
 

 1 

 
 
 
 
 

MŪRA ATSEGUMA UN PIEGUĻOŠĀS 
TERITORIJAS 

KANDAVĀ, LIELĀ IELĀ 10A 
VĒSTURISKĀ IZPĒTE 

 

 
 
 
 

Autors: Mag. hist. Agris Dzenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rēzekne, 2021.g. 
 

 
 

 

 



 

 2 

Saturs 

Ievads ....................................... 3.lp. 

Teritorijas un tajā esošo būvju vēsturisks apskats ..................... 4.lp. 

Secinājumi.................................. 11.lp. 

Atsauces un piezīmes ................. 12.lp. 

Attēli un plāni ............................. 14.lp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Ievads 

2021. gada 9. jūnijā Kandavā, Lielā ielā 10a, skvērā Livonijas ordeņa pilskalna 

pakājē notika nezināma mūra pamatu fragmenta atsegšana, ko veica arheologs Mārtiņš 

Lūsēns. DA-ZR virzienā orientētajā tranšejā atklājās laukakmeņu mūra pamats, kura 

platums sasniedza 1,55 m. Priekšmeti, ar kuru palīdzību varētu datēt mūri, vai noteikt tā 

piederību konkrētai ēkai, atrasti netika. Vadoties pēc kultūrslāņa rakstura, M. Lūsēns 

pieļauj, ka mūra būvniecība uzsākta ne ātrāk kā 18.gs. trīsdesmitajos gados – vidusdaļā. 

Ņemot vērā mūra platumu, ar dzīvojamo ēku to visdrīzāk nevar saistīt.1  

Lai noteiktu mūra pamatu fragmenta piederību konkrētai ēkai, to iespējamo 

saistību ar Pulvertorni, ordeņa pili vai citām ēkām, tika veikta publicēto un nepublicēto 

avotu – dokumentu, zīmējumu, fotoattēlu un plānu izpēte. 

Senākie Kandavas pilsdrupu attēli, kuros redzama pilskalnam pieguļošā teritorija 

uz rietumiem, tapuši pirms pusotra vai diviem gadsimtiem. 1794. gadā Johans Kristofs 

Broce izgatavoja akvareli,2 1802. gadā Hermanis Frīdrihs Vēbers darināja divus tušas 

zīmējumus,3 

Agrākie pētnieki nav izmantojuši vairākus rakstītos avotus par Kandavas pili no 

Latvijas Valsts vēstures arhīva. Informācijas ziņā bagāti ir Kurzemes hercoga Kandavas 

muižas un pilskunga vidmes jeb dienesta īpašuma 1699.-1798. gada inventāru apraksti, 

kuros sniegtas ziņas par Kandavas pils un Pulvertorņa iekārtojumu.4 Dažādos dokumentos 

izkliedēta ir informācija par Pulvertorni kā cietumu,5 par torņa pārdošanu izsolē6 un tā 

īpašniekiem no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 20. gadiem.7  
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Teritorijas un tajā esošo būvju vēsturisks apskats  

Kandavas miesta 1858., 1870. un 1936. gada plānos, 18. un 19.gs. zīmējumos 

ēkas, kas būtu atradušās atsegtā mūra fragmenta vietā vai tā tuvumā, nav iezīmētas vai 

redzamas. Tādēļ, pamatojoties uz rakstīto avotu ziņām, jāmēģina noteikt mūra saistību ar 

tuvumā esošajām ēkām – Livonijas ordeņa pili, Pulvertorni un Kandavas pilskunga 

dzīvojamo un saimniecības ēkām tagadējā Lielā ielā 9. 

 

Pils 

Livonijas ordeņa, vēlāk – Kurzemes – Zemgales hercogu pils, spriežot pēc 1699. 

gada inventārapraksta, 17.gs. beigās jau atradusies avārijas stāvoklī. Lielā Ziemeļu kara 

laikā 1703. gadā zviedru kareivji izlaupīja un izpostīja Kandavas pili.8 1712. gada inventāra 

aprakstā pils jau raksturota kā pilnīgi tukša un neapdzīvota – daļu no telpām vēl sedza 

jumts, taču tās bija bez durvīm, logiem un krāsnīm.9 1733. gada inventarizācijas aprakstā 

atzīmēts, ka pils ir tukša un neapdzīvota, bez jumta, logiem un durvīm.10 1739. gadā 

rakstīts, ka no Kandavas pils palikušas pāri tikai drupas (Rudera) un daļa no ārējā mūra (ein 

