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1 dienas maršruts

„Kandavas novada PĒRLĪTES”
Buses pilskalns - 17km - ZS “Birznieki” - 18km “Zviedru cepure” - 9km - Greiļu kalns - 1km - “Plosti”

Kopējais
opējais maršruta garums ~ 45 km

!

www.visitkandava.lv
Objektu apmeklējumus iepriekš jāsaskaņo
pa norādītajiem saziņas līdzekļiem.

1. Buses (Matkules) pilskalns.
Matkules pagasts
Buses pilskalns ir piecpakāpju pilskalns, kas
uzskatāms par vienu no senās Kuršu zemes Vanemas centriem. Pilskalna plakuma izmēri 50x25m,
augstums 27m, kopējais garums ap 200m (ar
priekšpilsētas terasi). Pilskalnā apkārtnē paveras
lieliski Imulas ielejas skati. Imulas upes ielejā var
redzēt daudz retu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā
aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Ja nepieciešams pavadonis zvaniet, tel.: + 371 26374996,
29133272 vai sūtiet e-pastu: janisb59@gmail.com
Apmeklējuma ilgums: 1 stunda.
Apmeklējums: bez maksas.
2. Kazas siera degustācija
z/s „Birznieki”.
Vānes pagasts, netālu no ceļa P121,
tel.: +371 26491838, rence73@inbox.lv
Kazu ganāmpulka apskate (150 kazas), dažādu kazas sieru ražošana, degustācijas, kazu sieru
realizēšana. Piknika vieta ar zupas vārīšanu vai
desu cepšanu.
Apmeklējuma ilgums:
saimniecības apskatei – ap 30 minūtēm.

!

Sezona – no aprīļa līdz decembrim.
Apmeklējumu pieteikt vismaz 1 nedēļu iepriekš.

3. Atpūtas bāze „Zviedru cepure”.
Matkules pagasts, „Piltiņi”, tel.: +371 26405405,
zc@kopideja.lv, www.zviedrucepure.lv
Vasarā - nobraucieni pa rodeļu trasi (garums
307 m), kur var sasniegt ātrumu 40 km/h.

www.kandavaskultura.lv
LIETUS LAIKĀ RODEĻU TRASE NEDARBOJAS.
Ziemā – slēpošanas un snovborda trases, inventāra noma, instruktori.
Kafejnīca, telšu un piknika vietas, zirgu izjādes, dabas taka (950 m), autostāvvieta.

!

Kolektīviem apmeklējumiem (visu gadu) –
atlaides, apmeklējumu jāpiesaka iepriekš.
Apmeklējuma ilgums: atkarīgs no
sezonas un izmantotajiem pakalpojumiem.

4. Skatu vieta Greiļu kalns.
Talsu novads, Abavas pagasts,
pie šosejas P130.
Skats uz vienu no Kandavas novada gleznainākajām vietām. Abavas ielejas dabas parka
augstākā vieta. Upes ielejas pretējo krastu izrobo Imulas un Amulas gravas. Piekājē neliels auto
stāvlaukums un skatu platforma puskalnā. Greiļu
kalnā var apjaust Abavas senlejas plašumu.
Apmeklējuma ilgums: 20 – 30 minūtes
Apmeklējums: bez maksas.
5. Tūrisma un atpūtas centra
“Plosti” kafejnīca.
Kandavas pagasts, tel.: +371 26310303,
hotelplosti@plosti.lv, www.plosti.lv
Latviešu un brazīļu virtuve, piknika organizēšana Abavas upes krastā vai citā Jūsu izvēlētā
vietā, īpašais piedāvājums - šokolādes fondjū. Ir
iespējams gardi paēst. Piedāvā degustācijas.
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Izdevējs: Kandavas novada Tūrisma informācijas centrs
Kandava, Kūrorta iela 1b, tel. + 371 63181150, 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv
Foto: I. Adienis, J. Busenbergs, I. Rencis, B. Strazdiņa, “Zviedru cepure”
Kartes: SIA „Karšu izdevniecība Jāņa Sēta”
© SIA “Tipogrāfija Universums A”, 2014
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Valdeķu muiža - 4km - “Indāni” - 7km - Zemītes muiža - 7.5km Smiltiņkalns - 2km - Ugunsdzēsības muzejs - 0.5km Kurzemes cietokšņa muzejs

