dzirciema, Vaskara, Mucenieku ezers. Daudzi

ezeriņi aizauguši. Te izveidojušies purvi, piemēram,

īpatnējais Sīļu purvs Dzirciema-Tukuma ceļa malā.

Vēl neaizaugušajā ezera daļā daudz zivju.
Rietumos no Tukuma-Talsu pauguraines atrodas

Usmas ieplaka ar dažādu Baltijas jūras stadiju no-

gulumiem un piekrastes veidojumiem. Senās jūras

viļņi morēnu stipri noskalojuši, tāpēc zemes virsu ap

Usmas ezeru veido ūdeņu sanesumi. Te biezā kārtā

nogūlusi smilts, tikai vietām paugurveidīgi nogulsnē-

jies māls.

Abavas kreisā krasta baseinā paceļas Austrum-

kurzemes augstienes daļa, ko sauc arī par Zemites-

Lielauces pauguraini. Tā stiepjas dienvidu virzienā

50 km garumā, 25 km platumā un paceļas līdz 157 m

virs. jūras līmeņa. Augstākā pauguraines virsotne ir

Smiltiņu kalns (157 m).
Austrumkurzemes augstienes centrālajā daļā un

rietumu daļā vietām ir lieli mežu masīvi, austrumu

daļā mežs sastopams tikai atsevišķās vietās. No meža

tipiem dominē egļu vēris; sastopams arī apsājs un

bērzu birzes; šur tur aug arī atsevišķas ozolu audzes.

Paugurainē ir vairāki ezeri, no kuriem lielākais ir

Remtes ezers. Ezera apkārtnē sākas subglaciāla vaga,

kas stiepjas līdz Brocēniem. No augstienes ūdens-
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šķirtnes iztek Abavas lielākās pietekas — Amula un

Imula, veidojot krāšņas ielejas. Austrumu nogāze uz

Abavu plūst Viesate, pie Briņķiem izveidojot augstus
un gleznainus krastus. Sai nogāzē no Jaunsātiem uz

Jaunpili un tālāk ledāja kušanas ūdeņi izdobuši

diezgan dziļu un platu Abavas augšteces ieleju.
Abava, krāšņākā Kurzemes upe un lielāka Ventas

pieteka, sākas Jaunpils apkaimē, Austrumkurzemes

augstienes austrumu nolaidenumā. Tā iztek no Pā-

lansu ezera, kas atrodas ap 54 m virs jūras līmeņa un

ir bagāts ar zivīm un ūdens putniem. Upes līmeņa
kritums 154 km garajā tecējumā ir 52 km, t. i., apm.

0,4 m uz 1 km. Lielākais kritums ir upes vidus un

lejas daļā — ap Sabili un lejpus Rendas.

Sākumā Abava tek tieši uz ziemeļiem pa lielu

grāvi, kas rakts, lai nosusinātu Abavas augšteces ie-

lejas pļavas. Apmēram 10 km no iztekas, pie Jaun-

pils-Tukuma ceļa, Abavā no kreisās puses ietek

Viesāte. Tālāk Abava plūst pa plašam pļavām. Aiz

Pūres upe pagriežas uz rietumiem.

Augšpus Kandavas Abava no kreisas puses ietek

Vēdzele, no labās — Bebrupe un Ligupe.

Lejpus Kandavas sākas skaistākais Abavas sen-

lejas posms. Kraujas vietām sasniedz 30 m augstumu
un ir apaugušas krāšņiem platlapjiem. Pašā ielejā
druvas mijas ar palienes pļavām. Vietām senleju iz-

vago dziļas sāngravas, pa kurām zem ēnainas koku

lapotnes uz Abavu plūst strauti un upītes. Sāngra-
vās atsedzas smilšakmens ieži, kuros izveidojušās
alas. Pazīstamākās ir Velna ala un teiksmainie

«Māras kambari».

Visskaistākās gravas ir Abavas pietekām Amulai

un Imulai.
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Abavas senleja

Lejpus Sabiles Abavas dolomīta gultnē izveidojies
2 ni augsts ūdenskritums. Te sākas sevišķi krāšņi
krasti, kas stiepjas līdz pat Rendai. Šim posma
Abavā no labās puses ieplūst Kārone (20 km), no

kreisās — Valgale un Ivanda.

Divi 2 m augsti ūdenskritumi ir Valdatu upītei.

Abavas lejtece senlejas krastu terases pazeminās
un 7 km aiz Rendas pavisam izzūd. Te sākas senlejas
delta, kur kūstošie ledāja ūdeņi izveidojuši plašu
smiltāju. Līdz pat Abavas ietekai Ventā tas apaudzis
ar priedēm un jauktu mežu. Lielajā Tēvijas kara

šinī apvidū risinājušās partizāņu cīņas pret fašistis-

kajiem okupantiem.
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Posmā no Rendas līdz ietekai Abavā ieplūst sa-

mērā īsā Kroja un Ozolupīte. Tām ir dziļas gravas ar

stāvām kraujām, kas saista tūristu uzmanību. Abava

lejas posmā ir erodējusi devona smilšakmens iežus,

kas daudzās vietās veido augstas klintis: Zilumu iezi,

Muižarāju plienu v. c. Upes rāmo plūdumu vairākas

vietās pārtrauc krāces. Netālu no ietekas Ventā Abava

ir šaura, tās krasti zemi un ne visai pievilcīgi.
Abavas krastos aug interesantas koku un zied-

augu sugas. Senlejas augstajās nogāzēs koku

lapotne mainās līdz ar gadalaikiem: egļu un priežu
tumšo zaļumu pavasarī nomaina baltie ievu ziedi,

gaišzaļās bērzu un sudrabainās kārklu lapotnes;
vasarā te kupli sazied liepas, bet rudenī spilgti kvēlo

karminsarkanās kļavu lapas.

Raksturīgākais Abavas senlejā ir senie kuršu pils-

kalni, teiksmainās alas, stāvās kraujas un brīvdabas

vīnogu lauki.

Vissenākie liecinieki par cilvēku sabiedrību Abavas

krastos ir neolita (IV gadu tūkstotis — II gadu tūk-

stoša sākums pirms mūsu ēras) apmetnes vieta Tojātu

senlejā, kur atrasti pirmatnējo mednieku un zvej-
nieku kaula un raga darba rīki un auklas keramikas

priekšmeti. Neolita senlietas atrastas ari Kandavas

un Zlēku apkaimē. Mednieku un zvejnieku apmetnes
Abavas ielejā pastāvējušas līdz pēdējam gadu tūksto-

tim pirms m. ē. Cilvēki šinī vēstures periodā dzīvojuši

baros, ražošanas spēku attīstības līmenis toreiz vēl

bijis zems. II gadu tūkstoša beigās un I gadu tūkstotī

pirms mūsu ēras par svarīgākajām ražošanas noza-

rēm kļuva lopkopība un zemkopība.
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Aizupē atklāti pirmatnējo lopkopju kapi. Starp
atrastam senlietām ir raksturīga auklas keramika un

labi noslīpēti, laivveidigi, caururbti akmens kaujas

cirvji. Kapos atrastie mājlopu — aitu, kazu, vēršu,

cūku kauli liecina, ka iedzīvotāji nodarbojušies ar

lopkopību.
Bronzas laikmetā un dzelzs laikmeta sākuma (II

gadu tūkstoša beigas un I gadu tūkstotis pirms m. c.)
Abava no Pūres līdz ietekai Ventā bijusi somu un

baltu cilšu apmetņu aptuvenā robeža. Spriežot pēc
kapu veida, II—IX gs. uz ziemeļiem no Abavas dzīvo-

jušas vienīgi somu ciltis — lībiešu priekšteči. Kuršu

senči, liekas, tolaik bijuši sastopami vienīgi uz dien-

vidiem no Abavas.

Arheoloģiski atradumi liecina, ka jau ar I gadu
tūkstoti starp kuršu un lībiešu ciltīm pastāvējuši
tirdzniecības un kultūras sakari. Lībieši pakāpeniski

asimilējušies, pārņēmuši kuršu materiālo kultūru un

valodu. Pārkuršoto lībiešu kapulauki atrasti Rendas

apkaimē un Abavas lejteces apvidū, kur vel tagad
runā tāmnieku dialektā, kas saglabājis lībiešu valo-

das elementus.

Pie Abavas baseina vēstures pieminekļiem pieskai-
tāmi pilskalni. Mūsu ēras pirmajā gadu tūkstoti

(V—IX gs.) saira ģints sabiedrība. Radās mantiska

nevienlīdzība un privātīpašums. Sākumā pilskalni
piederēja visai kopienai. Aiz pilskalnu nocietināju-
miem apkārtējo ciemu iedzīvotāji patvērās ienaidnieka

uzbrukuma gadījumā. Vēlāk te uzcēla pilis, kuras

dzīvoja vienīgi «dižciltīgie» — vietējie feodāļi.
Abavas apkaimē atrodas Kandavas, Bušu un Sabi-

les pilskalns ar apmetni jeb priekšpili. Mazāk ievēro-

jami politiski administratīvi centri — pilskalni bija
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Rendā, Valgalē, Cikuntē, Strazdē, Pūrē, Vecmokās.

Pirms vācu feodāļu iebrukuma Kursā bija agrā feo-

dālisma periods ar sabiedriskā darba dalīšanu. Pie

pilskalniem veidojās feodālās pilsētas — amatniecības

un tirdzniecības centri. Par seno amatnieku lielo darba

prasmi liecina atrastās kuršu senlietas — darba rīki,

ieroči un rotaslietas, bet par tirdznieciskiem sakariem

ar citām zemēm — XI un XII gs. sudraba nauda.

XII gs. beigās, kad Latvijā ielauzās vācu feodālie

iebrucēji, Abavas apkaime ietilpa kuršu zemē Vane-

nijā, kas aizņēma teritoriju no Rīgas jūras līča pie-
krastes līdz Abavas vidustecei (līdz Amulas un Imulas

iztekai) un tālāk no Abavas uz ziemeļiem.

Kaut gan 1231. gada 17. janvārī starp kuršu veca-

jiem un Romas pāvesta vicelegātu Ainas Balduīnu

bija noslēgts līgums, pēc kura Kursa ir patstāvīga un

patur senās tiesības, tomēr ordenis nodevīgi iebruka

Kursā un 1245. gadā to iekaroja. Kad Kursa bija iz-

postīta un izlaupīta, kuršu feodāļi nolēma padoties un

noslēdza ar ordeni mieru.

Pēc Durbes kaujas 1260. gada 13. jūlijā kurši sa-

cēlās un atbrīvojās no vācu jūga. Taču jau 1261. gadā
ordenis sāka atkal apspiest sacēlušos kuršus. Vācu

bruņinieki 8 gadus sistemātiski dedzināja kuršu pilis,
izpostīja laukus un iznīcināja iedzīvotājus. Skaitliskā

pārsvara un labākās kara tehnikas dēļ vācu krust-

nešiem beidzot izdevās kuršus pakļaut.
1267. gada Rīgā tika noslēgts līgums. Kurši

padevās vācu bruņiniekiem.

Pakāpeniski pastiprinot feodālo ekspluatāciju —

paaugstinot nodevas un ierobežojot vietējo iedzīvotāju

pārvietošanās brīvību, vācu feodāļi pārvērta zemnie-



kus par saviem dzimtļaudīm. Sākās vācu feodāļu

jūgs, no kura klaušu nomāktais zemnieks nemitīgi
centās atbrīvoties.

Lai vēl vairāk pakļautu Abavas apkaimes novadu,

vācu krustneši un bruņinieki uzcēla Kandavā un Sa-

bilē stiprus cietokšņus — mūra pilis, ap kurām jau
viduslaikos izveidojās Kandavas un Sabiles miestiņi
ar tirgus vietām un dažām amatnieku darbnīcām.
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Kandava

Augstā un gleznaina Abavas senlejas krastā 6,5 km

no Kandavas dzelzceļa stacijas un 98 km no Rīgas at-

rodas tūristu iecienīta pilsēta — Kandava.

Kandavas dibināšanas gads nav zināms. Tās

sākums meklējams tālā pagātnē, kad pie Kandavas
kuršu pilskalna izveidojās apmetne. Kandavas kuršu

pils bija viens no senās kuršu zemes Vanēnijas cen-

triem, jo 1253. gadā, sadalot Vanēniju starp ordeni un

bīskapu, Kandavu līdz ar apkārtni ieguva ordenis.

1254. gadā nopostītās Kandavas kuršu pils tuvumā

■ordenis uzcēla mūra pili, kuras atliekas redzamas vēl

šodien. Šī pils vēstures avotos pirmo reizi minēta

1312. gadā. Pils bija militārs centrs, kas atradās pie
svarīga zemesceļa, kurš veda no Livonijas caur Kur-

zemi uz Prūsiju. Kandavas pilī dzīvoja ordeņa fogts,
kas bija pakļauts Kuldīgas komturam.

Pils tuvumā apmetās amatnieki, tirgotāji, pils ie-

rēdņi, un tā pamazām izveidojās Kandavas miests.

Viduslaikos miestiņa dzīvojamās ēkas un baznīca at-

radušās arī Abavas kreisajā krastā pie Jelgavas ceļa,
kur tagad ir vecā kapsēta. Pirmās ziņas par Kandavu
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ir ļoti nepilnīgas. XVI gs. beigas Kandava bijis ap

800 iedzīvotāju.

Zviedru-poļu karā (1600.—1629. g.) cieta ari Kan-

dava. Daudz iedzīvotāju gāja bojā poļu karaspēka

ievazātajā tīfa epidēmija.
Zviedru karaspēks, izcēlis desantu Plienu jūrmala,

siroja līdz Kandavai, postīdams zemnieku saimniecī-

bas. Karaspēka postījumu un pārtikas rekvizīcijas
rezultātā izcēlās bads.

XVII gs. trīsdesmitajos gados Kandava Kurzemes

hercogs ierīkoja vairākas dzimtbūtnieciskas manufak-

tūras, kas deva ievērojamu peļņu. Kandavā darbojas

pulvera dzirnavas, linu austuve, salpetra vārītava,

darvas ceplis. Šajos uzņēmumos galvenais darbaspēks

bija dzimtļaudis. Uzņēmumu produkcija bija ļoti ie-

cienīta. Izveda šādus Kandavas un tas apkaimes

ražojumus: dažādus rūpniecības izstrādājumus, auzas,

rudzus, apīņus, sviestu, sieru, Sabiles un Rendas

vīnus.

Saimniecisko uzplaukumu pārtrauca zviedru-poļu
karš (1655. —1660. g.). Sākās mēra epidēmija, kas

četros gados iznicināja vairāk nekā 1/3 iedzīvotāju.
Tikai XVII gs. beigas Kandavā atplauka saimnie-

ciskā dzīve un pieauga iedzīvotāju skaits.

XVIII gs. sākumā Ziemeļu karā Kandava pilnīgi
iznīcināta. Dzīvojamās mājas pamazām sabruku-

šas.

Kad izveidoja Talsu apriņķi, 1819. gadā Kandavas

pilskungs ar pilstiesu un apriņķa tiesu no Kandavas

pārcēlās uz Talsiem. No 1819. līdz 1888. gadam Kan-

davu pārvaldīja t. s. miesta priekšnieki.
1870. gadā Kandavā izcēlās liels ugunsgrēks. No-

dega gandrīz visi koka nami. Vēlāk tika celti galveno-
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kārt mura nami. 1892. gadā Kandavā bija apmēram
1800 iedzīvotāju.

Rlgas-Ventspils dzelzceļa līnija, ko ierīkoja 1904.

gadā, negāja caur Kandavu, bet 6 km sānis. Tas ne-

labvēlīgi ietekmēja Kandavas attīstību.

1905. gadā kandavnieki aktīvi piedalījās pret cara

patvaldību un muižniekiem vērstajā revolucionārajā
kustība. Tika rīkoti streiki, radīti revolucionāri varas

orgāni un rīcības komitejas.

Skolotājs Freimanis un darbvedis Grikmanis no-

organizēja revolucionāru pulciņu, kurā bez Kandavas

darbaļaudīm darbojās ari apkārtējo muižu kalpi.

Jūlijā Kandavas muiža, Rūmene un citur sākās lauk-

strādnieku streiki. Laukstrādnieki prasīja darba algas

paaugstināšanu un darba dienas saīsināšanu.

25. oktobri sakarā ar Oktobra politisko ģenerāl-
streiku Kandavas kuršu pilskalnā notika plašs mītiņš.
Pec oktobra streika revolucionārā kustība pieauga.
Novembrī Kandavā veco pagasta valžu vietā aktīvi

darbojās ievēlētā revolucionārā rīcības komiteja, kas

vadīja masu revolucionāro darbu. Kandavas varas-

vīriem un apkaimes muižniekiem tika atņemti ieroči.

Revolucionāri piedalījās ari Tukuma bruņotās sa-

celšanās akcijā.
Pēc revolūcijas sakāves soda ekspedīcija Kandavā

nogalināja 9 revolucionārus, 20 sodīja ar miesas

sodu, daudzus izsūtīja spaidu darbos uz Sibīriju.

Kandavas kapsētā apglabāts revolucionārs I. Pēter-

sons, kas arestēts 1907. gadā. Pēc nežēlīgas spīdzinā-
šanas viņš mira Kandavas cietumā.

Pirmā pasaules kara laikā 1915. gadā, kad vācu

imperiālisti okupēja Kurzemi, 3/4 kandavnieku devās

bēgļu gaitās uz Krieviju.
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1918. gada 17. decembri Latvija tika nodibināta pa-

domju valdība.

1919. gada 8. janvārī Kandavas darbaļaudis ar

sarkaniem karogiem un orķestri sagaidīja Sarkanās-

Armijas latviešu jātnieku nodaļu, kas 150 cilvēku sa-

stāvā devās uz Ventspili. Kandavā nodibinātā revolu-

cionārā komiteja veica lielu organizatorisku darbu un

vadīja cīņu pret imperiālistu un latviešu buržuāzijas,
apvienotajiem kontrrevolucionārajiem spēkiem. 13.

janvārī varoņa nāvē kritušā izlūka F. Jansona bēres-

Kandavā izvērtās par plašu darbaļaužu demonstrāciju.
Saimnieciskās un sabiedriskās dzīves pārkārtoša-

nai uz sociālistiskiem pamatiem Kandavā ievēlēja
Deputātu padomi 25 locekļu sastāvā. Padomju vara

Kandavā pastāvēja līdz 14. martam. Muižniekiem kon-

fiscēja zemi un nodibināja padomju saimniecības,
skolu atdalīja no baznīcas, ieveda bezmaksas izglī-
tību, 8 stundu darba dienu utt.

12. un 13. martā pie Stendes stacijas notika sma-

gas kaujas ar landesvēra bandām. Te varoņa nāve

krita vairāki kandavnieki. 14. martā latviešu jātnieku
nodaļa ar kaujām atstāja Kandavu. Kontrrevolucio-
nāri likvidēja padomju iestādes un nošāva daudz

aktīvistu. Vēlāk Kandavas apkaimē ienaidnieka aiz-

mugurē rosīgi darbojās sarkano partizāņu vienība,
t. s. kretuļnieki.

1919. gada augustā Kandava ieguva pilsētas tiesī-
bas. Buržuāziskās Latvijas laikā kultūras un saimnie-

ciskā dzīve Kandavā nīkuļoja. 1914. gadā pilsētā bija.
2300 iedzīvotāju, bet 1935. gadā — tikai 1718.

Kandava nedaudz atdzīvojās tikai tad, kad tika pa-

plašināta sēravotu iestāde un daudzi tūristi devās-

ekskursijās uz šo pilsētu.
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1935. gadā Kandavā darbojās pienotava, ādu

ģērētava, kokzāģētava, divi vilnas apstrādāšanas uz-

ņēmumi un vairākas galdnieku darbnīcas. Tie bija
sīki privāti veikali un uzņēmumi bez mehāniskā dzi-

nējspēka. Pilsētā bija tikai viena skola, nebija nevie-

nas slimnīcas, poliklīnikas, klubu, kultūras namu.

1940. gada 21. jūlijā Latvijā nodibinājās padomju
vara. Lielo jauncelsmes darbu pārtrauca vācu fa-

šistu iebrukums. Par okupācijas laika briesmu

darbiem stāsta masu kapi Kandavā un citās vietās.

1945. gada 9. maija Kandava ienāca pirmās Pa-

domju Armijas daļas, kas atbrīvoja pilsētu no fašisma

jūga.

1950. gadā Kandava kļuva par rajona centru.

Pilsēta pilnīgi mainījusi savu seju. Izvērsta plaša
celtniecība: uzceltas un izveidotas daudzas sabiedris-

kas iestādes un uzņēmumi, jaunas skolas.

Padomju laikā Kandavā atklāts lauksaimniecības

mehanizācijas tehnikums. 1950. gadā pilsētā uzcelts

jauns kinoteātris «Spartaks» ar 150 vietām; 1957. gadā
ekspluatācijā nodota jauna maizes un konditorejas
ražojumu ceptuve ar 14 tonnu lielu jaudu diennaktī.

Pilsētas centrā, 9. maija laukumā, rosīgi darbojas
Kultūras nams un bibliotēka. Augstu pār pilsētu iz-

slienas Kandavas septiņgadīgā skola, kas tagad pār-
veidota par vidusskolu. Te darbojas ari vakara vidus-

skola darba jauniešiem.

Augstā Abavas senlejas krastā, skaistu dzīvžogu
ietverta, paceļas Kandavas rajona apvienotā slimnīca,
kas ierīkota padomju varas laikā. No tās paveras
plašs skats pāri Abavas upes ielejai uz Kandavas ap-
kārtni.



Kandavas shēma



Padomju iela atrodas 53. tipogrāfija, kur iespiež

rajona laikrakstu «Sarkanā Kandava».

Pilsētā ceļ modernu veterināro klīniku, kura pa-
redzēts iekārtot operācijas zāles, ārstu kabinetus un

klīnikas darbinieku dzīvokļus.

Ķiršu un Talsu ielā paceļas jauna trīsstāvu eka

Kandavas internātskola. Skola sākusi darboties

1958. gada 1. septembri. Tajā mācās apmēram 200

skolēnu. Pie skolas ir sporta stadions, ģeogrāfijas

laukums, 2,5 ha liels augļu dārzs un siltumnīcas.

JSkolas saimniecība ir 50 ha liela.

Internātskolas audzēkņi skola apgūst ari dārz-

kopju, šuvēju, šoferu, traktoristu v. c. specialitātes.

Agrāk Kandavai nebija sava ūdensvada. Tas ie-

rīkots tikai padomju laikā. Kopš 1957. gada augstu

pār pilsētu paceļas jaunais 16 m augstais ūdens

.tornis.

Liepu iela 1957. gada uzcelta skaista divstāvu

dzīvojamā ēka ar 12 divistabu dzīvokļiem. Sabiles

iela ceļ Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas
tehnikuma jaunā mācību korpusa ēku un palīgēkas.