Theil der Ring Mauer verhanden).11 Hercoga būvju direktors J. K. Barnikels 1740. gadā 

atzina, ka Kandavas pils mūru lielākā daļa vēl ir samērā izturīga un tajos var viegli izbūvēt 

dzīvokli pilskungam vai kādam citam, ja tas būtu nepieciešams.12 Šis atzinums laikam 

devis pamatu dažiem pētniekiem norādīt, ka līdz 1740. vai pat 1750. gadam pilī vēl 

mitinājies pilskungs.13 Tomēr par pils remontu 18. gs. nekas nav zināms, un 1747. gadā tā 

jau bija pilnīgi sabrukusi (Das Schloss zu Candau ist ganz verfallen).14 

Augot Kandavas miestam, tā iedzīvotāji pilsdrupās lauza akmeņus savu namu 

būvei. 1840. gadā nojauca daļu no 3 m augstajiem pils mūriem, lai novērstu to sagrūšanu. 

Tomēr vēl 1870. gadā pils teritorijas ziemeļu galā bija saglabājušies ”impozanti pils 

vārti“.15 Akmeņus no pilsdrupām jaunu namu būvei sevišķi intensīvi lauza pēc 1870. un 

1881. gada lielajiem ugunsgrēkiem miestā, kad kandavnieki koka namu vietā sāka būvēt 

mūra namus.16 

Ilgu laiku pilsdrupas stāvēja nesakoptas, piebērtas ar gruvešiem un atkritumiem, 

līdz 1894. gada 17. septembrī Kandavas miesta valde nolēma pilnvarot miesta vecāko, 

aptiekāru Aleksandru Rozentālu lūgt valdību piešķirt Kandavas ordeņa pilsdrupas miestam 

publiskā parka ierīkošanai.17  
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1897. gada 30. maijā Krievijas cars Nikolajs II apstiprināja ministru komitejas 

rīkojumu par bijušās Tukuma pilskunga vidmes zemesgabala “Pilskalns” nodošanu 

Kandavas miestam bezmaksas beztermiņa lietošanā. Zemesgabalu miests nedrīkstēja ne 

iznomāt, ne pārdot vai izmantot citos nolūkos kā vienīgi parka ierīkošanai, kas bija jāizdara 

3 gadu laikā pēc zemesgabala pārņemšanas.18 1898. gada 18. aprīlī miesta valde pilskalnu 

pārņēma no tā iepriekšējā lietotāja – nomnieka. Pārņemšanas aktā uzsvērts, ka Kandavas 

miestam pilsdrupas ir jāsaglabā un nekādā gadījumā nav pieļaujama drupu noārdīšana un 

akmeņu pārdošana.19 

1898. un 1899. gada vasarās notika pilsdrupu attīrīšana no gruvešiem un 

atkritumiem. Šo darbu gaitā atrada dažādus priekšmetus – dekoratīvas bronzas naglas, 

dzelzs naža asmeni, svarus, kādu 1,5 pēdas garu ieroci un 37 glazētu krāsns podiņu 

fragmentus. Minētos atradumus A. Rozentāls uzdāvinājis Kurzemes Literatūras un mākslas 

biedrības muzejam Jelgavā.20 Pēc vairāku podiņu apraksta var konstatēt, ka tos rotāja 

Bībeles personāži – 16. gs. bruņās tērptu karavadoņu Jeftes un Ecehijas attēli, kas pieder 

Vecās Derības 12 varoņu sērijai un datējami ar 16. gs. 40.-50. gadiem.21 Astoņpadsmit zaļi 

glazētu krāsns podiņu fragmentus A. Rozentāls nodevis Rīgas Doma muzejam. K. fon 

Lēviss of Menārs atzīmēja, ka uz tiem atveidots puķupods ar pāviem abās pusēs un 

bruņinieks ar garu spalvu pie bruņucepures.22 Podiņu fotogrāfijas no Jelgavas un Rīgas 

Doma muzeja publicēja vācu pētnieks Konrāds Štrauss Livonijas keramikai veltītajā 

grāmatā.23 

Līdz 1902. gadam pilsdrupās parka veidošana, koku stādīšana un celiņu ierīkošana 

bija pabeigta. Ārējā aizsargmūrī iemūrēja balta marmora plāksni ar uzrakstu “Par paliekošu 

piemiņu Aleksandram Rozentālam, kuram Kandava pateicas par pils dārza ierīkošanu. 

