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IERAUDZĪT PASAULI CITĀM ACĪM

Ar plenēra dalībnieku teatralizētu 
gājienu cauri vecpilsētai un jaunu vi-
des objektu atklāšanu noslēdzās Kan-
davas  Mākslas plenērs, kas norisinā-
jās no 15.- 21.jūlijam. 

Mūsu pilsēta kļuvusi bagātāka un 
krāsaināka ar trim jauniem vides ob-
jektiem. Pamanāmākais un lielākais no 
tiem ir  gra�ti mākslinieku Renāra un 
Ērika Cauņu kopīgi ar plenēra dalībnie-
kiem radītais gra�ti laukumā pie auto-
ostas, kurā redzams  mūsu pilsētai rak-
sturīgākais - Kandavas atrašanās vieta 
Latvijas kartē, vecais akmens tilts, baz-
nīcas smaile, vecpilsētas apbūves šarms 
un, protams, zīles. Vides objektiem pie-
pulcējusies arī skulptūra „Rijīgais”, kas 
pagaidām atrodas pie Sinagogas, bet ie-
spējams vēlāk tiks pārvietota, kuras au-
tors ir mūsu novadnieks Jurģis Muska 
un tēlnieces Agneses Rudzītes Kirillo-
vas un vīra Anatolija Kirillova instalā-
cija „Zem laimīgās zvaigznes”, kas māj-
vietu atradusi pie novada muzeja.  Trīs 
manis pieminētie objekti ir tikai viena, 
tiesa,  redzamākā daļa, no mākslas 
plenērā radītajiem darbiem, jo šoreiz 
plenērs darbojās vairākos virzienos. 
Katru dienu notika radošās darbnīcas -  
gra�ti māksla, fotogrā�ja, gleznošana, 

keramika un tēlniecība. Viskuplāk bija 
apmeklēta keramikas darbnīca, kuru 
vadīja Latgales podnieks Evalds Vasi-
levskis, pazīstamās „Pūdniku skūlas”, 
kas atrodas Rāznas Nacionālajā parkā, 
dibinātājs un vadītājs. Tā bija vienrei-
zēja iespēja strādāt individuāli un iegūt 
pamatzināšanas Latgales slāpētās kera-
mikas arodā. Ļoti aktīvi fotografēšanas 
noslēpumos, kurus atklāja Inārs Švarcs, 
iedziļinājās jaunie fotogrā�, ķerot mir-
kļus no visām plenēra aktivitātēm un ar 
savu savdabīgo skatījumu ienesot jaunu 
elpu šajā jomā. Miķeļa Kārkliņa un Eli-
zabetes Suhanovas fotogrā�jas apska-
tāmas arī Kandavas mājas lapā (sadaļa 
–Galerijas). 

 Linda pastāstīja, ka plenēra mērķis 
bija sapulcēt cilvēkus no visas Latvijas, 
radoši darboties dažādos mākslas žan-
ros, apgūt jaunas prasmes, iepazīties ar 
jaukiem cilvēkiem un saturīgi atpūsties.

Organizējot plenēru, Linda gribē-
jusi dot iespēju tajā piedalīties ne tikai 
profesionāliem māksliniekiem, bet arī 
mākslas mīļotājiem, mākslas studen-
tiem, bērniem un citiem interesentiem. 
Iepazīstināt tos ar Kandavu- caur vēs-
turi, dabu, dziesmām, dejām, ēdieniem, 
dzērieniem, radošiem cilvēkiem. Atstāt 

Kandavai paliekošas mākslas vērtības. 
Kā atzina paši plenēra dalībnieki, 

nedēļa aizlidojusi vēja spārniem, viņi 
paspējuši iepazīties un sadraudzēties, 
kārtīgi pastrādāt un arī atpūsties. Uz-
zinājuši daudz par Kandavu un tās ap-
kārtni, guvuši daudz jaunu ideju un ba-
gātinājušies viens no otra. Visi kā viens 
apgalvoja, ka nākamais plenērs jārīko 
jau nākamgad, divu gadu pauzi nevaja-
got,  jo ir tik daudz ideju un nerealizētu 
projektu, ka nākamajam plenēram no-
teikti  pietiekot. 

Plenēra „dvēselīte”  un organizato-
re Linda Romanovska noslēgumā teica 
paldies visiem tiem, kuri izloloja un 
realizēja šo ideju un bez kuru līdzdalī-
bas plenērs nebūtu izdevies tik īpašs un 
vienreizējs: Kandavas novada domei, 
Veikalam Jumis, Veikalam Vejmārs, 
Tolmetam Kandavā un Ansim Roma-
novskim. Paldies atsaucīgajiem kolē-
ģiem, īpaši Ziedītei Začestei un Kitijai 
Švīgerei.

Katra šāda kopā būšana ar māks-
liniekiem, dod iespēju paraudzīties uz 
pasauli un lietām mazliet citādām acīm.

Dagnija Gudriķe

Līdz pat augusta beigām Kandavas Mākslas galerijā var apskatīt  plenēra radošo darbnīcu laikā tapušos darbus. 







4. DOMES LĒMUMI

 KANDAVAS NOVADA DOMES SĒDE 30.07.2013.

IZSLUDINĀTS KONKURSS PAR KANDAVAS NOVADA 
SAKOPTĀKO SĒTU

Kandavas noada domes sēdē no 
15 deputātiem, attaisnotu iemeslu 
dēļ nepiedalījās Ivars Lasis, tika iz-
skatīti 36 jautājumi.