Kopējais maršruta garums ~21 km
www.visitkandava.lv
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Objektu apmeklējumus iepriekš jāsaskaņo pa
norādītajiem saziņas līdzekļiem.

www.kandavaskultura.lv
Ir piknika vieta pie āra kamīna Dzirnavdīķa krastā. Apmeklējuma ilgums: 1 – 1,5 stundas.

1. Valdeķu muiža.

4. Smiltiņkalna taka.

Muižu 1931.g. nopirka Latvijas preses karalis,
miljonārs Antons Benjamiņš un viņa sieva Emīlija.
Viņi izveidoja paraugsaimniecību - “Latvijas lauku
pērli”. Kara laikā Benjamiņiem pili atņēma. 1997.g.
dzimta īpašumu atguva. Šobrīd muižā apskatāma
viņu audžudēla Jura Benjamiņa ceļojumu lielformāta
fotogrāfiju izstāde. Viņš bija Latvijas pirmais krāsu fotogrāfs, ķīmiķis un filmu fabrikas Kanādā īpašnieks.
Apmeklējuma laiks: 40 minūtes līdz 1 stunda.

Smiltiņkalns jeb Ķīķerkalns ir augstākais Austrumkursas augstienes paugurs - 155,3 metri virs
jūras līmeņa. Tā relatīvais augstums ir 50 metri.
Kalnā atrasti lieli smilšu un grants krājumi, tos
intensīvi izmantoja. Ir ierīkota apskates vieta tūristiem.
Apmeklējuma ilgums: 25 minūtes.
Apmeklējums: bez maksas.

Kandavas pagasts, tel.: +371 26452948

2. Lauku māja „Indāni”.

Kandavas pagasts, tel.: +371 29259272,
indani91@inbox.lv, www.indani.viss.lv
„Indāni” ir dažādu šovu, raidījumu un filmu
uzņemšanas vieta, vairāku konkursu laureāti. Piedāvā ekskursiju pa saimniecību - seni lauku darbu, zirga vilkmes un amatniecības rīki. „Indānos”
saimnieko videi draudzīgi. Var iepazīt un apmīļot
mājdzīvniekus. Ir šūpoles, skatu tornis, telšu un
piknika vietas, nojume, āra virtuve. Iespējamas
degustācijas (zāļu tējas ar medu u.c.).
Apmeklējuma ilgums: 1 stunda.
3. Zemītes muižas komplekss.
Zemītes evaņģēliski luteriskā baznīca.

Zemīte, Zemītes pamatskola,
tel.: +371 63155356, 26527265, erodeja@inbox.lv

Zemītes pils (1850) ir skaista celtne ar neorenesanses torni, ko piebūvēja vēlāk. Tagad
tajā atrodas Zemītes pamatskola. Stāsta, ka Zemītes pilī pusnaktī varot satikt Zilo dāmu. Parkā pie muižas liepas stumbrā redzama parka
Sarga seja un ir „krēsls” mīlētājiem. ~0,5 km
no pils atrodas Zemītes Luterāņu baznīca, kas
ir viena no vecākajām mūra baznīcām Latvijā.
“Lielais loks” vai “Mazais loks” pa Zemīti; „Darbi
muižas sētā” – sviesta sakulšana vai veļas mazgāšana uz veļas dēļa, gludināšana ar ogļu gludekli un veļas rulli; “Pastaiga ar uzdevumiem pa
parku”

Zantes pagasts. Ceļa malā Kandava - Saldus (P109).

5. Zantes ugunsdzēsības muzejs.

Zantes pagasts, “Rotas”, tel. +371 26416458.