1902. gadā“ (Zur bleibenden Erinnerung an Alexander Rosenthal, dem Candau die Anlage 

des Burggartens verdankt. Anno 1902).24 Plāksne līdz mūsdienām nav saglabājusies. 

 

Pulvertornis 

Kandavas pilsdrupu ziemeļaustrumu nogāzē atrodas kubiskas formas divstāvu 

tornis ar četrslīpju dakstiņu jumtu. Tautā tas izsenis saukts par Pulvertorni, jo hercoga 

Jēkaba laikā tajā esot glabāts šaujampulveris. Jau pirms simt gadiem torni aprakstīja Karls 

fon Lēviss of Menārs, atzīmējot, ka plānā 11,6 x 11,9 m liela divstāvu ēka ar 2 m bieziem 

mūriem atrodas 28 m attālumā no galvenās pils celtnes austrumu mūra un 10-12 m no ārējā 

aizsargmūra paliekām. Pētnieks pieļāva iespēju, ka tas bijis danskers jeb atejas tornis, jo 
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līdzinoties atstatus no pils virs tekošiem ūdeņiem novietotiem danskeriem Rēdenes un 

Lohštetes pilīs Prūsijā.25 

Turpretī Armins Tūlse uzskatīja, ka pie nelielās Kandavas pils danskers nav 

iedomājams. Viņš arī noliedza, ka tas būtu bijis sargtornis, jo tad no stratēģiskā viedokļa 

nevar izskaidrot torņa atrašanos zemāk par pili. Tūlse pieņēma, ka tas bijis akas namiņš, jo 

gruntsūdeņi kalna pakājē ir vieglāk sasniedzami.26 

Neviens no minētajiem pieņēmumiem tomēr nav pietiekami pamatots. Daudz 

ticamāks ir vēsturnieku Jana Juškēviča un Viktora Vītola izteikums, ka tornī uzglabāts 

šaujampulveris, kas saražots Kandavas pulvera dzirnavās hercoga Jēkaba valdīšanas laikā.27 

Par Kandavas Pulvertorņa būvēšanu tikai hercogistes laikā, šķiet, norāda Kurzemes 

bruņniecības arhivāra Johana Heinriha Voldemāra Kurzemes un kaimiņapgabalu vēsturiski 

– topogrāfiskā un ģenealoģiskā leksikona manuskriptā citētā hercoga Ernsta Johana Bīrona 

1740. gada 4./15. novembrī no Pēterburgas rakstītā vēstule saviem padomniekiem, kur 

atzīmēts, ka Kandavas mūra tornis, ko hercogu dinastija kādreiz uzbūvējusi par saviem 

līdzekļiem (ehemals das Furstl. Haus aus eigenen Kosten erbauet haben soll) un kas kopš 

pēdējā ugunsgrēka vēl aizvien stāv neapjumts, ir jāapgādā vismaz ar pagaidu jumtu, lai 

mūri neciestu no bojājumiem, ko vēlāk būs grūti izlabot.28 Vēstules oriģināls esot glabājies 

Kurzemes hercogu arhīvā, bet mūsdienās tas vairs nav atrodams. J. H. Voldemārs minētajā 

manuskriptā vēl raksta, ka kādreiz Kandavā atradusies pulvera fabrika, kuras atliekas 1843. 

gadā bijušas redzamas uz kaila zemes laukumiņa lejpus pilsdrupām.  

Guntis Īvāns nepiekrīt agrākajiem autoriem, kas uzskata, ka pulvera dzirnavas 

atradušās Pulvertornī, jo torņa novietne nav piemērota dzirnavu darbināšanai nedz ar ūdeni, 

nedz vēju. Tornī esot atradusies tikai pulvera noliktava.29 Šāds viedoklis šķiet ticams tikai 

daļēji, jo pulvera dzirnavu darbināšanai nav nepieciešams liels ūdens spēks, un to varēja 

nodrošināt kāds mazāks strautiņš, kurš 17. gs., iespējams, tecēja no pilskalna gar 

Pulvertorni uz Abavu.  