 Tika apstiprināta Kandavas 
novada domes Finanšu nodaļas va-
dītājas D.Rudēvicas atskaite par �-
nansiālo situāciju uz 2013.gada 
14.jūniju(publicēta šajā avīzes numu-
rā). (atturas – D. Rozenfelds)

Apstiprināja Kandavas novada 
SIA „Kandavas komunālie pakalpoju-
mi” pamatkapitāla palielināšanas no-
teikumus un  statūtus jaunā redakcijā.

Noteica kapitāla daļu turētāja 
pārstāvjus Kandavas novada Koope-
ratīvā krājaizdevu sabiedrībā, sabied-
rībā ar ierobežotu atbildību „Tukuma 
slimnīca”(Kandavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķie-
ģelis)  un  sabiedrībā  ar ierobežotu at-
bildību „Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība „Piejūra””(Kandavas nova-
da domes priekšsēdētājs Normunds 
Štoferts).

Apstiprināja Kandavas novada 
Pašvaldības policijas 2013.gada 1.pus-
gada darba atskaiti un Kandavas no-
vada domes pašvaldības aģentūras 
„Kandavas novada sociālais dienests” 
direktora I.Leitarta atskaiti par dar-
bu 2013.gada 2.ceturksnī un pārska-
tu par sociālās palīdzības sniegšanu 
Kandavas novadā 2013.gada jūnijā kā 
arī Sociālo lietu un veselības aizsar-
dzības komitejas darbības plānu līdz 
31.12.2013.

Lai veicinātu Kandavas novada 

iedzīvotāju iesaistīšanos teritorijas sa-
kopšanā un labiekārtošanā, tika no-
lemts organizēt konkursu „Kandavas 
novada sakoptākā sēta” laika periodā  
no 01.08.2013. līdz 15.08.2013. Tika 
apstiprināts konkursa „Kandavas no-
vada sakoptākā sēta” nolikums (infor-
mācija šajā avīzes numurā).

Tika apstiprināti grozījumi Kan-
davas novada domes pastāvīgajās ko-
misijās.

Pieņēma zināšanai SIA „Kandavas 
namsaimnieks” valdes priekšsēdētājas 
S.Irbes, Kandavas novada Izglītības 
pārvaldes vadītājas S.Tiltiņas un Kan-
davas novada Kultūras pārvaldes va-
dītājas Z.Začestes sniegto informāciju 
par apkures sezonas nodrošināšanu 
Kandavas novadā.(atturas- D. Rozen-
felds)

Tika izskatīts deputāta Daiņa Ro-
zenfelda iesniegums ar lūgumu atļaut 
apvienot amatus (pašvaldības mantas 
un īpašumu atsavināšanas un iznomā-
šanas izsoles komisijas locekļa amatu; 
biedrības „Kandavas ģimeņu biedrība” 
valdes priekšsēdētāja amatu un nomas 
līgumā noteikto saistību pildīšanu)  un 
akceptēts viņa lūgums.

Piešķīra īres tiesības Vasilijam Je-
gorenko uz sociālo dzīvokli Ķiršu ielā 
10, Kandavā un Aivaram Zeidakam uz 
sociālo dzīvojamo telpu Nr.3 dzīvoja-
mā mājā „Vālodzes”-1, Zemītē.

Apstiprināja Kandavas pašvaldī-
bas delegācijas dalību  folkloras fes-
tivālā Nagycenk, Ungārijā Eiropas 
Savienības mazo pašvaldību hartas pa-

sākumu ietvaros no 2013.gada 13.au-
gusta līdz 2013.gada 19.augustam šādā 
sastāvā: Iveta Grunte, Agrita Rožkalne, 
Andra Eimane, Solvita Jansone, Anete 
Eimane, Elvis Rībens, Jurģis Muska, 
Gints Šteinbergs. Piešķīra �nansēju-
mu 300 Ls ceļa izdevumu segšanai no 
2013.gada pamatbudžetā komandēju-
miem plānotajiem līdzekļiem un nolē-
ma uzdot 10 darbadienu laikā delegā-
cijas vadītājai I. Gruntei iesniegt domē 
atskaiti par komandējumu.

Piešķīra līdz�nansējumu 200 Ls 
biedrībai „Vānes pagasta sieviešu klubs 
„GUNNA””, projekta „Mācīsimies 
kopā” atbalsta gadījumā no Kandavas 
novada domes 2014.gada pamatbu-
džeta.

Pieņēma zināšanai domes priekš-
sēdētāja N.Štoferta pārskatu par pa-
veikto jūlija mēnesī un akceptēja do-
mes amatpersonu izdotos rīkojumus.

Tika izskatīta virkne citu jautāju-
mu. Domes sēdes protokols pieejams 
mājas lapā www.kandava.lv sadaļā 
Pašvaldība. 

Kārtējās komiteju sēdes 
notiks 21.augustā no 

plkst. 13:00

Domes sēde notiks 
28.augustā plkst. 13:00

Kandavas novada domes 31. jū-
lija sēdē tika apstiprināts konkursa 
„Kandavas novada sakoptākā sēta” 
nolikums.