Kandavas centra atrodas 9. maija laukums, kur

--vdkos notiek darbaļaužu demonstrācijas.
Pilsētai iet cauri vairākas autobusu līnijas, kas

saista Kandavu ar Rīgu un citām pilsētām.

Kandavas kapos apglabāti 1941. gadā nošautie 12

padomju aktīvisti un 2 komjaunieši. Pie 1905. gada
laukuma atrodas sens kapu kalns, kas apaudzis lapu
kokiem. atrastas dažādas senlietas.

1958. gada 11. maijā Kandavā sāka veidot Drau

dzibas parku. Pirmie parka veidotāji bija 356 rajona

jaunieši.

173. K. Vētra. Abavas krastos
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Kandava ievērību pelna vairāki arhitektūras un

vēstures pieminekļi, kā ari krāšņā apkārtne.

Augstā vietā, lapu koku ieskauta, stāv Kandavas

baznīca, kas ir arhitektūras piemineklis. Tā celta

1736. gadā, bet 32 m augstā torņa smaile — 1889.

gadā.

Kandavas baznīcas grezno iekārtu XVII gs. 90.

gados darinājis ievērojamais Ventspils kokgriezējs

Nikolajs Sēfrens, bet dažas figūras veidojis kāds tiro-

liešu mākslinieks. Altāra gleznu «Kristus pie krusta»

1855. gadā gleznojis Drēzdenes mākslas akadēmijas
profesors K. Arnolds.

Pilsētas centrā, augsta senlejas krauja atrodas

Livonijas laika pilsdrupas. Kandavas pils celta un iz-

būvēta 1254.—1312. gada. Pils ēka bijusi kvadrāt-

veida, 31 m gara un plata, ar 2 m biezām sienām.

Pilij bijis apaļš tornis ar kāpnēm, kas savienojušas
pils apakšējos stāvus ar augšējiem; no šā torņa sa-

glabājies 4 m garš un 3 m plats pamats.
Pili ietvērusi metru bieza, metru augsta, ap 150 m

gara un 50 m plata nocietinājuma siena, kas celta no

lieliem laukakmeņiem, granīta bluķiem. Nocietinājumi
izveidoja divus pagalmus, kas atradās pils ziemeļos
(ārējais pagalms) un dienvidos (iekšējais pagalms).

Galvenais nocietinājuma tornis — «Kalna sargs»

ar vārtiem atradies pils ziemeļu galā. Pils vārti sa-

glabājušies līdz pat 1870. gadam.
1658. gadā zviedri Abavas kreisajā krastā uzcēla

skanstis un no turienes ar artilēriju sagrāva pils no-

cietinājumus. Šinī kaujā gāja bojā daudz Kandavas

iedzīvotāju.
Līdz ar jaunu, uzlabotu kara ieroču ieviešanu

Kandavas pils nocietinājumi kļuva nepiemēroti aiz-
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sardzibai. Nocietinājumus vairs neatjaunoja, un pils

pamazām sabruka. 1750. gadā pils pamesta. Pils-

drupu akmeņi izlietoti Kandavas miesta celtnie-

cībā.

1898. gadā pilsdrupas ar apkārtni tika nodotas

Kandavas miestam parka ierīkošanai. Līdz mūsu

dienām saglabājušās tikai senās pils pamatu atlie-

kas.

Kalna nogāzē Abavas virzienā tūristus saista četr-

stūraina, tormm līdzīga sena celtne. Tas ir Kandavas

Pulvertornis. Masīvā divstāvu celtne agrāk ietilpusi
Kandavas bruņinieku pils nocietinājumu sistēmā.

XVII gs. tas pārbūvēts par hercoga pulvera dzirna-

vām, no kurām tornis guvis savu nosaukumu. Visas

torņa sienas ir ap 12 m garas un 2 m biezas. Sargu
torni ar uzkalnā stāvošo pili savienojis 11 m garš

gaisa tilts, kas vedis no pils pagalma uz torņa

jumtu.

Nepilnu kilometru no Pulvertorņa atrodas īpatnē-

jais Kandavas kuršu pilskalns (Baznīckalns). Tas ie-

rīkots Abavas senlejas krasta kraujā. Pilskalna

laukums ir 40X26 m liels, un to sedz apmēram metru

biezs kultūras slānis. Kaut arī pilskalns agrāk ticis

apstrādāts, tas tomēr vēl nav izpētīts. Pilskalna stā-

vās nogāzes ir līdz 10 m augstas. Tas nocietināts ar

3 m augstu zemes valni.

lepretī pilskalnam Abavas leja atrodas lībiešu uz-

kalniņu kapulauki.

No pilskalna redzama Abavas senleja 8 km garumā
no Pūres lielā loka līdz Čimas pakalnei. lelejā kā

sudrabota josta zaļa samta ielokos vijas Abava.

Abavas senlejas krasti pie Kandavas noauguši
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skaistiem platlapjiem un skuju kokiem. Te sastopa-
mas krāšņas vietas — Ozolkalns, Melnais mežs,
Cimas kalns un Ozolāju leja ar Ziedu gravu. Senleja
no Kandavas pilsētas tilta līdz Rendas tiltam, tāpat
arī Amula ir Latvijas dabas piemineklis.

Ozolkalns ir ap 1 km garš, krāšņiem ozoliem un

apsēm apaudzis. Tas atrodas Abavas senlejas labajā
krastā uz ziemeļiem no Kandavas. No 35 m augstā
kalna paveras plaši skati. Sevišķi bagātīgi te sasto-

pamas retas ziedaugu sugas. Ozolkalna ziemeļu daļā,
mežiņā pie Kārumu mājām, atrodas ovāla bedre —

XIX gs. beigās izpētīta kapulauka vieta.

lepretī Ozolkalnam Abavas 23 m augstais kreisais

krasts 5X4 km lielā platībā noaudzis ar egļu tīr-

audzēm un jauktu koku mežu. To sauc par Melno

mežu. Reljefs un veģetācija te ļoti daudzveidīga. Pie

Tetriņu dzirnavām atrodas lībiešu uzkalniņu kapu-
lauks. 1867. gadā vairāki uzkalniņi izpētīti. Tie ir

saimju kopienu kolektīvi kapi, kas radušies mūsu ēras

I—IV gs., sairstot ģints iekārtai. Galvenā ražošanas

nozare šinī periodā bija līdumu zemkopība un ari

lopkopība
Aiz Zemītes ielas ceļš ved augstā, gleznainā Aba-

vas senlejas krastā
— Cimas kalnā. Pār kalnu iet

ceļš uz padomju saimniecību «Valdeķi». No kalna pa-
veras plašs skats.

Aiz Čimas kalna pie Urļu mājām senlejas krastā

ir ģipša atsegumi. Starp Urļiem un Kātiņiem netālu

no Kandavas-Valdeķu ceļa redzami daudzi iebru-

kumi — kritenes, kas izveidojušās ģipša izskalošanas

rezultātā. Kritenes sastopamas arī Abavas senlejas
labajā krastā 3 km lejpus Kandavas.
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lecienīta darbaļaužu atpūtas vieta ir ari 17,7 ha

plašais un skaistais Ozolāju parks aiz rajona apvieno-
īās slimnīcas. Senlejas nogāze te apaugusi ozoliem,

iipsēm, lazdām un ievām. Ziedu gravā zem krāšņa-

jiem lapu kokiem izveidojusies īpatnēja reti sastopamu

augu sega.

Ozolāju parkā ietilpst 28 m augstā Riebiķu pa-

kalne. No šejienes paveras plaši un gleznaini skati

uz Abavas senleju un apkārtni. Austrumos 15 km at-

tālumā redzama Cēres-Lamiņu ķēmu pauguraine.

Pretī Riebiķu pakalnei redzamas bij. Kandavas

sēravotu iestādes drupas.

Pirms Lielā Tēvijas kara Latvijas Sarkanā Krusta
vadībā sāka veidoties Kandavas kūrvieta. Primitīvi

iekārtotajā sēravotu iestādē ar sērūdens un dziednie-

cisku kūdras dūņu vannām ārstēja galvenām kārtām

locekļu un muskuļu reimatismu, nervu slimības, ģikti,
hroniskas ādas slimības.

Viens no spēcīgākajiem ģipšavotiem, kas izplūst
Abavas senlejā, ir «Velna acs». Tas šķērso čužu rezer-

Aātu un ietek Smirnieku strautā. Apkārtnē ir lieli

dziedniecisku kūdras dūņu krājumi.

Čužu rezervātā un Avotu purvā 70 ha lielā platībā
zem kūdras slāņa nogulsnēts saldūdens kaļķis

Kaļķa slāņa maksimālais biezums ir 5 m.

Čužu rezervātā aug krūmveidīgs pēcledus laik-

meta relikts augs — čužas. Tas ir dekoratīvs krūms,

kas zied no maija līdz augustam dzelteniemziediņiem.
Abavas senlejā šos augus var atrast 2,5 km garā
un 0,5 km platā joslā no sēravota līdz bijušai Lejas
muižai.



Kandavas Avotu purva un čužu rezervāta sald-

ūdens kaļķa atradnes 70 ha lielā platībā ir Latvijai
dabas piemineklis.

Kandava ar sauso, veselīgo gaisu, krāšņo dabu un

sēravotiem nākotnē var izveidoties par darbaļaužu
iecienītu atpūtas vietu.

Kandavas apkārtnes skaistākas un interesantākas

vietas apskatītas atsevišķos maršrutos.
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Sabile

Sabile ir viena no skaistākajām pilsētām Latvijā.
Abavas senlejas augstās kraujas gleznaini ietver

pilsētas baltos namus ar sarkaniem kārniņu jumtiem

un zaļiem augļu koku dārziem.

Sabile kā neliela ordeņa pils vēstures avotos minēta

jau XIII gs. lespējams, ka pils celta drīz pēc Durbes

kaujas.

Sabiles pils atradusies tagadējās vidusskolas ap-

kaimē. Tā bijusi četrstūraina celtne, kuru aptvēris

dziļš nocietinājumu grāvis. Kad pils izpostīta, nav

īsti zināms. 1794. gadā Sabiles pils vietā bijušas vairs

tikai drupas.

Sabiles miests rakstos pirmo reizi minēts 1462.

gada. Vairums miesta iedzīvotāju bijuši dažādi amat-

nieki, tirgotāji un sīku zemes gabalu īpašnieki. Jau

XVI un XVII gs. Sabiles pilsoņi saulainajās krasta

nogāzēs audzējuši vīnogulājus. XVII gs. beigās sa-

karā ar Ziemeļu kara postījumiem tie iznīkusi.

Hercoga Jēkaba laikā miests bija izveidojies par

amatniecības un tirgus centru. Miestā atradās arī

hercoga dzimtbutnieciskās manufaktūras: linu aus-
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luve, kaļķu un darvas cepļi, mehāniska rūpnīca un

maltuve.

XVII gs. Sabili vairākkārt izlaupīja poļu un

zviedru kara algotņi. 1703. gadā zviedru karaspēka

nodala gandrīz pilnīgi nopostīja Sabili.

Ziemeļu kara Sabile panīka. Tā atplauka tikai

XVHI gs. beigās.
1822. gada notika Sabiles un apkaimes muižu

zemnieku nemieri. Tas bija protests pret klaušu pa-

augstināšanu.
XIX gs. vidu Sabile kļuva par rosīgu saimniecisku

centru. Miestā strādāja daudz labu ādmiņu. Ādu ap-

strādāšanā Sabili pārspēja tikai Tukums un Jelgava.
1897. gadā Sabilē bija 1680 iedzīvotāju.

1905. gada revolucionārajā kustība aktīvi piedalī-
jās ari sabilnieki. Miesta notika plaši mītiņi. Sabiles

apkaimē Stendes kaujinieku grupa izņēma dažus

sliežu posmus, tāpēc vilciens ar karaspēku, kas bija
sūtīts revolucionārās kustības sakaušanai, bija spiests

atgriezties Tukumā. 28. decembrī Sabilē ieradās soda

ekspedīcija — divi jātnieku eskadroni ar diviem liel-

gabaliem un uzsāka revolucionāru vajāšanu un sodī-

šanu. Neraugoties uz to, revolucionāru vienības tomēr

darbojās Sabiles apvidus dienvidu pagastos.
1914. gadā Sabiles iedzīvotāju skaits bija pieau-

dzis līdz 200. 1919. gada augustā Sabilei tika pie-
šķirtas pilsētas tiesības. 1927. gadā Sabiles robežas

paplašināja ar divu apkārtējo muižu zemēm.

Buržuāziskās Latvijas laikā pilsētā darbojās tikai

daži maznozīmīgi rūpniecības uzņēmumi. Sabiles

sērkociņu fabriku likvidēja, apvienojot to ar līdzīgu

uzņēmumu Kuldīgā. Vācu okupācijas laikā fabrikas

telpās ierīkoja kartupeļu skaidiņu kalti.
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Skats uz Sabili

Padomju laikā Sabiles saimnieciska dzīve kļuvusi
daudzpusīga un plaša. Vērojama liela rosība arī kul-

tūras laukā. Ventspils ielā tiek celts jauns kultūras

nams ar plašu zāli. Sabiles septiņgadīga skola

1950. gadā pārveidota par vidusskolu. Pilsētā darbo-

jas arī bērnu sporta skola, bērnudārzs un mazbērnu

novietne.
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Sabile darbojas trīs bibliotēkas. Lielāka ir pilsē-
tas bibliotēka (12 000 grāmatu); Sabiles bērnu biblio-

tēkā ir 5400 grāmatu. Plaša ir ari Sabiles vidusskolas

bibliotēka.

Pilsēta darbojas Sabiles apvienotā slimnīca ar

vairākām nodaļām un rentgena kabinetu. Slimnīcas

ekā atrodas arī ambulance. Pilsētas centrā ir aptieka.
Sabilē, Ventspils iela, kuplu dārzu vidū atrodas

Kandavas rajona tuberkulozes dispansers. Apkaimes
priežu meži un sausais gaiss labvēlīgi ietekmē plaušu
slimnieku veselību.

Sabilē ir īpatnējs «ūdensvads». No senlejas krasta

izplūst avots ar dzidru ūdeni. Tīro ūdeni iedzīvotāji
lieto dzeršanai. Ar to tiek apgādāta arī pilsētas pirts.

Sabilē darbojas dažādas rajona rūpkombināta
darbnīcas. Pilsētā ir mehanizēta maizes ceptuve.

Viena no lielākajām rūpnīcām Sabilē ir vilnas pār-
strādāšanas fabrika «Uzvara». Primitīvi iekārtotā

vilnas kārstuve un vērptuve padomju laikā pārvērsta

par plašu rūpniecības uzņēmumu, kur vilnu kārš, vērpj
un pārstrādā dažādos audumos. Te darbojas mākslas

austuve, kur izgatavo krāšņus dekoratīvos audumus.

Sabiles augļu un dārzeņu konservu kombināts ir

viens no lielākajiem šāda veida uzņēmumiem mūsu

republikā. Padomju laikā rūpnīcas ēkas stipri pa-

plašinātas un pārkonstruētas. Uzceltas arī vairākas

jaunas ēkas un cehi. Rūpnīca ir pilnīgi mehanizēta.

Sabiles konservu rūpnīca saņem izejvielas no Bul-

gārijas, Rumānijas un citām tautas demokrātijas
valstīm. Taču galvenokārt te pārstrādā Sabiles

apkārtnē izaudzēto dārzeņu un augļu produkciju.
Pilsēta pāri Abavai uzcelts jauns dzelzsbetona

tilts.
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Caur Sabili iet autobusu līnijas Rīga—Liepāja,

Riga—Talsi un Rīga —.Kuldīga. Stendes stacija no

Sabiles ir 13 km, bet Sabiles stacija — 11 km.

Sabiles apskatei ieteicams šads maršruts:

Pilsētas centrs — Talsu iela — Sabiles pilskalns —■
Vīna kalns — Talsu iela — Upuru kalns — Sabiles

«ūdensvads» — Sabiles baznīca — vidusskola — Vents-

pils iela — Kultūras parks — Sabiles «jūrmala» —

Jaunsabile — Kumermaņu un Kortu pakalne — Aba-

vas rumba — Čigānu sala — Mežtīņu ozolu birze —

gājiens gar Abavas kreiso krastu atpakaļ līdz Muiž-

arāju pakalnei — Briņķu parks — Pedole — Sabiles

sēravots — Sabiles «Ēģipte» — Rumbulas parks —

Abavas tilts. Maršruta kopgarums — 15 km.

Sabiles ievērojamākā vieta ir 33,5 m augstais
Vīna kalns. Tas atrodas Abavas senlejas labā krasta

terasē blakus senajam kuršu pilskalnam. Vīna kalns

ierīkots 1937. gadā. Vācu okupācijas laikā dārzs ne-

tika kopts, tāpēc stādi iznīka. Latvijas PSR ZA Pū-

res izmēģinājumu stacija 1946. gadā atjaunoja vīn-

ogulāju stādījumus. Tagad Vīna kalnam ir pētnieciska
nozīme. Te audzē, pārbauda un iekopj vīnogu
šķirnes. Pašreiz izmēģina 80 dažādu no pārējām pa-

domju republikām ievestu vīnogulāju šķirņu izturību

un ražību mūsu klimatiskajos apstākļos.
Mičurina «Malingras seklaudzis» 1949. gadā deva

pirmo ražu. Ogas ir lielas, saldas un zeltainas kā

dzintara lāses.

Garšīgas ogas ir ari salizturīgajām brīvdabas vīn-

ogu šķirnēm «Triumfs», «Dzeltenais zīda ķekars», kā
arī «Ziemeļu baltais vīns», «Ziemeļu muskats», «Amū-

ras vīns».
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No vējiem vīnogu stādus aizsarga kļavu, bērzu,
dzelteno akāciju un Kazdangas ķiršu aizsargjosla.

1958. gadā Sabilē sāka darboties televīzijas pār-
raižu retranslācijas stacija. Apkārtnes iedzīvotāji
tagad var noskatīties Kuldīgas stacijas translētās

Rīgas telecentra pārraides.
Sabile saglabājušies divi arhitektūras pieminekļi:

Rrinkena kapliča un Sabiles baznīca.

Brinkena kapliča atrodas Rumbulas parkā Abavas

kreisajā krastā. Tā celta XVIII gs. 80. gados muiž-

niekam Brinkenam. Kapliča ir neliela, apaļa celtne.

Tās arhitektūrā vērojamas pārejas laika iezīmes no

baroka uz klasicismu. Ēkas izkārtojums un kolonu

portiks veidots klasicisma stilā, bet sīkdaļu plāno-
jums un apdare — baroka stilā.

Otrs arhitektūras piemineklis ir XVII gs. celtā Sa-

biles baznīca. Baznīca celta romāņu stilā. Kancele

veidota baroka stilā. Tā saglabājusies nepārveidota.
Soli darināti XIX gs. otrajā pusē gotiskā stilā, bet

altāris veidots 1876. gadā pseidoampīra stilā. Altāra

gleznu «Krustā sistais» gleznojis mākslinieks F. Volfs.

Sabile saglabājušies vairāki arheoloģijas un vēstu-

res pieminekļi.

Agrā feodālisma laika piemineklis ir Sabiles se-ļ
nais kuršu pilskalns — Pidvāles pils vieta. Pilskalns

ierīkots starp divām gravām Abavas senlejas labajā
krastā un paceļas 25 m pār apkārtni. No vienas pu-j
ses tas norobežots ar diviem dziļiem grāvjiem un 5 niļ

augstu valni. Pilskalns vēl nav izpētīts. Tas aiznern

40X70 m lielu platību. lerīkojot pilskalnā parka ce-

liņus, te atrastas daudzas senlietas: dzelzs šķēpu

uzgaļi, krama cirvis v. c. Hronikā Pidvāles pils minēta

1231. gadā. Tā ietilpusi Vanēnijā. 1253. gadā, dalot
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iekarotas kuršu zemes, Sabiles novadu ieguva ordenis.

Kuršu pilskalna tuvumā tika ierīkoti nocietinājumi. Ap
to vēlāk izauga miests.

No pilskalna paveras plašs skats pāri pilsētai uz

.savdabīgo Abavas ieleju, parku Rumbulas krastos un

Muižaraju (Mācītāju) pakalni.

Netālu no pilskalna, Stendes lielceļa kreisajā puse,
Talsu ielas galā senlejas krastā paceļas neliels uz-

kalniņš - Karātavu jeb Upuru kalns. Tā īpatnējā,
smaila virsotne izslienas pāri visai pilsētai. Agrāk
te bijusi seno kuršu kulta vieta. Feodāļi šo kalnu

pārvērtuši par nepaklausīgo zemnieku soda vietu,

uzceļot karātavas. Tagad kalnu iecienījuši slēpo-
iāji.

Sabiles apkārtnē atrodas vairākas aizvēsturiskas

cilvēku mītnes un kapulauki.
Abavas kreisajā krastā atrodas liels lībiešu uz-

kalniņu kapulauks, t. s. Krievu jeb Zviedru kapi. .Se-
nāk tur bijuši 110 kapu uzkalniņi. 25 no tiem izpētīti,
daļa laika gaitā nolīdzināta. Tagad atlikuši 30 neskarti

kapu uzkalniņi. Šinīs senkapos atrastas bronzas pa-
kavveida saktas, dzelzs šķēpu uzgaļi, māla trauku

lauskas, audumu fragmenti, jostu apkalumi, sudraba

gredzeni v. c. senlietas. Atrastās senlietas attiecas uz

X un XI gs. mūsu ērā.

2 km no Sabiles centra, iepretī Drubežiem, Abavas

kreisajā krastā kādā sengravā atrodas Sabiles sēr-

avots. Avota ūdens ir iesarkans, jo satur dzelzs sa-

vienojumus.
Aiz Sabiles sporta laukuma starp pilsētu un sēr-

avotu Abavas loks aptver plašu lauku, ko sauc par
Sabiles «Ēģipti».
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So nosaukumu lauks ieguvis jau sen. Te Abava,

tāpat kā Ēģiptē Nīla, pārplūstot atstāj auglīgu dūņu
kārtu.

Sabiles «Ēģiptē» atrodas iepriekš minētais uz-

kalniņu kapulauks.

Vecpilsētas centrs atrodas Abavas labajā krastā

iepretī tiltam. Šauru, līkumotu ieliņu malās paceļas
senlaicīgas mājas.

Abavas kreisajā krasta senlejas nogāzes ir vērstas

pret dienvidiem un pasargātas no asajiem ziemeļu

vējiem, tāpēc Blaumaņa un Brīvības ielas augšgalā iz-

veidojies pilsētas dārzsaimniecības rajons.