Tekoša ūdens kādreizēju klātbūtni ēkas tiešā tuvumā apliecina Pulvertorņa 

arheoloģiskās izpētes gaitā 2003. gadā ēkas ziemeļu sienas pamatos atsegta no sarkanmāla 

ķieģeļiem izmūrēta 1,5 m plata un līdz 0,4 m augsta, ārsienai cauri ejoša arka ar tekoša 

ūdens ilgstošas iedarbības pēdām.30 Ja izdotos atrast šādu arku arī pretējās sienas pamatos, 

rastos pamatojums hipotēzei, ka strauts tecējis cauri tornim un griezis pulvera dzirnavu 

ratu. Vajadzības gadījumā ūdeni varēja apturēt vai novirzīt citā gultnē ar paceļamām 

slūžām. Par to, ka 17. gs. vidū vācu zemēs bijis pazīstams un izplatīts šāds pulvera dzirnavu 
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tips, liecina Nirnbergas pilsētas inženiera Georga Andreasa Beklera 1661. gadā publicētais 

pulvera dzirnavu apraksts un tehniskais zīmējums.31 

Ziņas par Kandavas pulvera dzirnavu būvēšanu un darbību hercoga Jēkaba laikā 

(valdīja 1642.-1682. g.) dokumentos nav izdevies atrast. Ja tomēr Kandavā pulvera 

dzirnavas bija, tad vajadzēja būt arī pietiekami ietilpīgai un drošai pulvera noliktavai. To 

varēja novietot atstatus no citām būvēm, lai tās neskartu varbūtēja eksplozija. Noliktavai 

bija nepieciešamas bieza mūra sienas, lai noslāpētu iespējamo sprādzienu, turklāt 

glabāšanas telpai vajadzēja būt pietiekami sausai, lai mitrums nepadarītu šaujampulveri 

nelietojamu. Kandavas Pulvertornis atbilst visiem šiem nosacījumiem. Turklāt ēka būtu 

piemērota gan pulvera dzirnavu, gan pulvera noliktavas funkcijām. Pirmajā stāvā varētu būt 

veikta izejvielu stampāšana un sajaukšana, bet otrajā stāvā – presēšana, žāvēšana un 

glabāšana, jo mitrā dzirnavu telpa ar caurtekošu strautu žāvēšanai un glabāšanai nebija 

piemērota. Kandavas pulvertornim līdzīgi divstāvu pulvertorņi ar pulvera glabātuvi un 

pulvera gatavošanas telpu atsevišķos stāvos 18. gadsimtā celti Dienvidvācijā Arcbergā un 

Kicbīhelā.32 

Nav zināms, kad 17. gs. Pulvertorni izpostījis ugunsgrēks, bet Kandavas muižas 

1699. gada inventāra aprakstā atzīmēts, ka no arsenāla (Zeughaus) jeb Pulvertorņa ir 

saglabājušies tikai veci mūri, tāpat arī no vecās mūra iesalnīcas (Maltz Riege).33 Iesalnīcas 

atrašanās precīzu vietu nav iespējams noteikt, taču, spriežot pēc apraksta secības, tai 

vajadzētu atrasties Pulvertorņa tuvumā.  

Pulvertorņa celšanas datējumu ar 17. gs. pamato arī 2003. gadā veiktie pārbaudes 

izrakumi arheologa Mārtiņa Lūsēna vadībā. Celtnes iekštelpā izraka 3,8 x 2 m lielu, bet 

austrumu fasādes ārpusē – 3 x 2 m lielu laukumu. Atklājās, ka sākotnēji tornim bijusi 2,2 m 

augsta pagraba telpa, kurā gruvešu kārta veidojusies īsā laika sprīdī. Tajā atrastās krāsns 

podiņu atlūzas un holandiešu tipa dakstiņu fragmenti datējami ar 17. gs. Tā kā šāds slānis 

turpinājās arī zem torņa rietumu un ziemeļu ārsienu pamatiem, tad tas liecina, ka torņa 

celtniecība sākta ne agrāk par 17. gs.34  

Pulvertorņa mūri minēti arī Kandavas muižas 18. gs. pirmās puses inventāra 

aprakstos. 1712. g. – “No vecā Pulvertorņa vēl stāv mūri”;35 1733. g. – “Ārpus pils vecs 

četrskaldņu Pulvertornis, kura mūri vēl ir diezgan stipri, bet bez griestiem, jumta un 

durvīm”;36 1739. g. – “Ārpus [pils ārējā mūra] stāv kādreizējais Pulvertornis bez jumta.”37 

1747. gada Kandavas pilskunga vidmes inventāraprakstā minēts jau bēdīgāks torņa mūru 

stāvoklis: ”Ārpus pils ir arī sabrukušais Pulvertornis”.38  
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18. gs. otrās puses avotos ziņas par Pulvertorni nav sastopamas. Norāde par 

atjaunoto torni ir 1794. gadā tapušais J. K. Broces akvarelis, kurā Pulvertornis attēlots ar 

logiem, četrslīpju jumtu un skursteni. Tā kā 1787. gada inventāra aprakstā tornis nav 

minēts, jādomā, ka tas atjaunots laikā starp 1787. un 1794. gadu un tad tur ierīkots cietums. 

