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Kandava ir viena no skaistākajām Kurzemes mazpilsētām, kur
redzama senā arhitektūra. Dažās vietās vecpilsētā ir bruģakmens
un uzstādītas īpašas laternas. Kalnainais reljefs un dabas skati rada
romantisku noskaņu. Pirmoreiz Kandava rakstos minēta 1230.g.
Vēsturnieki atklājuši, ka Kandavas apkārtne bijusi apdzīvota jau agrā
dzelzs laikmetā (2.-4.gs.).
Cauri Kandavai gāja krusta karotāju ceļš. Lai nodrošinātu pārvietošanos,
sākās nocietinātu mūra piļu celtniecība. 13.gs. Livonijas ordenis uzcēla
Kandavā fogta pili. Pie pils izveidojās vācu amatnieku un tirgotāju
pilsētiņa ar tirgu, darbnīcām un baznīcu. Darbnīcas un veikaliņi bija
izvietojušies ap veco Tirgus laukumu. Toreiz tur krustojās galvenie
ceļi, vēlāk ielas, kas vēl šodien saucas Sabiles un Talsu vārdā. 1625.g.
Kandavai piešķirtas miesta tiesības. Tad Kandava uzplauka, kļūstot
par tuvējās apkārtnes tirdzniecības centru.
Pa Abavu līdz pat Ventspils ostai pludināja kokus, attīstījās sīkas
ražotnes. Abava hercoga Jēkaba laikā bija kuģojama. Tās ūdeņi
apskaloja tagadējo pilskalnu. 18.gs. sākumā mēris paņēma lielāko
daļu pilsētas iedzīvotāju dzīvības un Kandava zaudēja savu līdzšinējo
centra statusu. Juridiski pilsētas tiesības Kandavai tika piešķirtas
tikai 1917.g.
Pilsētas plānojums sadalās divās daļās – Abavas labajā krastā vec
pilsēta ar centriski vērstu ielu tīklu, kreisajā krastā – Jaunkandava.
Pie Kandavas sākas krāšņākais Abavas posms, ko 19.gs. sāka dēvēt
par Kurzeme Šveici.
Vecpilsētas kolorītu veido slēgtie iekšējie pagalmi, arī divstāvu
saimniecības ēkas ar galerijām. 19.gs. beigās Kandavā darbojās
9 viesnīcas un iebraucamās vietas. Ir saglabājušās vairākas 18.-19.gs.
būvētas viesnīcu un iebraucamo vietu ēkas ar caurbrauktuvi. Sabiles
ielā joprojām ir viesnīca.
Daudzas Kandavas ēkas celtas neogotiskajā stilā, arī Sadraudzīgās
biedrības nams, tagad kultūras nams. Ar ainaviskumu izceļas Lielās
ielas ziemeļu daļa, saukta Vējspārns. Tur daudzas ēkas kalna nogāzē
būvētas vairākos līmeņos, kā arī Talsu iela ar seno bruģa segumu un
akmeņu mūra žogiem.
Lielās ielas stāvais gals – Vējspārns – ar veco bruģi, gleznotāju iecienīta
vieta. Vārds „Kandava” nozīmē mitra, izbraukta vieta.
Kandavā dzīvo 3786 cilvēki. Platība 9,5 km². Savs ģerbonis – kopš
1925.g.
Kandavas novads izveidots, apvienojot pilsētu un 6 pagastus, laikā
no 1996.g. līdz 2009.g. Iedzīvotāju skaits – 8343. Platība 648,55 km².
Novadam ir savs ģerbonis kopš 2013.gada. Kandavas novads bija
pirmais novads Latvijā.
57.036152 22.776190
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Vecpilsētas promenāde. Skulptūra ”Ozolzīle”

Ūdens iela 1, Kandava
Promenāde (2011) ir iemīļota kandavnieku un viesu atpūtas vieta svētkos
un ikdienā. To grezno lielākas un mazākas zīles. Centrā pie skulptūras
“Ozolzīle” pozē mazs mākslinieks ar zīļu cepurīti galvā, aicinot kopā
nobildēties un pieskarties cepurei, lai piepildītu kādu karstu vēlēšanos.
Ja ticēsi, tad tas piepildīsies. Skulptūras autors Valtis Barkāns. Promenādi
bieži apmeklē kāzinieki, jo šeit ir 7 romantiski tiltiņi. Bērnus iepriecina
rotaļu laukumi ar šūpolēm. Ir neliels Eiropas valstu celiņš (2012), kas
iezīmēts ar pakaviem bruģakmens plāksnēs.
57.037170 22.774803
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Kandavas novada muzejs, mākslas galerija,
Amatniecības centrs. Vides objekts
„Zem laimīgās zvaigznes”.

Talsu iela 11, Kandava
Kandavas novada muzejs dibināts 1995.g., ēka celta 1887.g. kā diakonišu
slimnīca. Sākot no 20.gs. 50-jiem gadiem vairāk kā 40 gadus šeit atradās
PSRS valsts bankas nodaļa, kura atstājusi muzejam unikālu mūžīgo
eksponātu – bankas naudas seifu. Piedāvājam tajā iekļūt un iepazīties
ar „100 muzeja dārgumiem”. Ekspozīcija “Ar zirgu uz Kandavas tirgu”
lielajā zālē stāsta par Kandavu 20.gs. sākumā, tās iebraucamajām vietām,
viesnīcām, traktieriem un tirgu. Aplūkojams Kandavas vecpilsētas makets
(19.gs.vidus – 20.gs. sāk.), kurš papildināts ar vecpilsētas vēstures digitālo
ekspozīciju un spēli „Senais Tirgus laukums”. Ekspozīcija „Valodiņa – Dieva
dota. Vietu vārdi – izdomāti” muzeja pagrabā interaktīvi iepazīstina ar
Kandavas pilsētas un Abavas upes vietvārdiem. Muzeja telpās atrodas
Mākslas galerija, biedrība “Kandavas partnerība” un Amatniecības centrs.
Īpašie piedāvājumi: ozolzīļu kafijas degustācija (iepriekš piesakoties) un
galda spēle ‘’Spēks no ozolzīles’’, kā arī suvenīrmonētas izkalšana.
Papildus pakalpojumi: WiFi jeb bezvadu internets. Atpūtas vieta muzeja
dārzā.
Vides objekts „Zem laimīgās zvaigznes” (2013) tapis mākslas plenēra
laikā. Autori: Agnese Rudzīte – Kirillova un Anatolijs Kirillovs.
Telefons: +371 63182064, 26667031, www.kandavaskultura.lv
57.038387 22.770361

3

Kandavas vecpilsētas dzejas sienas:

Guntara Rača dzejas siena (Lielā iela 12, Kandava);
Maijas Laukmanes dzejas siena (Baznīcas iela 1, Kandava);
Knuta Skujenieka dzejas siena (Lielā iela 23, Kandava);
Leona Brieža dzejas siena (Dārza iela 6, Kandava);
Ulda Ausekļa dzejas siena (Lielā iela 27, Kandava).
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Bruņinieku
pilskalns ar pilsdrupām. Pulvertornis.

Skulptūra „Zīļuks Bruņinieks”.

Lielā iela 10, Kandava
Livonijas ordeņa pilsdupas liecina, ka Kandavā atradusies viena no
nocietinātajām ordeņa pilīm kara ceļā uz Prūsiju, kad no Rīgas cauri
Kurzemei vijies krusta karotāju kara ceļš. 1253. gadā Kandavu ieguva
Livonijas ordenis un uzcēla tur
fogta pili. Pie tās izveidojās vācu
amatnieku un tirgotāju pilsētiņa
ar tirgu, darbnīcām un baznīcu.
Kandavas fogtejai pakļaujas
Kandavas, Sabiles, Talsu, Tukuma
novadi un mežu apvidi starp
Kurzemi un Zemgali. Pils bija
izvietota uz zemesraga un vieta
izraudzīta tā, lai varētu tālu
pārredzēt Abavas ieleju. Šķiet
gandrīz neticami, ka Abavas upe
vēl hercoga Jēkaba laikā bijusi
kuģojama un tās ūdeņi apskalojuši
pilskalnu. Pilskalnu aptvēra aizsardzības mūris. Fogteja bijusi 34.2 x
31.5 m liela taisnstūra celtne ar 1.8 m bieziem mūriem uz 2 m platiem
pamatiem. Fogti pārraudzīja nodevu vākšanu, sprieda tiesu un veica
citus pārvaldes uzdevumus. Kandavas novadam bija sevišķa nodeva medus, jo apkārtne bija bagāta ar biškopjiem. Pils bijusi apdzīvota līdz
1750.g., taču pamazām pārvērtusies par drupām.
57.035473 22.778526

Pulvertornis (Pils iela 4, Kandava)
Blakus pilskalnam atrodas Pulvertornis - kvadrātveida celtne ar 2 stāviem
un gandrīz 2m bieziem mūriem. Celtne esot mūrēta 17.gs. vidū kā
hercogam Jēkabam piederoša šaujampulvera ražotne un noliktava. Ap
1790.g. ēkas mūros izbūvēts Kandavas pilskunga tiesas cietums. Ir dažādi
nostāsti par apakšzemes ejām un pagrabiem, kuros vēl 20.gs. sākumā
atrastas vīna pudeles ar vairākus simtus gadu vecu vīnu. 2018. gada nogalē
Puvertornim atjaunoti slēģi un durvis. Vērtņu stiprināšanai nav lietotas
ne skrūves, ne naglas, bet ozolkoka tapas. Durvju kalumi un slēdzene ir
autentiska. Darbus veica kandavnieks Jurģis Ābele. Iecerēts atjaunot arī
jumtu. Pulvertornis ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
57.035549 22.779135

Skulptūra „Zīļuks Bruņinieks” (Pils iela 4, Kandava)
Skultūras „Zīļuks Bruņinieks” (2011) autors ir Kandavas mākslinieks
Zigmunds Piņķis (1950-2012). Bruņinieks modri sargā Pulvertorni un
pilsdrupas, cerībā, ka reiz te atkal augšāmcelsies pils.
57.035706 22.779123
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2018. gadā Kandavas vecpilsētā uz piecu ēku fasādēm tapa mākslas darbi
ar Latvijā šobrīd populāru
dzejnieku dzejas rindām par
Latviju. Tas bija kandavnieku
veltījums Latvijas 100gadei.
Idejas autore ir Antra Gaisa,
māksliniece - Indra Krecere,
arhitekts - Visvaldis Asaris.
Darbi tapuši projekta “Dzeja
izdaiļo Kandavas vecpilsētu”
ietvaros.