Padomju laikā pārveidojies arī Sabiles ārējais iz-

skats. Sabilē izveidoti daudzi skvēri, kuros zied

skaistas puķes.
Sabiles dabas krāšņums slavēts vairāku latviešu

rakstnieku darbos, kā Kaudzīšu Reiņa, Valda, Kārļa
Skalbes v. c.

Apmēram 0,2 km lejpus Abavas tilta, izveidojot
mazu saliņu, Abavā ietek Rumbula. Tā ir neliela,
sekla un akmeņaina upīte, kas sākas Remesu purviņā

un caur Briņķu ezeru strauji nolaižas Abavas sen-

lejā. Upīte ir erodējusi gravu stāviem krastiem. Sabi-

les teritorijā upītes krastos plešas Rumbulas parks ar

skaistu berzu birzi, liepām, lazdām un ozoliem.

Abavas senlejas gleznainās un augstās krastu no-

gāzes ap Sabili tautā sauc par pakalnēm. Pazīstamā-

kās no tām ir Muižarāju, Briņķu, Kumermaņu, Kortu

v. c. pakalnes.

Briņķu pakalne atrodas aiz Rumbulas parka. Tās

virsotni klāj bij. Briņķu muižas parks ar simtgadī-
gām liepām, ozoliem, ošiem, kļavām un citiem kokiem.

Pakalnes nogāzē pret Abavu Ļeņina kolhozs ierīkojis
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Abavas senleja pie Sabiles

plašu augļu dārzu. Muižarāju pakalne atrodas uz

ziemeļrietumiem no Briņķu pakalnes. Tā gleznaini

noaugusi ar epdēm, liepām, priedēm un citiem kokiem.

Sevišķi skaista tā ir pavasari, kad starp tumšzaļām

eglēm spilgti izceļas baltās ievu kupenas.

No pakalnes pie bij. mācītājmuižas, kas celta

1800. gadā, paveras skaists skats uz Sabili un Abavas

līčiem.

Abavas upes labajā krastā atrodas 1955. gadā ie-

rīkotais Kultūras parks. No Ventspils ielas uz parku
ved liepu, kļavu, ošu, bērzu un citu koku aleja.

Tālāk uz leju atrodas Sabiles pilsētas jaunākā

daļa — Jaunsabile. Valdemāra ielas galā aug veca,

resna un ļoti gara apse.
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Pie Jaunsabiles, 2 km lejpus Abavas tilta, upes
smilšainais krasts stipri atgādina Rīgas Jūrmalu, tā-

pēc sabilieši to iesaukuši par Sabiles «jūrmalu». Tā

ir darbaļaužu iecienīta peldvieta.
Aiz Jaunsabiles atrodas Tauriņu kalns, kas ap-

audzis priedēm.
Skaisti skati uz Abavas senleju paveras no Kumer-

maņu un Kortu pakalnes. Tās apaugušas liepām,
lazdām, kārkliem un ievu krūmiem. Kortu pakalnē
aug arī apses, egles un mežābeles. Abavas rumbas

virzienā sākas plašs pakrastes mežs.

Kuldīgas virzienā 4 km no Sabiles centra atrodas

gleznains ūdenskritums — Abavas rumba. Ūdens-

krituma krākšana dzirdama jau no tālienes. Tas ir

2,5—3 m augsts. Ūdens brāžas lejup pa dolomīta

klintīm, kas atsedzas Abavas gultnes dibenā. Nedaudz

tālāk uz leju dolomīta kroka pazūd atkal zem ūdens.

Pie ūdenskrituma Abavas labais krasts ir zems, ap-

audzis alkšņu krūmiem; kreisais krasts paceļas 3 m

virs ūdens līmeņa. Starp Sabili un rumbu Abava tek

pa plašu senleju. Upei lēzeni, smilšaini krasti. Šim

posmā tā ir diezgan dziļa. Krastos nav pamatiežu at-

segumu, bet redzamas vairākas terases.

Pie rumbas labajā krastā izveidojusies maza atteka,

kas, apmetot nelielu loku, izveido Čigānu salu jeb
Sniķera kalvu.

Saliņā pārsvarā aug lazdas, liepas, ievas, kārpai-
nie segliņi un citi koki un krūmi.

Rumbas apkārtne ļoti krāšņa. Sevišķi jauka ir

Mežtiņu birze Abavas kreisajā krastā. Pie pašas rum-

bas izveidojusies skaista simtgadīgu ozolu birze.

Pamežu izveido lazdas. No ziedaugiem te sastopamas
dažādas ēnu mīlošas puķes: kreimenes, lielziedu zilie
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zvaniņi, kumelītes, gaiļpieši, baltās, dzeltenas un zi-

lās vizbulītes.

Tālāk stiepjas jauktu koku mežs. Aiz rumbas

Abavā atrodas strauja krāce — Lašu brasls ar dau-

dziem zemūdens akmeņiem. Šī krāce ir bīstama koku

pludinātājiem un braucējiem mazlaiviņās.
Sabiles apkārtne bagāta ar dziļām gravām un

priežu mežiem. Apkārtējās upītēs daudz foreļu.
No Sabiles viegli sasniedzams varenais Bušu

pilskalns, teiksmainie «Māras kambari», krāšņais
Usmas ezers un gleznainais Spārnes un Mordangas
ezers.



Mācītājmuižā no 1821. līdz 1836. gadam dzīvojis

ievērojamā vācu komponista Bēthovena jaunības

draugs Kārlis Amenda.
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Maršruti pa Kandavas un Sabiles

apkārtni

1. maršruts

Kandava — bij. mācītājmuiža (3 km) — Cikun-

tes pilskalns (4 km) — Velnala (2 km) — Kalnamuiža

(2 km) — Skudras (4 km) — Bušu pilskalns

(3 km) — Lanksērde (4 km) — Ķetripji (2 km) —

Sabile (3 km). Kopgarums — 27 km.

Sis maršruts ir pats skaistākais un interesantākais

Abavas senlejā.

No Kandavas tūristu taka ved uz Ozolajiem. No

šejienes paveras gleznains skats uz senleju.

lepretim Ozolājiem Abavas vecupēs ir liela ūdens

augu dažādība. Te redzami parastie elši, mazlēpes,
čemurainie puķu meldri, ūdens padilles, ūdens mētras

un daudzas glīveņu sugas.

Pec tam augstā senlejas krastā jāapskata bij.

Kandavas mācītājmuiža. Dzīvojamā ēka ir XIX gs.

pirmās puses arhitektūras piemineklis. Ēka celta

klasicisma stilā. Centrā ir liela zāle, uz parka pusi
izvirzīts 4 kolonu portiks.



1.maršruts
2.

maršruts
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Tagad te atrodas padomju saimniecības «Valdeķi»
strādnieku dzīvokļi.

Ejot pa Abavas labo krastu, drīz vien nonākam

-Zvejniekos. No šejienes uz Velna alu var nokļūt gan

pa kreiso, gan ari pa labo Abavas senlejas krastu.

Gājiens pa labo krastu ir garāks, bet interesantāks.

Ja grib iet pa kreiso krastu, pie Zvejniekiem pa tiltu

jāpāriet pāri Abavai.

Pie Zvejniekiem apmēram 5 km garā posmā
Abava tek cieši gar senlejas kreiso krastu. Senlejas
platums te ir apmēram 0,7 km, krastu kraujas sa-

sniedz 20 —30 m augstumu. Senlejas kreisajā krastā

redzamas dziļas, lapu kokiem apaugušas gravas, pa

kuram uz Abavu lokās sīki, dzidri strauti.

Apmēram 3 km tālāk, pie Cikuntem, lauku ceļš
satek ar Kandavas-Sabiles lielceļu, kas nolaižas

Abavas senlejā.
Pa labi ceļa malā atrodas pilskalns. Šā pilskalna

virsotnē nav parastā līdzenā laukuma. Pilskalna stā-

vās malas nav cilvēku roku darinātas. Tas atrodas

starp Abavas ieleju un mazo Kurzemnieku strautiņu,
kas izceļas tuvējā mežā. Ziemeļu pusē pilskalns no-

cietināts ar grāvi un valni. Apmēram 100 m no šā

vaļņa ir otrs neliels nocietinājums. Pilskalns paceļas
apmēram 20 m par apkārtējām pļavām. Kultūras

slānis ir nenozīmīgs. Šķiet, ka pilskalns veidots

steigā.

lepretī kapsētai, Kurzemnieku strautiņa gravas
otrā krastā paceļas sena kulta vieta — Lūgšanas
kalns. Kalns ir apaļš, kraujām nogāzēm.

Kandavas-Sabiles ceļa malā netālu no Kurzem-
nieku strauta atrodas Čāpuļu mājas. No šejienes jā-

nogriežas uz Abavu. Pēc puskilometra gājiena
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nokļūstam Abavas krastā pie seklā Abavnieku brasla!

Pa to var pārkļūt uz otru krastu.

Abavas kreisajā krastā atrodas Velna akmens,

ledāja darbības liecinieks. No šā akmens paveras

plaša un gleznaina Abavas senlejas panorāma;
Granīta milzis ir tik liels, ka uz tā var nostāties 20

cilvēki. leviesusies paraša, uz akmens stāvot, no-

dziedāt skanīgo «Dziedāj' tautu tīrumāi, uz akmeņa
stāvēdam'». Stāsta, ka akmeni velns nesis, lai aiz-

dambētu Abavu, bet nelabo pārsteigusi gaiļa dziesma,
un velns nometis akmeni tīrumā.

Dažus desmitus metru no Velna akmens atrodas»

Velna alas grava. Pa dziļo gravu pavasarī plūst;
trokšņains strauts. Gravas stāvās kraujas apaugušas

ozoliem, lazdām un ievām. Lejas daļā grava ir ap-
mēram 10 m dziļa. Krastos redzami pelēkā smilš-

akmens un dolomīta iežu atsegumi. Strautiņa gultnē
vērojam izskalotus laukakmeņus un oļus. Tālāk virs

baltā smilšakmens sienas atsedzas dolomīta ieži.

Sūcoties pa stāvajām kraujām, ūdens izgrauzis vairā-

kas alas. Lielākā no tām ir Velna ala. leeja alā ir

samērā šaura. Alas dziļums ir 8,5 m, augstums —

2,4 m, platums — vairāk nekā 1 m. Alas labajā
pusē ir neliels nozarojums — iedobums.

Blakus šai lielajai alai ir vēl otra — mazāka ala.

Virs alām paceļas apmēram 8 m augsta, stāva krauja.
Pie Velna alas lielos daudzumos atrastas bruņu zivju
fosilijas.

1905. gadā Velna alā patvērušies vairāki soda eks-

pedīciju vajāti revolucionāri, bet 1919. gadā te

apmetušies partizāņi-kretuļnieki.
Tālākais ceļš noved apdzīvota vietā — Kalna-

muižā. Amulas krastos ir lauksaimniecības arteļa



45

Abava netālu no Velna alas

«Komūna» centrs un Kandavas rajona rūpkombinala
dzirnavas. Pie dzirnavām gleznainā Dzirnavezera

parkā apskatāmi Amulas kreisā krasta nobrukumi. Te

atsedzas augšdevona nogulumi. Slāņu biezums — ap
36 m. Nogulumos redzami zilganpelēki dolomīti ar

zila un sarkana māla starpkārtām. leži ir ieslēgti
starp mālainiem lagunāriem iežiem. Šie ieži sastopami
tikai Kurzemē un Zemgale — Jelgavas-Bauskas vir-

zienā. No ezera augstā rietumu krasta paveras plašs
skats uz krāšņo Abavas leju ar Amulas un Imulas

ietekām un Greiļu kalnu.

Amula ietek Abavā apmēram 2 km no Kalna-

muižas, iepretim Greiļu kalnam. Upes gultne te

akmeņaina.
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Amula izceļas Remtes apkaimē. Upe ir 48 kni

gara, ar 1,3 m vidējo kritumu. 8 km garā posmā noļ
Kalnamuižas līdz Matkules Garsiliem tai ir dziļa un

skaista ieleja, erodēta devona perioda cietajos iežos]
No Kalnamuižas gar Amulas kreiso krastu jā-

dodas pa ceļu gar upi 4 km augšup. Netālu no Kalna 4
muižas Amulas krasti ir ļoti stāvi, 25 m augsti un

bagāti ar dolomīta un smilšakmens atsegumiem.
Amula tek pa skaistu, dziļu gravu; upe ir diezgan

sekla, bet strauja. Tās gultnē ir izskalotas dolomīta

šķembas un granīta laukakmeņi. Krastu kraujas no-!

augušas ar krūmu biezokņiem. Ejot no Kalnamui-

žas gar Amulu uz augšu, redzami skaistākie dabas

skati apkaimē.
Tālāk jādodas rietumu virzienā uz Remesu mājām]
Imulas krastā Remesu mājās atrodas lauksaimnie-

cības arteļa «Pirmais Maijs» kantoris. Kolhozs

«Pirmais Maijs» dibināts 1948. gadā, apvienojoties
desmit saimniecībām, kas atrodas starp Imulu un

Amulu. Tagad kolhozam ir 1774 ha liela teritorija, ik

kuras 31 ha aizņem augļu dārzi. Galvenā saimniecī-

bas nozare ir lopkopība. 130 ha lielā platībā kolhozā

audzē dārzeņu un lopbarības sakņu šķirnes sēklas]
Kolhozs starp 95 sēklaudzētājiem kolhoziem repub-
likā ieņem pirmo vietu.

Jauks ir pārgājiens pa Imulas augsto krastu līda

Bušu pilskalnam un tālāk līdz Skaldēm pie Sabiles

ceļa.

Kājceliņš pa Imulas labo krastu noved Busēs. Da-

žus simtus metru tālāk, Imulas lokā, augstā zemes

ragā izveidots varens pilskalns — Bušu pilskalns*
Krāšņo pilskalnu no trim pusēm ietver Imula. Stā-

vās nogāzes ir 23 m augstas. Ziemeļu pusē pilskalna
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Lejpus Pūces kroga, Zemītes-Sabiles lielceļa malā,
Imula 10 km garumā erodē līdz 30 m dziļu, šauru,
līkumotu stavkrastu gravu. Imulas krasti un ieleja
apaugusi biezu mežu un krūmiem. Imulas krastos ap
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nocietināts ar 4 m augstu zemes valni un 5 m dziļiļ
grāvi. Pilskalna laukums aizņem 50X25 m lielu

platību. Dienvidu daļā uzbērts 2 m augsts zemej
valnis, kas pilskalnu norobežo no 7 m zemāk stāv»

šās terases, uz kuras bijusi lielāka apmetne — seni
pilsēta. Gar pilskalna laukuma malām konstatēti

dziļš kultūras slānis, kas bagāts ar kauliem, oglēm un

trauku lauskām. Sekls kultūras slānis klāj arī seni
pilsētas vietu. Senpiļsētas iedzīvotāji līdzās zemkopī:
bai nodarbojušies arī ar amatniecību.

Pilskalns, uz kura atradusies pils, bijis novada

politiski administratīvs un militārs centrs. Te dzīvojisļ
feodālis ar savu karadraudzi. Pilskalna priekšā, tāpat
ari pie tagadējās kapsētas atrodas IX—X gs. .kurši!
ugunskapu lauks.

Spriežot pēc arheoloģiskiem izrakumiem pilskalna
apkārtnē, vēsturnieki domā, ka kurši te dzīvojuši jau
IX—X gs.

No pilskalna paveras krāšņs skats uz dziļo, šauro

un līkumoto Imulas ieleju.

Netālu no pilskalna Gravu māju robežās atrodas

Liku kalns un Kapu kalns. Starp tiem tek strauts, kasļ
ieplūst Imula. Elku kalnā atrastas senlietas.

Imula iztek no neliela ezeriņa Gaiķu apkārtnē. Pa

sena ledāja kušanas ūdeņu veidotu ieleju, kas vietām
līdz 25 m dziļa un 1 km plata, Imula tek uz Abavu.

Pie Aizupes dziļā ieleja beidzas.
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ieteku Abava aug arī mežābeles, daudz lazdu. Rakstun

ngākie augi Imulas krastos ir segliņi un kazenāji.
Imulā ir daudz zivju: sapali, raudas, vimbas, asarij

līdakas, vēdzeles, zuši un plauži, atsevišķās vietās arļ
foreles. Pavasaros upē nārsto neģi. Upi izmanto aru

koku pludināšanai.
No Bušu pilskalna pa taku lejup gar Imulas kreisa

krastu var sasniegt 0,5 km attālo Ķauķu kalnu jeb
«Kursas Staburagu». Tā ir šūnakmens klints, kas ne

dziļās Imulas ielejas paceļas vairāku desmitu meln

augstumā. Šūnakmenī var atrast pārakmeņotas lapas
zarus un citus priekšmetus. Pār kraujas virsotni plūs

avotiņš, kas, gāzdamies lejup pāri radzēm, sašķīst sī

kos pilienos un apraso klinti ar kaļķa piesātināto

ūdeni, tā veicinot šūnakmens augšanu. Ķauķu kalni

ir viena no bagātākajām šūnakmens atradnēm repub
likā. Te sastopams dažādas cietības šūnakmens. Mīk-

stāko var sadrupināt ar pirkstiem, cietāko var zāģēt,
bet pats cietākais skaldāms ar veseri. Šūnakmens ra-

dzes izmanto ēku apdarēm.
Aiz Ķauķu kalna taka iet pa Imulas krastu, kas ir

ļoti stāvs un augsts. Kādā vietā krauja paceļas 94 m

virs jūras līmeņa. Tā ir pati augstākā virsotne starp
Kandavu un Sabili. Upe asā leņķī te pagriežas uz zie-

meļiem un plūst uz Abavu. Ceļš ved tieši uz Matku-

les septiņgadīgo skolu. No šejienes ceļš pie Skaldēm

nogriežas gar Grotēm pa Imulas kreiso krastu lejup

uz Abavu. Imula lielāko tiesu ir sekla un akmeņaina
Tikai atsevišķās vietās sastopamas nelielas dzelmes

No augstajām krasta kraujām paveras krāšņi skati

Imulas krastos zied retais un patīkami smaržojo-
šais daudzgadīgais plūris, hermīnijas, aptieku ķiplo-
cenes, brūnās nonejas un citi reti ziedaugi.
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Ceļš uz Sabili

Pie Lanksērdes dzirnavām beidzas Imulas dziļā
grava. Krastu kraujas pāriet Abavas senlejā.

Pirms 1710. gada Lanksērde bijusi muiža, kas

stipri panīkusi mēra epidēmijā. Pie Lanksērdes atro-

das sens kapulauks.

Pie dzirnavām Imulas krastu kraujā sastopami de-

vona perioda iežu atsegumi. Redzams dolomīts, zem

tā sacementēji s smilšakmens un māls.

Imulai pie ietekas Abavā ir tikai 2 m augsti krasti.

Pa laipu var. nokļūt upes kreisajā krastā. Līdz Ķemp-
jiem ceļš 2 km iet pa Abavas senleju. Abavas senlejā
te iestiepjas dziļa grava. No ceļa-pa kreisi atrodas

Svētais kalns — hipotētiska sena kulta vieta. lepretim
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Svētajam kalnam Abavas labajā krasta redzama mazā

Tojātu Upīte. Pie Ružēniem sāngravā atrodas Sabile»
% sēravots. Gravā redzami avotkaļķa atsegumi.

Netālu no sēravota, t. s. Sabiles «Ēģiptē», atrodas

liels uzkalniņu kapulauks. Aiz tā sākas Sabiles pil-
sēta.

2. maršruts

Kandava — Rūmene (4 km) — Mazrūmene (2,5 km)
— Skērstnieki (3,5 km) — Plosta krogs (3 km) —i

Greiļu kalns (1 km) — Tojāti (2 km) — Sabile

(3 km). Kopgarums — 19 km.

Izvijies cauri 1/a «Zelta vārpa» tīrumiem, ceļš šķēr-
so meža nostūri, kas savieno Cēres lielmežu ar Šķerst-
nieku meža masīvu. Apkaimē ir ledāja veidoti morēnu

pauguri, kas no Kandavas ziemeļrietumu virziena

stiepjas līdz Rūmenei —Jaunpagastam.
XVIII gs. sākumā pēc mēra epidēmijas Rūmene

bijusi ka izmirusi. Rūmenē daļēji saglabājies 1892.

gadā ierīkotais dendroloģiskais parks, kas atrodas

pie Rūmenes skolas. Parkā sastopamas retas koku su-

gas. Pie ieejas parkā aug sēru ozoli; te sastopamas
ari Sibīrijas baltegles, brūnā kļava. Interesanti ir

3 Amerikas sarkanie ozoli, raiblapainā kļava, etiķa

koks, Amerikas balzamegles, Ziemeļzviedrijas bērzs,

skābarži, sudrabkļava, gobas, vīksnas; ūnikums ir

sēru segliņš. Te sastopami dažādi ceriņi: parastie,

ungāru, persiešu, Amūras v. c. Parka dīķī aug reti

ūdens augi.



Skats no

Greiļu kalna

uz Abavas

senleju



Izrakumos kapulaukā atrasts dzelzs zobens, dzelzs

šķēpa uzgalis, 2 bronzas pakavveida saktas un spirā-
les gredzeni.

Kapulauks ierīkots kādā akmens laikmeta apmet-
nes vietā. Izrakumos Abavas smilšainajā krastā

atrastas trauku lauskas ar raksturīgiem auklas ie-
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Tepat atrodas 1/a «Zelta vārpa» dārzniecība, kur

audze vīnogas un dažādus dārzeņus.

Rūmene no 1928. gada darbojas pienotava.
Tālāk ceļš ved uz Mazrūmeni, kur ir plaša saus-

leja, ko izveidojuši ledāja kušanas ūdeņi. Mazrūmene

atrodas šās dziļās vagas senkrastā.

No Mazrūmenes jādodas dienvidu virzienā — uz

Abavu. Šis ceļa posms ir 5,5 km garš un iet pa sena

sprostezera dibenu.

Pie Plosta kroga ceļš nolaižas Abavas senleja. Te

aug tūbainās tusklapas, aptieku indaines un citi reti

ziedaugi. Abavas kreisais krasts apaudzis ozoliem,

lazdām, ievām, alkšņiem.
Aiz Plosta kroga paceļas Greiļu kalns. Tā ir vis-

augstākā vieta Abavas krastos. Virsotnes augstums
ir 85,5 m. No Greiļu kalna paveras plašs skats uz

senleju un Amulas un Imulas gleznainajām ietekām.

Greiļu kalna nogāze, kas vērsta pret Abavu, ir ap-

augusi ozoliem, liepām, apsēm, kļavām un bērziem.

Kalna virsotnē aug lazdas, alkšņi un citi krūmi.

Ceļš līdz Tojātiem iet pa augstu senlejas krastu.