Konkursu organizē Kandavas no-
vada dome, lai veicinātu novada teri-
torijas labiekārtošanu un sakopšanu. 
Konkurss ir ikgadējs un tas notiek ar 
domes lēmumu noteiktā laikā. Kon-

kursa uzdevums ir noteikt labāko, 
sakoptāko lauku sētu, daudzdzīvokļu 
māju, ražošanas ēku vai uzņēmumu, 
iestādi pagastos un pilsētā. Uzvarētāji 
tiks apbalvoti ar Atzinības rakstu un 
vienas dienas ekskursiju pa Latviju.

Savu kandidatūru konkursam var 
pieteikt jebkurš interesents, atbilstoši 
nolikuma prasībām pagastu pārvaldēs 

un  Kandavas novada domē vai zvanot 
pa tālruni 63182028.

Konkurss „Kandavas novada sa-
koptākā sēta” tiek izsludināts laika 
periodā no 1.08.2013  līdz 15.08.2013. 
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 
Kandavas novada zemnieku un uzņē-
mēju pasākumā.

Godātie klienti!
Informējam, ka turpmāk SEB bankas darbinieku izbraukuma konsultācijas būs iespējams sa-

ņemt Kandavas novada sociālajā dienestā, Jelgavas ielā 4a (2. stāvā). Izbraukuma vizīšu datumi:  
13. un 27. augusts  no plkst. 9:00 līdz 14:00

10. un 24. septembris no plkst. 9:00 līdz 14:00
8. un 29. oktobris no plkst. 9:00 līdz 14:00



5.DOMES LĒMUMI

Kandavas novada dome uzsāk 
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas izstrādi, kā to paredz 
13.10.2011. likums “Teritorijas attīs-
tības plānošanas likums”, nosakot, ka 
vietējās pašvaldības līdz 2013.gada 
31.decembrim nodrošina ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju izstrādi. 

Attīstības plānošanas dokuments 
tiek izstrādāts laika posmā līdz 2013.
gada decembrim, pamatojoties uz 
Kandavas novada domes 27.06.2013. 
lēmumu „Par Kandavas novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
uzsākšanu” (protokols Nr.8).

Šī plānošanas procesa mērķis ir iz-
strādāt Kandavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju saskaņā ar spēkā 
esošo Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasībām.

Attīstības plānošanas dokumenta 

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PROCESU
KANDAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJAS 2014.-2033.GADAM IZSTRĀDEI

plānotais darbības termiņš ir 2014.-
2033.gads.

Iedzīvotājus un visus interesentus 
aicinām izmantot šādas sabiedrības 
līdzdalības iespējas:

1. Viedokļa izteikšana  un priekš-
likumu iesniegšana par Kandavas no-
vada ilgtermiņa (līdz 2033.gadam) nā-
kotnes redzējumu;

2. Piedalīšanās Kandavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sa-
biedriskās apspriešanas pasākumos, 
t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšliku-
mus līdz 2013. gada 16. augustam 
elektroniski sūtot informāciju uz e-
pasta adresi maija.liepa@kandava.lv, 
telefoniski 63182026 vai rakstiski, ad-
resējot to Kandavas novada pašvaldī-
bai, Dārza iela 6, Kandava,  Kandavas 
novads,  LV-3120, norādot kontaktin-

formāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tāl-
runi un e-pastu).

Precizēta informācija par sabiedrī-
bas līdzdalības iespējām tiks ievietota 
Kandavas novada pašvaldības mājas 
lapā www.kandava.lv, nosūtīta uz sa-
biedrības pārstāvja norādīto e-pastu 
un publicēta pašvaldības laikrakstā 
„Kandavas novada vēstnesis”.

Kandavas novada ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģijas projekta publiskā ap-
spriešana notiks pēc minētā projekta 
sagatavošanas (saskaņā ar laika gra�-
ku, to plānots organizēt 2013.gada ok-
tobrī), kad tiks organizētas sanāksmes 
- tikšanās ar iedzīvotājiem.

Par sabiedrības līdzdalību atbildī-
gā amatpersona un Kandavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrā-
des vadītājs ir Kandavas novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Štoferts.

Kandavas novada domes 
�nanšu nodaļas vadītāja 

D.Rudēvica

(latos)
Kandavas novada pašvaldības iestāžu prasības (debitori) uz 14.06.2013. 304764
tai skaitā: Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 225790
                 Komunālie maksājumi par ūdeni, kanalizāciju 18992
                 Pašvaldības dzīvokļu īres maksājumi 4907
                 Nekustamā īpašuma nomas maksātāji 25584
                 Pārējie debitori 29491
Kandavas novada domes aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 
uz 14.06.2013. kopā

7567812

Kandavas novada domes aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 
2013.gadam, kas sastāda 10.31 % no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 
un iemaksām pašvaldību �nanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā

452613

Kandavas novada pašvaldības iestāžu īstermiņa saistības (kreditori) uz 14.06.2013. 204377
tai skaitā:  Kandavas novada domei 115489
                  Kandavas novada Izglītības pārvaldei 60418
                  Kandavas novada Kultūras pārvaldei 18946
                  Kandavas novada domes PA Kandavas novada sociālais dienestam 6860
                  Zantes ģimenes krīzes centram 2664

KANDAVAS NOVADA DOMES FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS UZ 
14.06.2013.g.











10. NOVADA STĀSTI

Gribu pagriezt laika ratu atpa-
kaļ uz pagājušā gadsimta sešdesmi-
tajiem gadiem, kad Kandavā nebija 
bezdarba, jo šeit bija Kandavas radio 
rūpnīca, kas deva darbu aptuveni 
1000 cilvēkiem tuvā un tālākā apkār-
tnē.