1798. gada Kandavas pilskunga vidmes inventāra aprakstā jau minēts cietums, kas atradies 

no laukakmeņiem mūrētā divstāvu ēkā ar dakstiņu jumtu. Pirmajā stāvā bijusi viena istaba, 

otrajā – viena istaba un kambaris jeb neapkurināma telpa. Katrā stāvā atradās pa vienai 

krāsnij ar kopīgu skursteni.39 

Kroņa cietumu Kandavā 1814. gadā aprakstījis Kurzemes guberņas arhitekts Dihts. 

No šī apraksta redzams, ka cietumā veiktas dažas pārbūves – abos stāvos atrodas pa divām 

istabām, turklāt pirmajā stāvā ir viena tumša istaba bez logiem un virtuve – varbūt 

manteļskurstenis. Apakšējā stāvā bijuši divi, augšējā – četri logi. Atzīmēts, ka cietums ir 

ļoti sliktā stāvoklī un tam nepieciešams remonts.40 

1819. gadā Pulvertornis, kā arī pilskunga nams kļuva par privātīpašumu. Šajā gadā 

Kandavas pilskungs ar pilstiesu un apriņķa tiesu pārcēlās uz Talsiem, kas atradās 

izdevīgākā vietā – apriņķa ģeogrāfiskajā centrā.41 1821. gadā bijušās kroņa ēkas, arī 

Pulvertorni, nopirka Kandavas kroņa muižas pārvaldnieks Rūboms (Ruhbohm).42 Vēlāk 

tam bija citi īpašnieki un tornis izmantots kā dzīvojamā ēka līdz pat 20. gs. vidum.  

 

Pilskunga nams tagadējā Lielā ielā 9.  

Kurzemes – Zemgales hercogistes pastāvēšanas laikā Kandavas pilskungi bija 

hercogu iecelti ierēdņi, kas pārzināja pils saimniecību, kā arī pilskunga apgabala 

iedzīvotāju tieslietas. Pēc tam, kad Kandavas pils kļuva neapdzīvojama, pilskungi dzīvoja 

ēkās, kas atradās pilskunga vidmē – pilskunga dzīvesvietai un uzturam paredzētā teritorijā, 

kas atradās starp pili un Abavu. 1739. gada pilskunga vidmes inventāraprakstā minēts, ka 

lejpus vecajiem pils mūriem atrodas pilskungam piederoša dārza vieta (Garten-Stelle) un 

lielas ganības.43 

Visticamāk, dārza vietā vai tās tuvumā celta pilskunga dzīvojamā un saimniecības 

ēkas, kas J. K. Broces 1794. gada akvarelī redzamas kā koka ēku puduris. 1796. gadā 

uzcelts mūra Kandavas pilskunga tiesas nams – vienstāva ēka ar mansardu. Ēkas izmēri un 

telpu plānojums pilskunga tiesas nama projektā atbilst H. F. Vēbera 1802. gada zīmējumos 

redzamajai ēkai, kā arī 1828. gada “Pauluči albumā” redzamajai ēkai. Minētajā albumā 

esošajā plānā redzams, ka pie pilskunga nama uz D un R atradušās piecas saimniecības 

ēkas un dārzs. 1819. gadā, kad pilskunga tiesa tika pārcelta uz Talsiem, ēka pārdota Cēres 
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muižas īpašniekam Heikingam. Dzīvojamā ēka vēlāk pagarināta. 1863. gadā uz 

gruntsgabala atradās divas mūra dzīvojamās un divas koka saimniecības ēkas. To saimnieks 

bija vācietis Georgs Bergs.44 1894. gadā mūra dzīvojamās ēkas un koka ērbeģa īpašnieki 

bija ārsta V. Horlahera mantinieki.45 1901. gadā izdotajā pastkartē šī ēka nosaukta par 

doktorātu. 1908. gadā dzīvojamo ēku nopirka Kandavas miesta valde un ierīkoja tajā 

pilsētas skolu. Pēc Pirmā pasaules kara ēkā atradās daļa no Kandavas sešgadīgās 

pamatskolas. 1935. gadā ēkā atradās arī Kandavas pilsētas valdes tūristu mītne.46 Pagalmā 

esošajā ērbeģī – sētas dzīvojamajā ēkā atradusies nabagmāja, vēlāk bērnudārzs. 1990. gadā 

ērbeģis nojaukts un tā vietā uzbūvēts malkas šķūnis. Dzīvojamā ēka 20.gs. 60. gados 

pārbūvēta, mansarda vietā uzceļot otro stāvu. Pēc pārbūves ēkā atradās Kandavas 

sovhoztehnikuma darbinieku dzīvokļi. 