Sirn posmā ir 1/a «Sarkanais partizānis» tīrumi. Pie

Tojātiem ceļu šķērso maza upīte. Tā tek pa 1 km

plato Tojātu senleju, pa kuru senatnē uz Abavu no-

plūduši vairāku sprostezeru ūdeņi. Pie Tojātiem atro-

das IX—X gs. uzkalniņu kapulauks. Te saglabājušies
18 dažāda lieluma kapu uzkalniņi.
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spiedumiem, krama priekšmeti, bultu uzgaļi. Šie

priekšmeti attiecas uz 1800.—1500. gadu priekš mušu

ēras. Vairākās vietās Kandavas apkaime atrasti

seni cirvji.
1,5 km uz ziemeļiem atrodas Rinkule — 1/a

«Sarkanais partizānis» centrs. Te izveidots 40 ha liels

augļu dārzs.

Aiz Tojātu senlejas ceļš iet gar Zīdiķu pakalni. Ta

ir augsta Abavas senlejas krasta nogāze, apaugusi
lazdām un alkšņiem. Zidiķu pakalne stiepjas no Tojā-
tiem līdz Sabilei. Pie Zīdiķiem Abavā ir nelielas krā-

ces, ko izveidojuši dolomīta slāņi.
Abavas krastos ap Sabili vietām ir liela sarkano

jāņogu bagātība. Gar ceļa maļam aug zilganlapu un

spilgtlapu roze. Maijā senlejas kraujas sedz baltas

ievziedu un vilkābeļu kupenas, bet zemsedzē aug gaiļ-

pieši, daudzziedu gundegas un kodīgās gundega^.

3. maršruts

Kandava — Ligciems (7,5 km) — tilta krogs

(1,5 km) — Strazde (3 km) — Dzegužu pilskalns

(2,5 km) — Diriņi (6 km) — Dursupe (5,5 km) —

Balgale (3 km) — \'ecmuižnieki (3 km) — Gailene

(4 km) — Oksle (4 km) — Kandavas st. (6 km).

Kopgarums — 46 km.

No Kandavas ceļš ved uz Strazdi pa lēzenu paugu-

raini.

4 km no Kandavas neliela strauta krastā izveido-

jies Žagaru ciems — kolhoznieku māju puduris. Pa
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labi no ceļa ir Kandavas lauksaimniecības mehanizā-

cijas tehnikuma saimniecība.

Šaipus apdzīvotas vietas — Līgciema pa kreisi no

ceļa vērojama dziļa ieleja ar augstu stāvkrastu. Pa

šo ieleju senatnē noplūduši kāda sprostezera ūdeņi.
Cauri mitrām pļavām aizlokās upīte. Apkaimē ir jauktu
koku mežs ar bagātīgu avenāju paaugā. Labi izveido-

jies sprostezera krasts redzams pret Līgciemu. Pie

Līgciema ir lapsu ferma.

Aiz Līgciema atrodas 5 ha lielais Strazdupes ezers

(Dzirnavezers).
Pie Tilta kroga Kandavas ceļš savienojas ar

Tukuma-Talsu ceļu. Še novērojama strauja reljefa
maiņa. No samērā līdzena apvidus notiek pēkšņa pār-

eja uz apgabalu ar viļņainu reljefu.
Vecs ledāja ūdeņu sprostezera krasts labi izveidots

pie Birzniekiem.

Pa labi no Tilta kroga, pļavu ieskauts, guļ Cūk-

ezers. Teika stāsta, ka, ezeram nolaižoties, te noslīcis

cūku bars. Tā ezers guvis savu nosaukumu. Ezeram

neesot dibena, tāpēc ezers tiek saukts arī par Bezdi-

bens ezeru.

2 km aiz Tilta kroga pa kreisi nozarojas ceļš uz

Strazdi.

Strazde ir apdzīvota vieta. Te atrodas ciema pa-

dome, septiņgadīgā skola, veikals, ciema klubs,
sakaru nodaļa, bibliotēka un 1/a «Varonis» centrs.

3 ha plašais Strazdes parks ir izcils dabas pie-
mineklis.

Strazdes septiņgadīgās skolas ēka ir XIX gs.
sākuma arhitektūras piemineklis.

Pirmā Strazdes skola XIX gs. atradusies Maz-

strazdē. 1872. gadā skolu uzceļ purvā uz barona ie-



3. maršruts
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radīta nederīga zemes gabala. Pils skolas vajadzībām
nodota 1922. gadā.

Strazdes ciems vēstures avotos minēts jau 1291.

gada. Strazde bijusi apdzīvota jau tālā senatnē. Uz

to norāda daudzie kapulauki un citas senvietas.

1895. gadā pie Strazdes arheoloģiski izpētīts 400.—

800. gada krāsmatu kapulauks. Te atrastas bronzas

rotaslietas, dzelzs bultu uzgaļi, šaurasmens cirvji.
No Strazdes ceļš pāri Līgupes strautam aizvijas

uz Mazstrazdi, ko vēstures avoti min jau 1526. gadā.
2 km no Mazstrazdes pie Tukuma-Talsu ceļa atrodas

Strazdes kapsēta, kur apglabāti Lielajā Tēvijas karā

kritušie partizāņi.
Lielā Tēvijas kara laikā Strazdes apkārtne bija

Paldiņa vadītās partizāņu grupas darbības centrs.

Kadā 1943. gada rudens nakti Paldiņš kopā ar radistu

nolaidās ar izpletni mežā pie Usmas ezera. Pārvieto-

jies uz Mazstrazdi, apkārtējo iedzīvotāju atbalstīts,

viņš piegādāja Padomju Armijai svarīgas ziņas.
1944. gada 24. martā šķūni, kurā slēpās Paldiņš, ie-

lenca šucmaņi. Niknā kaujā krita trīs šucmaņi, bet

Paldiņš un darba zemnieks Bērziņš gāja bojā dego-
šas ēkas liesmās. Drosmīgie partizāņi apglabāti
Strazdes kapos 1946. gadā.

1919. gada rudenī Strazdes apkaimē darbojās

Kretuļa vadītā sarkano partizāņu vienība. Ar pārdro-
šiem uzbrukumiem vācu landesvēristu un buržuāzis-

kās Latvijas karaspēkam vienība iemantoja apkārtējo
darba zemnieku simpātijas.

1 km no Strazdes centra pie Tukuma-Talsu

lielceļa uzkalnā paceļas arhitektūras piemineklis —

Strazdes baznīca. Tā celta 1590. gadā. Kora daļas
griesti pārsegti ar vienkāršu krusta velvi, ko romāņu
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stilā veidota arka atdala no draudzes telpas. Netālu

no baznīcas ir sporta laukums un veikals.

2 km aiz baznīcas pie Kaķīšu ceļa paugurainā un

mežiem bagātā apvidu atrodas Dzegužu pilskalns.
Ziemeļaustrumu puse redzams uzvalnejums un grāvis.
Laukumā saglabājies kultūras slānis, kurā atrastas

māla'trauku lauskas. Pilskalns apaudzis ar eglēm,
bērziem, priedēm un lazdu krūmiem. Dienviddaļā aug

vecs ozols. No pilskalna paveras plašs skats uz ap-
kārtni.

Netālu no pilskalna paceļas 30X15 m liels, apaļš
uzkalniņš — Baznīckalns. Te atrastas senas kulta

vietas: 10 ziedojuma bedres ar ugunskuru paliekām,
kā arī cilvēku un dzīvnieku kauli un kuršu

800.—1200. gada senlietas.

Pilskalna apkaimē — Laukzīles, Lāčos un Imatās

.atrodas seni kapulauki.
3 km uz ziemeļaustrumiem, augstā paugura vir-

sotnē pie neliela, gleznaina ezeriņa atrodas Gravu

mežniecība. No pauguru virsotnēm paveras plaši skati

uz Cēres un Talsu apkaimi. Kāķīšu apkaimē sasto-

pami ķēmu pauguri.

Kāķīšos atrodas bērnu nams. Tur draudzīgā saimē

latviešu, krievu, azerbaidžāņu, poļu, ukraiņu un citu

tautību bērni 3—7 gadu vecumā gūst pirmās iemaņas
skaitīšanā, dziedāšanā, zīmēšanā v. c.

No Kaķīšiem ceļš garām Zvirgzdiņiem un Ratnie-
kiem iet cauri lielam mežu masīvam uz Dursupi. Pirms

Lielā Tēvijas kara lielmežā 500 ha platībā aiz dzelzs

stiepļu žoga bija iesprostots daudz meža cūku, lapsu,
apšu un stirnu. Vācu fašistu okupācijas laikā šis

rezervāts iznīcināts. Jauktu koku mežā 0,5 km uz zie-

meļiem no Zvirgzdiņiem atrodas Gravas kalns —



Kolhozs «Kurzeme» aizņem 3830 ha lielu platību.
Te strādā pazīstamā cūkkope Vera Klāsone, kas četras

reizes apbalvota ar VLI zelta un sudraba medaļām.
Galvenā saimniecības nozare kolhozā ir lopkopība. Te

ierīkoti zivju dīķi un ūdens putnu ferma.

2 km no Balgales pie Zentenes ceļa atrodas Bal-

gales ciema padome, tautas nams un bibliotēka. Ne-
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viena no Tukuma-Talsu pauguraines augstākajam
virsotnēm (147 m). Aiz tā ceļš pa ziemeļu nogāzi no-

laižas lejup.
Pie Ratnieku mājām paceļas Elku kalns. 2 km aiz

Ratniekiem ceļš cauri mežam noved pie Briņķu mež-

sarga, bet tālāk pāri pauguriem — Dursupē.

Dursupes apkaime ir jaukas gravas un uzkalniņu
Pa labi ielejā lokās 20 km garā Engures ezera pieteka

Dursupe. Tā sākas Laucienes ciema mežos, Gravas

kalna nogāzē, un tek cauri Dursupes Dzirnavezeram.

Ezera dienvidu krastā atrodas apdzīvota vieta

Dursupe. Bij. muižas pilī iekārtots tautas nams ar

plašu sarīkojumu zāli un skatuvi. Pils, kas celta pirms
100 gadiem, atrodas skaistā vietā. Interesanta ir pils
arhitektūra. Dursupe viduslaikos bijusi lielākais

lauku centrs. Dursupes dzirnavas senrakstos minētas

jau 1571. gadā. Aiz dzirnavām atrodas 1/a «Kurzeme»

dārzniecība ar daudzām siltumnīcām. Turpat ir Durs-

upes septiņgadīgā skola, kas celta 1901. gadā. Aiz

skolas pa labi nozarojas ceļš uz Balgali. Augļu
dārzā redzama Dursupes skolas internāta ēka «Salas».

Dursupes pietekas Oksles krastos atrodas apdzī-
vota vieta — Balgale. Te ir pienotava, ūdens dzirna-

vas, pasts, veikals un 1/a «Kurzeme» kantoris. Pie

Balgales Okslei ir stāvi, gleznaini krasti. 1942. gada

uz upes ierīkoja vietējas nozīmes hidroelektrostaciju.
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tālu redzama 1809. gadā celtā Balgales baznīca. Eka

celta klasicisma stilā. Baznīcā ir altāris, ko veidojuši
lauku amatnieki. Altāra gleznu «Kristus pie krusta»

XIX gs. gleznojis mākslinieks Rētings.
No baznīcas uz austrumiem plešas purvaina ie-

plaka — Lieknas pļava (Gubedancis), ko ietver lēzeni

morēnu pauguri. Pa ieplaku plūst Kraujas upīte un

Vecmuižas upīte. Tām satekot, izveidojas Lieknas

upe. Nelielās, bet straujās upes līči, kas apauguši ar

kokiem, ir ļoti gleznaini. Lieknas ieplakā atrodas

vienas no lielākajam saldūdens kaļķa atradnēm repub-
likā. Kaļķa nogulumi aizņem 75 ha lielu platību. Viss

krājums ir apmēram 690 000 m 3 liels. To izmanto

Brocēnu cementa fabrika. Starp Balgales-Zentenes

ceļu un Lieknas pļavu Māriņkalna pakājē izplūst sēr-

avoti.

Uz neliela paugura atrodas Vecmuiža. Senāk te

bijis zemnieku ciemats — Pēterciems, kas ilgāku laiku

bijis Balgales apkaimes centrs. Kad muižas īpašnieki

pārgājuši dzīvot uz Balgali, Pēterciems nosaukts par
Vecmuižu. Vecmuižā ir etnogrāfiski interesanta XIX

gs. celta dzīvojamā ēka. Istabas vidū ierīkota «lielā

krāsns».

Virzoties tālāk, no Kurļiem pa labi nozarojas ceļš
uz Gaiteni.

Oksles upes krastā atrodas apdzīvota vieta — Gal-

tene. Novads XIV gs. aizņēmis plašu teritoriju (no
Strazdes līdz Engures ezeram). Galtenē saglabājies
vecais muižas centrs ar pili.

Pāri Oksles-Galtenes līdzenumam izslienas va-

renā Gravas kalna stāvā austrumu nogāze ar skais-

tiem ķēmu pauguriem — trīs Celpju kalniem.

Starp Gaiteni un Oksli Oksles senlejas nogāzēs
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izplūst daudzi pazemes avoti. Sarkanavots atrodas

netālu no Vēveru mājām. Svētavots izplūst no zemes

0,5 km no Doru mājām. Te izveidojies šūnakmens, kas

daļēji jau izmantots.

Oksles ielejas nogāzēs avoti ir izveidojuši lielus

saldūdens kaļķa krājumus, ko izmanto Kandavas

rajona kolhozi augsnes uzlabošanai.

86 m augstā paugurā atrodas apdzīvota vieta

Oksle. No kalna paveras jauks skats uz plašu ap-
kārtni.

No Oksles ceļš met lokus cauri jauktam mežam un

noved 6 km attālajā Kandavas dzelzceļa stacijā.

4. maršruts

Kandava — Putnene (9 km) — Cēre (4 km) —;
Vecciems (2 km) — Zentene (6 km) — Rindzeli
(5 km) — Dzirciems (4 km) — Lamiņi (5 km) —ļ
Pūres st. (6 km). Kopgarums — 41 km.

No Kandavas ceļš gar Abavu nogriežas uz Tu-

kumu, šķērsojot Līgupi. Drīz ieraugām Bebrupi. Upe
tek cauri mežam. Bebrupes līči te ir ļoti gleznaini.

Abpus Tukuma-Talsu ceļa plešas 1/a «Padomju

Latvija» drenētie lauki. Kolhozā labi attīstīta biško-j
pība un diķsaimniecība. Galciemā ierīkots kolhoza;

klubs. 1,5 km aiz Bebrupes pa kreisi atzarojas ceļš]
kas noved Putnenē. Tā atrodas skaistā vietā — 90 nt

augsta paugura virsotnē.

Kādā ieplakā ceļā uz Cēri guļ aizaudzis ezersļ
(zivju dīķis) — Sūneklis. Cēre atrodas augstā morēnu

paugurā.



4.

maršruts
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Cērē ir ciema padome, pienotava, Iļjiča kolhozs

centrs un septiņgadīgā skola, ko ietver kupli lapu
koki. Skola Cērē darbojas no 1841. gada.

Vīnkalnos atrodas zīdkoku stādījumi, kas saudzē

jami kā dabas pieminekļi. Kolhozs pazīstams ar labi

izveidotu diķsaimniecību. Darbojas ganību, nārsta us

ziemošanas dīķi vairāk nekā 17 ha kopplatībā. Ļoti
ražīgs zivju dīķis ir Kungezers.

Cēre vēstures dokumentos minēta jau 1352. gadā.
No Cēres uz ziemeļiem paceļas 107 m augsts

paugurs — Sudmalkalns.

Pa Cēres vaļņveidigo morēnu ceļš tālāk iet uz Vec-

ciemu.

No Vecciema paveras plaši skati ziemeļu virzienā.

Vecciemā ir plaši ziemas zivju dīķi.
No Vecciema 2 km uz austrumiem atrodas kolhoz-

nieku māju puduris — Korģeļciems. Gar to ceļš virļ
zās uz Kraujām.

Pāri Krauju strautam maršruts ved uz Zentenij
2 km no Kraujām uz austrumiem aiz Zentenes-

Kandavas ceļa kokiem un krūmiem apaugušā pļavā
atrodas Mūžezers. Ezera krastos ir 3 m bieza sald-

ūdens kaļķa atradne. Atradni sedz apmēram metru

bieza zemes kārta ar raksturīgu sērūdeņraža smaku.

leplakā tek Jērķenes strauts.

1,5 km aiz Krauju strauta uzkalnā atrodas apdzī
vota vieta — Brančkalns. Te ir Zentenes slimnīca un

aptieka. Slimnīcu ietver veci lapu koki un skaists

augļu dārzs.

1 km tālāk redzama Zentenes septiņgadīgā skola ai

krāšņu parku.
Skolas ēka celta XIX gadsimtā. Tā ir arhitektu

ras piemineklis. Agrāk tā bijusi muižas pils. Ēki
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celta klasicisma stilā. Izbūvē vērojama ari krievu

ampīra ietekme. Ēkai ir reprezentatīva vidus daļa, kas

balstās uz 2 masīviem stūra pīlāriem ar 2 joniešu
kolonām centrā. lekštelpās ir dekoratīvi rotātas krās-

nis. Skaista ir «lielā zāle», kas ieturēta korintiešu

stilā.

Skolu ietver 19,8 ha plašs parks, kurā aug daudz

simtgadīgu koku. Parkā izveidotas trīs krāšņas ale-

jas: Kastaņu, Liepu un Garā aleja. Līdzās parastiem

vietējiem platlapju un skuju kokiem te aug sarkanais

un baltais skābardis un īves. Parku rotā arī savva-

ļas tulpju lauks.

Bij. muižas veļas mazgātavas ēkā, kas celta 1856.

gadā, tagad darbojas Zentenes krejotava un ciema

veikals.

Ap Zenteni plešas 1/a «Rosība» tīrumi. Pie

Zentenes-Talsu ceļa atrodas ēka, kurā ir kolhoza

kantoris, klubs, sakaru nodaļa un ciema padome.

Pa Engures ceļu dodamies uz Rindzeli.

No Zentenes uz austrumiem sākas augsts, paugu-

rains apvidus. No Cinīšu kalna (45 m) paveras plaša
un īpatnēja Dzirciema apkaimes panorāma. Redzamas

Dirmu, Vēdes un Krustkalna stāvās nogāzes. Pa

kreisi no ceļa — Pakuļos ir kolhoza dārzniecība.

Dārzniecība un pie tās ierīkotā kokaudzētava atrodas

skaistā vietā. Garām tek neliela upe — Kalnupe

(Silupīte). Pakuļos dzīvojis Tautas rakstnieks

Birznieks-Upītis.
1 km uz austrumiem no dārzniecības atrodas Rin-

dzele. Skaistā vietā, neliela ezera (7 ha) krastā, at-

rodas Rindzeles invalīdu nams. To ietver plašs lapu

koku parks.
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2 km uz ziemeļiem no Rindzeles guļ Vaskara ezers.

(20,2 ha). Jauka ir ezera apkārtne. Ezeru ietver

priežu mežs. Atsevišķās vietās ezers sasniedz 30 m

dziļumu. Uz ziemeļiem no ezera kāpu uzkalnos plešas
plašs sils. Rudeņos apkārtējie kolhozi uz virsāju ga-

nībām pārvieto bišu saimes. No Rindzeles ceļš iet gar

Smilškrogu uz Dzirciemu.

Apmēram 3 km uz dienvidiem no Rindzeles pace-

ļas Dirmas kalns (102 m). Tā nogāzes apaugušas ko-

kiem, bet pati virsotne ir klaja. No šejienes var tālu

pārredzēt apkārtni. Pāri piejūras mežainajai zemie-

nei redzama jūra. Skaidrā laikā selgā saskatāmas pat
laivas. Var redzēt ari Engures ezeru, — kā balta

svītra tas iestiepjas mežos. Dirmas kalna pakājē at-

rodas Dreimaņu agronomiskais iecirknis. Dārzos,

slīgst Gulbju un Žagaru ciems.

No Dirmas kalna ceļš gar Dreimaņiem, Klankšām

pāri Kalnupei aizvijas uz bijušo Dzirciema (Baznīc-

ciema) centru.

Pie Kalnupes pa kreisi no ceļa izslienas Kalter-

kalns. No kalna paveras tāls skats uz jūru un jūrma-
las siliem. Gar kalnu tek Dzirciema ezera noteka —

15 km garā Kalnupe. Upītei te izveidojusies 10—20 m

augsti, krāšņi krasti. Apkārtnē daudz skaistu,,

ozolu un lazdu krūmiem apaugušu gravu — Jānīš-

leja, Jodgrava, Klankšleja, Ošgrava, Lāčleja v. c.

Dzirciems ir apdzīvota vieta. Te atrodas 1/a:

«Zvaigzne» centrs, baznīca, bibliotēka.

Dzirciema Bisniekos 1871. gadā dzimis LPSR

Tautas rakstnieks E. Birznieks-Upītis. Viņš mācījies

vietējā pagasta skolā un vēlāk strādājis par mājskolo-
tāju Dzirciema muižā, kur sarakstījis pirmo stāstu

«Zaldāta līgava» un pārtulkojis Merķeļa «Vanemu
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Imantu». Dzirciema apkaimi rakstnieks notelo-

«Pelēkā akmeņa stāstos», «Pastariņš skolā» v. c. dar-

bos.

Ciema centrā, lapu kokos iekļauta, paceļas arhitek-

toniski interesanta celtne — Dzirciema baznīca.

Baznīcā ir mākslinieciski veidota iekārta; 1827. gadā
tā pārvesta no Ventspils ordeņa pils. lespējams, ka

šī iekārta ir slavenā Ventspils kokgriezēja N. Sēfrena

vai viņa skolnieku darbs.

Dzirciema centrā ir ari bibliotēkas eka. Tā celta

1889. gadā. Sākumā te bijusi skola. Bibliotēka ir

viena no vecākajām lauku bibliotēkām Latvijā. Taja
ir ap 5000 grāmatu.

Netālu no ciema centra atrodas Dzirciema ezers

(20 ha). Tas iekļauts augstos pauguros, kuru nogāzēs

aug lazdas, bērzi, egles, ievas un citi koki un krūmi.

Ezera dibens atvarams un dūņains. Ezerā mīt paras-

tās saldūdens zivis un vēži. Augstā ezera ziemeļu

krastā — Ezerkalnā atrodas bij. Dzirciema muiža.

Gar Dzirciema ezeru ceļš noved Rūšciemā, kur ir

pienotava un Dzirciema sakaru nodaļa. Rietumos no

ciema paceļas neliels paugurs, kas apaudzis skaistiem

bērziem. No tā paveras plašs skats uz jūru, ezeru un

tuvāko apkārtni.
Gar Lapsām ceļš aizvijas uz Lamiņiem. Lamiņu

apkārtne ir stipri kalnaina. Lamiņos atrodas Dzir-

ciema septiņgadīgā skola, ciema padome, 1/a «Pret

kalnu» kantoris, katoļu baznīca un citas ēkas. Skolas

ēka, ratnīca un parks ir XIX gs. sākuma arhitektūras

pieminekļi. Skolas parks izveidots trīs terasēs. Uz

vienas terases ir zālājs, pārējās terasēs ir divi dīķīši
ar saliņām. Apkārt parkam stiepjas skaista liepu

aleja. Skolas apakšstāvā ir liela zāle. Logi veidoti no
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krāsainiem stikliem. Skolu puslokā ietver saimniecības

ēkas.