2012. gadā izveidoja Zantes Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības muzeju. Apmeklētāji var
iepazīties ar ugunsdzēsības aprīkojumu un iejusties ugunsdzēsēju lomā. Apskatāmi zīmējumi, fotogrāfijas, mūzikas instrumenti u.c.
Apmeklējuma ilgums: 1 stunda.
6. Kurzemes cietokšņa muzejs.

Zante, Skolas iela 8a, tel.: +371 29442311,
www.kurzemescietoksnis.viss.lv

Unikāls, militārajai vēsturei veltīts muzejs,
kur ir bagātīga ekspozīcija, lielākoties saistībā ar Otro pasaules karu Kurzemes cietoksnī.
Apskatāmi vairāk kā 8000 eksponāti. Iespaidīgākie ir AN - 2 lidmašīna, bruņutransportieris,
Sarkanās armijas tanks. Ir atrestaurēti ierakumi un bunkurs. Aktīvākajiem izveidota militāro šķēršļu josla. Atpūtai - lapene pie ezera.
Atvērts: Trešdienās, ceturtdienās, piektdienās,
sestdienās un svētdienās 10:00 - 17:00 (maijs –
novembris). Citā laikā apmeklējums pēc iepriekšējas vienošanās. Grupām jāpiesakās.
Apmeklējuma ilgums: 2 stundas.
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Izdevējs: Kandavas novada Tūrisma informācijas centrs
Kandava, Kūrorta iela 1b, tel. + 371 63181150, 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv
Foto: I. Adienis, I. Dravniece, “Indāni”
Kartes: SIA „Karšu izdevniecība Jāņa Sēta”
© SIA “Tipogrāfija Universums A”, 2014
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Maršruts kājāmgājējiem

„KANDAVAS VECPILSĒTAS ŠARMS”
Aptuvenais maršruta ilgums – 4 stundas, kopējais maršruta garums ~3 km
www.visitkandava.lv

!

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 makets.

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
par Livonijas ordeņa pili. Autors – Z.Piņķis.
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.

www.kandavaskultura.lv
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 26369421, www.vejsparns.lv). Kandavas
novada amatnieku biedrība (+371 29338847).
Muzeja (1887) unikālie eksponāti – vecpilsētas
makets, digitālā ekspozīcija, bankas naudas seifs.
Programmas: „Kandavas ozolzīļu kafijas
degustācija” (no 10 cilvēkiem).
Teatralizēts uzvedums "Ar zirgu uz Kandavas
tirgu" (grupām 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 svilpeni”.
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Izdevējs: Kandavas novada Tūrisma informācijas centrs
Kandava, Kūrorta iela 1b, tel. + 371 63181150, 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv
Foto: E.Rēdmanis
Kartes: SIA „Karšu izdevniecība Jāņa Sēta”
© SIA “Tipogrāfija Universums A”, 2014
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Kandavas novadā

„Kangari” – 16 km – Promenāde – 0,3 km – „Ieviņa” – 10,7 km – „Indāni” –
19 km – Kurzemes cietokšņa muzejs – 30 km – „Zviedru cepure”

Kopējais maršruta garums ~ 76 km
www.visitkandava.lv
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Objektu apmeklējumus iepriekš jāsaskaņo pa
norādītajiem saziņas līdzekļiem.

1. „Kangari”.

Cēres pagasts, tel.: +371 29416000,
antra.gaisa@inbox.lv
Gliemežu audzēšana un degustācija. Piedāvā degustēt un iegādāties dažādus kārumus no pašu
audzētiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Atraktīvs spēļu laukums, bērnu nometņu vieta „Bērnu
māja”.
Apmeklējuma ilgums: 1 - 1,5 stundas.
2. Promenāde.

Kandavā, starp Talsu, Ūdens un Kalna ielu.