Dāvanu veikals „PūraLāde” un

amatnieku biedrība „Pūralāde”
Ūdens iela 2-2, Kandava
Kopš 2018.g. rudens Kandavas vecpilsētā pircējus gaida omulīgs
Latvijas amatu meistaru darinājumu salonveikals, ko var uzskatīt par
Kandavas Ziemassvētku Dāvantirgus ierosinātu. Tas atrodas tieši blakus
promenādei. Arī iepriekš bijuši izdarīgu kandavnieku centieni iedzīvināt
Kandavas senās amatnieku pilsētas tradīcijas. Aiva Valdmane ar daudzu
meistaru palīdzību izveidojusi veikalu, kas ir kā prezentabla vieta
Kandavai. Ar mīlestību par katru domājot, ieliekot darbā izdomu, prasmi
un pieredzi, veikalā radīta skaista vide pašmāju lietu iegādei. Biedrība
šeit regulāri rīko radošās darbnīcas, pasākumus un tikšanās ar sava amata
meistariem. Var iegādāties ap 100 Latvijas meistaru un mākslinieku
augstas kvalitatātes darinājumus.
Telefons: +371 26113310
puralade2@inbox.lv, puralade.lv, facebook.com/davanuveikals/
57.037006 22.775858
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Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca un kapi.

Kārļa Mīlenbaha parks ar saules pulksteni.
Kandavas Mākslas un mūzikas skola.
Baznīcas iela 5, Kandava
2019. gadā varam jau teikt, ka Kandavā pirms 450 gadiem uzsāka
pirmās koka luterāņu baznīcas celtniecību. Pēc vēsturnieku ieskatiem
tā atradusies Abavas kreisajā krastā. Tas notiek pēc tam, kad iepazinies
ar galma mācītāja un pirmā superintendanta Stefana Bīlova vispārējās
baznīcu vizitācijas rezultātiem, hercogs Gothards Ketlers (1517-1587)

1567.gada 28.februārī Rīgā sasauc muižnieku sanāksmi (landtāgu).
Tajā pieņem lēmumu nekavējoties atjaunot vecās un uzcelt jaunas
baznīcas. Pirmais zināmais mācītājs ap 1576.g. bijis Francisks Burhards.
1736.g. uzcelta jaunā baznīca ar 500 sēdvietām, kas kalpo vēl šodien.
Katru svētdienu notiek dievkalpojumi. Baznīcas torņa smaile uzcelta
1889.g. Pirms 155 gadiem (1864) ērģeles būvējis Liepājas meistars Kārlis
Hermanis, kurš no 1830. -1835. gadam ir Kandavas baznīcas ērģelnieks.
Ap baznīcu ir seni kapi ar kapliču (18.gs.b.-19.gs.sāk.). No Sabiles ielas uz
baznīcu ved aleja. Otra uzeja ar vārtiem no Tirgus laukuma abpus Mēra
kalniņam. Uz D no baznīcas valodnieka K.Mīlenbaha vecāku kaps ar baltu
marmora krustu, kapsētā apbedītas arī K.Mīlenba māsas - Lība Kvēlberga
un Grieta Krūzmane.
Telefons: +371 28277286, www.kandavasdraudze.lv
57.036430 22.771662

Kārļa Mīlenbaha parks ar saules pulksteni
Skolas iela 9, Kandava
2018.g. Kandavā izveidots parks par godu latviešu tautas dižgaram,
valodniekam, Kandavas novadniekam Kārlim Mīlenbaham (1853-1916).
Viņš dzimis Kandavas novadā un te uzsācis skolas gaitas. Parks atrodas
starp Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolu un Kandavas Luterāņu baznīcu.
Parkā ir izvietots saules pulkstenis, kam ir dubultā ciparnīca. Pulkstenis
rāda vietējo laiku un joslas vasaras laiku (GMT+3). Parka izveidošanas
procesā secināts, ka tā ir vienīgā vieta pilsētā, kur ģeogrāfiski ir iespējams
novietot saules pulksteni, lai tas rādītu precīzu laiku. Pulkstenis izveidots
grāmatas formā. Tā simbolizē sākumu un turpinājumu, zināšanas un
pieredzi, savienojot pagātni, tagadni un nākotni. Saules pulksteņa idejas,
dizaina un astronomisko aprēķinu autors ir Mārtiņš Gills.
57.036366 22.770098

Kandavas Mākslas un mūzikas skola
Sabiles iela 12, Kandava
Skola pēc vērienīgas pārbūves 2017. gadā 14. novembrī no pelēkas
padomju laika kastītes ir pārtapusi par īstu gaismas pili. Ēka piedzīvojusi
neticami lielas pārvērtības gan vizuāli, gan tehniski. Iesakām apskatīt.
Telefons: +371 63182045, +371 63181820, www.kandavasmms.lv
57.035542 22.770828
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Pētera Brieža dzimtas parks

Raiņa iela 18, Kandava
Privāts parks Kandavā, kas atrodas Abavas senlejas labā krastā pilsētas
augstākajā vietā. Parka teritorijā ir nojumīte un neliels skatutornis. Parku
veidojusi represētā Pētera Brieža ģimene par godu 10 represētajiem
dzimtas locekļiem, iestādot atbilstošu koku. Tur aug Kanādas egles,
ošlapu kļava, skābardis, zirgkastaņa, lazda, Mandžūrijas riekstu koks
u.c. Parka veidošana uzsākta 2005. gadā par godu Pētera tēvam un
viņa brāļiem, kuri neatgriezās no Sibīrijas un kuriem nav kapa vietas.
Pulkvežleitnants Jānis Briedis bija Lāčplēša kara ordeņa kavalieris. Visi
brāļi bija Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri un citu godalgu īpašnieki.
Telefons: +371 29457212, briedis.peteris@inbox.lv
57.042542 22.777760
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Kandavas Kartodroms

Jelgavas iela 16, Kandava

Kartingu trase uzbūvēta 1972.g., bet 2008. g. trase tika pilnībā renovēta,
pārveidota tās konfigurācija un uzbūvēta atbilstoši starptautiskiem
standartiem. Rekonstrukcijas projekta autors ir Hermans Tilke un viņa
birojs Tilke GmbH, kurš ir izstrādājis vairāku Formula 1 trašu projektus.
Telefons: +371 25728211, info@kartodroms.lv, www.kartodroms.lv
57.032192 22.793610
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Kandavas katoļu baznīca. Vējspārns.

Liepu iela 2, Kandava
Baznīca durvis vēra 2003.gadā, bet katoļu draudze Kandavā darbojas kopš
1938.gada. Pirmais Kandavas draudzes prāvests bijis Jānis Mendriks.
Baznīcas veidošanas iniciators bija prāvests Andrejs Mediņš. Kandavas
Gvadalupes Dievmātes baznīca ir īpaša un vienreizēja – tā ir vienīgā
baznīca Latvijā un varbūt arī Eiropā, kuru uzcēluši draudzes locekļi –
pensionāri bez jebkādas atlīdzības. Darbi uzzsākti 1998.g. ar Vācijas
Sv.Bonifācija biedrības atbalstu, iegādāj oties dzīvojamo māju. Ēka ir
18.gs. arhitektūras piemineklis, tāpēc nedrīkstēja mainīt tās ārējo izskatu.
Torni ar zvaniem uzbūvēja pie
baznīcas. No tā paveras skats uz
pilsētu un Abavas ieleju. Baznīcas
interjerā ir 19.gs. altāris ar divām
rotējošām gleznām – Kristus
augšāmcelšanās un Gvadalupes
Dievmātes svētbildes kopija
no Meksikas. Baznīcu grezno
logi ar vitrāžām, balkons, kas
balstās uz koka kolonnām. Katru
dienu plkst. 12:00 pār Kandavas
vecpilsētu atskan Kandavas
katoļu baznīcas zvani.
Telefons: +371 26303869
57.039185 22.777479

Vējspārns – Lielās ielas stāvā nogāze, atrodas tieši blakus Katoļu baznīcai.
Lielā iela ir aptuveni 1 km gara un viena no interesantākajām Latvijā. Ielas
ziemeļu daļai saglabājies akmens bruģa segums, un tā uzbūvēta slīpā
nogāzē, tāpēc ēkām pie pamatiem ir par stāvu vairāk. Lielās ielas forma
atgādina kalna nogāzei pieslietu zirga pakavu vai zirga loku. Nobraucieni
uz Abavu, īpaši ielas Z daļā, stāvi nepiemēroti zirgu transportam. Ne velti
vārdu “kandavāt” tautā saistīja ar zirgu pātagošanu. Senatnīgu vidi ielas
Z daļā rada bruģis, sētas ar saimniecības ēkām, noslēgtie pagalmi un
laukakmens mūru nostiprinātās nogāzes. Līdz 20 gs. 30. gadu beigām
gandrīz visa satiksme notika pa Lielo ielu, jo cita ceļa nebija. Daudz
ērtāko ceļu pa senkrasta pakāji - tagadējās Abavas un Kūrorta ielas, kā arī
šosejas tālāko posmu uz Sabiles pusi izbūvēja tikai 30. gadu otrajā pusē.
Šos darbus finansēja izdevējs A.Benjamiņš. Vējspārnu īpaši iecienījuši
gleznotāji. Arī Kandavas izstāžu zāle nosaukta “Vējspārna” vārdā.

10

Kuršu
pilskalns


Pūzurgaravas iela 2, Kandava – Kuršu, Senču, Baznīckalns, Pudiņkalns
Laika gaitā pilskalns iemantojis dažādus nosaukumus. Formas dēļ to
dēvē par Dieva gultu un Velna gultu. Tagadējā Kuršu pilskalna vietā
bijusi Kuršu pils, viens no Vanemas zemes centriem. Pirmo reizi pils
pieminēta 1230.g.līgumā, kurā kurši solījuši kristīties, kas liek domāt, ka
pils apdzīvota līdz 13.gs. Kalna augstums ir 8-10m, no visām pusēm ir
mākslīgi stāvinātas malas un virsma ir 40x26m plaša. Vairākas atrastās
liecības par šo vēstures posmu pieejamas Kandavas novada muzejā. Pie
pilskalna ir auto stāvvieta. Pa trepītēm varat uzkāpt pilskalnā un apskatīt
Abavas upes senleju un daļu no pilsētas, ko vietējie iedzīvotāji dēvē par
Jaunkandavu.
Latviešu tautas teika vēsta, ka pilij bijuši pagrabi. Nākot ienaidniekam,
pils nolaista pagrabos, pēc tam atkal uzcelta. Bet, nākot niknajam
ienaidniekam, pils nogrimusi un vairs nav uzcēlusies.
57.041111 22.782694
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Kandavas tilts.
Skulptūras: „Zīļuks laivotājs” un ‘”Atvars”.

Lielā iela/Jelgavas iela
Kandavā Abavai pāri varam tikt, mērojot vecāko laukakmens tiltu Latvijā.
Dažkārt, pat to mēdz dēvēt par vecāko no laukakmeņiem mūrēto tiltu
Ziemeļeiropā. Kandava kā apdzīvota vieta pieminēta jau 13. gs., pastāvīga
tilta pār Abavu līdz pat 1873. gadam nav bijis. Tilta garums ir 66 m, tam ir
4 akmens velves. Abavai cēlās ar pārceltuvi, bet kājniekiem bija ierīkotas
laipas.