No Rotas kalna (86 m) un Kapsētas kalna (86 m) ļ
paveras plašs skats ziemeļu virzienā uz jūru un dien-

vidaustrumos — uz Pūres apkaimi.
No Lamiņiem pa jauku, paugurainu apvidu apmē-

ram pēc 7 km nonākam Pūres dzelzceļa stacija, kur

nobeidzam ceļojumu.

5. maršruts

Kandava — Ligas (3,5 km) — Jaunsudmalas

(5 km) — Pūre (2 km) — Zvāre (4 km) — Vec-

mokas (8 km) — Oktobra RĪS (2,5 km) — Vilkkājas

(3 km) — Tukuma II st. (2 km). Kopgarums —

20 km.

No Kandavas dodamies uz Kandavas dzelzceļa

staciju, kas atrodas 7 km no pilsētas. Apkaimē plešas

Ligas ciema 1/a «Abava» tīrumi un pļavas. Tas ir

labākais kolhozs Kandavas rajonā.

Lēpēnos atrodas rajona rūpkombināta kaļķu cep-'

lis. Ceļu šķērso 15 km garā Ligupe.

Aizsprostojot Ligas upi, radīts neliels ezers. Ligas

ezera krastā atrodas 1/a «Abava» kantoris. 1954. gadā

Līgās ierīkots arī klubs.

Ceļa labajā pusē atrodas Līgas dzirnavas, kuru

ēkas ap 200 gadu vecas.

0,3 km no dzirnavām ezera krastā atrodas Līgas

pamatskola, ko ietver plašs augļu dārzs. Skola te

ierīkota 1948. gadā.
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Pie Līgām Abavā ir krāce, ko veido augšdevona

perioda dolomiti. Abavas krasts te zems. Kreisais

krasts paceļas 23 m virs upes līmeņa un apaudzis ar

jauktu koku mežu un egļu tiraudzēm. To dēvē par
Melno mežu.

Krustceles jāpagriežas uz austrumiem. Pēc dažiem

simtiem metru ceļu šķērso Bebrupe, kas izceļas Cēres

paugurainē.

Vietā, kur lielceļš pievirzās vistuvāk Abavas kras-

tiem, upē atrodas augšdevona dolomīta veidotas

Kužņīcu krāces.

Talak, šķērsojot Sūnekļa notekas strautu, ceļš iet

pa lēzeno un plato Abavas senleju.
Pa kreisi no ceļa kādā dziļā gravā pēc Pūrupes aiz-

sprostošanas izveidojies vairāk nekā 2 km garais un

dažus desmitus metru platais Jaunsudmalas dzirnavu

ezers (25 ha). Ezera krasti diezgan stāvi. Rietumu

piekraste apaugusi ar mežu. Ezera apkaimē ir glez-
nainas ainavas. Pūrupes krasti vietām apauguši
skaistam ozolu un citu lapu koku birzēm.

Pūrupes kreisajā krastā pie Smildzējiem paceļas
Cīruļu kalns (64 m), no kura paveras jauki skati.

2 km tālāk Tukuma virzienā stiepjas skaista augļu
koku aleja. Te sākas Latvijas PSR ZA Bioloģijas
institūta Pūres dārzkopības un izmēģinājumu stacija.

Tā ir vecākā dārzkopības un izmēģinājumu stacija
mūsu republikā. To sāka organizēt 1930. gadā, bet

zinātniskais darbs plašāku vērienu guvis tikai pa-

domju laikā.

Galvenais darbs noris jaunu augļu koku, ogulāju
un dārzeņu šķirņu selekcijā un izveidošanā.

Pūrē audzē vairāk nekā 215 ābeļu, 50 plūmju, 80

ērkšķogu, 25 upeņu, 30 zemeņu, 55 brīvdabas un 60



5.

maršruts
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siltumnīcas vīnogulāju šķirnes, 80 tomātu, 26 dārza

zirņu un citas šķirnes. Te pēta arī siltzemju augu, ka

arbūzu, meloņu, citrusu v. c. audzēšanas iespējas
mūsu republikā.

Abavas senlejas krastā 1950. gadā iekārtota brīv-

dabas vīnogu audzētava. Desmit 50 m garās terasēs

tiek audzēti 45 šķirņu vīnogu stādi. Lai uzlabotu

mūsu v nogu šķirnes, no Vidusāzijas atvestas 42

šķirnes, starp tām arī slavenās «Pobeda», «VIRA»,

«Agrās» un «Uzbekijas muskats».

Izaudzēti Pūres zemeņu hibrīdi. Hibrīds Nr. 1804

ir ļoti ražīgs. Ar labiem panākumiem to audzē p/s
«Virbi». Hibrīdam Nr. 8771 ir patīkama garša, tas ir

arī ļoti ražīgs. Hibrīds Nr. 1512 ir izturīgs pret sē-

nīšu slimībām. Izaudzētas jaunas zemeņu šķirnes, kā

«Navira», «Rozovaja» un «Rubina».

Izdarīta Sibīrijas un Eiropas šķirņu krustošana.

legūts 300 jaunu hibrīdu.

Bioķīmiskajā laboratorijā noteic augļu un ogu

šķirņu ķīmisko sastāvu, tā izmaiņas, augļus ilgāku
laiku uzglabājot.

Laboratorijā pēta, kā uz augļu kvalitāti iedarbojas
dabiskais un mākslīgais apgaismojums.

Pretī Pūrei Abavas senleja ir ap 0,5 km plata.
Abava tek cieši gar senlejas labo krastu. Otrā pusē

plešas plašas pļavas. Abava te met neskaitāmus lo-

kus.

Ledāja sabīdīta morēna pret Pūres izmēģinājumu

staciju pāriet Abavas kreisajā krastā un stiepjas līdz

Daigonei.
1 km no Pūres izmēģinājumu stacijas atrodas

-ciema padome, Pūres septiņgadīgā skola, baznīca.
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Pūres baznīca celta gotiskā stilā. Altārgleznu dari-

nājis Drēzdenes gleznotājs Erhards. 1872. gadā Pūrē

par rakstvedi strādājis Māteru Juris.

0,5 km no Pūres skolas aiz dzelzceļa atrodas sens

kuršu pilskalns — Mūļu kalns, kam dienvidu gala ir
2 m augsts valnis. Laukums pilskalnā ir 50X25 m

liels. Nogāzes ir apmēram 7 m augstas. Pilskalna

ziemeļu galā ir aizaudzis ezeriņš. Pilskalns nav

arheoloģiski izpētīts. No kalna paveras plašs skats uz

Abavas ieleju.
1 km no pilskalna uz austrumiem atrodas Bērz-

kalns (80 m). Netālu ir ari Jāņu kalns. Te ir ļoti
jaukas dabas ainavas.

Zvāre ir apdzīvota vieta Zvārītes upes labajā
krastā, 2 km no Pūres centra. Zvante ir 5 km gara
Abavas pieteka. 3 km no Zvāres atrodas arheoloģiski
ievērojama vieta, t. s. Zviedru kapi.

Dienvidos no Pūres Zvārītes upes gultnē pie Vec-

sudmaļiem un arī Abavas gultnē atsedzas augšdevona
perioda iezis, kas sastāv no baltā smilšakmens un glū-
das. Pie Abavas atrodas Elku kalns ar elku liepām.

Vecmoku un Pūres apkārtnes mežos 1944./45-

-gadā darbojās partizāņu nodaļa «Uzvara», kurā bija
apvienojušies 50 cilvēku. Partizāņi drosmīgi uzbruka

vācu transporta un aizmugures daļām.
Aiz meža ceļš uzvijas augstā paugurā. Pa labi no

ceļa redzama apdzīvota vieta — Vecmokas. Vecmokas;
atrodas skaistā, kalnainā apvidū. No Vecmokām pa-
veras plašs skats Tukuma virzienā. Redzams ari

Milzu kalns.

Novirzoties no lielceļa pa labi, lauku ceļš noved

pie kuršu Vecmoku pilskalna. Tas apaudzis ar bērziem

un biezu pamežu. Pilskalns austrumos nocietināts ar
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2 m augstu zemes valni. Pilskalna augstums — 10 m.

Austrumu pusē izveidota terase. Pilskalns nav arheo-

loģiski izpētīts.
Pilskalna apkārtnes kapulaukos atrastas bronzas

rotas lietas, zobeni un bultu uzgaļi. Atrasta arī X gs.
nauda.

No Vecmoku kapsētas kalna ceļš pāri dzelzceļam
noved apdzīvotā vietā — Jaunmokās. Te atrodas

skaista pils, ko 1901. gadā cēlis bij. Rīgas pilsētas
galva, bagātnieks Armitsteds. Tagad Jaunmokās at-

rodas Oktobra RTS. Nepilnu kilometru no Jaunmo-

kām atrodas augļu koku audzētava «Dimzas».

No Oktobra RTS ceļš iet gar Sudmaļiem, kur iz-

veidojies Jaunmoku dzirnavu ezers (2 ha). Pie dzir-

navām atrodas seni kapulauki, kur atrastas tādas

pašas senlietas kā Vecsaulē un Ciemaldā.

Visapkārt plešas Tumes ciema 1/a «Padomju vara»

un «Abava» tīrumi un pļavas.
Pie Rotkaļiem no ceļa paveras plašs skats uz Slo-

cenes senleju. Tā ir apmēram 1 km plata. Senleja
sākas pie Jaunsātiem un stiepjas 18 km jūrmalas
virzienā.

Nākošā vieta, kas būtu apskatāma, ir jaukā Vilku

grava un Vilku kalni. Šinī apkārtnē izveidojušās
vairākas dārzniecības. Tālāk Slocenes senlejas
krastos atrodas Tukums.

6. maršruts

Kandava — p/s «Valdeki» (5 km) — Aizdzire

(4 km) — Rugājkalns (4 km) — Zemīte (6 km) —

Rudzu krogs (4,5 km) — Smiltiņkatns (4,5 km) —
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Zante (3 km) — Venteru pilskalns (4,5 km) — Plāņi
(2 km) — «Āža mugura» (6 km) — Kapukalns

(3,5 km) — Saulītes kalns (6 km) — Remte

(3 km) — Blīdenes st. (5 km). Kopgarums — 61 km.

No Kandavas centra pāri Abavas tiltam cauri

Jaunkandavai Zemītes ceļš noved Valdeķos — vienā

no labākajām padomju saimniecībām republikā. Tā di-

bināta 1945. gadā. Padomju saimniecības lauki aizņem
lielu platību. Sevišķi attīstīta ir lopkopība. 1957. gadā

uz katriem 100 ha lauksaimnieciski izmantojamās ze-

mes saimniecība ražoja 410 centneru piena. Attīstītas

ir ari saimniecības palīgnozares — vistkopība, dīķ-

saimnieeība, biškopība un dārzkopība. Valdeķos uz-

celtas glītas dzīvojamās mājas strādniekiem, pirts,
veikals, noliktavas v. c. ēkas.

Centrālajā daļā ir plašas siltumnīcas, kur ražu

novāc 3 reizes gadā. Buržuāziskās Latvijas laikā

Valdeki piederēja «Jaunāko Ziņu» izdevējam bagāt-
niekam Benjamiņam.

lepretī p/s «Valdeķi» centram ceļa otrā pusē ir

Aizdzires septiņgadīgā skola, kas celta 1872. gadā.
Augļu dārzu, kuplās liepas un slaidās egles ap skolu

stādījuši skolēni XIX gs. beigās. Netālu no skolas ir

Lielajā Tēvijas karā kritušo padomju karavīru

kapi.
Aizdzires ciema padome atrodas bij. Teņņu pus-

muižā; turpat ir Valdeķu liellopu ferma. 4 km no

Valdeķiem atrodas saimniecības cūku ferma «Aiz-

dzire».

Ordeņa laikos Aizdzires apvidus piederējis Kan-

davas ordeņa pils fogtejai. Te atradies zemnieku

apdzīvots ciems — Adzere. XV gs. otrajā pusē ciems
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iznicināts. Te ierīkota muiža. Viduslaikos Aizdzire

bijusi lielāks lauku centrs.

XIX gs. Aizdzirē darbojās vairāki plaši pazīs-
tami lauku rūpniecības uzņēmumi, starp tiem 1872.

gadā dibinātā ķieģeļnīca.
2 km no Aizdzires ciema padomes atrodas Rugāj-

kalns (98 m). Tas ir augstāks morēnu paugurs, kas

pace)as 25 m pār apkārtni. Rugājkalnā kuplu kļavu
un ābeļu paēnā apglabāti trīs nezināmi Padomju
Armijas cīnītāji. No kalna paveras plašs skats.

Austrumos plešas lielāks mežu masīvs, aiz kura 6 km

attālu ir apdzīvota vieta — 1/a «Zaļā zeme» centrs

Kukšas ar 2,6 ha plašu parku ezera krastā. Kukšu

pils ir XVIII gs. sākuma arhitektūras piemineklis.
Rietumos 4 km attālumā paceļas augsta, ar mežu

apaugusi pauguru grēda, kas stiepjas līdz pat Amulas

krastiem. No ceļa pa labi ir Zaldiņi. Agrāk te bijis
Zaldātiņu ciems. Pēc 25 armijā nokalpotiem gadiem
te apmetušies uz dzīvi cara laika zaldāti, kam te ie-

rādīta zeme. Ciems laika gaitā iznīcis.

Ceļš šķērso Zemītes upi jeb Kukšupi, ko lejgalā pie
Abavas sauc arī par Vēdzeli. Tā izceļas Zemītes ap-
kaimē un ir 20 km gara.

Pēc dažiem kilometriem sasniedzam apdzīvotu
vietu Zemīti. Tur atrodas RTS, lauku slimnīca,

sakaru nodaļa, ciema padome, septiņgadīgā skola, kas

celta 1848. gadā, ciema klubs un bibliotēka.

Zemīti ietver 1/a «Zemīte» plašie tīrumi un pļavas.
Kolhozā uzceltas vairākas modernas, mehanizētas

lopu fermas, kūtis un citas saimniecības ēkas. 1958.

gada pavasarī te ierīkots 5,5 ha liels augļu dārzs.

Paša centra padziļā grava izveidojies 7 ha lie-

lais Dzirnavu ezers. Ezera krastā atrodas 5,2 ha



6. maršruts

7. maršruts



77

plašais «Zemītes» parks «Upesleja», kas ieskaitīts

Latvijas aizsargāmos dabas pieminekļos. Parkā starp
simtgadīgiem vietējiem lapu kokiem aug pelēkie val-

rieksti, sēru osis, parastie dižskābarži. Dekoratīvs ir

sarkanais dižskābardis, kam nokārušies zari. Tas esot

vienīgais Latvija. Parka sastopama Sibīrijas bail-

īgie, tāpat ari balzama baltegle, Eiropas lapegle,
rietumu dzīvības koki. Interesanti ir Ķīnas ceriņi,
-dažādas spirejas v. c. augi. Gleznainais Zemītes

parks ar krāšņo Kastaņu aleju ir iecienīta darbaļaužu

atpūtas vieta.

Kuplos kokos paslēpusies bij. Zemītes muižas pils,
kas uzcelta 1850. gadā ļoti īpatnējā klasicismā. Vēlāk

pils pārbūvēta, jo 1905. gadā revolucionāri to node-

dzinājuši. Tagad pili iekārtoti RTS strādnieku dzī-

vokļi un kopmītnes. Centrā atrodas arī Zemītes ciema

klubs.

īpatnējas celtnes ir sešas bijušās kalpu mājas ar

mantelskursteni vidū.

Zemīte vēstures avotos minēta XV gs., kad tā iz-

<lota lēņos kādam ordeņa feodālim. 1819. gadā novadā

notikuši zemnieku nemieri. 1905. gadā Zemītes pils

parkā nošauti vairāki revolucionāri.

Ceļš no Zemītes uz Grenčiem vairākus kilometrus

iet pa Austrumkurzemes augstienes nogāzi. Uz zieme-

ļiem augstiene strauji pāriet zemienē. No augstienes

paveras plaši skati ziemeļu virzienā.

Uzkalnā, kur senāk bijusi kapsēta, kreisajā puse

veļam atrodas XVI gs. celtā Zemites baznīca. Tā ir

viena no Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera laika

celtajām 70 baznīcām. Tās celtas, lai turētu paklau-
sībā dzimtļaudis.
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Plašā dārzā atrodas Zemītes lauku slimnīcai

Pagalmā zaļo milzu osis, bet dārzā aug vecas,

žuburainas liepas.
Netālu no slimnīcas pie ceļa uz Pavārkalna kap-

sētu paceļas ieapaļš, augsts paugurs — Elku jeb Jaun-

zemju kalns. No tā pārskatāma plaša apkārtne līda

pat Kandavai.

Netālu atrodas Pavārkalna kapsēta. Te apglabāti
arī 1905. un 1919. gadā nošautie revolucionāri. Kap-
sētā paceļas piemineklis 31 Lielajā Tēvijas karā

kritušam padomju karavīram. Uz kritušo varoņu at-

dusas vietu ved kupli noaudzis dzelteno akāciju dzīv-

žogs.
Gar Zīļu upītes gravu ceļš tālāk vijas uz Zanti.

Pie Rudzukroga atzarojas ceļš uz Grenčiem. Apkārtne

pamazām kļūst kalnaina.

Pats augstākais kalns ir Smiltiņu kalns — ap-

mēram kilometru garš smilšu paugurs, kas tikai ne-

daudz paceļas pār apkārtni. Kalns atrodas pa labi no

Zemītes-Zantes ceļa. Vislielāko augstumu (157 m)

tas sasniedz pie Smiltiņu mājām. Smiltiņu kalna

rietumu nogāzē ir stāva krauja, kas noslīd dziļā ie-

plakā.

Ap Smiltiņu kalnu plešas viļņaina Austrumkur-

zemes augstienes pauguraine ar skaistām gravām un

birzēm.

3 km uz dienvidiem no Smiltiņu kalna atrodas ap-

dzīvota vieta — Zante.

Netālu no Zantes ceļa malā atrodas lielākais zem-

gaļu uzkalniņu kapulauks (I —IV gs.). Tas sastāvējis
no trīsdesmit 1 m augstiem un 7 m platiem

uzkalniņiem. 1892. gadā te izdarīti arheoloģiski pētī-

jumi.
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Zante vēstures avotos minēta jau 1541. gada. Zie-

meļu karā apvidus stipri izpostīts un muižas ēkas

nodegušas.

Zantes ciema teritoriju aizņem 1957. gadā nodibi-

nātā padomju saimniecība «Sarkanais karogs». Te

audzē LB šķirnes jaunlopus, ko pārdod brālīgajām

republikām. Padomju saimniecības centrā uzceltas

vairākas dzīvojamas mājas, ceļ maizes ceptuvi un ci-

tas ēkas.

Zantes centrā atrodas ciema padome, vidusskola,

tautas nams, bibliotēka, pienotava, veikali, aptieka un

padomju saimniecības «Sarkanais karogs» centrs.

Zantes centrā kreisajā ceļa malā atrodas senatnī-

gas vējdzirnavas, kas celtas XVII gs. Ceļot dzirnavas,

iznicināti zviedru kapi. Kapu vietā aug Teiksmu ozols,

pie kura ir piemiņas akmens ar ierakstu. Stāsta, ka

dzirnavniekam bijusi skaista meita, kas iemīlējusi
jaunu puisi — dzirnavnieka mācekli. Jaunieši bieži

vizinājušies uz lielajiem dzirnavu akmeņiem. Kādreiz

vizinoties dzirnavās ierautas meitenes garās bizes, un

viņa samalta. Sakarā ar šo notikumu dzirnavas iesauk-

tas par «Zilās princeses» dzirnavām, jo meitene val-

kājusi zilus tērpus.

Otrpus lielceļa atrodas vecā Zantes skola, kas celta

1888. gadā. Skolā un bij. pagasta namā 1905. gadā
notika revolucionāru sapulces. No vecās skolas uz

Zantes vidusskolu stiepjas skaista gatve ar milzīgiem
ošiem.

Zantes vidusskola sākusi darboties 1950. gada.
Skolas ēka celta ap 1910. gadu jaunhelēnisma stila.

Agrāk te bijusi Zantes muižas pils.
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Vidusskolu ietver skaists dārzs. Vidusskolai lī-

dzās atrodas Zantes pienotava, kas celta 1929. gadā.
Netālu atrodas Zantes tautas nams.

Sevišķi jauks apvidus ir ap Dziru dzirnavām. Te

sastopamas dzijas gravas un uzkalni, ezeri un skais-

tas bērzu birzes. Netālu no dzirnavām atrodas vairā-

kas saldūdens kaļķa atradnes.

4 km no Zantes aiz Dziru dzirnavām atrodas

krāšņā Amulas ieleja. Krastu nogāzes te ļoti stāvas,
pat kraujas, apaugušas kokiem un krūmiem.

Amulas ielejā upes kreisajā krastā paceļas Ven-

teru pilskalns. Tas ir 17 m augsts, apaļš kalns bez

parasta līdzenā laukuma. Zem sūnainās velēnas nav

kultūras slāņa. Pilskalnam ir dabiskas ļoti stāvas no-

gāzes. Tas apaudzis ar skujkoku mežu. Nosaukumu

«pilskalns» tas ieguvis neparastā stāvuma un novieto-

juma dēļ.
Pa lauku ceļiem un takām maršruts tālāk ved gar

Amulas labo krastu uz Plāņiem un tālāk uz Aizgrāv-
jiem. Pretī Cepļiem Amulas kreisajā krastā pie
Vepriem atrodas dziļas un skaistas gravas.

Uz dienvidiem no Plāņiem, starp Caurdurvju un

Leišu mājām, Amulai ir krāšņi krasti. Amulas krastos

5 km garā posmā te izveidojušās desmit dziļas, skais-

tas sāngravas, kas apaugušas lapu un skuju kokiem.

Amulas ieleja te ir stipri purvaina un mitra, jo kras-

tos izplūst daudz avotu. Krasta nogāzēs daudzās

vietās izplūst avotiņi ar kaļķainu ūdeni. Vietām pie
avotiņiem var atrast šūnakmeņu veidojumus. Upē sa-

stopami vēži. Upju dzelmē mīt asari, līdakas, raudas,
mailītes v. c. zivis. Pie Aizgrāvju mājām dziļā grava
uz Amulu plūst strauts. Te jānogriežas uz austrumiem.