Pēc Vikipēdijas skopajām ziņām, 
Kandavas radio rūpnīca tika izveidota 
1963.gadā un ražoja pārnēsājamos ra-
diouztvērējus. Mani sarunas biedri, bi-
jušie rūpnīcas darbinieki Jānis Jakobo-
vics,  Aina Ābola, Vera Lauva un Aina 
Klajuma gan vienā balsī apgalvoja, ka 
Vikipēdijas ziņas ir nepareizas un sā-
kums bijis pavisam savādāks.

Aina Ābola:  
- Radioaparātus Kandavā sāka ra-

žot krietni vēlāk, kad bijām jau patstā-
vīga rūpnīca, nevis cehs. Es sāku strā-
dāt Kandavas radiomezglu cehā 1963.
gada pavasarī un  biju vienā no pirma-
jām grupām, kas jūnijā devās mācīties 
uz Rīgu. Tinēju arodu apguvām vecajā 
Rīgas radio rūpnīcā.  Dzīvojām Ples-
kodāles skolā Zolitūdē, vēlāk Bulduros 
vasaras mājiņās.  Kopā ar mani mācī-
jās Rita Priede, Ilga Mucenice, Dzidra 
Amstere, Biruta Birkmane, Alise Bū-
mane un vēl daudzi citi.

Vera Lauva: 
- Cik es atceros, tad pirmie uz Rīgu 

apmācībā brauca štancētāji un tīkla 
izvades tinēji. Es pati aizbraucu jūlijā. 
Mācījos lodēt  tīkla transformatoru 
platītes  Saktai,  Festivālam un Simfo-
nijai.  Sākumā cehā bija divas lentas 
– tīkla transformatoru tinēju un izejas 
transformatoru tinēju un montāžas.

Pati svinīgā Kandavas radiomezglu 
ceha atklāšana ar lentes griešanu un 
televīzijas piedalīšanos notika 1963. 
gada oktobra sākumā. Mēs skaitījā-
mies Rīgas Radio Rūpnīcas �liāle. Di-
rektors bija Pēteris Daugavietis, vecā-
kais meistars Jānis Kaže, meistari Jānis 
Grasbergs un Jānis Granovskis. Dau-
dzu vārdi no atmiņas šo piecdesmit 
gadu laikā ir pagaisuši. Manā montā-
žas brigādē, cik atceros, bija skārdo-
tāji (Valija Siliņa), krāsotāji (Ksenija 
Kuzmina, Marija Liberte), presētāji 
(Guntis Jansons, Juris Liberts, Dainis 
Lodiņš), šēmotāji (Vizma Sokolovska, 
Aigija Ulmane, Velga Zute, Zigrīda 
Drešmane), lodētājas, starp tām arī es, 
vēl atceros Dzidru Amsteri,  pārbau-
dītāji (Aina Ābola, Biruta Birkmane). 
Mūsu brigādē skaitījās arī Ilga Kūle un 
Elga Gricmane, kas grieza papīru tinē-
jām, un Vilis Liberts.

Mūsu novadnieks vēsturnieks Vik-
tors Vītols savā grāmatā „Kandava” 
(izdota 1992.gadā) raksta:

„Sešdesmito gadu sākumā valsts 
industrializācijas politika iespiedās arī 

mazpilsētās, kurās sāka atvērt dažādu 
lielrūpniecības uzņēmumu �liāles un 
cehus. Kandavā bija slēptais bezdarbs, 
sevišķi ziemas sezonās. Visa rūpnie-
ciskā ražošana Kandavā bija pakļauta 
Rūpniecības kombinātam, kuru vadīja 
Pēteris Daugavietis (1904.- 1976.) Kan-
davas radiomezglu cehs tika izveidots 
uz Kandavas Rūpkombināta bāzes, tajā 
sākotnēji bija ap 300 darba vietu, kurās 
strādāja galvenokārt sievietes. No ceha 
izauga A. Popova Rīgas Radiorūpnīcas 
�liāle, vēlāk Kandavas radio rūpnīca 
un vēl vēlāk akciju sabiedrība ” Kanda-
vas radio rūpnīca” direktora Jāņa Jako-
bovica vadībā.

Kandavas radio rūpnīcai paplaši-
noties, tā „nosūca”  darbaspēku apkār-
tējiem kolhoziem, kuros aizvien vairāk 
sāka trūkt darbaroku. Ar rūpnīcas 
līdzekļiem tika uzbūvēts dzīvojamais 
masīvs Ozolu un Zīļu ielas rajonā un 
kapitāli atrestaurēts un paplašināts 
Kandavas kultūras nams.”

Jānis Jakobovics:
-Atnācu uz rūpnīcu septiņdesmi-

to gadu sākumā, biju pabeidzis ne-
klātienē tehnikumu, ieguvis elektriķa 
specialitāti un strādāju par instrukto-
ru Plostos. Rūpnīcā sāku strādāt  kā 
vienkāršs strādnieks- tehniskais kon-
trolieris štancētavā. Vēlāk kļuvu par 
tehniskās kontroles meistaru. Tajā lai-
kā radiomezglu ceha priekšnieks bija 
Andris Lujāns, vēlāk Ivars Grasbergs. 
Par direktoru kļuvu, kad biju pusgadu 
nostrādājis par ceha priekšnieka viet-
nieku, ja atmiņa mani neviļ, tas varē-
ja būt 1974.gads, šim amatam mani 
virzīja iepriekšējais ceha priekšnieka 
vietnieks Balandiņš, kurš aizgāja strā-
dāt uz Rīgu.