Pēc tam, kad Zemītes muižas īpašnieka barona Firksa zirgs, lūztot
laipai, salauza kāju, barons no kandavniekiem dāvanā saņēma zirgu. Kā
pateicību viņš ierosināja un atbalstīja tilta celtniecību. Tilta celtniecība
notika uz sauszemes. Akmeņus veda visi, kuri brauca uz tirgu. Pēc tā
uzbūvēšanas Abavai raka jaunu gultni un veco aizbēra.
57.033726 22.784615

neatlaidību un neskarto dabu. Līdz šim šāds heraldiskais tēls vēl nav
izmantots nevienā citā Latvijas pilsētas vai novada ģerbonī.
57.034431 22.778843
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Kandavas keramikas ceplis

Dzeņu iela 2, Kandava
Kandavas keramikas ceplī darbojas jaunā māksliniece Linda Romanovska.
Zināšanas apguvusi pie latgaļu podnieka Evalda Vasilevska. Linda gatavo
melno, svēpēto keramiku. Darbus izgatavo ar rokām, neizmantojot
glazūras. Darbus pēc tam apdedzina malkas krāsnī. Apmeklētāji,
iepriekš piesakoties, var uzzināt par keramikas specifiku, arodu un var
līdzdarboties. Darbus iespējams iegādāties.
Māksliniece vairākus gadus veido Kandavas mākslas plenēru „Radošais
Mākslas mirklis” un dažādus citus pasākumus un radošās darbnīcas.
Telefons: +371 26369421,
lilinja@inbox.lv, www.linda.viss.lv
57.043591 22.770355
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Skulptūra „Zīļuks laivotājs” (Lielā iela 2, Kandava)
Skulptūru 2010.g. izveidoja Kandavas mākslinieks Zigmunds Piņķis (19502012). Kandavas pilsētas ģērboni rotā ozola zars ar trim lapām un trim
zelta zīlēm, tāpēc zīles Kandavā tiek godā celtas.
Skulptūra „Atvars” (Jelgavas iela 1f, Kandava)
Skulptūra atklāta 2012.g., autors ir tēlnieks Ojārs Feldbergs. Skulptūrā
attēlota no ūdens iznirstoša zivs, kas veidota granītā. Atpūtas baļķu
soli, kas ataino atvarā ierautus zarus. Atrodas blakus Kandavas tiltam
un Abavas vecupei. Zivs latviešiem saistās ar bagātību, labklājību,
veiksmi. Esiet apdomīgi, zivs tuvumā izteiktās vēlēšanās var piepildīties!
Senos laikos zemi klāja ledus. Reiz tas sāka kust un pārvērtās par milzu
ezeru. Tas kļuva lielāks, līdz pārrāva krastus un sāka plūst uz jūru. Radās
ieleja un upe. Krastos apmetās dzīvot cilvēki, apkārt klejoja dzīvnieki, bet
upē peldēja zivis. Viena bija ļoti liela. Tā nebija paspējusi aizpeldēt uz jūru.
Pavasara palu laikā dzelmē, kur mita zivs, cilvēki meta naudu un sauca:
„Abava, Abava, Abava!” Tad zivs uz muguras cilvēkus cēlās pāri upei. Kādu
dienu cilvēki uzcēla tiltu un izraka upei jaunu gultni, aizberot veco, kur
mita zivs. Tā pārtapusi akmenī, paliekot aizbērtajā dzelmē uz nezināmiem
laikiem. No tā laika lielo zivi neviens vairs nav redzējis. Taču cilvēki
turpinājuši saukt Abavu un to dara vēl šodien. Runā, ka tā, pirms akmenī
pārtapa, teikusi, ka tad, kad to atradīs un laukā cels un godās, zivs pateicībā
katram, kurš klusībā lūgs, trīs vēlēšanās pildīs, ja lūgs katrā reizē vienu.

Olafa medus Kandavā

Abavas iela 2, Kandava
Olafa Baltgalvja bišu produktu tirdzniecība, saimniecības apskate,
degustācijas. Produkciju var iegādāties, sazinoties ar ražotāju, un
Kandavas dāvanu veikalā “PūraLāde” (Ūdens iela 2-2). Apmeklējumu
iepriekš jāsaskaņo.
Telefons: +371 29101413,
olisb@inbox.lv
57.034870 22.781002
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Brīvdabas estrāde „Ozolāji”

Kūrorta iela 14, Kandava
Estrāde atrodas Riebiķu kalna dabas veidotajās nogāzēs, tikpat kā
amfiteātris. Estrādi atjaunoja 2015.g., tai ir 1800 sēdvietas. Draudzības
parku ar estrādi izveidoja 1958.g. Estrādi ieskauj senu ozolu audze.
Vasarās tur notiek brīnišķīgi koncerti, izrādes, festivāli un zaļumballes.
57.030315 22.773056

57.033825 22.787123

12

Sadraudzīgās biedrības nams
(Kandavas kultūras nams).
Izstāžu zāle „Vējspārns”.

Lielā iela 28, Kandava
1909.gadā Kandavā uzceļ Sadraudzīgās biedrības namu, tāpēc 2019. gadā
ēkai jau būs 110 jubileja. 1901. gadā nodibināja Kandavas Sadraudzīgo
biedrību. Biedrības mērķis bija „veicināt dailes, izglītības un turības
attīstību Kandavas un tās apkārtnes ļaužu dzīvē”. Mūsdienās ēkā atrodas
Kandavas kultūras nams un Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde.
Kultūras nama lielās un mazās zāles interjers darināts no Karēlijas bērza.
Ēkas otrajā stāvā atrodas izstāžu zāle „Vējspārns”, kur regulāri notiek
dažādu mākslinieku izstādes.
Telefons: +371 63122789, www.kandavaskultura.lv
57.037346 22.777122
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Bruņinieku pils makets. Skulptūra „Mežakuilis”.

Lielā iela 10a, Kandava
Livonijas ordeņa pils makets tapis 2010.g. Pils sākotnējais plāns vēstures
materiālos nav atrodams. Kandavas mākslinieks Zigmunds Piņķis (1950.2012.) maketu veidoja, pats veicot drupu mērījumus un izmantojot
aptuvenas ziņas par Livonijas ordeņa pili. Mākslinieku 2010.g. atzina par
Kandavas Goda pilsoni. Saudzējot objektu, uz maketa kāpt nedrīkst.
57.035042 22.779715

Skulptūra „Mežakuilis”
Lielā iela 11, Kandava
Akmens skulptūra tapusi 2013.g., kad Kandavas novads ticis pie sava
ģērboņa. Autors - Aivars Kerliņš. Mežakuilis simb olizē spēku, drosmi,
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Pūzurgrava

Pūzurgravas iela, Kandava
Pūzurgrava atrodas Kandavas pilsētā. Tā mūsu platuma grādiem ir dziļa
grava. Pūzurgravas ielai paralēli, pretīm saullēktam uz Abavu plūst strauts.
Tā stāvajās nogāzēs aug ozoli, bet gar kaļķainajiem avotiem aug aptuveni
20 retu, aizsargājamu augu. Ikdienā, klusus gravas dabas baudītājus var
pārsteigt stirnas, lapsas, zaķi un citi zvēri. Tāpat ligzdo vai šad tad manīti
tādi putni kā zilzīlītes, mežapūces, melnās dzilnas, zaļžubītes, lakstīgalas,
ķauķi un zivju dzenītis. 2018. g. uzsāka takas veidošanu, piesaistot
finansējumu, labiekārtošana turpinās. Stāvākajās vietās ierīkos kāpnes.
Skaistu skatu mīļotājiem top soliņi un aktīvās atpūtas vietas.
57.0430877 22.7813678
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„Kurzemes laivinieks”

Abavas iela 6a, Kandava
Kajaku, kanoe un SUP dēļu noma, laivotāju un laivu pārvadāšana, laivu
noma lieliem pasākumiem.
Telefons: +371 29222630, dainatoka@gmail.com
www.kurzemeslaivinieks.lv,
facebook.com/kurzemeslaivinieks
57.039165 22.782822
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Dižākā Meža bumbiere Latvijā

Sabiles iela 8, Kandava
Latvijas lielākā meža bumbiere (koks - Latvijas rekordists).
Augstums 12,5 m, stumbra apkārtmērs 2,95 m. Kandavā aug resnākā,
Latvijā reti sastopamā, meža bumbiere (Pyrus pyraster), kas ir sasniegusi
tādus izmērus. Parasti tā aug lapu koku mežos, krūmājos, ceļmalās, upju
un ezeru krastos.
57.035385 22.774406
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Mozaīka
„Septiņas dienas”. Grafitī zīmējumi:

„Laimes pakavs”, „Veltījums Kandavai”.

Kandavā regulāri notiek mākslas plenēri. Mākslinieku radošās izpausmes
palīdz izdaiļot pilsētu. Mākslas plenēru laikā tapušas vairākas neparastas
sienas.
Mozaīka „Septiņas dienas” 2015. gadā radīts lielformāta darbs mozaīkas
tehnikā uz mājas fasādes (20 m²). Māksliniece: Jeļena Kažoka. Darba
tapšanā piedalījās Kandavas Mākslas plenēra 50 dalībnieki, kandavnieki
un citi interesenti. Mozaīka “Septiņas dienas” attēlo tās septiņas dienas,
kuras katru nedēļu paskrien mums garām, kādas šīs dienas izskatās
kandavnieku un Kandavas viesu acīm. Attēlā var saskatīt sievieti, kura
simbolizē mīlestību, kura ir kā upe, kas plūst, čalo, nekad neapstājas. Var
saskatīt vīrieti stipru kā ozolu, kas satur kopā ģimeni, kas ir balsts. Un arī
dažādus Kandavas simbolus, Kandavas īpašās un ļoti ikdienišķās lietas pakalnus, čužas ziedus, ozolzīļu kafiju...
Septiņas dienas ir arī tās, kurās pēc nostāstiem Dievs radīja pasauli, bet
plenēra dalībnieki tieši septiņās dienās paveica šo lielo mākslas darbu.
Lielā iela 25, Kandava,
57.036880 22.776369

Grafitī zīmējums „Laimes pakavs”.
Lielā iela 30/32, Kandava
Grafitī tapis 2014.gada jūlijā ikgadējā Kandavas Mākslas plenēra laikā.
Zīmējums atspoguļo teiku par Laimes pakavu un velnu. Aptuvenais
zīmējuma augstums 8 metri. Mākslinieki: Renārs Caune, Ēriks Caune un
plenēra dalībnieki.
57.037525 22.776791

Grafitī zīmējums „Veltījums Kandavai”.
Kūrorta iela 1/1, Kandava
Grafitī tapis 2013.gada jūlijā ikgadējā Kandavas Mākslas plenēra laikā.
Tas ir veltījums Kandavai un tās viesiem. Darbojas kā pilsētas vizītkarte
mākslinieku skatījumā. Apjomīgajā grafitī darbā mākslinieciski savienoti
Kandavai raksturīgi simboli. Aptuvenais zīmējuma augstums ap 5 metri,
platums ap 15 metriem.
Mākslinieki: Renārs Caune, Ēriks Caune un plenēra dalībnieki.
57.033436 22.780893
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Anitas rokdarbu veikals

Lielā iela 16, Kandava
Šeit var iegādāties Kandavā un citur radītus rokdarbus lieliem un maziem,
rotas lietas, noderīgas lietas kāzām. Ir izbraukumu tirdzniecība.
Telefons: +371 26533060, anitascakas@gmail.com, inga.saules@inbox.lv
57.036358 22.776819
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Staļinisma
upuru piemiņas akmens Kandavā.