Lauku ceļš gar Aizgrāvju mājām pa gravu aizved
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meža pie interesanta dabas veidojuma — «Āža mu-

guras». Tas ir ap 0,8 km gara dzelzceļa uzbērumam

līdzīgs oss ar ļoti kraujām nogāzēm.
«Āža mugurā» kopš 1915. gada 18. jūlija ilgāku

laiku no vācu okupācijas slēpās kāda krievu kara-

spēka vienība. Kalnā un gravās tā bija izbūvējusi
labi maskētas slēptuves. No «Āža muguras» maršruts

iet 3 km tālāk uz austrumiem, kur Saldus un Remtes

krustcelēs paceļas Kapu kalns (141 m). Kalna

virsotnē, kas izslienas 20 m pār apkārtni, atrodas

kapsēta. No kalna paveras plašs skats dienvidu

virzienā, kur pāri purvam redzams Saulītes kalns,

bet uz ziemeļaustrumiem ir jauks skats uz Zantes

apkaimes pauguriem. Ceļš novirzās pa kreisi uz

Remti.

3 km tālāk uz dienvidiem purva mala pa kreisi no

Zantes-Remtes ceļa atrodas Silēju kalns (132 m).

Paugurs paceļas 20 m pār apkārtni. Kalna pakājē at-

rodas Silēju saimniecība. Uz austrumiem stiepjas pļa-

vas, tīrumi un jauktu koku mežs. 1 km uz rietumiem

no kalna paceļas augsts, iegarens uzkalns — Purva

sala. Pie Silēju kapiem atrodas 1710.—1713. gada

mēra epidēmijas upuru kapi.
3 km tālāk pa labi no ceļa redzams Saulītes kalns

(137 m). Tas ir četrstūrains plakanpaugurs, kas tikai

nedaudz paceļas pār apkārtni. Kalnā atrodas Saulītes

saimniecība. Pašā virsotnē nocirsts mežs. Pāri pur-

vam paveras jauks skats uz Silēju un Kapu kalna

virsotnēm. atrodas vēsturiskas kapenes.

Pēc pāris kilometriem nokļūstam apdzīvotā
vietā — Remtē. Te ir ciema padome, tautas nams,

bibliotēka, septiņgadīgā skola, veikali, sakaru nodaļa
v. c. iestādes.
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Remtes ciema teritorija ietilpst padomju saimnie-

cība «Remte».

Remtes muiža vēstures avotos minēta jau 1506-

-gadā. Vēl saglabājusies vecā Remtes pils, kas celta

pirms 230 gadiem.
Remtes jaunā pils, kur tagad ir septiņgadīgā skola,

celta XVIII gs- beigās. Vēlāk tā vairākas reizes pār-
būvēta.

Pusceļā starp skolu un baznīcu pa labi redzams-

Karātavu kalns, kur atrodas sena soda vieta.

No uzkalniņa paveras plašs skats uz teiksmaino

Remtes ezeru. 4,8 ha lielais parks ierīkots ap 1800.

gadu Remtes ezera krastā. Tālāk ceļš noved Blīdenes

stacijā, kuras apkaimē Lielajā Tēvijas karā notikušas

smagas kaujas.

7. maršruts

Sabile — Matkule (7 km) — Aizupe (8 km) —

Vāne (2 km) — Varieba (7 km) — Lielsatiki

(6 km) — Vecsatiki (4 km) — Gaiķi (5 km) —

Saldus (13 km). Kopgarums — 52 km.

No Sabiles centra pāri Abavas tiltam ceļš iet

stāvā krastā — Briņķu pakalne, no kuras paveras-

jauks skats uz Sabili un Abavas ieleju. Pa labi no

ceļa — Pedvālē aug milzīga liepa — ap 1,3 m dia-

metrā. 1 km aiz Pedvāles ir Sipju mājas. No Sipjiem
cauri meža pudurim var nokļūt atkal uz Matkules liel-

ceļa. Tuvējā mežā ir 1905. gada notikumu piemiņas
vieta. Soda ekspedīcija te nogalinājusi vienu no aktī-
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Vākajiem Sabiles apkaimes revolucionāras kustības

dalībniekiem — Kārli Ivanu.

1 km tālāk pa kreisi no ceļa redzams Skaldes

krogs. No šejienes parasti sākas viens no interesantā-

kajiem pārgājieniem kājām gar Imulas krastiem uz

Bušu pilskalnu. Tālāk pa labi atrodas Matkules

septiņgadīgā skola.

Matkules ciema centrs — ciema padome, klubs,

bibliotēka, veikals, pasts un pienotava atrodas 2 km

aiz skolas.

Caur Matkules centru iet ceļš uz kapsētu Imulas

krastā. Šo ceļu izlieto autotūristi, lai nokļūtu vis-

tuvāk Bušu pilskalnam. No kapsētas vairākas tūristu

takas noved pilskalnā.
Pa labi no Matkules-Sabiles ceļa plešas 1/a

«Dzirkstele» lauki. Kolhoza centrs atrodas Aizporos
(2 km no lielceļa).

L/a «Dzirkstele» teritorijā ir seni aizauguši ezeri,
kas pārvērtušies purvāju dūkstīs. Viens no aizauguša-

jiem ezeriem ir Gaiļezers, kas daļēji pārvērties nied-

rājā, daļēji krūmājā. Starp ciema klubu un Pūru

mājām kādreiz bijis Pūru ezers. Tagad te aug

mežs.

1,5 km tālāk, pie Zīlēm, pa kreisi no ceļa aug ne-

liela bērzu birze. Tur virmo lielais Saules avots. No

šā avota rodas strauts, kas ietek Lmutā. Dolomīta

iežos izveidojies 3 m augsts ūdenskritums.

Pie Arņiem, aizsprostojot Imulu, uzceltas Pūces

dzirnavas.

1 km uz austrumiem no Pūces kroga Amulas upes

krastā plešas 1/a «Amula» tīrumi. Upes līčos pie Mež-

muižas aug skaisti ozoli.

2 km uz dienvidiem no Mežmuižas Amulas krastā
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atrodas Buku mājas, kur bunkuros 1919. un 1920.

gadā mitinājās partizāņu vienība — kretuļnieki. Vie-

nībā bija 31 vīrietis un 2 sievietes. Apmetusies Matku-

les mežos, vienība izvērsa darbību līdz pat Talsiem.

1919. gada maijā partizāņi pie Laucienes Tupeļ-
ciema uzbruka landesvēristu grupai un to iznicināja.

Partizāņi darbojās drosmīgi, jo viņus atbalstīja vietē

jie laukstrādnieki. 1920. gada 10. janvāri buržuāzis-

kās Latvijas karaspēks ielenca Matkules mežu pie
Bukiem un uzsāka partizāņu gūstīšanu. Partizāni,

izmantojot vakara krēslu, pārvietojās uz citu novadu.

Pie Pūces kroga jānogriežas pa labi. 3 km no Pū-

ces kroga atrodas Kandavas rajona Aizupes apvie-
nota slimnīca.

No slimnīcas jānogriežas pa kreisi. Izgājuši cauri

nelielam meža pudurim, nonākam Aizupe. Te atrodas

Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības

ministrijas Aizupes meža tehnikums. Tas dibināts

1945. gadā. Pie tehnikuma darbojas viengadīgā Meža

skola.

Tehnikuma mācību saimniecības aizņem ap 6000 ha

lielu platību. Medību iecirkņos sastopami visi mūsu

medību faunas pārstāvji. Apmācības medīšanā tiek rī-

kotas saskaņā ar medību noteikumiem un mednieku

tradīcijām. Zvēru pievilināšanai ierīkoti zvēru baro-

šanas lauciņi, kur audzē topinambūru, kacenkāpostus,
slotzari un citus augus. Tehnikuma audzēkņiem māca

vilku ielenkšanu un faunas uzskaiti, medību iemaņas,
šaušanas tehniku v. c.

Koku skola tiek audzētas vietējas un svešzemju
koku sugas.

lerīkots liels augļu koku un ogulāju dārzs; iekār-

tots pomoloģiskais dārzs. Tehnikumu ietver 9,7 ha
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plašs Aizupes dendroloģiskais parks, kas ieskaitīts

Latvijas dabas pieminekļos. Te atrodams seru osis un

sēru goba, parastais sarkanlapainais un šķeltlapai-
nais dižskābardis, liellapainā aristolonija. No skuju
kokiem te sastopamas Sibīrijas baltegles, Eiropas lap-
egles un sudraba egles. No svešzemju krūmu sugām
te aug zeltlijas, etiķkoks, baltās akācijas v. c.

Tehnikums iekārtots bij. Aizupes muižas pili, kas

celta 1823. gadā klasicisma stilā un ir arhitektūras

piemineklis.
No Aizupes var doties tālāk pāri Imulai uz Vāni.

Apkaime plešas 1/a «Ciņa» tīrumi un pļavas. Vānē ir

ciema padome, tautas nams, septiņgadīgā skola, krejo-

tava, veikals. Pie skolas ir jauks parks. Gleznaini ir

Dzirnavu ezera krasti. Arhitektūras piemineklis ir

Vānes baznīca, kas celta 1573. gadā. Vānes muiža

XVI gs. beigās piederējusi Kurzemes hercogistes

diplomātam vēsturniekam Z. Heningam. 1589. gadā
celtais Heninga kapa akmens Vānes baznīcā pieskai-
tāms pie izcilākajiem tā laika kapu pieminekļiem
Kurzemē.

Vānes septiņgadīgā skola ierīkota Vānes muižas

pili, kas celta XIX gs. septiņdesmitajos gados. 1905.

gadā pils nodedzināta. Sakarā ar to vairāki revolu-

cionāri nošauti, daži izsūtīti katorgā uz Sibīriju.
4 km no Vānes uz ziemeļrietumiem aiz Rudeņkalna

netālu no Vānes-Kabiles ceļa atrodas aizaugušais
Lainuma ezers (50 ha). Tas ir pats lielākais ezers

apkaimē. Tā krastus ietver mitras pļavas un jauktu
koku mežs.

3 km uz dienvidiem no Lainuma ezera Stulbes kūd-

ras purvā atrodas nelielais Acs jeb Stulbes ezers

(12 ha). Stulbes ezeru sauc ari par Vānes Lielo aci.
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Stāsta, ka kāds Vānes muižnieks bijis pamuļķīgs. Tas

bijis liels makšķernieks. Kādreiz viņš aizgājis uz

Lielo aci, lai gan tur zivju nebijis, un iemetis makšķeri
ar sudraba āķi. Tiešām pieķērusies liela zivs. Tā no-

rāvusi makšķeres āķi un aizbēgusi. Pēc nedēļas zivs

-ar sudraba āķi izzvejota Kabiles ezerā. No ta laika

ļaudis tic, ka Vānes Lielā acs esot savienota ar Kabi-

les muižas ezeru.

No Vānes maršruts gar Imulas krastu iet uz Va-

riebu.

4,5 km uz dienvidiem no Vānes augsta Imulas

senlejas krastā pa kreisi no ceļa atrodas Rumbenieku

mājas. 1905. gada te bija revolucionārās kustības

centrs, kur pulcējās aktīvisti no Vānes, Skrundas,

Remtes, Saldus un Tukuma. Šās mājas saimnieks

K. Ivans bija viens no aktīvākajiem revolucionāriem

1905. gada kustība. Viņš bija rīcības komitejas lo-

ceklis, piedalījies Tukuma kaujās 1905. gada 28. de-

cembri Rumbeniekos iebruka soda ekspedīcija barona

Radena vadība un mājas nodedzināja, kalpu K. Fri-

kenfūsu nošāva, bet Ivans uzsāka ar citiem revolucio-

nāriem «meža brāļa» gaitas. Vēlāk soda ekspedīcija

viņu nošāva. X- Ivans apglabāts Vānes Sarcenes kap-
sētā.

Pie Rumbeniekiem no 15 m augstā senlejas krasta

paveras plašs skats uz Imulas senleju. leleja stipri

purvaina. Aiz Rumbeniekiem ceļš noslīd dziļā gravā,

pēc tam cauri meža pudurim pāri Imulas lejai noved

Variebā. Te ir 1/a «Imulas» centrs un septiņgadīgā
skola, ko ietver neliels parks. No Variebas uz zieme-

ļiem paceļas divi kokiem apauguši pauguri.
2 km no Variebas Imulas labajā krastā atrodas

Aizupes invalīdu nams «Meža muiža». Netālu no tā



87

1945. gada 9. maijā kādā meža klajuma kapitulēja
24. vācu divīzija.

Maršruts no Variebas pa kalnainu apvidu noved

Lielsatiķos. Lielsatiķu kapos apglabāti 1906. gada
6. janvārī nošautie revolucionāri — galdnieks M. Del-

vičs un E. Šteins.

Pārejot Imulu, var nokļūt apdzīvotā vietā — Vec-

satiķos. Bij. pilī atrodas ciema padome un tautas

nams. Ap to plešas parks. Satiķu ciema teritorijā ie-

tilpst Fridriha Engelsa 1/a, kā arī p/s «Vārme» ferma.

Pie Vecsatiķiem izveidojies Satiķu ezers. Tas ir ap

2 km garš, līdz 200 m plats. Imulai pie Vecsatiķiem
ir stāvi, gleznaini krasti. Kraujās krastu nogāzes ap-

augušas ar lapu koku mežu. Senāk krastus rotāja
varena ozolu lapotne, bet vācu okupanti Lielajā Tēvi-

jas karā nocirta visus lielos kokus un krūmus upe?
krastos. Pa ezera krastu ceļš iet uz Gaiķiem.

Ezera augšgalā Imulā no kreisās puses ietek 6 km

garā Dzīvene. Upītes otrā krastā uzkalnā atrodas

Klonu mājas.
Netālu no Imulas un Dzīvenes satekas pie Klonu

mājām stāvā Imulas kraujā paceļas vēl neizpētīts

pilskalns — Stārku kalns. Tas ir dabisks kalns bez

nocietinājumiem un bez kultūras slāņa. Paugura zie-

meļu nogāzi noslēdz krauja. No pilskalna paveras
jauks un plašs skats uz apkārtni.

1 km no pilskalna uz dienvidiem atrodas Gaiķu

(Muižciema) baznīca. Tas ir arhitektūras piemineklis,
kas celts 1658. gadā. Baznīcas iekštelpās skaisti eļļas
krāsas gleznojumi. Baroka altāris greznots kok-

griezumiem.
Imulas laba krasta nogāzē un pļava pie izsīkuša-

jiem avotiem atrodas saldūdens kaļķa atradnes.
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No Gaiķu baznīcas var doties pa gleznaino Imulas

kreiso krastu uz tās izteku — Melnezeru.

Ezers atrodas meža vidū 0,6 km no Zantes-Sal-

dus lielceļa. Melnezers aizaudzis niedrēm. Ap to iz-

veidojusies līkšņa. Ezerā ūdens ir tumšs. Melnezera

zivīm ir tumša krāsa.

No Melnezera pa Zantes-Saldus ceļu gar glez-
naino Ildzes, Luknas, Brocēnu un Saldus ezeru var

nokļūt Saldū.

8. maršruts

Sabile — Vārbiķu augstiene (4 km) — Valgale

(3 km) — Višļi (8 km) — Kabile (8 km). Kopga--

rums — 23 km.

No Sabiles pari Rumbulas upītei pa gleznaino
Abavas krastu ceļš uzvijas Briņķu pakalnē. Pie Ezer-

maļiem Rumbulas krastā zem kūdras kārtas atrasts

sens akmens cirvis. Turpinot ceļu gar kapsētu pāri
Rumbulas strautam, nokļūstam pie Trosku mājām. Pie

Lūšu mājām redzama milzīga piltuvveida bedre, ko

Lielā Tēvijas kara laikā izsituši no lidmašīnas no-

mestu jūras torpēda. Gar Zīles pamatskolu pāri
Sabiles-Kabiles ceļam maršruts iet gar Ticam un

Gābelēm uz Muižarāju pakalni. Gābelēs atrodas

Ļeņina 1/a kantoris. Kolhozā izveidots LB tīršķirnes
ganāmpulks un priekšzīmīga šķirnes zirgu ferma, kur

audzē Baltijas Ardeņu un Latvijas smago braucamo

zirgu šķirni. Tālāk ceļš iet uz Valgali.
2 km no Abavas kreisā krasta un 3 km no Sabiles

ceļš uzvijas jaukā Vārbiķu augstienē. Tur sākas 1/a

«Padomju Dzimtene».
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Vārbiķu augstiene ir 1 km plata un vairākus kilo-

metrus gara plakankalne ar absolūto augstumu 93 m.

Austrumos augstienes nokalni sedz mežu puduri un

bērzu birzes, rietumos ir 1/a «Padomju Dzimtene»

tīrumi. No augstienes uzkalniem paveras jauki skati.

Tālāk ceļš aizvijas līdz Abavas ciema centram —

Valgalei, kur Valgales upītes krastos atrodas ciema

padome, septiņgadīgā skola v. c. ēkas. Abavas ciema

teritorijā ap Valgali saglabājušies etnogrāfiski intere-

santi seno lauku māju paraugi. Saimniecības ēkas

celtas cita citai galā. Ēkām ir atsevišķi jumti.
Ciema teritorija pie Zīlēm aug varens dabas piemi-

neklis — ozols, kura apkārtmērs ir 8 m.

Lielākie meža puduri — Bukupurs, Skudriens,

Sepsils, Puiša krusts v. c. aizņem ciema dienvidu un

rietumu nomali.

Valgales pagasts vēstures avotos pirmo reizi at-

zīmēts 1233. gadā, bet senā kuršu pilsvieta «Walle

Gale» — jau 1231. gadā.

L/a «Padomju Dzimtene» teritoriju šķērso Valga-
les upīte, kas izceļas Kabiles ciema apkaimē un plūst
lēzenos krastos pa meža pļavām. 5 km garā lejteces

posmā no Valgales līdz ietekai upīte erodējusi dziļu
stāvkrastu gravu. No kreisās puses Valgalē ietek ne-

liels strauts — Milzava. No Valgales dodoties Abavas

virzienā un pie Remesu mājām nogriežoties pa kreisi,

var sasniegt Valgales pilskalnu. Tas paceļas Valgales
un Milzavas satekā. Valgales pilskalna neparasti slī-

pais laukums atrodas 23 m virs upītes līmeņa. Ap
1 m dziļš kultūras slānis klāj pilskalna slīpo laukumu.

Rietumu malā pilskalns nocietināts ar zemes valni.

XIII gs. pilskalns bijis viens no kuršu zemes Vanēni-

jas centriem.



8. maršruts
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Starp Milzavas un Valgales strautu redzams ne-

liels uzkalns — Baznīcas kalns. Baznīcas kalns ir

sena kuršu kulta vieta.

Valgales pilskalna un Baznīcas kalna apkārtnē at-

rodas vairākas senvietas — kapulauki. Abpus Milza-

vas Dreimaņu un Lauksargu mājām atrodas uzkalniņu

kapulauks «Vecā Sabile» jeb «Zviedru kapi» ar 80

kapu uzkalniņiem. Tie ir 5—7 m gari un 0,5—1 m

augsti akmens un zemes pauguri. No pilskalna jāat-

griežas Valgalē un no turienes pa upītes labo krastu

jāturpina ceļš uz apdzīvotu vietu — Višļiem. Pusceļā
atrodas Zīles ciema kolhoznieku māju puduris ar

krieviskiem māju nosaukumiem: Ļesoki, Kustoki, Kau-

kāzas v. c. Nosaukumi radušies XIX gs. beigās, kad

vietējie zemnieki pārdevuši savas saimniecības kādai

Krievijas bankai. Tā nodevusi zemi turku-krievu kara

dalībniekiem. Jaunie zemnieki saimniecības pārdevuši

vietējiem iedzīvotajiem un aizceļojuši, bet krieviskie

māju nosaukumi palikuši.

Višļi atrodas pakalnite, neliela ezera krasta, divu

ceļu krustojumā.

No Višļu kroga pa lēzeni viļņotu apvidu ceļš iet uz

Kabili. Aiz bij. Galamuižas purvainā ieplakā guļ
Jānišu purvs, kurā sākas Valgales upīte.

No KHbjiem paveras skats uz Dzirkalnu virsotnēm.

Nedaudz tālāk pa labi ceļa malā ir Drāku kapi, kas

1888. gadā ierīkoti senā pilene. Kapos atrastas sen-

lietas. Kalnam visapkārt plešas tīrelis, kas senatnē

bijis nepārejams. No pilenes paveras plašs skats uz

apkārtni.

Septiņu lielu ceļu sateka atrodas apdzīvota
vieta — Kabile. Te ir ciema padome, tautas nams,
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bibliotēka, vidusskola, sakaru kantoris, slimnīca, RTS,

pienotava, veikali un 1/a «Brīvība» centrs.

Stāsta, ka Kabiles pirmā pils celta 1331. gada; kur

tā atradusies, nav zināms.

Ordeņa laikā Kabile piederējusi Kuldīgas komtu-

rejai. Kabiles centrā saglabājušās vairākas senas mui-

žas celtnes — arhitektūras pieminekļi.
1854. gada uzcelta jaunā Kabiles pils. Ēka veidota

baroka stilā, bet pils iekštelpas - krāšņa rokoko ap-
darē. Bij. Līvena mītne tagad iekārtota Kabiles

slimnīca un sakaru kantoris. Slimnīcā saglabājies
skaists un īpatnējs kamīns.

Ari bij. muižas staļļi (18. gs.) un klēts (18. gs.)
ir arhitektūras pieminekļi.

RTS kantoris aizņem bij. muižkunga namu, kura

tumšajos pagrabos senāk atradušies muižas sulaiņu

dzīvokļi.
RTS smēde ierīkota kādā senā, 1750. gadā celtā

ekā. šai celtnei ir biezi, velvēti mūri un šauri logi.
Pirms jaunās pils uzcelšanas tā bijusi Kabiles feodāļu

dzīvojamā eka.

Bij. muižas klēti tagad iekārtots tautas nams.

Pie Kabiles plešas 14,6 ha plašs, senatnīgs parks,
kas ietver garu un šauru, mākslīgi veidotu ūdens ba-

seinu. Senais parks stipri cietis vācu okupācijas laika.

