
Pārgājienu maršruts “Līku loču gar Vilces upi”

Ieteicamais laiks: Pavasaris - vizbulīšu ziedēšanas laiks (aprīlis), kad koki un 
krūmi vēl nav pārāk salapojuši, bet var do�es arī vasarā un rudenī. 

Garums: 8 km (var sadalīt īsākos posmos)

Aptuvenais laiks: 2,5 – 3,5 stundas (bez objektu apskates)

Grū�bas pakāpe: Vidēja (ir posmi ar augstāku un zemāku grū�bas 
pakāpi)

Ceļa segums: Maršruts ved gar upes krastu, kas ir mainīgs – pļava, 
mežs, upes stāvkrasts, mitrākas vietas.

Sākuma un beigu punkts: Vilces muiža

Alterna�vas: No Vilces muižas var do�es gar Vilces upi abos virzienos – uz 
Vilces un Svētes upes sateku (~5 km, apļveida maršruts) vai uz Vilces 
ūdensdzirnavām (~3 km, apļveida maršruts)

Maršruta gaita: Vilces muiža - Vilces ūdensdzirnavas – Til�ņš pār Vilces upi, 
Lielmātes avo�ņš – Zaķu pļava – Akmens �lts – Piemineklis Mūrmuižas kaujai 
– Zaķu pļava – Vilces pilskalns - Barona taka - Vilces muiža

Marķējums: Maršruts dabā nav marķēts (orien�eris – Vilces upe), ir 
norādes uz Barona taku, atsevišķiem objek�em

Loģis�ka: Apļveida maršruts, kur atgriežas sākuma punktā, tāpēc auto var 
atstāt pie Vilces muižas un do�es kājām.

Der zināt!
Jārēķinās, ka maršrutā var būt krituši koki, ūdensšķēršļi, posmā no Vilces 
ūdensdzirnavām vidēji stāva nogāze, krūmu audzes. Vasaras laikā koki un 
krūmi ir sazaļojuši, tāpēc maršruta grū�bas pakāpe palielinās.

Aicinām do�es aizraujošā piedzīvojumā pa līkumainās Vilces upes krastu, vērojot dabu, kas 
pārsteidz ik uz soļa. Maršruts ved pa Vilces dabas parka teritoriju, kur sastopami Zemgalei 
ne�piski smilšakmens atsegumi un klin�s. Apļveida maršruts sākas un noslēdzas Vilces 
muižā, tā kopējais garums ir 8 km. Pārgājiens piemērots dabas mīļotājiem, kam pa�k 
piedzīvojumi un ekspedīcijas, un kurus nebaida sa�kšanās ar dzīvo radību – lielākā 
maršruta daļa ved gar Vilces upes krastu, kur jāpārvar šķēršļi – krituši koki, krūmi, 
garāka zāle, bet ir arī vieglāki posmi pa iestaigātām meža takām. 
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