Vēsturiski lielākā daļa šīs vietas netika izmantota - tā bija purvaina, daļā teritorijas bija
ierīkoti sakņu dārzi. Šobrīd Promenāde ir jauka
vieta atpūtai bērniem un pieaugušajiem. To caurvij strauts ar 7 tiltiņiem, kas tumsā ir skaisti izgaismoti. Centrā vietu radusi skulptūra „Zīle ar
mākslinieku” (autors V.Barkāns), ir divi bērnu
spēļu laukumi un Eiropas valstu ieliņa. Promenādi grezno neoficiālais Kandavas simbols – zīle.
Desmit zīles vēsta par Kandavas novada ievērojamākajiem notikumiem no 11. – 20.gs.
Apmeklējuma ilgums: 30 minūtes.
Apmeklējums bez maksas.
3. Kafejnīca/ konditoreja „Ieviņa”.

Kandava, Sabiles iela 6, tel.: +371 63126681 (kafejnīca), +371 26404646 (piesakot degustācijas).

Gardas kūciņas, daudzveidīgs sortiments.
Var paēst pusdienas. Gatavo dažādus saldus un
sāļus konditorejas izstrādājumus ikdienā un pēc
pasūtījuma. Darbojas kafejnīca (vietu skaits 50),
iespējamas degustācijas.
4. Lauku māja „Indāni”.

Kandavas pagasts, tel.: +371 29259272,
indani91@inbox.lv, www.indani.viss.lv
„Indāni” ir kā savdabīga Latvijas mājdzīvnieku enciklopēdija. Saimniecībā ir plaša seno
darbarīku ekspozīcija. Tā ir dažādu raidījumu,
šovu un filmu tapšanas vieta. Ir skatu tornis, šū-

www.kandavaskultura.lv
poles, klētiņa, telšu un piknika vietas, dīķis, āra
virtuve, piedāvā izjādes ar zirgiem. Iespējamas
degustācijas.
Apmeklējuma ilgums: 1 stunda.
5. Kurzemes cietokšņa muzejs.

Zante, Skolas iela 8a, tel.: +371 29442311,
www.kurzemescietoksnis.viss.lv

Unikāls, militārajai vēsturei veltīts muzejs,
kur ir bagātīga ekspozīcija, lielākoties saistībā ar Otro pasaules karu Kurzemes cietoksnī.
Apskatāmi vairāk kā 8000 eksponāti. Iespaidīgākie ir AN - 2 lidmašīna, bruņutransportieris,
Sarkanās armijas tanks. Ir atrestaurēti ierakumi un bunkurs. Aktīvākajiem izveidota militāro šķēršļu josla. Atpūtai - lapene pie ezera.
Atvērts: Trešdienās, ceturtdienās, piektdienās,
sestdienās un svētdienās 10:00 - 17:00 (maijs –
novembris). Citā laikā apmeklējums pēc iepriekšējas vienošanās. Grupām jāpiesakās.
Apmeklējuma ilgums: 2 stundas.
6. Atpūtas bāze „Zviedru cepure”.

Matkules pagasts, „Piltiņi”, tel.: +371 26405405,
zc@kopideja.lv, www.zviedrucepure.lv

Vasarā - nobraucieni pa rodeļu trasi (garums
307 m), kur var sasniegt ātrumu 40 km/h.
Lietus laikā rodeļu trase nedarbojas.
Ziemā – slēpošanas un snovborda trases, inventāra noma, instruktori.
Kafejnīca, telšu un piknika vietas, zirgu izjādes, dabas taka (950 m), autostāvvieta.
Kolektīviem apmeklējumiem (visu gadu) –
atlaides, apmeklējumu jāpiesaka iepriekš.
Apmeklējuma ilgums: atkarīgs no sezonas
un izmantotajiem pakalpojumiem.
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Izdevējs: Kandavas novada Tūrisma informācijas centrs
Kandava, Kūrorta iela 1b, tel. + 371 63181150, 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv
Foto: “Ieviņa”, “Indāni”, “Kangari”, L. Šaicane, “Zviedru cepure”
Kartes: SIA „Karšu izdevniecība Jāņa Sēta”
© SIA “Tipogrāfija Universums A”, 2014
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