Tātad sākāt savas darba gaitas 
rūpnīcā kā tehniskais kontrolieris, 
bet beidzāt kā rūpnīcas direktors?

Jānis Jakobovics: 
-Tā sanāca. Biju jauns un enerģijas 

TOREIZ, KAD KANDAVĀ RADIO BŪVĒJA
pilns. Biju iekritis Rīgas priekšniecībai 
acīs. Rūpnīcas ģenerāldirektora viet-
nieks Andris Kraže mani pamanīja 
kā perspektīvu vadītāju, bijām labi sa-
strādājušies.  Reizi desmit dienās Rīgā 
notika sapulces uz kurām arī mēs no 
Kandavas braucām, es vai ceha priekš-
nieks. Vienā no šīm reizēm mani pie 
sevis izsauca ģenerāldirektors Ščupa-
novskis un piedāvāja kļūt par rūpnī-
cas direktoru, ļaujot man trīs dienas 
apdomāties. Piekritu, un tā 1975.gadā 
kļuvām par pastāvīgu rūpnīcu un es 
nonācu rūpnīcas direktora godā. Man 
bija nepieciešams izveidot darba spē-
jīgu komandu.  Par galveno inženieri 
uzaicināju Ilmāru Kronbergu, ražoša-
nas daļas priekšnieks kādu laiku vēl 
bija Ivars Grasbergs, tad Vitolds Maš-
novskis un pēc tam Leontijs Kotļarovs, 
kuru es ļoti augstu vērtēju. Viņš bija 
godprātīgs, taisnīgs, teica, ko domāja. 
Par komercdirektoru nozīmēju And-
ri Jēkabsonu, kuru arī uzskatīju par 
godprātīgu darbinieku. Žēl, ka And-
ris kopā ar vēl vairākiem citiem rūp-
nīcas vadošajiem darbiniekiem Pēteri 
Daugavieti, Valdi Seisumu un šoferi 
Aldi Krauci traģiski aizgāja bojā 1976. 
gadā. Arodbiedrības priekšsēdētājs 
bija Vilnis Zutis. Gribēju paplašināt 
ražošanu un sākt būvēt radioaparātus 
no a līdz z, lai būtu pilnīgi neatkarī-
gi no Rīgas. Galvenais jautājums bija 
kadri, jo mums trūka zinošu inženier-
tehnisko darbinieku. Kadri vienmēr ir 
bijuši pamatu pamats! Atnāca strādāt 
jaunie speciālisti Andis Kurmis, Uldis 
Rodziks, Viktors Barkāns, Andzelms 
Kotāns  un vēl citi.

Cik cilvēku bija jūsu pakļautībā, 
kādi iecirkņi bija rūpnīcā un kādus 
radioaparātus ražojāt?

Jānis Jakobovics:
-Kad sāku strādāt par direktoru, 

rūpnīcā bija ap 500 darbinieku, bet 
pats lielākais strādājošo skaits, kopā ar 
gandrīz 300 mājražotājiem, bija 1200 
cilvēku. Rūpnīcā bija štancētava un 
plastmasas jeb 4010. iecirknis , 4020.- 
galdniecība, 4040. -   tīklinieki un iz-
ejnieki, 4050. – Selgas maiņkondens-
atori, 4080.- aparātu montāža, 4070. – 
energo-mehāniskais, 4000. - pārvalde. 
Vēl jau bija transporta daļa, tehniskā 
kontrole, laboratorija, tehnologi, ra-
žošanas daļa, konstruktori - kārtīga 
saimniecība. 

Sākam ar „Akordu”,  vēlāk  ražojām 
elektrofonus „Melodija-103 stereo”, tad 
jau nāca radioaparāti  Selga, Imula, 
Abava, Selena, un beigās mazais apa-
rātiņš Kandava. 

Ar kādām toreizējām republikām 
sadarbojāties, uz kurieni eksportēja 
mūsu radioaparātus?



11.VĒSTURE

KANDAVNIEKU NODARBOŠANĀS 19. GADSIMTA 1. PUSĒ
(turpinājums, sākums „Kandavas Novada Vēstneša” jūlija numurā)

Aina Klajuma:
-Mūsu radioaparātus eksportēja uz 

visām padomju republikām un arī uz 
autonomajām, visā plašajā Padomju 
Savienībā zināja un klausījās Kandavā 
ražotos radio. Es strādāju par kance-
lejas vadītāju un direktora sekretāri, 
kopā šajā amatā nostrādāju 14 gadus, 
bet sāku tehniskajā kontrolē, veicu tā-
dus kā lietvedes pienākumus. Vēlāk, 
kad Jakobovics kļuva par direktoru, 
viņš mani pieņēma darbā pie sevis 
kancelejā. Dienā mēs saņēmām apmē-
ram 70 līdz 100 vēstuļu no dažādām 
vietām, pieprasījumus, pasūtījumus, 
korespondence bija ļoti plaša, uz vi-
sām vēstulēm bija jāsagatavo atbildes. 