Holokausta upuru piemiņas vieta.
Piemiņas akmens Kandavas stacijā.

Staļinisma upuru piemiņas akmens Kandavā.
Sabiles iela 10a, Kandava
Piemineklis veltīts uz Sibīriju 1941. un 1949.g. izvestajiem kandavniekiem.
Akmeni atrada Rūmenes pusē un novietoja uzkalniņā, kur pirms
izsūtīšanas bija ieslodzīti kandavnieki. To atklāja un iesvētīja 1990.g.
16.jūnijā. Staļinisma upuru piemiņai veltītajā akmenī iekaltas dzejnieka
Raiņa dzejas rindas: “Mēs neaizmirsīsim neviena paša, ko savas varas laikā
nokāvāt.” No Kandavas 1941.g. un 1949.g. uz Sibīriju izveda 631 cilvēku.
Kandavas novada muzejā represētajiem veltīta īpaša ekspozīcija.
57.034698 22.772259

Holokausta upuru piemiņas vieta
Elku mežs, Rūmene, Kandavas pagasts
Līdz ar nacistu okupāciju Kandavā 1941.gada jūlijā tika uzsākta ebreju
ierobežošana. Masveida slepkavība notika augustā, kad visus ebrejus
sapulcēja Kandavas sinagogā, no kuras aizveda uz Elku mežu un nošāva
68 ebrejus. 2007.gadā Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome ar
Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiālu atbalstu slepkavības vietā

uzstādīja jaunu pieminekli ar uzrakstu “Šajā mežā 1941.gada jūlijā nacisti
un viņu atbalstītāji noslepkavoja Kandavas ebrejus”.
http://memorialplaces.lu.lv/karte/
57.066299 22.732878

Piemiņas akmens Kandavas stacijā
Kandavas stacija, Kandavas pagasts
Piemiņas vieta 1941.g. naktī uz Sibīriju izvestajiem apkārtnes
iedzīvotājiem.
57.084961 22.816080
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Vecpilsētas Tirgus laukums. Ugunsdzēsēju depo.
Mēra kalniņš.

Tirgus laukums 7, Kandava
Vecpilsētas Tirgus laukums. Tirgus laukums - Kandavas pilsētas sirds savu atrašanās vietu kopš viduslaikiem nav mainījis. Ap to veidojās
pilsētas apbūve, laukumā krustojās satiksmes ceļi.
Ugunsdzēsēju depo celts 1872.g. Ieejas priekšā akmenī iecirsts minētais
gada skaitlis. Pēc lielajiem ugunsgrēkiem 1872.g. Kandavā nodibināja
ugunsdzēsēju biedrību. Tās vajadzībām uzcelts nams. Arī mūsdienās
nams savu funkciju nav mainījis. Tur atrodas Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests.
57.036484 22.775606

Mēra kalniņš jeb senkapi (Baznīcas iela 4, Kandava)
Atrodas aiz ugunsdzēsēju depo. 1506.g. šeit bijis neliels katoļu dievnams
un tam blakus mirušo apbedīšanas vieta. Nosaukums Mēra kalniņš tika
saistīts ar 1710. g. mēra epidēmiju Kandavā. Tā varētu būt leģenda, jo
pēc hercoga rīkojuma, tos kas bija miruši no mēra, nedrīkstēja glabāt
apdzīvotās vietās. Vēl ir versija, ka šis nosaukums atbaidīja iespējamos
mantas meklētājus, jo ar mēri neviens negribēja saslimt.
57.036697 22.774954
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Kandavas
Vecā pamatskolas ēka un skatu vieta.

Skeitparks

Zīļu iela 2, Kandava
Vecā pamatskolas ēka atrodas Riebiķu pakalnes ziemeļu galā, ko dēvē par
Skolas kalnu. Tā celta pēc arhitekta Fridriha Skujiņa projekta no 1929. līdz
1936.g. Skola nosaukta valodnieka K.Mīlenbaha vārdā, jo Kandavā viņš
uzsācis skolas gaitas. Skola šajā ēkā atradās līdz 1978.g., kad pabeidza celt
jauno vidusskolu Skolas ielā 10. Skolas ēka kā arhitektūras piemineklis
iekļauta Eiropas kultūras mantojuma 100 aizsargājamo objektu sarakstā.
Pašlaik ēkā ir izglītības pārvalde, jauniešu centrs, pašvaldības policija un
darba apģērbu ražošanas uzņēmums. No Skolas kalna paveras skaists
skats uz Abavas senleju.
Kandavas vēstures avotos vārds „skolotājs” minēts jau 1511.g.
57.033588 22.775673

Skeitparks
Zīļu iela 2, Kandava
Skeitparks atklāts 2014.g. Skeitparka rampas ir paredzētas lietošanai ar
skrituļslidām, skrituļdēļiem un BMX velosipēdiem.
www.jcnagla.lv
57.033886 22.775206
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Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma sporta
komplekss un Teteriņa ezers.
Vasaras kafejnīca „Nāriņa”.

Daigones iela 14, Kandava
2019. gadā notiek stadiona rekonstrukcija, bet sporta kompleksa
celtniecības aizsākās 1956.g. Pirmās sacensības stadionā notika 1959.g.
Tehnikuma pārziņā tas ir kopš 1960.g. Stadionā ir atklāts peldbaseins
ar lēkšanas torni, futbola laukums, vairāki basketbola laukumi, tenisa

korti. Netālu atrodas arī auto poligons. Stadionā vairākus gadus trenējās
Latvijas izlases hokejisti un bobslejisti. Katru gadu šeit notiek dažādas
sporta spēles. Ikdienā stadions ir atvērts ikvienam. Komplekss atrodas
blakus Teteriņa ezeram.
Telefons: +371 63122502, www.kandavastehnikums.lv
57.033649 22.799891

Vasaras atpūtas vieta „Nāriņa”
Daigones iela 14a, Kandava
Kafejnīca, telšu un piknika vietas, vieta lielu pasākumu rīkošanai, šūpoles,
treileriem iespējams pieslēgties pie elektrības. Uzņēmums piedāvā
izbraukumu ēdināšanu, lielu banketu klāšanu, konditoreju. Atrodas pie
tehnikuma sporta kompleksa.
Telefons: +371 29105411, saltums@inbox.lv, www.saltums.lv
57.033279 22.801868
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Grosu ģimenes daiļdārzs

Vidzemes iela 5, Kandava
Daiļdārzs sākts veidot 2011.gadā, pievēršot uzmanību skatu līnijām, kas
paveras skatoties uz dārzu no dažādiem punktiem. Dobes veidotas ar
vijīgām līnijām un plānotas tā, lai krāsu dažādība būtu baudāma visu
veģetācijas periodu. Saimnieki: Dace un Andrejs Grosi.
Telefons: +371 26486451
57.042313 22.767242
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Mototrase „Motoparks Kandava”

„Juči”, Kandavas pagasts
Trasi atklāja 2010.g. Mototrasi
veidojis spāņu motokrosa trašu
profesionāls dizainers Gabijs
Villada. Trase paredzēta motokrosa
profesionāļiem un amatieriem
visa gada garumā. Sacensību
norišu vieta. Ir kempings un
kemperu pieslēgumu vietas.
Telefons: +371 29131202,
ri.barenis@gmail.com,
facebook.com/MotoparksKandava
57.063671 22.788954
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Rūmenes muiža un parks

„Rūmenes muiža”, Rūmene, Kandavas pagasts
Rūmenes muiža Rīgas 5-zvaigžņu viesnīcas „Hotel Bergs” lauku rezidence.
Rūmenes muiža atrodas pakalnā un tās gala fasādi ar zemāk esošo parku
savieno kāpnes, kas ir viena no efektīgākajām šāda veida neorenesanses
būvēm Latvijā. Pēc Otrā pasaules kara pilī atradusies Rūmenes četrklasīgā
pamatskola, tad sovhoza kantoris. Ir restorāns, naktsmītnes, pirtiņa pie
dīķa, golfa laukums un citas aktīvās atpūtas iespējas, pasākumu norises
vieta. Rūmenei, tās zemēm un muižai ir ļoti sena vēsture vairāk nekā
600 gadu garumā. Pēc muižas tagadējo īpašnieku iniciatīvas izpētīta
Rūmenes vēsture un muižas īpašnieku saraksts kopš pirmsākumiem
1437.g. No 1453.g. tā piederēja pie Lamiņiem un bija fon Butlaru īpašums.
1653.-1658.g. tā piederēja Tobago salas pēdējam gubernatoram Ditriham
fon Altenbokumam. Rūmenes muižas kungu māja celta 1876.g. neogotikas
stilā. Rūmenes muiža saņēmusi Latvijas balvu „Labākā pārbūve 2008”.
Pie muižas ir 7,8ha liels parks, kas kopš 1957.g. iekļauts īpaši aizsargājamo
dabas objektu sarakstā. Apmeklētājiem Rūmenes muiža pieejama
no 2009.g.
Telefons: +371 67770960, 26688000 (restorāns)
rumene@hotelbergs.lv, www.rumene.lv
57.059315 22.728149
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Aitu audzētava „Ralle”

„Sili”, Kandavas pagasts
Vienīgā Šarolē aitu šķirnes saimniecība Latvijā. Īpašnieks Ivars
Frīdemanis saimniecībā audzē Šarolē šķirnes aitas. Saimnieks tirgo
bioloģiski audzētu jēru gaļu un nemazgātu aitu vilnu, kā arī sniedz
konsultācijas aitu audzēšanā un, savlaicīgi piesakoties, piedāvā iespēju
apmeklēt saimniecību. Aitu audzēšanu uzsāka 2014.g. ar mēģinājumu,
pēc noteiktas metodikas nodrošināt šīs šķirnes aitām nepieciešamos
apstākļus. Šarolē aitām ir mazāks tauku slānis.
Telefons: +371 29190013
ivars.fridemanis@gmail.com, facebook.com/charollaissheeplatvia/
57.030876 22.710209
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Šautuve „Strautiņi”

„Strautiņi”, Kandavas pagasts
Šaušana pa stāvošiem, kustīgiem, lidojošiem mērķiem. Mednieku eksāmenu
norises vieta. Piedāvā medības. Dažāda mēroga sacensību norises vieta.
Telefons: +371 29133594, solvita@dizpriedes.lv
57.027576 22.823830
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Laimoņa Zaķa īrisu un gladiolu dārzs

„Intes”, Kandavas pagasts
Īrisu un gladiolu selekcionāra dārzs ar vairāk kā 30 gadu stāžu. Latvijā
lielākā zemo bārdaino īrisu kolekcija. Rīko atvērto durvju dienas.
Telefons: +371 29286353
laimzak@inbox.lv, www.irisgarden.lv, www.gladiolus.lv

Laivu noma Kandavā

Kūrorta iela 10, Kandava
Laivu noma, laivu un laivotāju pārvadāšana.
Telefons: +371 29199834
57.030521 22.777168

Sporta un atpūtas centrs „BD”

Kūrorta iela 1, Kandava
Aerobikas zāle, sauna un duša.
Telefons: 26303869, bdsports@inbox.lv
www.facebook.com/KandavasSpotraCentrsBD
57.033974 22.780779

Ingas galda klājumi

Kandava
Telefons: +371 26307092,
roze79@inbox.lv, www.svetkubanketi.webs.com
Banketu galdu klāšana.

Zemnieku saimniecība „Grīvas”

„Grīvas”, Kandavas pagasts
Lauku saimniecības un ganāmpulka apskate. Lauku labumu
degustācija. Atpūta Abavas upes krastā pie ugunskura, makšķerē
šanas iespējas upē.
Telefons: +371 26511805, aira.cabaja@inbox.lv
57.057209 22.812241

Pirts mucas un kubla noma un laivu noma

Abavas iela 31, Kandava
Tālrunis: +371 28759920, e-pasts: pieabavas@inbox.lv
www.pieabavas.lv

Autobusa noma „Kand Auto”

Raiņa iela 2a, Kandava
Piedāvā autobusus pasažieru pārvadājumiem pa Latviju un Eiropas
Savienību.
Telefons: +371 26404949, kandauto@inbox.lv
57.040680 22.771069

Guntars Ābelītis, autobusu noma

Kandava
Piedāvā transporta pakalpojumus ar komfortablu mikrobusiņu.
Telefons: +371 29143393

Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”
K ūrorta 1b, Kandava
Telefons: +371 28396830, aiac@inbox.lv
www.senleja.lv, facebook.com/abavavieno

Teritoriju šķērso velomaršruts –
EuroVelo 10 pa (P130)
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Cēre
32

Cēres muiža (skola)

Skolas iela 1, Cēre, Cēres pagasts
Cēres muiža (bruņinieku muiža) izveidojusies 1352. gadā no senā Rīgas
Heinriha lēņa. Īpašnieki: no 1492.-1658. gadam fon Altenboku dzimta;
pēc tam fon Funku, fon Rapu, fon Šilingu, Heikingu un fon Hānu dzimta.
Pēdējie muižas īpašnieki no 1883. līdz 1920. gadam bija fon Kniges.
20. gs. sāk. muižai piederēja
1022 ha zemes, divas pusmuižas
(Baltklāvu un Liliju piemuižas),
krogs un 19 zemnieku mājas.
Muižā bijis krogs, pienotava,
siernīca, vējdzirnavas un darvas
dedzinātava. Mūsdienās Cēres
muižas kungu mājā atrodas
pamatskola. Skolā ir neliels
muzejs. Blakus atrodas neliels
parks un estrāde.
ceres_psk@tukums.parks.lv
Telefoni: +371 63154995, 29284829
57.115051 22.866007

33

Lauku sēta „Kangari”

Cēres pagasts
Pirts, gliemežu fermas apskate,
veselīgi našķi, degustācijas,
pusdienas lauku sētā. 2017.g.
saimniece Antra Gaisa saņēma
Kandavas novada nomināciju
“Radošākais novadnieks”.
Telefons: +371 29416000
antra.gaisa@inbox.lv
www.bernumaja.lv
www.kangari.lv
57.138775 22.812643

34

Zīdkoku stādījumi

„Vīnkalni”, Cēres pagasts
1930.gada 43 zīdkoku stādījumi.
Telefons: +371 26133879, ilze-celma@inbox.lv
57.115166 22.880505

Zemnieku saimniecība „Grīvas”

Kandavas pagasts
Lauku saimniecības un ganāmpulka apskate. Lauku labumu
degustācija. Atpūta Abavas upes krastā pie ugunskura,
makšķerēšanas iespējas upē.
Telefons: +371 63124473, 26511805, aira.cabaja@inbox.lv
57.057209 22.812241

Matkule
35

Izbraucieni ar pajūgu

Upeslīči, Matkules pagasts

Izbraucieni ar 5 vietīgu pajūgu. Piedāvā pajūga piegādi līdz pasūtītāja
iecerētājai vietai.
Telefons: +371 29257171, ziverteanda@inbox.lv
56.994179 22.596209

36

Takas:

Imulas taka no Busēm līdz Kauķa kalnam
(garums: 2,66km; grūtības pakāpe: vidēja)
Imulas taka no Kauķu kalna līdz Grotēm
(garums: 3,33km; grūtības pakāpe: grūta)

37

Ģenerāļa
Ludviga Bolšteina piemiņas muzejs.

Pūces ūdens dzirnavas

Pūces dzirnavas, Matkules pagasts
Piemiņas muzejs ģenerālim Ludvigam Bolšteinam (1888.-1940.), kurš
bija ļoti spilgta personība,
izcils Latvijas valsts armijas
virsnieks. Blakus muzejam uz
Imulas upes atrodas ūdens
dzirnavas, kas darbojās jau
19.gadsimta beigās. Dzirnavās ir
uzņemta filma “Likteņdzirnas”.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
21.jūnijā notiek ģenerāļa atceres
dienas pasākums.
Telefons: +371 26354871
56.962936 22.613487

38

Buses, Matkules pilskalns

Matkules pagasts
Piecpakāpju pilskalns, kas uzskatāms par vienu no senās Kuršu zemes
Vanemas (ap 11.-13.gs.) politiskajiem un ekonomiskajiem centriem.
Par dabas krāšņumu apbalvots ar diviem Eiropas kultūrvēsturiskā
mantojuma karogiem. Pilskalns iekļauts 50 populārāko valsts
nozīmes dabas mantojuma pieminekļu sarakstā. Busu mājās 1911.g.
tika nodibināta pirmā tūristu apmetne Latvijā. Teritorijā atrodas
3 bedrīšakmeņi.
Teika vēsta par ganiņu un
daiļavu. Ganiņš pie pilskalna
ganījis govis. Ik dienu no tā
parādījusies daiļava un cienā
jusi viņu ar gardiem ēdieniem,
teikdama, tad, kad viņš būšot
15 gadīgs, nogrimusī pils
pacelšoties virs zemes un viņš
kļūšot par ķēniņu. Tikai neesot
brīv to nevienam stāstīt. Taču
mājiniekiem licies savādi, ka
ganiņš mājās neko neēdis. Šie likuši puiku nopērt un zēns izstāstījis
par daiļo viešņu. Nākamā dienā daiļava ganiņam gauži raudājusi,
tagad 100 gadu vietā viņai jāmīt pazemē vēl tūkstots gadu.
Telefoni: 26374996, 29133272, janisb59@gmail.com
56.992104 22.603846

39

Meitenes skulptūra

Smēde, Pūces, Vānes pagasts
Skulptūra tapusi 1951.g. Par skulptūras
izcelsmi vietējo vidū klīdušas dažādas versijas.
Tā varētu būt robežas zīme starp Kurzemi un
Zemgali, ko padomju laikā pasūtīja Šoseju
un zemes ceļu pārvalde. Skulptūras autore ir
tēlniece Lea Davidova – Medene. “Smēdes”
mājas saimnieki, uz kuru zemes atrodas
skulptūra, neliedz apskatīt figurālo darbu.
56.962036 22.616455

40

Piemiņas vieta Matkulē

„Atmiņas”, Matkule
Uz šī akmeņa norādītas sētas, kuras palika bez
saimniekiem.
56.981556 22.599754

Vītiņi, autobusu noma

Ievlejas, Matkule, Matkules pagasts
Telefons: +371 29185228, vitini@tukums.parks.lv

Zante
41

Vīksnas-1, z/s stādaudzētava

„Vīksnas”, Zante, Zantes pagasts
Saimniecībā audzē un pārdod dažādus augļu koku un ogulāju
stādus. Visu gadu var iegādāties ābolus, plūmes – tikai sezonas laikā.
Vienojoties ar saimniekiem, var vākt ražu arī paši.
Telefons: +371 29205706,
granitis@inbox.lv, viksnas.info
56.859402 22.723448

42

Kurzemes cietokšņa muzejs Zantē

Skolas iela 8a, Zante
Muzejs darbu sācis 1996.g.
Par karadarbības norisi
Kurzemes cietoksnī un
tālākajiem latviešu karavīru
likteņiem bagātīgi un saistoši
stāsta muzeja ekspozīcija.
Unikāls, militārajai vēsturei
veltīts muzejs, lielākoties
saistībā ar karu Kurzemē.
Apskatāmi vairāk kā 8000
eksponāti, tajā skaitā lidmašīna, bruņutransportieris, tanks. Grupām
pieteikties iepriekš. Piedāvā gida pakalpojumus. Ir atpūtas vieta,
militārā šķēršļu josla. Atvērts no 1. maija līdz 15. novembrim.
Telefons: +371 29442311,
www.kurzemescietoksnis.viss.lv
56.835747 22.735155

43

Smiltiņkalns jeb Ķīķerkalns

Zantes pagasts
Smiltiņkalns jeb Ķīkerkalns
ir augstāk ais Austrumkursas
augstienes paugurs - 155,3 m
virs jūras līmeņa. Tā relatīvais
augstums ir 50 metri. Iekārtota
jauka atpūtas un piknika vieta.
56.855434 22.747173

44

Lindes
Meža

akmens

Zantes pagasts
Ar savu 706,29 kubikpēdas
lielo tilpumu tas ir 44. lielākais
Latvijas laukakmens. Ap 1920.g.
akmenim viena mala nošķelta
un aizvesta, kāda pieminekļa
izveidei.
56.818871 22.672958

45

Plāņu muižas vieta

Plāņi, Zantes pagasts
Ziņas par Plāņu muižu kā bruņinieku muižu minētas jau 1459.g. Bijusi
barona vasaras pils. 19.gs. sākumā restaurē. Celtne nopostīta pēckara
laikā. Plāņu muiža militārajā vēsturē izceļas ar to, ka 1945. gadā
43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas komandieris Alfrēds Kalniņš, te
diktēja kapitulācijas noteikumus 24. vērmahta divīzijas komandierim
fon Šulcam.
56.880962 22.609533

46

Gravas veidojums „Āža mugura”

Zantes pagasts
Netālu no Amulas upes atrodas gravas veidojums kā zemes rags ar
stāvām nogāzēm, kas līdzinās āža mugurai.
56.813740 22.651466

47

Kazukalnu dīķi

Kazukalnudīķi, Zantes pagasts
Trīs dīķi 15 ha platībā. Iespēja makšķerēt karūsas, līņus, līdakas, asarus.
Telšu un ugunskura vietas.
Telefons: +371 29165796
56.810017 22.706728

48

Zantes muižas pils un parks

Zantes pamatskola, Zante,
Zantes pagasts
Zantes muiža kā bruņinieku
muiža ar pusmuižu Mežmuižu,
un Maz-Zanti jeb Jaun-Zanti.
Zantes senais nosaukums
ir Sante. Domājams, Zantes
vārds cēlies no Hermaņa fon
Zantena. Muiža aprakstos
minēta jau ap 1500.g. Kopš 1925.g. muižas ēkā atrodās skola.
Telefons: +371 63155309, 29339408
zantskola@inbox.lv
56.835964 22.732082

49

Zantes vējdzirnavas

Zantes pagasts
Celtas 19.gs., darbojušās aptuveni līdz 1957.g. Maļamās iekārtas 1979.g.
atdotas iebūvēšanai Āraišu vējdzirnavās. Sauktas par Zilās princeses
dzirnavām, jo, pēc nostāsta, dzirnavās ierautas dzirnavnieka meitas
garās bizes, un viņa samalta.
56.834431 22.745285

50

Venteru pilskalns. Maitiķu avots

Venteru pilskalns. 17 m augsto pilskalnu ietver Amulas upe un strauts,
kas, pavasaros pārplūstot, padara pilskalnu nepieejamu. Pirmoreiz šo
pilskalnu 1868. gadā aprakstījis A.Bīlenšteins. Savukārt, E.Brastiņš,
apsekojot pilskalnu, 1922. gadā secinājis, ka tas ir tikai “pilene”
jeb nocietinājuma vieta. Pilskalna senais nosaukums nav zināms,
mūsdienās tas tiek dēvēts pēc tuvējo māju nosaukuma. Kalnā nav
konstatēts kultūrslānis, kas liecina, ka pilskalns, iespējams, apdzīvots
īslaicīgi vai briesmu gadījumos. Arheoloģiski pilskalns nav pētīts, tādēļ
versija par tā īslaicīgu izmantošanu vēl nav pierādīta. Tagad Venteru
pilskalns ir kokiem apaudzis un ir grūti pieejams. Pēc ļaužu nostāstiem
kalns agrāk esot bijis augstāks, bet pamazām tas iegrimstot purvā.
Teikas vēsta, ka kalnā esot nogrimusi pils, un visi, kas kalnā rakuši,
kļuvuši akli.
56.857430 22.673744

Maitiķu avots. Liels avots Amulas upes krastā. Neparastā ūdens
krāsa rada savdabīgu ainavu. Avota tuvumā saimnieko ūdrs.
56.847435 22.646538

51

Piemiņas vieta Zantē

Skolas iela 8, Zante, Zantes pagasts
1996.g. Zantē piemiņas akmens atklāts kā piemiņas vieta 1941. un
1949.g. uz Sibīriju izvestajiem zanteniekiem. Piemiņas vietas idejas
autors un realizētājs ir zantenieks Ilgvars Brucis.
56.835857 22.734720

Zemīte
52

Lauku māja „Indāni”

„Indāni”, Kandavas pagasts
Saimniecības apskate - senu darba rīku kolekcija, Latvijas lauku sētai
raksturīgi mājdzīvnieki, zirgu izjādes. Lauku pirtiņa, pārbaudījumi
jaunajam pārim lauku
sētas stilā, īpaši gaidītas
ģimenes un ekskursiju
grupas, nak tsmītnes
no maija līdz oktobrim,
telšu un ugunskuru
vietas. “Zaļais sertifikāts”,
kultūras zīme “Latviskais
mantojums”, konkursa
“Sējējs” ekotūrisma lau
reāti. Filmēta Latvijas Austrijas mākslas filma
„Mazie laupītāji”, dažādi Latvijas televīziju šovi.
Telefons: +371 29259272
indani91@inbox.lv, www.indani.lv
booking.com
56.968655 22.755260

53

Ivetas zirgi

Valdeķi, Kandavas pagasts
Zirgu apskate, zirgu izjādes
bērniem, piedāvājums kāzi
niekiem - fotosesija zirga
mugurā. Piena lopkopība.
Telefons: +371 29186169
ivetaszirgi@inbox.lv
56.999588 22.770939

54

Valdeķu muiža

Valdeķi, Kandavas pagasts
Vārds Valdeķi nozīmē - meža kakts. Valdeķu muižas pils ēka uzbūvēta
1882.g. Benjāmiņu dzimtas īpašums kopš 1931.g. Antons un Emīlija
Benjamiņi 30.gadu beigās Valdeķu muižu īsā laikā izveidoja par
lauku paraugsaimniecību “Latvijas lauku pērli”. Skaistu
ainavu veidoja parks, dīķu
kaskāde ar tiltiņiem un
paviljoniem. Ēkai neparastu
noskaņu piešķir barokāli
veidotās uzejas kāpnes, kas
būvētas 20.gs. 30. gados.
Piemērota vieta kāzu
svinībām un banketiem.
Pieteikties iepriekš.
Telefons: +371 26452948, inta.sunaite@inbox.lv
56.999256 22.773430

55

Zemītes muižas pils un parks

Zemīte, Zemītes pagasts
Zemītes muižas pils būvēta
un izveidots parks ap 1850.g.,
bet neorenesanses tornis
piebūvēts vēlāk. Kungu māja
nodega 1905.g. To atjaunoja
ap 1930.g. Tagad pilī atrodas
pamatskola. Pusnaktī tur
varot satikt Zilo dāmu.
Muižas parkā apskatāma
parka Sarga seja liepas
stumbrā un Mīlētāju krēsls.
Telefoni: +371 63155356, 26527265, zemitespsk@kopideja.lv
56.927723 22.795256

56

Zemītes evaņģēliski luteriskā baznīca

Eglītes, Zemītes pagasts
Pirmo reiz rakstos minēta 1567.g. Kāds nostāsts vēsta, ka pie ieejas
iemūrēta meitene viņas grēku izpirkšanai. Baznīcā ērģeles ir kopš
1848.g. Zem altāra atrodas
aizmūrēta kapliča. Baznīcas
altāri līdz 1933.g. rotāja
kokgriezumi, kurus pēc tam
nomainīja pret altārgleznu.
1963.g. baznīca tika slēgta.
1967.g. filmēti latviešu filmas
“Kad lietus un vēji sitas logā”
kadri. Režisors Aloizs Brenčs,
galvenajās lomās E.Pāvuls,
H.Liepiņš, L.Ozoliņa. 1993.g. baznīca darbību atsāka.
Telefons: +371 29154017
56.926498 22.804855

57

“Tēviņu” mājas vīna darītava

“Tēviņi”, Zemītes pagasts
Saimniecībā gatavo un piedāvā iegā
dāties mājas vīnus no pašu dārza
un savvaļas augļiem, ogām. Īpašie
produkti ir “Aveņu dzirkstošais vīns”
un “Latvadoss”. Vīndaris pastāstīs
kā top vīns vīnotavā. Piedāvā –
vīna baudīšanu vīnotavā vai dārza
terasē, pastaigu pa dārzu, iekurt āra
pannu, kur pagatavot, līdzpaņemto

maltīti, un baudīt to kopā ar vīnu. Ir piedāvājums kāziniekiem. Vēlams
pieteikties iepriekš.
Telefons: +371 29106705, info@tevinumajasvins.lv, www.tevinumajasvins.lv
56.918018 22.836161

58

Grenču muiža

Grenču muiža, Zemītes pagasts
Grenču muiža savulaik bijusi lielākais virskunga īpašums (domēne)
Tukuma virspilskunga apgabalā Tukuma draudzē. 1693.g. Grenču
muižā atradās hercoga domēnes valde. Muiža apskatāma no
ārpuses.
56.896698 22.873854

59

Tirgotava, bioloģiskā lauksaimniecība LV-BIO-02

Kannenieki, Zemītes pagasts
Piedāvā zemenes, vasaras un rudens aveņu ēšanu un stādījumu
apskati uz vietas, un ogu lasīšanu. Bioloģiskā saimniecība - tirgotava.
Pieteikties iepriekš.
Telefons: +371 28775254, osenieks.aivars55@inbox.lv
56.914436 22.823410

Vāne
60

Mājražotājs Aivars Žiedas

„Kalnēni”, Vānes pagasts
Ražo augstas kvalitātes kūpinātu vistas un cūkas gaļiņu. Izgatavo
desas pēc sentēvu metodēm. Vītina gaļu pēc itāļu receptūras. Bērnības
garšas salāti burciņā ar un bez cukura. Viss pašu audzēts.
Telefons: +371 29293126, aivars.ziedas@inbox.lv,
facebook.com/Aivars.Kalneni
56.942085 22.700598

61

Lauku māja „Birznieki”

Daniņi, Vānes pagasts
Saimniecībā nodarbojas ar kazu audzēšanu (ap 150 kazas), kazas
siera ražošanu, realizāciju. Piedāvā
saimniecības apskati, degustācijām
dažādus sierus. Sertificēta kā
bioloģiskā saimniecība un vides
veselības saimniecība.
Sezona no aprīļa līdz novembrim.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Telefoni: +371 27438620, 29363543
rence73@inbox.lv

62

Vānes
evaņģēliski luteriskā

baznīca un piemiņas vieta

Krastmalas, Vānes pagasts
Vānes evaņģēliski luteriskā baznīca ir valsts
nozīmes arhitektūras un mākslas piemineklis.
1983.g. atklāja 17.-18.gs. mijas sarežģītus sienu
gleznojumus. Tie ir unikāli Latvijas mākslas
vēsturei, jo pietiekami labi saglabājušies un
redzami diezgan lielā platībā.
Pirmo baznīcu no koka 1573.g. uzcēla hronists
Solomons Henings. Mūra baznīcu 1654.-1663.g.
būvēja viņa dēla Gotharda Heninga laikā. Ēka atjaunota 1789.g.
Iespējams apskatīt baznīcas pagrabu. Nostāsts vēsta, ka zem Vānes
baznīcas esot aprakta zelta kariete.
Pie baznīcas uzstādītas piemiņas zīme apkārtnē kritušajiem
nacionālajiem partizāniem un represijās cietušiem zemniekiem,
sirmjgalvjiem un bērniem.
Telefons: +371 26358060, 20216094
56.923073 22.558767

63

Vānes muiža un parks

Vāne, Vānes pagasts
Vānes muižas pils celta ap 1870.g.
un izveidots parks. Nodedzināta
1905.g. Atjaunota laikā no 1936. līdz
1940.g. Kopš pilī 1936.g. atrodas
deviņgadīgā skola.
Telefons: +371 63155142 (pamatskola), vanepsk@tukums.parks.lv
56.924141 22.562679

64

Seno lietu krātuve un atpūtas parks „Spāre”

„Vārpiņas”, Vāne, Vānes pagasts
2015.g. Vānes pagastā atklāja „Seno lietu krātuvi”. Pastāvīgā
ekspoz īcija „Vānenieku istaba”, piemiņas stūrītis rakstniekiem –
novadniekiem: Ž.Grīvam, E.Efertam-Klusajam. Kolekcijas sākums ir
Airitas un Ilmāra Hānbergu dāvā
tās senlietas, grāmatas un sadzīves
priekšmeti no „Zeltiņu” mājām.
Pagasta bibliotēkas vadītāja Sandra
Kosogova ir iniciatore muzeja
tapšanā. Pieteikties iepriekš.
Telefons: +371 26111332
sandrakosogova@inbox.lv
56.922623 22.563847

Atpūtas parks „Spāre” (Draudzības iela 4, Vāne)

„Spāre”, Vānes pagasts
Atpūtas parks ar 3 terasēm izveidots 2010.g. Sārcenes upītes krastā
gandrīz hektāra platībā. Labiekārtots bērnu rotaļu laukums, ugunskura
vieta, neliela baskāju taka un vairākas atpūtas vietas. 2018. g. parkā
iestādīts Simtgades ozols un izveidots piemiņas akmens, kas ir Vānes
pagasta piederības zīme Latvijai.
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Laimīgo kolliju zeme

„Straumēni”, Vāne, Vānes pagasts
Vieta, kur mīt laimīgi kolliji kopā ar
saviem dzīvniekiem - kazām, aitām,
zirgiem un vistām. Darbā, atpūtā
un sportā. Visi kopā! Dzīvnieki ir
pieradināti un apmācīti. Prot veikt
dažādus trikus. Vasarās notiek
vietējas un starptautiskas kolliju
izklaides, sacensības, olimpiādes.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Telefons: +371 29559338
ieva.lipite@gmail.com
56.859818 22.535580
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Kreceru ģimenes daiļdārzs

Lejas Lejnieki, Vānes pagasts
Daiļdārzs uzsākts veidot pirms daudziem gadiem pašu spēkiem.
Tajā ir apskatāmas daudzas skujeņu, skujkoku un dekoratīvo krūmu
šķirnes, arī dažādas ziemcietes. Dārzs iepriecina jebkurā gadalaikā ar
krāsu bagātību un plašumu. Apmeklējumu iepriekš jāpiesaka.
Telefons: +371 22423176; 26157553. Saimnieki: Sarmīte un Ivars Kreceri.
56.927399 22.557034

67

Ekskursija „Kā zāles gatavoja agrāk”

„Vānes aptieka”, Vānes pagasts
Vecajā Vānes pagastmājā, kur reiz bija aptieka, bijusī aptiekāre Mārīte
pastāsta un parāda kā zāles gatavoja agrāk un aicina līdzdarboties.
Interesantajā stāstījumā labprāt klausās bērni un pieaugušie.
Apmeklējumu iepriekš jāpiesaka.
Telefons: +371 20216094
56.882671 22.606611
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Aizupes muiža, parks un alejas

Aizupes muiža, Vānes pagasts
Muižas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka ir viens no
spilgtākajiem klasicisma paraugiem Latvijā, kas pilnīgi saglabājusi
būvapjomus un telpu plānojumu.
Parkā (14 hektāri) aug 19.gs. stādītas
visu Eiropā sastopamo sugu tūjas.
Ir uzstādīts piemineklis vētrās
kritušajiem kokiem. Kādreiz tā bijusi
bruņinieku muiža. Aizupes muižas
kungu māja celta 19.gs.sākumā.
Muižai piederēja siernīca, ūdens
dzirnavas, spirta dedzinātava un
ķieģeļu ceplis. Muiža bija iekļauta paraugmuižu sarakstos. 1939.g. uz
Aizupi pārcēla Cīravas meža skolu. No 1945.-1985.g. Aizupē atradies
meža tehnikums. 20.gs. 90.g. muižas centra ēkas nonāca pašvaldības
pārziņā. Tagad muiža ir privātīpašums un apskatāma no ārpuses.
56.920258 22.584253
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Intas dārzs

Atiņi, Vānes pagasts
Ap 1000 tomātu šķirņu, dālijas, ap 60 šķirņu kartupeļu un dažādu
neparastu dārzeņu audzēšana. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Telefons: +371 22192013
56.953857 22.618513
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Jāņadārzs

Sarmas, Vānes pagasts
Jāņadārzā kopš 80-tajiem gadiem audzē un realizē rozes lielās
siltumnīcās. Sezona no maija līdz novembrim. Apmeklējumu pieteikt
iepriekš. Saņemts godaraksts kā stādu audzētājiem.
Telefons: +371 29324193, 26335583
56.930313 22.540607
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Alpaku apskate

Z/s Ķirpji, Vānes pagasts
Alpaku apskates ekskursija ar gida
stāstu par alpakām, iespēja fotografēt
un filmēt dzīvniekus. Šiem izskatīgajiem
dzīvniekiem piemīt aristokrātisks cēlums,
zinātkāra daba un miermīlīgs raksturs.
Sezona 1.jūnijs - 30.augusts. Apmeklējumu
jāpiesaka savlaicīgi.
Telefons: +371 26173666, info@alpacas.lv, www.alpacas.lv
56.882671 22.606611
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Baronu kapi

Baronu kapi, Vānes pagasts
Baronu kapi atrodas netālu no Aizupes muižas uz mākslīga paugura
lauka vidū. Baronu kapi ir vieni no oriģinālākajiem apbedījumiem
Kurzemē. Kapus apjož 19.gs. sākuma akmens mūris. Barona kapos
apbedīts arī Kurzemes gubernators Pauls Hāns.
56.886055 22.588453
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Makšķerēšana Ziedkalnu dīķī

Vānes pagasts
4 hektāri dīķu, kur piedāvā makšķerēšanu, telšu vietas, vizināšanos ar
laivu. Lomā makšķernieki var iegūt karpas, līņus, karūsas.
Telefons: +371 29375636
56.956345 22.581272
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Vānes pirts Pie circenīšiem

“Vānes pirts”, Vāne, Vānes pagasts
Publiskā un individuālā pirts, zāļu tējas, individuāli pirtnieka
pakalpojumi, pirts rituāli, dažādas augu vanniņas (kājām, rokām),
izsildīšana, enerģētiskais pēriens un spēcināšana ar augiem, fiziskā
attīrīšana ar pašgatavotu skrubīti, fiziskā un enerģētiskā sakārtošana
ar skaņu un vibrāciju, augu un medus maskas, pirts baudīšana.
Telefons: +371 22331321, vanes.pirts@inbox.lv
56.920841 22.559540

Abavas ieleja
75

Čužu purva taka, sēravoti. Velna acs avots.

Kandavas pagasts
Pie Kandavas robežas Abavas
kreisajā krastā dabas liegums
Čužu purvs izveidots 1999.g., kopš
1924.g. atrodas valsts aizsardzībā
un ir vienīgā vieta Latvijā, kur
tik lielā platībā savvaļā aug
pēcleduslaikmeta augs krūmu
čuža (Pentaphylloides fruticosa). Šeit atrodamas īpaši aizsargājamas
augu, putnu, bezmugurkaulnieku, abinieku sugas. Visi purva ūdeņi
ir ar augstu mineralizācijas pakāpi. Pa ceļam uz taku ir sēravots. Pēc
aptuveni 1km kreisajā pusē ir meža taka. Velna acs avota ūdens satur
sērūdeņradi. No tā iztek Velna acs jeb Pirts strauts, bet tālāk purvā ir
Smirnieku strauts. Bebri tos izvēlējušies saviem aizsprostiem.
Čužu purvu un sēravotu iespējams apskatīt, ejot pa speciāli ierīkotu
4km garu taku, no kuras daļa ir koka laipas. Taka domāta tikai
kājāmgājējiem.
57.018997 22.781334
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Veco Ozolāju taka

Mācītājmuiža, Kandavas pagasts
Aiz Mācītājmājas ēkas sākas taka, garums ~900m, kura ved pa stāvo
senās Abavas krasta nogāzi līdz bioloģiski vērtīgajām pļavām tās
tagadējos krastos. Tur ir arī īpaša vieta – Vecie Ozolāji, kur upes ielokā
jau pirms gandrīz 100 gadiem mīlējuši pulcēties kandavnieki, lai spēlētu
teātri brīvdabā, lai atzīmētu skolas sākšanos vai noslēgumu. Projekta
laikā izveidotas kāpnes un divas
platformas, lai pastaigu mīļotāji
saudzētu stāvo nogāzi, no kuras mīl
izlauzties avoti. Projekts realizēts,
lai aizsargātu tās dabas vērtības,
kas te ir, un ļautu priecāties par
gleznainajiem Abavas upes krastiem
un dabas parku Abavas senleja.
57.014561 22.751509
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Velnakmens, Velnala

Kandavas pagasts
Akmens ir akmens laikmeta ledāju
darbības liecinieks. Kopš 20.gs.
sākuma ir kļuvis par populāru
tūrisma objektu. No tā paveras
skats uz Abavas ieleju.
Ala atrodas apmēram 40m uz
austrumiem no Velnakmens. Tur
strauta kreisajā krastā smilšakmens
atsegums ar divām alām. Lielākās
ir Velnala (garums 8,5m, augstums
2,4m, platums līdz 1m). Ieeja ir šaura.
Gravā redzami pelēkā smilšakmens
un dolomīta iežu atsegumi. Mitrā laikā gravas nogāzes ir stāvas un
slidenas.
Latviešu tautas teika stāsta, ka Velns derībās Dievam solījis Abavu
naktī aizdambēt. Izdzirdot gaiļa dziesmu, Velns iemucis atpakaļ
pazemē un akmeni pametis. Abava stūrgalvīgi turpinājusi savu ceļu.
Telefons: +371 26310303
57.018444 22.687302
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Kalnmuižas pils un ūdensdzirnavas

Kalnmuiža, Kandavas pagasts
Kalnmuižas pils, viesnīca
(60 personām), brīvdienu
restorāns ar daudzveidīgu un
izsmalcinātu piedāvājumu,
ele ganta semināru un
konferenču norišu vieta,
lieliska vieta kāzu un citu
lielu pasākumu rīkošanai.
Laulību ceremonijas muižas
ābeļdārzā, no kura paveras skats uz Abavas senleju. Rīko koncertus,
brīvdabas kino seansus, mākslas plenērus. Piedāvā muižas kompleksa
apskati. Kalnmuiža pastāv vismaz no 15.gs. beigām. Centra apbūve
veidojusies 19.gs. sāk. Pēc Otrā pasaules kara muiža bija kolektīvais,
vēlāk pašvaldības īpašums. Kopš 2006.g. privātīpašums. 2011.g.
veikta Kalnmuižas vēsturiskā izpēte, kas nodrošina autentisku muižas
kompleksa atjaunošanu.
Kalnmuižas ūdensdzirnavas ir unikāls tehnikas vēstures objekts ar
tūrisma potenciālu. 1939.g. Kalnamuižas ūdendzirnavās uzņēma
latviešu filmu “Aizsprosts”. Lejpus aizsprosta Amulas kreisajā krastā ir
dolomīta un māla atsegums 25m augstumā. Muižas alejā aug vairāki
dižoši.
Kāda apkārtnes teika vēsta, ka apmēram 1km uz dienvidaustrumiem
no muižas ir Naudas kalni, kur reiz puika atradis naudu. Uz
dienvidaustrumiem no kalniem pa briežu taku cauri purvam puika
ievedis ienaidnieka karaspēku, bet pats aizbēdzis.
Telefons: +371 26699033
kalnmuizaspils@gmail.com
www.kalnmuizaspils.lv
57.011032 22.660101
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Imulas upes labā krasta taka

Matkules pagasts
Taka izveidota Imulas upes labajā krastā, ejama gan vienā virzienā
no telšu vietas “Vītiņi” līdz “Romancēm” un tālāk pa ceļu līdz Buses
pilskalnam vai arī atgriežoties “Vītiņos”. Takas (garums 4,3km, grūtības
pakāpe – grūta) maršruts marķēts ar baltām svītrām uz kokiem. Īpaši
skaista ainava ir vizbulīšu ziedēšanas laikā, kad var redzēt dziļo Imulas
upes ieleju. Maršrutā ir stāvie krasti, dziļas gravas, Langsēdes klintis
un Imulas upes vidū Velnapēdas akmens.
57.013905 22.623089
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Uzkalniņš “Zviedru cepure”

Matkules pagasts
Leģenda vēsta, ka šis uzkalniņš ir bijusi kulta vieta. Tas radies 17.gs.
Zviedru kara laikā, kad gājis bojā zviedru karavadonis un viņa sieva.
Viņiem par piemiņu iestādīti liepa un ozols, bet pašu kalnu karavīri
uzmetuši ar cepurēm. Tepat apglabāti arī 200 karavīri ar visiem
zirgiem.
57.023922 22.590883

Atpūtas centrs „Zviedru cepure”
„Piltiņi”, Matkules pagasts
Rodeļu trase, nakstmītnes, kafejnīca, banketu zāle, bagiju noma,
autostāvvieta, piknika un telšu vietas, izjādes, vieta nometņu un
sporta pasākumu rīkošanai, estrāde, dabas takas. Atpūtas bāzē
„Zviedru cepure” sākas divas takas – Mīlestības taka (garums 1,57km,
grūtības pakāpe – viegla, takā ir pakāpieni), Zirga taka (garums –
3,18km, grūtības pakāpe – viegla).
Telefoni: 26405405, 29116362
z.cepure@gmail.com
www.zviedrucepure.lv
57.023922 22.590883

Zemnieku saimniecība „Krikši”
„Uidas”, Kandavas pagasts
Piedāvā iepazīties ar gaļas liellopu audzēšanu, bioloģiskā
lauksaimniecība. Apmeklējumu iepriekš jāsaskaņo.
Telefons: +371 29167293, celminasantra@inbox.lv
57.029671 22.700647

Lidojumi ar paraplānu tandēmā
„Saules”, Matkules pagasts
Lidojumi notiek 8–10km no Kandavas.
Telefons: 20065005, lidosim@nac-lidot.lv, www.nac-lidot.lv
57.015820 22.597055

T
 eritoriju šķērso velomaršruts – EuroVelo 10
pa (P130) un vietējas nozīmes velomaršruts 555

(Kandava – Aizdzire – Kalnmuiža – Pedvāle – Sabile – Kandava)
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Naktsmītnes un kafejnīcas
25

27

86

Viesu nams „Pils”

87

P pils.kandava@apollo.lv, www.pils.viss.lv
Viesu nams „Dižpriedes”

 elšu vieta un kemperu pieslēguma vieta
T
„Motoparks Kandava”
Juči, Kandavas pagasts,

88

Dižpriedes, Kandavas pagasts,
+371 26555597, 26543043, solvita@dizpriedes.lv
Viesu nams „Teikas”

Viesnīca,
restorāns „Rūmenes muiža”


89

Vasaras
atpūtas vieta „Nāriņa”



priežu mežs, vasaras kafejnīca, netālu kafejnīca visu gadu
Daigones iela 14a, Kandava, +371 29105411, saltums@inbox.lv

P

91

ūdens velosipēdi
Teikas, Kandavas pagasts, +371 29132895, 26113310
maris11095@inbox.lv, www.teikas.viss.lv
 afejnīca „Ēdnīca kā mājās”
K
klāšana, ēdiena piegāde mājās,
P 	galdu
		
klāj un apkalpo galdus lielās viesībās
Jelgavas iela 4a, Kandava, +371 29118082, u_lukss@inbox.lv
Kafejnīca - konditoreja „Ieviņa”
d
 ažādu banketu galdu klāšana,
plašs konditorejas klāsts.
Pieņem pasūtījumus bez ēdienu transportēšanas
Sabiles iela 6, Kandava, +371 63126681, 26404646 (degustācijas)
inetaance@inbox.lv
Viesu nams „Romance”
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sauļošanās vieta, bērnu laukums, piepūšams baseiniņš
Vecsīmaņi, Matkules pagasts, +371 26686867
viesunamsromance@gmail.com, www.romance.viss.lv
Brīvdienu māja „Atmatas”

93

sauļošanās vieta, iespēja nodrošināt ar klātu galdu un dzīvo mūziku
Atmatas, Matkules pagasts, +371 28349237
juta.bitane@inbox.lv, www.atmatas.viss.lv
Lauku māja „Bienes”

+371 29131202,
ri.barenis@gmail.com, facebook.com/MotoparksKandava

28

P



Privāta lauku rezidence, sezonas restorāns „Café Rūmene”
Rūmene, Kandavas pagasts, +371 67770960, 26688000
rumene@hotelbergs.lv, www.rumene.lv

38

Telšu vieta pie Buses pilskalna
M
 atkules pagasts, +371 29133272,

47

Telšu vietas pie Kazukalnu dīķiem
Kazukalnu dīķis, Zantes pagasts, +371 29165796

52

Lauku māja „Indāni”

90

26374996, janisb59@gmail.com

73

Telšu vietas pie Ziedkalnu dīķiem
Vānes pagasts, +371 29375636,

78

Viesnīca, restorāns „Kalnmuižas pils”

mihailskosogovs@inbox.lv

P
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P

piedāvājums kāziniekiem,

saimniecības apskate
Indāni, Kandavas pagasts, +371 29259272
indani91@inbox.lv, www.indani.lv, www.indani.viss.lv, booking.com

muižas kompleksa apskate
Kalnmuiža, Kandavas pagasts, +371 26699033,
kalnmuizaspils@gmail.com, www.kalnmuizaspils.lv,
facebook.com/kalnmuizaspils

Atpūtas centrs „Zviedru cepure” ar rodeļu trasi vasarā

P
rodeļu trase
Piltiņi, Matkules pagasts, +371 26405405, 29116362
z.cepure@gmail.com, www.zviedrucepure.lv
http://www.facebook.com/zviedrucepure

94

Bienes,
Matkules pagasts, +371 29104358, 29104813, bienespirts@inbox.lv
Vānes kafejnīca. Apmeklētājiem atvērta tikai vasaras sezonā.
„Vānes kafejnīca”, Vāne, Vānes pagasts, +371 26207171
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Viesu nams „Meļķerti”

P

Brīvdienu māja „Birzes”
WiFi, biljarda zāle, batuts, spēļu laukums bērniem
Birzes, Matkules pagasts, +371 26256214
pirts.birzes@inbox.lv , facebook.com/birzes.Aira

Brīvdienu māja „Jaunkrastmaļi”

96

Viesnīca „Kandava”

98

P
Sabiles iela 3, Kandava, +371 26406733, 63181643
hotelkandava@inbox.lv, www.hotelkandava.viss.lv

84

Kandavas sporta halle, kafejnīca

85

Skolas iela 12, Kandava, +371 63107352, 63107360, 29152314
kandavasbjss@inbox.lv, www.kandavassportaskola.lv
Kafejnīca „Pie Kristapa”
+371 28300221, 26366454, kristaps.gotfrids@inbox.lv
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma

dienesta viesnīca.

P

99



P

V alteru iela 6/3, Kandava, +371 29416920, 63125814, 63122502
info@kandavastehnikums.lv, www.kandavastehnikums.lv
Kafejnīca „Saltums”, +371 29105411

lapene ar kamīnu, kāzu, pasākumu norises vieta, kūpinātava
Meļķerti, Kandavas pagasts, +371 28380618,
melkerti@inbox.lv, www.melkerti.viss.lv

Atpūtas komplekss, kafejnīca „Saules villa”

P
97

ziemas dārzs, tenisa, basketbola laukumi, šūpoles
Jaunkrastmaļi, Kandava, +371 26303869, Jaunkrastmali@inbox.lv

Pils iela 7, Kandava,

+371 63124919, 26438887
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Aizupe, Vānes pagasts, +371 28662886
info@saulesvilla.lv, www.saulesvilla.lv

galda spēles

Atpūtas centrs „Plosti”

P Rēdnieki, Kandavas pagasts,
+371 25617127, 26699033, kalnmuizaspils@gmail.com
Viesu nams „Kārkli”

P terase
Kārkli, Kandavas pagasts, +371 29177356, +371 26141371
inga.sniedzina@gmail.com, marcis@karkli.info, www.karkli.lv
Viesu nams „Plostkrogs”
spēļu taka ar pasaku tēliem
Ružas, Kandavas pagasts, +371 29196494, 63123647
plostkrogs@gmail.com, facebook.com/plostkrogs

Atpūtas vieta, pirts „Abavlīči”
lielā telts
Abavlīči, Kandavas pagasts, +371 29289373, ainarsv3@inbox.lv
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Telšu vieta „Vītiņi”

P
avota ūdens,
gida pakalpojumi pa apkārtni, Kurzemi, Latviju un Baltiju
Vītiņi, Matkules pagasts, +371 29414050, aija.karnupa@gmail.com
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