 

Pulvera dzirnavas 

1929. gadā Pieminekļu inspekcijas darbinieks Jans Juškevičs Kandavā fiksējis 

nostāstus, ka Lielā ielā 9 pagalmā atradušās hercoga Jēkaba pulvera dzirnavas, ko 

darbinājis no kalna tekošais strauts.47 Šiem nostāstiem dokumentāru pamatojumu atrast nav 

izdevies.  

Nepublicētajā J. H. Voldemāra sastādītajā Kurzemes un kaimiņapgabalu vēsturiski 

topogrāfiskā un ģenealoģiskā leksikona manuskriptā minēts, ka kādreiz Kandavā 

pastāvējusi pulvera fabrika, kuras atliekas vēl 1843. gadā bijušas redzamas uz kaila, ar zāli 

neapauguša zemesgabala lejpus pilsdrupām.48 H. F. Vēbera 1802. gada zīmējumā redzams 

kails laukums pilskalna R pakājē, kas atrodas aptuveni 2021. gadā atsegtā mūra fragmenta 

vietā.  

1699. gada Kandavas pils inventāraprakstā pulvera dzirnavu ēkas nav minētas. Tas 

sniedz pamatojumu minējumam, ka tās celtas vēlāk. 1712. gada inventāraprakstā minētas 

šādas pulvera dzirnavu ēkas: 

1. Dzirnavu ēka no koka, ar mūra pamatiem, apjumta ar lubām, sliktā stāvoklī. Ēkā 

atradies veļbomis, apkalts ar sešiem dzelzs riņķiem, ūdensrats un sešas stangas, apkaltas ar 

18 dzelzs riņķiem. 

2. Pulvera meistara dzīvojamā ēka no koka, ar lubu jumtu, kurā bija priekšnams, 

viena istaba un divi kambari, bez logiem, durvīm un krāsnīm. 

3. Klēts ar lubu jumtu, durvis ar dzelzs eņģēm un slēdzeni.  

Pulvera dzirnavas 23. jūnijā bija iznomātas Mihaelam Kēleram par 10 Alberta 

dālderiem gadā.49  
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1724. gada inventāraprakstā minēts, ka bijušajās pulvera dzirnavās ir iemitināts 

dzirnavu kalējs Bērtulis ar sievu un trim meitām.50 Vēlāko gadu dokumentos ziņas par 

pulvera dzirnavām Kandavā vai to ēkām nav atrodamas.  
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Secinājumi 

Salīdzinot vizuālo un rakstīto avotu ziņas, iespējams secināt, ka atsegtā mūra 

fragmenta atrašanās vieta un izmēri visvairāk atbilst pulvera dzirnavām. Mūris visticamāk 

ir pulvera dzirnavu ēkas pamatu fragments. Pulvera dzirnavas celtas pēc 1699. gada, 1724. 

gadā vairs nav darbojušās, un kopš 1733. gada to ēkas Kandavas pilskunga vidmes 

inventāraprakstos vairs netiek minētas. Acīmredzot, ēkas sagruva vai tika nojauktas, un to 

atrašanās vieta 18.-19.gs. attēlos un plānos nav nosakāma.  

Spriežot pēc dzirnavu ēkas iekārtojuma, tās darbinājis tekoša ūdens spēks. 

Ūdensrats grieza veļbomi, kas cilāja mehāniskās stampas, ar kurām tika sagrūstas 

šaujampulvera sastāvdaļas – salpetris, sērs un ogles. Dzirnavas varēja darbināt neliels, no 

kalna tekošs strauts, kura gultni varēja mainīt ar aizbērumiem un akmens krāvumiem, lai 

pievadītu ūdeni dzirnavu ēkai.  

Pamatu masīvais raksturs norāda uz iespējamu 1699. gada inventāraprakstā 

minētās, pilij piederošās mūra iesalnīcas drupu vai to akmeņu izmantošanu ēkas pamatiem. 

Precīzākas ziņas par ēkas funkcijām un pastāvēšanas laiku varētu sniegt izrakumu 

turpināšana, kā rezultātā būtu iespējams atsegt pamatus kopumā, kā arī iegūt senlietas.  
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