Vera Lauva:
-Rūpnīca strādāja trijās maiņās, 

mēneša plāni bija lieli, ja vajadzēja, 
pārvaldes darbinieki gāja palīgā strā-
dāt cehā, arī sestdienās un svētdienās, 
un kur tad vēl mūžīgās talkas un sa-
springtās mēneša beigas. Toties no-
pelnīt varēja labi. Bija arī ļoti aktīva 
sabiedriskā dzīve. Rūpnīcas arodbied-
rības komiteja piedāvāja ceļazīmes uz 
atpūtas namiem, sanatorijām, ekskur-
sijas un ceļojumus uz ārzemēm.

Kā jūs domājat vai arī šodien 
rūpnīca varētu pastāvēt un pēc ra-
dioaparātiem būtu pieprasījums?

Jānis Jakobovics:
-Viennozīmīgi varu teikt- nē!

Vera Lauva;
-Domāju, ka nē. Vismaz ne tādā iz-

skatā kā toreiz. 
Aina Klajuma: 
-Es arī domāju, ka nē. Kad sabru-

ka Padomju Savienība, arī noieta tir-
gus izjuka. Mēs taču sadarbojāmies ar 
Austrumiem. Daudzas detaļas ražoja 
citās padomju republikās.

 Nenoliedzami, mūsu gados bieži 
pārņem nostaļģija par jaunības ga-
diem, kad zāle bija zaļāka un debesis 
zilākas, bet, ja tā nopietni runājam, 
rūpnīcas gadi mums tajā strādājoša-
jiem vienmēr paliks atmiņā kā brīniš-
ķīgs laiks.

Intervēja Dagnija Gudriķe

19. gadsimtā turpināja paplaši-
nāties latviešu nodarbošanos spektrs 
Kandavā. Par mājkalpotājiem strādāja 
tikai 4 latvieši. Parādījās Kandavā līdz 
šim nebijis pavāra amats, ko piekopa 
divi latvieši: Ernests Volrāts (minēts 
1821. - 1839.g.) un Kristaps Briņķis 
(1836.g.). Acīmredzot pavāri gatavoja 
ēdienus turīgāko miesta iedzīvotāju rī-
kotajām viesībām. Kopīgajās miesta 
ganībās Abavas ielejā lopus ganīja 
algoti gani: Miķelis Getliņš (1839.g.) 
un Fricis Jakobsons (1860.g.).

Līdz ar kabatas un sienas pulk-
steņu izplatīšanos radās nepiecie-
šamība pēc pulksteņmeistara. Ar 
pulksteņu labošanu nodarbojās lat-
vietis Pēteris Dansons, kurš miris 
1827.g. Viņa dēls Pēteris bija Kanda-
vas draudzes ērģelnieks un skolotājs.

1863. gadā Kandavā darbojās 3 
viesnīcas, kuru īpašnieki bija Karls 
Antons Hencelts (viesnīca tagadējā 
poliklīnikas ēkā), Vilhelms Vilins-
kis (viesnīcas atrašanās vieta nav no-
skaidrota), un latvietis Jānis Cerndorfs 
(viesnīca Tirgus laukumā 5), kurš gan 
1863. gada tautas skaitīšanā sevi uz-
devis par vācieti. Ar laiku viesnīcu un 
iebraucamo vietu skaits pieauga. 

Viesnīcnieku vidū izceļas aktīvā-
kais Kandavas uzņēmējs, Talsu ādmi-
ņu meistara dēls Karls Antons Hen-
celts (1795 – 1865). Sākotnēji viņš arī 
Kandavā piekopa tēva amatu, bet vē-
lāk uzsāka tirgošanos, atvēra viesnīcu, 
un vairākkārt tika ievēlēts par miesta 
priekšnieku. Viņa znots Kristofs Gert-
ners (minēts 1851. - 1858.g.) uz ze-
mesgabala, kur tagad atrodas mūzikas 
skola, uzbūvēja pirmo rūpniecisko uz-
ņēmumu Kandavā – alus brūzi. 

Cienījams un ienesīgs bija arī dzir-

navnieka amats. Septiņu dzirnavnie-
ku vidū zināms viens latvietis - nam-
īpašnieks un vējdzirnavu melderis.
Matīss Freibergs no Kursīšiem (miris 
1850.g.). 

Visizplatītākais Kandavā bija kurp-
nieka amats  – zināmi 38 kurpnieki. 
Moldenhaueri un Rastenbergi kurp-
nieka amatu pārmantoja vairākās 

paaudzēs. Kurpnieks Johans Ēvalds 
Dēlmers bija ieceļojis no Poņevices 
Lietuvā, bet Oto Volherts darbojās un 
saņēma atalgojumu arī kā baznīcas 
zvaniķis. Kurpnieku vidū zināmi arī 2 
latvieši – brīvvīrs Ansis Kozlovskis un 
Vilis Katovskis. 

Rūpnieciski ražoti apģērbi 19.gs. 
1. pusē vēl nebija izplatīti, tādēļ bija 
pieprasīts skrodera amats. Zināmi 
17 skroderi, no tiem Kunau un Hešu 
dzimtas amatu piekopa vairākās paau-
dzēs.

Mēbeles un būvdetaļas izgatavoja 
kokvirpotāji, skaitā 12, no tiem latvie-
tis Kārlis Baumanis, bet vairākās paau-
dzēs – vācieši Šteini un Kurcenbaumi.