Vel saglabājusies krāšņa vecu liepu lapene. Parkā

aug skābarži, liepas, gobas, oši, kastaņas v. c. lapu

koki, košuma krūmi, starp kuriem dažādos virzienos

ierīkoti celiņi.
Kabiles vidusskolas ēka celta 1856. gadā. Agrāk

te darbojusies Kabiles pamatskola. Pēc Lielā Tēvijas
kara tā pārveidota Kabiles vidusskolā. Pirmā skola

Kabilē dibināta 1785. gadā.
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Gar vidusskolu iet ceļš uz 3 km attālajām Krāces

dzirnavām — senu rūpniecības centru. Kurzemes

hercogistes laikā tur darbojās ceplis, kas ražoja ču-

gunu. Dzelzs rūda iegūta no purva rūdas, bet kok-

ogles — plašajos mežos. Vēl 1885. gadā tur darbojās
dzelzs rūpnīca, kas ražoja 3000 pudu dzelzs gadā.
XIX gs. otrajā puse Kabilē, izmantojot ūdens dzinēj-

spēku, ierīkota pirmā kokzāģētava. No dzirnavām ceļš

pa 1/a «Uzvara» druvām aizlokās uz Jauno muižu, kur

5 km no Kabiles pie Kuldīgas ceļa atrodas 1/a «Uz-

varas karogs» centrs. Tas ir ekonomiski attīstīts

kolhozs ar labi izveidotu dārzkopību.

Pagriežoties pa Vārmes ceļu, iespējams nokļūt

dziļajā un krāšņajā Šķēdes upes gravā. Grava no-

augusi lapu kokiem. No kraujām plūst dzidri avoti.

No Kabiles ar autobusu iespējams nokļūt Sabilē, Tu-

kuma, Kuldīgā.

9. maršruts

Sabile — Lielvirbi (5 km) — Jaunpagasls
(6 km) — p/s «Virbi» (2 km) --

Beltes (1,5 km) —

Eņģeļi (3 km) — Stendes st. (6 km). Kopgarums —

23,5 km.

Stendes stacijas virzienā aiz Meža ielas netālu no

Sabiles robežas atrodas sens kapulauks ar vairākiem

desmitiem kapu uzkalniņu. Pie mežrūpniecības saim-

niecības aug interesants ziedaugs — trīspirkstu iež-

lauzes, kas sastopamas tikai Kurzemē. Pa labi no

ceļa pie Zunnam 1/a «Komjaunietis» teritorijā kāda

izpētītā kapulaukā atrastas senas rotaslietas.
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Turpinot ceļu, var nokļūt apdzīvotā vietā — Liel-

virbos. Lielvirbu pili, kas 1923. gadā pārbūvēta sko-

las vajadzībām, darbojas Virbu septiņgadīgā skola.

Skolas rietumu pusē ir plašs, senatnīgs parks.
Netālu atrodas 1/a «Komjaunietis» centrs.

Gar Lielvirbiem tek 20 km garā un straujā* Virb-

upe, ko augštecē sauc par Sknabi, bet lejtecē — par

Kāroni.

Netālu augšpus Lielvirbiem Virbupei pievienojas
Kārone ar pieteku —■ Zābaku upīti. Abas upītes ir

straujas un ziemā reti aizsalst. Abavas virzienā Virb-

upes ieleja kļūst platāka, vietām izveidojusies stāv-

krastu grava. Upē ieplūst daudz avotu, no kuriem

pazīstamākie ir Aukstavots un Smilšavots.

Virbupes krastos paceļas divi ledāja veidoti osu

pauguri. Viens no tiem ir Ažu kalniņš. Kalnā esot

zviedru kapenes. Stāsta, ka senos laikos kalnā kaltē-

jusies nauda. Katru nakti te redzēta uguns degam.
Reiz nakti gar kalnu gājis kāds no muižas klaušu

ļaudīm un redzējis degam uguni. Pie uguns stāvējis
āzis. Vīrs gribējis pie ugunskura aizsmēķēt pīpi, bet

āzis neļāvis. Vīrs sitis āzim ar rungu. Āzis reizē ar

uguni pazudis, tikai dziļi kalna iekšienē kas noskanē-

jis. No tā laika kalnu iesaukuši par Āžu kalniņu.

Upes labajā krastā ir otrs oss, kas sastāv no grants
un pārskalotiem oļiem. 1932. gadā te izdarīti arheolo-

ģiski izrakumi. No Lielvirbiem ceļš iet pāri Virbupei,
tad nogriežas pa labi uz Virbu dzirnavām.

Aizsprostojot ar dzirnavu dambi Virbupi, radīts

garš un šaurs ezers — Dzirnavu ezers. Tā ūdeņi
darbina Kandavas rajona rūpkombināta Virbu dzirna-

vas, kas celtas 1856. gadā.



9. maršruts
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1,5 km no Dzirnavu ezera atrodas Virbu ciema

centrs. Te ir ciema padome, bibliotēka un 1/a «Kom-

jaunietis» klubs.

Pa jauku apvidu ceļš vijas tālāk Sabiles stacijas
virzienā. Pa labi no ceļa ir ēku puduris — Degšņas

ciems, kas izveidojies ap 1875. gadu, Virbu muižnie-

kam sadalot Jaunpagasta muižas zemes. Tā izveidojies
ari Pura ciems (1870. g.) un Dzērves ciems (1912. g.).
Pie Sabiles stacijas atrodas Jaunpagasta ciema centrs.

Ciema teritorijā atrodas p/s «Virbi» un kokaudzētava

«Beltes». Centrā ir ciema padome, klubs, bibliotēka,

septiņgadīgā skola, veikals, medpunkts. Jaunpagasts
vēstures avotos minēts jau 1387. gadā.

Kādreizējās Jaunpagasta muižas ēkās darbojas

Jaunpagasta spirta rūpnīca. Padomju laikā smagie
darbi rūpnīcā mehanizēti. Rūpnīcas strādniekiem uz-

celtas jaunas, glītas dzīvojamās mājas.
Pie Jaunpagasta labi novērojama kāda sena sprost-

ezera noteka, kas sākas pie Sknabes un stiepjas
Lielvirbu virzienā.

Pa senleju mitrās pļavās lokās Virbupe, kas izce-

ļas Andumu meža ķēmu paugurainē. No ielejas
krastiem izplūst daudz avotu. Upes ielejā starp

Šķauderiem un Cāpuļiem, tāpat arī citur, avotiņi no-

gulsnējuši avotkaļķi — vērtīgu augsnes uzlabošanas

līdzekli. Avotkaļķa krājumi ir līdz 3 m biezi.

Jaunpagasta senleja atrodas Sabiles stacija.

Otrpus senlejas Šķauderu kalna (111 m) dienvidu

nogāzē kuplo p/s «Virbi» 110 ha plašais augļu dārzs.

Saimniecības centrs atrodas «Lēdās», kur veidojas

jauns strādnieku ciemats.

No p/s «Virbi» ceļš gar Eņģeļiem cauri mežam ved

uz Stendes staciju.
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Strautiņos arheologi atklājuši XI gs. lībiešu kapu-

lauku, kurā atrasti dzelzs ieroči un bronzas rotas lietas.

Tālākā ce]a posmā auglīgos morēnu pakalnus
nomaina plaši smiltāji, ko noguldījuši senā ledāja
kušanas ūdeņi. Stendes stacija atrodas šā smiltāja
ziemeļu malā.

10. maršruts

Sabile — Karotie (5 km) — Kaleši (8 km) — «Mā-

ras kambari» (3 km) — Renda (6km). Kopgarums —

22 km.

Ceļš no Sabiles uz Rendu iet pa Ventspils ielu, tad

pa Abavas labo krastu, kas noaudzis ar skaistu pa-
krastes mežu. Pēc dažiem kilometriem pa kreisi no-

griežas ceļš, kas ved uz 0,5 km attālo ūdenskritumu —

Abavas rumbu un sarīkojumu vietu — Čigānu salu.

5 km no Sabiles ceļš šķērso Abavas pieteku Kāroni

jeb Virbupi. Strauji tā plūst pa dziļu senleju, kas

apaugusi ar jauktu koku mežu un biezu pamežu.

Netālu no Kārones ietekas Abavā kādā mitrā ie-

plakā konstatēta magnētiskā anomālija, — kompasa
adata stipri novēršas uz rietumiem. 3,5 km tālāk no

kreisās puses nozarojas ceļš, kas pāri Abavai ved uz

Abavas ciema centru. Mazliet lejpus tilta Abavā ietek

Valgales upe. Pa labi nozarojas ceļš uz Stendi. Val-

galei pie ietekas Abavā ir dziļa un krāšņa grava.

0,5 km tālāk ceļš šķērso Abavas labā krasta pie-
teku Veģi. Veģes krastos netālu no' ietekas Abava

atsedzas dolomīti. Upes labajā krastā virs dolomītiem

redzams balts smilšakmens ar ģipša un sarkanām
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gludas nogulām. Pa labi no ceļa Veģes upītes krastā

skaistā apvidū atrodas bērnu invalīdu nams — Veģi.

Stāsta, ka tālā senatnē pie Veģiem Abavas krastā

notikusi kuršu cīņa pret vācu bruņiniekiem. Kauja
uzvarējuši kurši, kas iedzinuši Abavā vairāk nekā

700 vāciešu.

Pie Veckalējiem uz Abavu plūst strauts. Pie tā ie-

tekas Abavā pretējā krastā atrodas Kalnenieku mājas.
Pie Kalneniekiem Abavas ciema teritorijā atrodas

1905. gada piemiņas vieta.

1906. gada 13. martā te norisinājās smaga traģē-

dija. Baronu vadītā soda ekspedīcija Kalnenieku mā-

jas ielenca 14 revolucionārus — «mežabrāļus», kas

bija sapulcējušies no apkārtējiem novadiem, lai emig-
rētu uz ārzemēm. Starp revolucionāriem un dragū-
niem notika nikna cīņa, kurā ievainoja vairākus soda

ekspedīcijas dalībniekus. Nevarēdami piekļūt revo-

lucionāriem, dragūni aizdedzināja dzīvojamo ēku.

Revolucionāri ar kauju virzījās uz Abavas pusi. Daži

krita ciņā, vairāki tika nošauti, pārpeldot Abavu; iz-

glābās tikai viens. Kritušie revolucionāri bija galve-
nam kārtām Kuldīgas tirdzniecības skolas un skolo-

tāju semināra audzēkņi.
1 km aiz Veckalēju strauta pie Kaleškroga ceļš

nolaižas Kalešu upītes gravā, tad uzvijas augstā

senlejas krastā. Kalešu upītē ieplūst vairāki avoti.

Augstā senlejas krastā šaipus Kalešiem pa labi no

ceļa ir priedēm apaudzis kalns — t. s. Slepkavkalns.
1906. gada 23. janvārī te nošauti 5 revolūcijas cīnītāji.

Kalešu ciems vēstures avotos minēts XV gs. beigas.

lepretim Kalešiem Abavas krastā pie Plostiņiem

paceļas ļoti stāva senlejas krauja — Āžu kalns. Abava

te ir sekla. Upes līkumā ir Plostiņu brasls. Pa to var



10.

maršruts
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tikt pāri upei. Pie Kalešiem, 13 km no Sabiles, pa

kreisi no Rcndas ceļa nozarojas ceļš, kas iet uz 2,5 km

attālajām alām — «Māras kambariem». Tie atrodas

netālu no Abavas, gleznainā gravā. Sarkanā smilš-

akmens iezi abos gravas krastos izveidojušās četras

lielas un vairākas mazas alas.

Par «Māras kambariem» tautā ir vairākas teikas.

Daži vēsturnieki domā, ka senajiem kuršiem tur bijusi
kulta vieta. Katoļu garīdzniecība, cenzdamās to iz-

nīcināt, novietojusi te sv. Marijas tēlu. No tā alas da-

būjušas savu nosaukumu.

Stāsta, ka alās mājojot svetmeitas, kas mēnesnīcā

vērpjot vai velējot. Ja kāds tuvojoties, teiksmainās

jaunavas pazūdot. Pēc citas teikas, «Māras kamba-

ros» mitušas meitas, kas atņēmušas cilvēkiem valodu.

Gani alu tuvumā kļuvuši mēmi un kurli.

Gravas turpinājumā redzams ap 2 km augsts
smilšakmens iezis, virs ta biezas dolomīta plāksnes.

Upīte, kas tek pa gravu, te izveido apmēram 3 m

augstu ūdenskritumu. Pavasaros un lietus laikā mazā

upīte pārvēršas putojošā kalnu strautā. Vietām re-

dzams lodīšu smilšakmens, kas raksturīgs mūsu

pamatiežu — dolomīta un smilšakmens robežu

joslā.
Netālu no šās gravas atrodas grava ar nelielu

alu, no kuras iztek Māras avotiņš. Ala diezgan dziļa,
tikai ieeja tajā ļoti šaura — ap 0,4 m.

Abavas otra krasta pie Krojam atrodas lībiešu

uzkalniņu kapulauks.

Stāsta, ka senāk, kad vācieši no Rendas puses
nākuši iekarot Sabili, starp Kroju un Tāleju mājām
notikusi kauja, kurā uzvarējuši kurši. Netālu no Kro-
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jām Abavas dzelme vel varot redzēt vācu karavadoņa
karietes riteņus.

Lejpus «Māras kambariem» Abavas ielejas kreisā

krasta nogāze pie Taleju mājām atsedzas dolomīti.

Uz Rendu var doties pa ceļu, kas iet .pa senlejas

krastu gar Strēbiem un Stelbām, vai ari pa ceļu, kas

no Jaunlankām ved uz Rendas lielceļu pie Veclankām.

Pirmais ceļš ir 4,5 km garš, bet otrs — 6 km.

Renda hronika minēta jau 1231. gadā, taču daudzie

kapulauki un senlietas norada, ka ta bijusi apdzīvota

jau aizvēstures laikos.

Kurzemes hercogiste Renda izveidojusies par ie-

vērojamu Kurzemes rūpniecības centru. XVII gs.

vidū Renda darbojās vairākas hercoga dzimtbūtniecis-

kas manufaktūras. Tur atradās dzelzs ceplis, lietuve

un kaltuve, kurā izgatavoja dzelzi Ventspils kuģu
būvētavai un eksportam. Papīra manufaktūrā izgata-
vots tai laikā labākais rakstāmpapīrs Kurzemē. Darbo-

jās zāģētava, mucinieku darbnīca, koku virpotava, lin-

austuvc, darvas cepļi un stikla ceplis. Dažas no šīm

manufaktūrām darbojās līdz XIX gs.

Pa Abavu un Ventu uz Ventspili pludināja kokus

kuģu būvei.

Pēc pirmā pasaules kara, sadalot bij. mācītājmui-
žas laukus un Lielrendas muižas zemi, izveidojās ap-

dzīvota vieta ar amatnieku mājiņām, dārzsaimnieci-

bām v. c. ēkām.

1935. gadā Rendā bija jau 57 mājas un 394

iedzīvotāji. Tagad Rendā atrodas septiņgadīgā skola,

tautas nams, bibliotēka, sakaru kantoris, veikali. Ir

autobusu satiksme ar Kuldīgu un Stendes staciju.
Arhitektūras pieminekļi ir 1786. gada celta Rendas

baznīca un 1894. gada celtais Rendas zvanu tornis.



Rendas
rumba
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No baznīcas uz austrumiem Abavā ietek 15 km

garā Ivanda. No bij. mācītājmuižas uz leju upīte tek

pa dziļu, krāšņu gravu. Sevišķi skaists varenu liepu

un citu koku parks izveidojies pie bij. mācītājmuižas.

Krastu kraujās atsedzas devona perioda dolomītu un

smilšakmens ieži. Uz cieto dolomītu un mīkstā smilš-

akmens robežas upītē izveidojies ap 2 m augsts
ūdenskritums — Rendas rumba.

Krastu kraujās ūdenskrituma apkaimē ir ļoti ba-

gāta flora: pavasarī zem liepām zied zeltstarītes,

tumši zilais puķu ozoliņš, meža balzams, iesārtie

saules krēsliņi, gaišais baldriāns, ūdens neaizmirstulī-

tes v. c.

Ap 0,5 km augšpus Rendas Mazupites gravas

kraujā paceļas neliels, kokiem noaudzis uzkalniņš —

Rendas pilskalns. Seno kuršu pilskalnu no trim pu-

sēm ietver Mazupīte, bet ceturtajā pusē izveidots

I—2 m augsts nocietinājuma valnis. Pilskalna virsot-

nē m liels laukums ar 0,5 m dziļu kultūras

slāni.

3 km no Rendas centra Kuldīgas virzienā pa labi

no šosejas atrodas divdesmit astoņas līdz 3 m dziļas
kritenes (zemes iebrukumi). Tās radušās tuvu zemes

virspusei saplaisājušos dolomīta iežos. Pa plaisām
tek ūdens, kas izskalo dobumus. Tā rodas iebrukums.

So kriteņu tuvumā nelielas upītes gravā atsedzas

smilšakmens iezis. Te izveidojies neliels ūdenskri-

tums.

Abavas labā krasta kraujā atrodas bij. Lielrendas

muižas pils, kur tagad ierīkota septiņgadīgā skola.

Ap skolu plešas skaists, plašs parks ar vareniem

ozolu milzeņiem, kuplām liepām, ošiem un kastaņām.
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Netālu no Rendas-Sabiles ceļa darbojas Rendas

kaļķu fabrika. Te ir arī dolomīta lauztuves un dedzi-

nātavas.

No Rendas tūristi var doties talak pa Abavas labo

krastu līdz Abavas ietekai Ventā vai arī uz Usmu.

11. maršruts

Renda — Dzelzsāmurs (3 km) — Būdnieku brasls

(6 km) ■— Pluči (5 km) — Krojas (3,5 km) —

Zilumi (5 km) — Muižarāji (3,5 km) — Abavnieki

(3 km) — Šalkas (3 km) — Zlēkas (4 km). Kop-

garums — 36 km.

No Rendas pa Abavas labo krastu var doties pa
lauku ceļu vai pa plostnieku iemītu kājceliņu.

3,5 km lejpus Rendas Abavā no labās puses ietek

Lankas jeb Dzelzsāmuru upīte. Pie tās gleznaina
vietā atrodas Dzelzsāmuru mājas, kur ap 1650. gadu
atradās Kurzemes hercoga ierīkotā dzimtbūtnieciska

dzelzs izgatavošanas manufaktūra.

Abavas labajā krastā 6 km rādiusā uz ziemeļiem
un rietumiem no Rendas atrodas lielāks ezeru grupē-

jums, kas sastāv no 12 ezeriem. Dažos ezeros, ka

Slujas, Gulbju un citos, atrodas sapropels — dūņas,

kas, augu un dzīvnieku atliekām sapūstot, veidojas
dabiskos ūdens baseinos ar stāvošu ūdeni. Sapropelu

pārstrādājot, iegūst daudz vērtīgu produktu: puskoksa
eļļas, degvielas, fenolu, dažus vitamīnus; sapropela

dūņas ir vērtīgs dziedniecības līdzeklis un lauku

mēslošanas līdzeklis.

1 km talak — iepretī Brasliņiem Abavā ir neliela,
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ūdenskritumam līdzīga krāce — Brasliņu brasls.

Tālāk sākas varens egļu mežs. Abavas krastā pie

Brasliņiem atrodas partizāņu vienības «Sarkana

bulta» komandiera Semjonova kaps. Steiga ceļoties

pāri uzplūdušajai Abavai, spēcīgajā straume apgāzās

laiviņa, kura brauca komandieris ar adjutantu.
1944. gada 14. decembra nakti drosmīgais komandie-

ris noslīka.

Lejpus Brasliņiem Abavā ietek 4 km gara Merga-
vas upīte, kas novada Daubiņa un Mežzīles ezera

udeņus.

Rumbuža ir neliels brasls. Aiz ta pa kreisi Abava

ietek Dūņupīte.
Pamazām izzūd Abavas senlejas kraujas. Sākas

senlejas delta, kur ledāju kušanas ūdeņi noguldījuši

plašu smiltāju, kas apaudzis ar skuju koku mežu.

2 km aiz Dūņupītes no kreisās puses Abava uzņem

ap 4 km garo Oļupīti, kas tek pa lielu paparžu un

staltu egļu apaugušu, dziļu gravu. Garās egļu bār-

das — ķērpji, zaļi, nosūnojuši ciņi un sakrituši, vēja
lauzti koki papildina senatnīgo ainavu.

Tālāk atrodas Pērkoņu mājas, pie kurām Abavā ir

straujš brasls. Abavas krastos te urdz daudz dzidru

avotu. Jau kopš viduslaikiem Pērkoņos darbojies
darvas ceplis. Uz ziemeļiem plešas jauktu koku mežs.

Gar krastu aug staltas apses un egles, tuvāk Abavas

krastiem zaļo bērzi.

Lejpus Pērkoņu mājām Abavā no kreisās puses

ietek 6 km garā Ozolupīte, kas izceļas lielajā Ozolu

tīreli. Te Lielajā Tēvijas karā slēpušies partizāņi.
1 km tālāk pret Būdniekiem upē izveidojies straujš
brasls. No brasla iet lauku ceļš uz 5 km attālo Usmas

ezeru.



11.

maršruts
12.

maršruts
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Upes krastmalās redzama bagātīga ziedaugu

sega: pļavas platbārdis, zilās veronikas, zilgani viole-

tās strēlenes, baltās un dzeltenās madaras, sarkanās

piķa puķes, dzeltenie biškrēsliņi, deviņvīru spēks,
kazu rozes, irbenāji.

No baltas, sarkanas un dzeltenas nokrāsas smilš-

akmens iežiem izplūst dzidri avoti.

3 km aiz Būdnieku brasla Abava apliec asu loku

un tek rietumu virzienā uz Ventu.

3,5 km talak upē redzams straujais un seklais

Plūcu brasls, kur brauc pāri vezumnieki.

Ceļu šķērso vairākas garas un dziļas sāngravas.
Kāda no tām iesaukta par Nišleju. Tā ir 1,5 km gara,

šaura, bet loti dziļa, ar kraujiem krastiem. Nišlejas
sākums meklējams t. s. Plūcu tīrelī.

Pie Nišlejas Abava apskalo ap 200 m garu un da-

žus desmitus metru platu saliņu.
1 km lejpus saliņas Abavā ieplūst 10 km gara pie-

teka — Kroja, kas novada Cirkales kraujas ūdeņus.

Krojas krasti ir stāvi un apauguši ar pirmatnēju
mežu un krūmiem. Kādā klusā Krojas līcī nometni

ierīkojis upes bebrs. Sis zvēriņš pārtiek no apses,,

kārkla, ievas v. c. koku un krūmu mizām, zariem un

dažādiem ūdens augiem.

Krojas upes apvidū pirms mera epidēmijas
XVIII gs. sākumā atradušās vairākas apdzīvotas
vietas, kas mēra epidēmijā iznīkušas. Vietējie iedzīvo-

tāji var parādīt senas kapsētas un vairākas māju
vietas. Apdzīvoto vietu nosaukumi vēl saglabājušies
pakalnu vai meža pļavu nosaukumos.

Krojas apkaimē plešas varens tumšu mežu masīvs.

Te ir mežiem bagātākais novads Latvijā. Šajā mežu

masīvā ir ļoti daudz mežacūku, staltbriežu un briežu
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Lielā Tēvijas kara laikā šajā apvidū darbojās liela

sarkano partizāņu vienība «Sarkanā bulta». Abavas

mežos no fašistiem patvērās daudzi padomju aktīvisti,
te slēpās arī jaunieši, kam draudēja mobilizācija.

