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IeM atpūtas bāze

Jaunkrastmaļi

KANDAVA

    

! Objektu apmeklējumus iepriekš jāsaskaņo pa 
norādītajiem saziņas līdzekļiem.

1. Tilts pār Abavu. 
Skulptūras „Zīļuks laivo”, „ Atvars”.
Tilts savieno Lielo un Jelgavas ielu.

Kandavā Abavu šķērso vecākais laukakmens 
tilts Latvijā. Līdz 1873.gadam pāri Abavai cēlās ar 
pārceltuvi, kājniekiem bija ierīkotas laipas. Tiltu 
cēla uz sauszemes. Pēc tā uzbūvēšanas Abavai 
raka jaunu gultni un veco aizbēra. Tilta garums 
66m. Pie tilta atrodas skulptūra „Zīļuks laivo” 
(2010) - autors kandavnieks Z.Piņķis. Otrā Abavas 
krastā ir skulptūra “Atvars” (2012). Autors – 
tēlnieks O.Feldbergs.

Apmeklējuma ilgums: ~ 25 minūtes.
Apmeklējums - bez maksas.

2. Bruņinieku pils mak

Pie Abavas un Lielās ielas krustojuma.
Livonijas ordeņa pils makets (2010) atrodas 

skvēriņā pie Bruņinieku pilskalna blakus avota 
pašteces strūklakai. Makets veidots pēc drupu 
mērījumiem, izmantojot aptuvenas ziņas 

Apmeklējuma ilgums: ~ 25 minūtes
Apmeklējums bez maksas.

3. Bruņinieku pilskalns. Pulvertornis.
Skulptūra „Zīļuks Bruņinieks”.
Pie Abavas un Lielās ielas krustojuma.

Kādreiz pilskalnu greznoja Livonijas ordeņa 
pils, celta 13.gs. un apdzīvota līdz 18.gs. vidum. 
Mūsdienās uz stāvajām nogāzēm saglabājušās 
pilsdrupas. Blakus atrodas Pulvertornis, ko 
17.gs. vidū (hercoga Jēkaba laikā) izmantoja kā 
šaujampulvera ražotni un noliktavu. Ir nostāsti par 
apakšzemes ejām un pagrabiem. Pie Pulvertorņa 
skatāma skulptūra „Zīļuks Bruņinieks”, – Z.Piņķis.

Apmeklējuma ilgums: ~30 minūtes.
Apmeklējums bez maksas.

4. Katoļu baznīca.
Liepu iela 2, tel.: +371 28334158.

Kandavas Gvadalupes Dievmātes baznīca (2003) 
ir neparasta, jo to izveidojuši draudzes locekļi - 
pamatā pensionāri, strādājot bez atlīdzības. Ēka 
celta 18.gs. un pārbūvēta baznīcas vajadzībām. 
Blakus ir zvanu/ skatu tornis. 

Apmeklējuma ilgums: ~30 minūtes.
Apmeklējums par ziedojumiem.

5. Promenāde.
Kandavā, starp Talsu, Ūdens un Kalna ielu.

Promenāde (2011) ir jauka vieta atpūtai 
bērniem un pieaugušajiem. Vēsturiski lielākā daļa 
šīs vietas netika izmantota. Centrā vietu radusi 
skulptūra „Zīle ar mākslinieku” (V. Barkāns). To 
caurvij strauts ar 7 tiltiņiem, kas tumsā ir skaisti 
izgaismoti. Desmit zīles vēsta par Kandavas novada 
ievērojamākajiem notikumiem no 11. – 20.gs. Ir divi 
bērnu spēļu laukumi. 

Apmeklējuma ilgums: ~ 30 minūtes.
Apmeklējums bez maksas.

6. Luterāņu baznīca.
Kandava, Baznīcas ielā 5, tel.: +371 28277286, 
26311573, www.kandavasdraudze.lv

Baznīca celta 1736.gadā, saglabājušies izcili 
baroka laika kokgriezumi. Ērģeles un griestu 
lustras darinātas 19.gs. 

Apmeklējuma ilgums: ~ 30 minūtes.
Apmeklējums: bez maksas.

7. Kandavas novada muzejs.
Talsu iela 11 (+371 63182064, www.

kandavaskultura.lv). Kandavas Mākslas galerija 
(+371 26105736,). 

Muzeja (1887) unikālie eksponāti – vecpilsētas 
makets, digitālā ekspozīcija, bankas naudas seifs. 

Programma: „Kandavas ozolzīļu kafijas 
degustācija”  (no 10 cilvēkiem).

  
 

Sestdienās muzeja apmeklējums par brīvu!
Muzeja ēkā darbojas arī Mākslas galerija 

un amatnieki. Galerija eksponē dažādu Latvijas 
mākslinieku, Kandavas novada amatnieku un 
skolēnu darbus. Kandavas novada amatnieki 
apmāca amatos, rīko radošas darbnīcas, pārdod 
savus darinājumus un pieņem individuālus 
pasūtījumus.

Amatniecības programmas: „Paceles pīšana”, 
„Ziedi, kas nebīstas salnu”, „Mielojamies ar svilpe-
ni”. 
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Maršruts kājāmgājējiem 

„KANDAVAS VECPILSĒTAS ŠARMS”

Aptuvenais maršruta ilgums – 4 stundas, kopējais maršruta garums ~3 km
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par Livonijas ordeņa pili. Autors – Z.Piņķis.
Skulptūra „Mežakuilis” (2013) autors A. Kerliņš.

      Teatralizēts uzvedums „Ar zirgu uz Kandavas 
tirgu” (grupām no 10 cilvēkiem).