Samērā liels amatnieku īpatsvars 
bija saistīts ar būvniecību: 7 mūrnie-
ki, 5 galdnieki, krāsotājs un namdaris. 
Sakarā ar metāla lauksaimniecības un 

sadzīves priekšmetu un mehānismu 
izplatīšanos Kandavā darbojās 3 at-
slēdznieki. Ar ādu apstrādi un zirglie-
tu izgatavošanu nodarbojās 7 ādmiņi 
jeb ģērmaņi un 7 sedlinieki. 

Palielinājās podnieku skaits – avo-
tos minēti 5 meistari, no tiem Vestfāli 
un Hībneri vairākās paaudzēs. Vestfālu 
dzimta bija pārvācojušies latvieši, kam 

piederēja divi namīpašumi un lieli 
gruntsgabali Vējspārna lejasdaļā. 

19.gs. sākumā Kandavā, tāpat kā 
citos Kurzemes miestos un pilsētās 
masveidā sāka apmesties uz dzīvi 
ebreji, kuriem kopš 1804. gada bija 
aizliegts dzīvot laukos. Gadsimta 
vidū tie veidoja vairāk kā puse Kan-
davas miesta iedzīvotāju, un kon-
kurēja ar vāciešiem un latviešiem 
ne tikai tirdzniecības, bet arī amat-
niecības jomā. 1863. gadā 48 ebreji 

nodarbojās ar tirdzniecību, pārsvarā 
sīku preču jeb krāmu tirgošanu, bet 
26 bija amatnieki un kalpotāji, no tiem 
2 krodzinieki, 3 skroderi, skolotājs, 
skolas kalpotājs, 3 kāvēji, 3 šuvējas, 2 
krāsotāji, 2 kaula griezēji, virvju vijēja, 
brūveris, mākleris, 2 šķindeļu taisītā-
ji, kurpnieks, skārdnieks, stiklinieks, 
miesnieks. Turīgākās ebreju tirgotā-
ju dzimtas bija no Tukuma ienākušie 
Frīdbergi, Blumbergi un Karšteti. Savu 
lomu Kandavas saimnieciskajā dzī-
vē ebreji zaudēja 1915. gadā, kad pēc 
krievu armijas pavēles visi ebreji no 
Kurzemes guberņas tika izraidīti uz 
Iekškrieviju. Pēc kara Kandavā atgrie-
zās tikai neliela daļa no tiem, pārējie 
palika Krievijā vai izceļoja uz Ameri-
ku.   

Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja vēsturnieks





13.SPORTS

REINIM  KINDZULIM ZELTA MEDAĻA EIROPAS ČEMPIONĀTĀ
Mūsu novadnieks, kas dzimis un 

audzis Vānē, Reinis Kindzulis Eiro-
pas čempionātā Portugālē savā svara 
kategorijā svara stieņa spiešanā gu-
ļus ieguva 1.vietu. 

 Reinis šogad beidzis Valsts Kan-
davas lauksaimniecības tehnikumu, 
turpina savas sportista gaitas uzstādot 
pasaules rekordus. Piedāvājam inter-
viju ar viņu.

Kā aizsākās tavas sportista gai-
tas?

-Ar šo sporta veidu sāku nodarbo-
ties pēc paša iniciatīvas, bet tā nopiet-
nāk šai lietai piegāju  tad, kad uzsāku 
mācības Kandavas tehnikumā.

Kas bija tavs pirmais treneris?
-Pirmais treneris man bija Rai-

monds Egle, kurš ielika pamatus svara 
stieņa spiešanā guļus, kā arī pieslīpēja 
tehniku. Šobrīd trenējos Dobelē, spor-
ta klubā „Gold barbell” , pie trenera 
I.Cīruļa. Dobelē treniņus aizvadu 1-2 
reizes nedēļā. Šovasar esmu aizvadījis 
arī divu nedēļu nometni Dobelē, stin-
grā trenera uzraudzībā.

Kad bija Tavas pirmās sacensības 
un kāds bija rezultāts?

-Pirmās sacensības aizvadīju Tal-
sos, kad mācījos 1.kursā. Sacensībās 
uzspiedu 130 kilogramus.

Katrā ziņā esi ļoti mērķtiecīgs, 
kas Tevi motivē?

-Motivē, tas ka katrās sacensības 
uzrādu arvien labākus  rezultātus. Tā-
pēc gribas tiekties uz augšu un uzrādīt 
vēl labākus rezultātus. Tad gandarī-
jums ir pašam un arī trenerim.

Kādas bija Tavas pirmās lielākās 
starptautiska mēroga sacensības?

-Pirmās lielākās bija 2011.gadā Pa-
saules čempionāts junioriem, kas nori-
sinājās Rīgā, tur savā vecuma grupā un 
svara kategorijā izcīnīju 1.vietu.

Šogad esi labi pastrādājis un uz-
stādījis izcilus rezultātus.

-Jā, šogad aizvadīju Eiropas čem-
pionātu Portugālē, kur savā vecuma 
grupā (U-23, juniori) un savā svara 
kategorijā ieguvu 1.vietu un laboju 
pasaules rekordu, uzspiežot 233 kilo-
gramus. Rekords tika labots par 0,5 kg.

Šis tomēr nav lēts sporta veids, kā 
ir ar �nansējumu?

-Lielu paldies gribu teikt savam 
tēvam, kas atrod man sponsorus. Pro-
tams, tiek ieguldīti arī privātie līdzekļi.