Partizāņu vienības kodols bija 15 vīru liela sarkan-

armiešu grupa, kas bija izbēgusi no gūstekņu no-

metnes un 1944. gada vasarā apmetusies Abavas

krasta pie Plūčiem. Vēlāk tiem pievienojās frontes

izlūku grupas. Partizāņi spridzināja tiltus un kara

ešelonus, dedzināja vācu kara noliktavas. Cirkalcs

masīvā partizāņi nereti izcīnīja meža kaujas ar t. s.

ķērējiem. 1945. gadā vienībā bija ap 300 labi apbru-
ņotu cīnītāju. Krojas lejteces stāvā laba krasta smilš-

akmeni bija ierīkoti labi maskēti bunkuri — vienības

galvena mītne. No ziemeļiem partizāņu mītni sargāja

grūti caurejams mežs.

Vācieši mēģināja partizāņu nometni likvidēt.

1945. gada 7. martā hitlerieši ar mīnmetējiem un

granātmetējiem uzbruka nometnei no trim pusēm.
Uzbrukums tomēr apsīka, jo partizāņi drosmīgi at-

šaudījās. Kaujā krita ap 70 hitleriešu. Uzvaras

dienā iznākot no meža, vienībā bija ap 500 parti-

zāņu.

Tālākajā posma Abava met asus lokus. Krastos

redzami devona smilšakmens iežu atsegumi.
5 km lejpus Krojas ietekas Abavā labajā krastā

paceļas skaistie, ar mežu apaugušie Zilumu ieži. Pie

upes ne visai plata, smilšaina paliene, aiz tās jauktu
koku mežs.

lepretī iežiem Abavā ietek Mežupīte. Austrumos no

Mežupītes atrodas Lielajā' Tēvijas karā vācu fašistu

izpostīts rajons.
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1944. gada decembri pec nesekmīgas kaujas ar

partizāņiem fašisti nodedzināja daudzas apdzīvotas
vietas 5 km plašā joslā.

1 km aiz Zilumu mājām Abavā ietek Veveru

strauts. Abavā te ir akmeņains brasls. Upes lejtecē ir

vairāki brasli un gultnē daudz laukakmeņu.
Kadu kilometru talak Abava met loku. Augstajā

labajā krastā izveidojusies t. s. Lējēju ieleja.

Kreisajā krastā atsedzas augstas smilšakmens

kraujas, kas tālāk pāriet lieliskā, ap 30 m augsta
iedzeltenas nokrāsas smilšakmens klinšu kraujā, ko

sauc par Muižarāju krauju. Austrumu daļa ir dziļa,
bieziem krūmiem aizaugusi grava.

No Muižarāju kraujas izplūst vairāki dzidri avoti.

Pie Abavas ietekas Venta meži atkāpjas. Krasti

samērā lēzeni. Te aug Latvijā reti sastopamās dzelte-

nās skabiozas. Lejpus Abavas ietekas Ventā aug

milzu kosas un dažādas orhidejas.

Netālu no Abavas ietekas atrodas apdzīvota
vieta — Abava (bij. Abavas muiža), kurā ir Ugāles
mežniecības iecirknis. Bij. muižas dzīvojamā eka

ir XVIII gs. arhitektūras piemineklis. Netālu no

Abavas mežniecības Ventas krastā XVII gs. atradusies

hercoga Jēkaba kuģu būvētava.

3 km lejpus Abavas ietekas Ventas krastā paceļas
senais kuršu Paventas pilskalns. Tas ierīkots uz ze-

mes raga starp Ventas stāvo krastu un nelielu strauta

gravu. Ziemeļaustrumos pilskalns nocietināts ar

3 m augstu valni un grāvi. Pilskalns paceļas ap

10 m pār apkārtni. Pilskalnā ir niecīgs kultūras slānis.

Domā, ka šis nocietinājums lietots neilgu laiku. Pils-

kalna nogāzes apaugušas skaistiem lapu kokiem. No
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pilskalna paveras jauks skats uz Ventu un tas ieleju.
2 km uz ziemeļiem ceļš šķērso Raganu jeb

Dzirnavu upi. Tā izceļas no Kažu ezera. Augštece

upi sauc ari par Pūņupi.

Pie Raganas ietekas Ventā atrodas 100 m garš
un 2 m augsts uzvalnējums — Valleskalns. Senāk te

notikušas šaušanas apmācības. Kalnā atrastas svina

lodes, šautenes, revolveri. Stāsta, ka to uzbēruši

krievu karavīri 1812. gadā, lai atturētu franču kara-

spēku, kas gribējis forsēt Ventas upi.

Aizsprostojot Pūņupi, dziļā ielejā ierīkotas Zlēku

dzirnavas, kas celtas XVII gs. sākumā. Dzirnavas

ir viens no lielākajiem un labākajiem Ventspils rajona

rūpkombinata uzņēmumiem.

1 km uz ziemeļiem no dzirnavām atrodas Vang-

steibeju mājas, kur 1877. gada 26. jūnijā dzimis ievē-

rojamais boļševiks, slavenais pilsoņu kara vadonis un

pirmais četru kaujas Sarkanā Karoga ordeņu kavalie -

ris, VK(b)P CX loceklis Jānis Fabriciuss.

Dienvidos no dzirnavām Raganas upes krast i
Šalkās (Mežmuižā) darbojas Ugāles MRS Zlēku ie-

cirknis.

Piešu kapsēta, ko aptver Ventas loks, uzcelts

piemineklis 3 sarkanarmiešiem, kas krituši cīņās pret

fašistiskajiem iebrucējiem 1941. gadā. Turpat apgla-
bāta Zlēku septiņgadīgās skolas skolniece — pioniere
Irēne Pūlmane, ko nošāvuši fašisti.

Ceļš no Šalkām uz apdzīvotu vietu — Zlēkām iet

gar 1884. gadā celto Zlēku septiņgadīgo skolu. Ēkas

priekšā aug 1905. gada revolucionāra skolotāja

R. Ozola dēstīts ozols. Pirmā skola Zlēkās sākusi

darboties jau 1796. gadā.
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Zlēkās atrodas ciema padome, Fabriciusa 1/a
kantoris un arhitektūras piemineklis — 1645. gada
celta Zlēku baznīca. Altāris un kancele izgreznota ar

vērtīgiem kokgriezumiem. Zem baznīcas velvēm

cinka zārkos atrodas iebalzamēti muižnieku līķi.
Zlēku baznīcas tornis ir viens no skaistākajiem Kur-

zemē.

Bij. Zlēku muiža celta XVIII gs. Muižas pils un

dažas citas ēkas 1945. gada 10. maijā nodegušas.
Ēkas, kas vēl saglabājušās, kā arī parks un augļu
dārzs tagad nodots Fabriciusa lauksaimniecības arte-

lim.

No Zlēkām ar autobusu var doties uz Kuldīgu.

Ugāli vai Ventspili.

12. maršruts

Renda — Segliņi (3 km) — Rendas mežniecība

(3 km) — Mordanga (4 km) — Spāre (9 km) —

Tirukšu ezers (8 km) — Usma (6 km) — Lakši

(5 km) — Usmas st. (2 km). Kopgarums —40 km.

No Rendas jādodas pa smilšainu lauku ceļu, kas

iet caur mežu pa Segliņu ezera austrumu krastu un

tālāk gar Zilonīti un citiem maziem mežezeriem uz

Mordangu. Mežkunga ezers un vēl daži ezeri guļ
kādā ledus laikmeta veidotā platā un dziļā vagā, kas

no Spāres iet Abavas virzienā. Tālāk sākas augstas
morēnu pakalnes, kas apaugušas ar jauktu koku mežu.

Aiz mežiem stiepjas krāšņo Mordangas ezeru virkne,
kurā ietilpst 9 ezeri.

Pats lielākais un skaistākais ir Mordangas ezers.

Ar augstu un šauru, ar lapu kokiem apaugušu pus-
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salu, t. s. Ezerstarpu, tas atdalīts no Kānu ezera.

Abi ezeri ziemeļu galā savienojas. Mordangas ezerā

ir neliela saliņa. Abu ezeru platība ir 74 ha, lielākais

dziļums — 8,7 m. Ezerus ietver augsti, ar bērziem un

jauktu koku mežu apauguši pauguri, veidojot gleznai-
nas ainavas.

Pie ezera notekas — Kānupes redzama skaista

grava ar dzirnavām. XIX gs. Mordangā darbojusies
liela stikla fabrika, kurā bijuši 75 strādnieki.

Ceļš gar Dākļu, Kalvenes, Egļu, Rūmiķu un citiem

ezeriem aizvijas uz Spāri. Gleznains ir 1 km garais
un 0,3 km platais Kalvenes ezers. Ezerā izveidojusies
neliela saliņa.

Tālāk abās pusēs ceļam ir mežs, kas stiepjas līdz

Spāres-Stendes lielceļam. Skaistākie mežu masīvi

ap Spāri ir Mēneškalns, Stirnu sils, Eņģeļkalns,
Bukmugura v. c.

Dažus kilometrus tālāk pa labi redzams Spāres
ezers. Tas ir 3,1 km garš, 1,8 km plats, atsevišķās
vietās līdz 10 m dziļš. Pussalas sadala Spāres ezeru

vairākos līčos — spārnos. Ezerā ietek Vidusupe, ko

augšgalā sauc arī par Aizpuri; no ezera iztek Spāre.

Valodnieki domā, ka apvidus senāk saukts par

Spārni. Šis nosaukums it kā radies no ezera spārn-
veidīgajiem līčiem.

Spāre vēstures avotos minēta jau XVI gs. Glez-

nainā Spāres ezera krastā bij. Spāres muižā atrodas

septiņgadīgā skola.

Arhitektūras piemineklis ir 1747. gadā celtā Spāres
baznīca. Tā ir īpatnēja astoņstūru ēka bez torņa. leeja
ierīkota nevis ēkas galā, bet sānos. Baznīcas logu
ailas sedz barokam raksturīgas loku arkas, iekštelpās
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ir baroka stila altāris. Trīs stikla kroņlukturi an

veidoti baroka stilā.

Netālu no baznīcas Spāres kapos redzami divi

interesanti kalti kapakmeņi: urna un obelisks. Tie

veidoti XIX gs. sākumā klasicisma, t. s. kolonu stilā.

Spāres stacijas apkaimē, Gulbju ezera ziemeļu
krastā 1901. gadā izveidojās apdzīvota vieta — Spāre.
Tā radās pie jaunās Maskavas-Ventspils dzelzceļa
līnijas. Sākumā tā bija tikai dzelzceļa strādnieku ap-

metne. Vēlāk te apmetās arī amatnieki un mežstrād-

nieki.

1935. gadā Spares ciema jau bija 49 mājas un

249 iedzīvotāji.

Tagad Spārē ir ciema padome, sakaru kantoris,
veikali v. c. Spāres ciema teritorijā atrodas 1/a
«Ausma».

Pāri dzelzceļam skaistā priežu silā guļ 1,5 km ga-

rais un 4,3 m dziļais Gulbju ezers. Ezera dienviddaļā
ir 1,5 ha liela saliņa, kas apaugusi ar skaistu birzi.

Gulbju ezera apkaimē daudz krāšņu dabas ainavu.

Lielceļš vijas tālāk uz rietumiem. Te aug priežu
mežs. Sastopami augsti kāpu vaļņi, piemēram, vairāk

nekā kilometru garais Ūdru kalns, bet uz dienvi-

diem — 56 m augstā Samiņu kāpa. No skatu torņa

pārredzams Usmas ezers ar salām, līčiem un apkārt-
nes mežu masīviem.

Lielceļam krustojot dzelzceļa līniju, pa kreisi

spīguļo Tirukšu ezers. Tā garums — 1,7 km, lielākais

platums — 0,5 km, bet dziļums — 4,5 m. Tikai da-

žus desmitus metru plato ezera dienviddaļu sauc par

Astīti. Tīrukšu ezera noteka — Radziņupe ietek Us-

mas ezerā. 100 m plata zemes josla šķir abus ezerus,
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tāpēc nezinātāji bieži Tīrukšu ezeru notur par Usmas

ezera ziemeļu galu.
Pie Jaunpiezdangām jānovirzās no galvenā ceļa

pa kreisi. Ceļš dienvidu virzienā aizvijas uz 4 km at-

tālo Usmas ciema centru. Ciemā atrodas septiņga-

dīgā skola, mežniecība, ciema padome v. c. Usmas

ciema teritoriju aizņem 1/a «Komjaunietis» un «Sarka-

nais karogs».

Usmas kapos atrodas Lielajā Tēvijas kara kritušo

padomju karavīru kapi un piemineklis.

Pie Usmas skolas aug ievērojams dabas pieminek-
lis — Elku liepa jeb Svētliepa ar 9 žuburiem. Senāk

pudurī bijušas saaugušas 12 liepas.
Skola atrodas vistuvāk Usmas ezera dabas rezer-

vātam — Moricsalai.

Usmas ezers ir viens no lielākajiem ezeriem Lat-

vijā. Tas atrodas 5 km no Abavas ielejas. To ieskauj

priežu meži. Tā garums — 13,5 km, lielākais pla-
tums — 6,1 km. Llsmas ezers ir arī viens no dziļāka-

jiem ezeriem (15,6 m). Usmas ezers ūdeņus saņem

galvēnām kārtām no pazemes avotiem.

Pazīstamākas dzelmes ezera ir Pagrabs, Nāves

dzelme, Elka dzelme v. c.

Neliela attāluma paceļas stāva, 3—5 m augsta no-

gāze.
Usmas ezerā aug niedres un meldri; aiz šās joslas

seklākajās vietās redzamas glīvenes, elodijas, ezere-

nes, ūdens sūnas, mieturaļģes un dūņainākās vietās —

Brūždangā arī ūdens usnes; rets augs ir daudzsakņu
ūdens lēca.

Tālāk no krasta ūdens virsējos slāņos attīstās

planktons, sīkas aļģes.



Dabas
rezervāts

Moricsalā
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Usmas ezerā sastopami repši, zandarti, līdakas,
asari v. c. zivis.

Usmas ezers kļuvis plaši pazīstams Moricsalas dēļ,
kas ir vecākais dabas rezervāts Padomju Savienībā,

dibināts 1910. gadā. Senos laikos tā saukta par Zivju

salu, bet vietējie iedzīvotāji to sauc par Usmas kalvi.

Moricsalā savu nosaukumu guvusi no Polijas-
Saksijas karaļa Augusta II dela, t. s. Sakšu Morica,

kuru 1727. gadā muižnieki gribēja iecelt par Kurze-

mes hercogu.

Pret vācu muižnieku rīcību asi vērsās Krievija.
Morics bija spiests atstāt Jelgavu un ar 300 kara al-

gotņiem un dažiem lielgabaliem nocietinājās Usmas

ezera Zivju salā, uzceļot t. s. Daktera raga skansti.

Moricu vajāja ap 1000 vīru liels krievu karaspēks,
kas ielenca Usmas ezeru un, sakāpuši uz plostiem,

mēģināja ieņemt salu. Desants bija nesekmīgs, jo
Morica artilērija daļu plostu izārdīja. Krievu ģenerā-
lis uzaicināja Moricu padoties. Morics gaidīja papild-
spēkus, taču tie nenāca. Lai nekristu gūstā, 19. au-

gusta rītā, pārģērbies sava sulaiņa drēbēs, uz zirga

viņš pārpeldēja ezeru un aizbēga uz Ventspili un tālāk

uz Klaipēdu. Krievi salā saņēma gūstā daudz virs-

nieku un karakalpu. Sakarā ar šiem notikumiem

Zivju sala nosaukta Morica vārdā.

Salas platība ir 83 ha. Atkarībā no ezera ūdens

līmeņa augstuma platība svārstās apmēram par 5 ha.

Moricsalas garums ir 1975 m, platums šaurākajā
vietā — 200 m, krasta līnijas garums — 73,6 km.

Salas ziemeļaustrumu krastā paceļas 7 m augstais

Dziļdangkalns. Salas rietumu daļā ir otrs neliels pau-

gurs — Kaķu kalns.



Morica

ozols

Moricsalā
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Tālā senatnē salā atradies kuršu svetmežs, kurā

auguši milzīgi ozoli. Mežs visiem bijis jāsaudzē, tā-

pēc arī tas saglabājies gadu simteņus.
Stāsta, ka kāds zemnieks pārkāpis noliegumu un

aizvedis no salas kritušu ozolu, kuru saskaldījis
malkā un izkurinājis pirti. Pēkšņi sacēlies negaiss,
zibens iespēris pirtī, un tā nodegusi.

1921. gadā, rokot zemi, salā atrasts akmens cirvis

un citas senlietas.

1905. un 1906. gadā Moricsalā slēpušies revolucio-

nāri, vairīdamies no soda ekspedīcijas.
Botāniķi te konstatējuši 26 veģetācijas tipus.

Galvenais no tiem ir platlapju kokiem bagāts pirm-
mežs.

Moricsalā sastopami gandrīz visi Latvijā augošie

savvaļas koki un daži reti augi. Atsevišķi egļu
milzeņi izslien savas galotnes 45 m augstu un pie-
skaitāmi pie visaugstākajiem kokiem Baltijas republi-
kās. Pirmmežā ir liela koku formu dažādība. Tie ir

taisni, noliekti, līkumaini, dīvaini sašķiebušies.
Daudzi milzeņi guļ vētras nolauzti.

Pamežu veido lazdas, pabērzu, krūkļu, meža rožu

un dažādu citu krūmāju biezoknis.

Moricsalas nelielajā platībā ir milzīga savvaļas

augu bagātība. Botāniķi salā ir atraduši 1500 augu

sugu, no tām 38 koku un krūmu, 10 puskrūmu, 404

ziedaugu un paparžveidīgo augu sugas. No retākiem

ziedaugiem salā aug smaržīgie miešķi, dobumainie

cīrulīši, lāča loki, sīpoliņu zobainītes, dūkstu vijolītes,
iesārtā kazroze, raganzālīte, krastenes v. c.

Kritušie un satrunējušie koki, lapas, zāle un citi

augi salā izveidojuši biezu trūdzemes kārtu, kas

ziemā pasarga zemi no dziļākas sasalšanas. Moric-
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sala tapec pavasaris iestājas 2 nedēļas agrāk nekā

tuvākajā apkārtnē.
Salā starp senatnīgiem koku milzeņiem aug t. s.

Morica ozols, kura apkārtmērs ir 5,5 m. Ozola pa-

kājē XVIII gs. bijusi Morica telts.

Kāda 700 gadu veca ozola dobumā atrasti 60

meža piļu skeleti. Šā ozola, t. s. Makša celma do-

bumā var sastāties 10 cilvēku. Interesi saista kāda

stalta, vēja izgāzta, rombveidīga egle.

Moricsalas biezajā pirmmežā nav lielāku meža

dzīvnieku. Dažreiz staltbrieži un stirnas atklīst uz

šejieni no plašajiem Ugāles mežiem. Ziemās pāri
ezeram pa ledu pārnāk kāda meža cūka. No putniem

sastopami melnie stārķi, dzeguzes, dzeņi, vairākas

pīļu sugas, kaijas v. c.

Katra salas apmeklētāja pienākums ir saudzēt

vērtīgā dabas pieminekļa — Moricsalas augus un

dzīvniekus. Salā nedrīkst medīt vai traucēt dzīvnie-

kus, nedrīkst bojāt augus, ne arī lauzt zarus, mīdīt

zāli. Salā drīkst staigāt tikai pa norādītām vietām —

kājceliņiem.

Bez Moricsalas Usmas ezerā ir vēl 4 salas.

Lielākā no tām ir 3 km2 plašā Viskūžu sala. Tā ap-

augusi ar jauktu koku mežu. Uz salas ir divas saim-

niecības.

Alksnitis ir 0,3 km 2 liela, neapdzīvota, lapu ko-

kiem apaugusi sala.

Mazalksnīša sala atrodas uz austrumiem no

Viskūžu salas. Tā aizņem 0,02 km2 lielu platību.
Sala ir šaura un izstiepta garumā. Viens gals saliņai

apaudzis ar bieziem krūmiem, otrs — ar sūnām un

zāli. Saliņā ligzdo daudz kaiju.
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Zossaliņa ir pati mazākā — tā aizņem 0,001 km2

lielu platību. Saliņa atrodas ezera ziemeļu galā —

Bēģērtē.
Usmas ezerā ir ap 20 sēkļu. Pazīstamākais ir

Godelss, Lāčs, Kauliņš, Mellcelms, Niedriks, Kaps,
Kārklis, Ķēvs, Ozols, Budsēklis.

Salas un pussalas Usmas ezera ūdens spoguli sa-

dala daudzos līčos, ko vietējie iedzīvotāji sauc par
ērtēm: Luziķērte, Lūžņērte, Bēģerte.

Ezerā ietek 9 upītes: Riekste, Strumcene, Ban-

gava, Ostupe, Sērža, Kānupe v. c; no ezera iztek

Engure.

Gleznaina apkārtne ir Engures upes krastos pie
Gaiļiem. Engure te ļoti strauja. Tālāk upei veido-

jas padziļa stāvkrastu grava, kas apaugusi ar priežu
mežu un lapu kokiem.

Jaukas dabas ainavas ir arī Bangavas upes
krastos pie Zatiem. Te atrodas arī viens no vērtīgo
kažokādu zvēriņu — upes bebru rezervātiem.

Usmas ezera krastā paceļas divas pilenes. Viena

no tām atrodas ezera rietumu krastā iepretī Viskūžu

salai. Tā paceļas 11 m pār apkārtni. Pilskalnam nav

ne nocietinājumu, ne kultūras slāņa.
Usmas ezera skaistajā austrumu krasta paceļas

otra pilene — Dižais kalns.

Usmas ezers gada laikā noskalo 2 m kalna

rietumu nogāzes, kas ir ļoti krauja un sastāv no

smilts un grants. Tā kā ezers ir liels, stiprā vējā tas

krāc un viļņo kā jura.
No Usmas centra pa meža ceļu gar Aburgas,

Lakšu un Palcenes ezeru dodamies uz Usmas staciju.



Aburgas ezers ir 11 ha liels un 2,25 m dziļš. Ezeru

ieskauj priežu mežs. Ezers aizaug. 0,6 km garš ka-

nāls savieno Aburgas ezeru ar aizaugošo Lakšu ezeru.

Tas ir nepilnu kilometru garš un tikpat plats. Ezera

vidējais dziļums — 1,3 m, lielākais — 2,5 m. Ezerā

ietek Palcenes grāvis. Rietumu daļā no ezera iztek

neliela upīte, kas aizlokās caur mežu uz Engures upi.
Pa Palcenes ezera krastu ceļš vijas uz Usmas

dzelzceļa staciju, kur var beigt ceļojumu.
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