 Kādām sacensībām Tu šobrīd ga-
tavojies?

-Nākošās lielākās sacensības būs 
Pasaules čempionāts WTC junioru 
grupā, kas notiks Čehijas pilsētā Prāgā  
no 27.oktobra līdz 2.novembrim.

 Šobrīd ir atnācis aicinājums no 

Amerikas, kur esmu uzaicināts uz 
Amerikas atklāto čempionātu FI-
Tekspo ietvaros. Tajā piedalās Ame-
rikas sportisti, kā arī uzaicinātie da-
lībnieki no visas pasaules. Sacensības 
notiks Losandželosā, janvāra beigās.

Intervēja Egita Grundmane





15.PASĀKUMI PROJEKTI

1. - 31. augusts
Jolantas Brigeres fotoizstāde 
“Starp ziemu un vasaru”. Kandavas 
novada muzejā (Talsu iela 11)
8. - 16. augusts 
Jubilejas izstāde “ Rakstniecei, 
literatūrzinātniecei Ingrīdai 
Sokolovai - 90” Kandavas pilsētas 

bibliotēkā
26. - 31. augusts 
Jubilejas izstāde “ Aktrisei Veltai 
Līnei - 90”. Kandavas pilsētas 
bibliotēkā
Jubilejas izstāde “ Dzejniekam, 
satīriķim Valdim Artavam - 85” 
Kandavas pilsētas bibliotēkā

30.augusts - 10. septembris
Tematiskā izstāde, veltīta 
Zinību dienai “Nāk skolas sētā 
septembris”. Kandavas pilsētas 
bibliotēkā
30.augusts - 30.septembris 
Foto izstāde. Kandavas Mākslas 
galerijā (Talsu iela 11)

Īstenots projekts „Tranzītielu sa-
kārtošana Kandavas pilsētā”. Tā ietva-
ros veica tranzītielu rekonstrukciju 
posmā no Abavas ielas– Lielās ielas 
krustojuma ar luksoforu, pāri Abavas 
tiltam līdz Zemītes ielas beigām, kopu-
mā 1,5 km garumā, paplašināja un at-
jaunoja ielas brauktuves ar asfaltbeto-
na segumu, izbūvēja lietusūdens kana-
lizāciju. Tika veikta rekonstrukcija ielu 
apgaismojumam, izbūvēja un paplaši-
nāja gājēju ietves kā arī izveidoja ap-
vienoto gājēju un veloceliņu. Zemītes 
un Jelgavas ielas krustojumā izveidots 
rotācijas aplis. Vēl projekta ietvaros 
rekonstruēts krustojums ar luksofo-
ru, vecie luksofori nomainīti pret jau-
niem, modernākiem ar skaņas signālu, 
lai droši varētu pārvietoties neredzīgi 
vai vājredzīgi cilvēki, vecāka gadagā-
juma cilvēki, kā arī bērni. Skaņas sig-
nāls luksoforos piemērojas satiksmes 
intensitātei- ja satiksme lielāka, skaņas 
signāls kļūst skaļāks un otrādi.

Projekts 74% apmērā tiek �nansēts 

NOSLĒDZIES TRANZĪTIELU SAKĀRTOŠANAS PROJEKTS

KANDAVĀ JAUNI ZIŅOJUMU STENDI UN JAUNA EKSPOZĪCIJA 
NOVADA MUZEJĀ

no Eiropas reģionālā attīstības fonda, 
3% no Valsts budžeta dotācijas, bet 
Kandavas novada domes līdz�nansē-
jums ir 23%.  

Baiba Vītoliņa
Kandavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Daudzi Kandavas iedzīvotāji jau 
pamanījuši, ka pilsētā izvietoti jauni 
ziņojumu stendi un a�šu stabi. 4 a�-
šu stabi un 3 ziņojuma stendi tapuši 
projekta ietvaros ar mērķi popularizēt 
amatnieku un mājražotāju produkciju 
un pakalpojumus, lai ikviens ražotājs, 
pakalpojumu sniedzējs varētu rekla-
mēt savu preci visā pilsētā. Tādejādi 
amatnieki un mājražotāji savu pro-
duktu varēs reklamēt ne tikai dažādu 
svētku laikā, bet arī ikdienā.

Savukārt novada muzejā izveidota 
pastāvīga ekspozīcija, kuras mērķis ir 
piesaistīt vairāk apmeklētāju muze-
jam un veicināt vietējo amatnieku un 
mājražotāju produkcijas noietu. Eks-
pozīcija iecerēta izveidot kā vide, kurā 
notiks Kandavas amatnieku un māj-

ražotāju darbība: stilizēts 19. gs. beigu 
un 20. gs. sākuma tirgus, iebraucamā 
vieta, traktieris un viesnīca. Kandavas 
novada pasākumos notiks amatnieku 
izstrādājumu demonstrēšana un māj-
ražotāji gatavos tradicionālos ēdienus, 
kurus apmeklētājiem būs iespēja ne 
tikai degustēt, bet arī pašiem gatavot. 
Jaunizveidoto ekspozīciju muzejā plā-
nots atklāt septembrī.

Projekta „Amatnieku un mājra-
žotāju produkcijas un pakalpojumu 
popularizēšana” kopējās izmaksas ir 
20 778, 93 Ls un 90% no attiecināma-
jām izmaksām �nansē ELFLA. 

Baiba Vītoliņa
Kandavas novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste




