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Šogad beidzot atrisinā-
jies Gramzdas pagasta pār-
valdi gadiem ilgi mocījušais 
jautājums par degradējošu 
un bīstamu objektu pašā pa-
gasta centrā. Blakus Gram-
zdas tautas namam neglī-
tu kontrastu radīja kādam 
privātīpašniekam piederošs 
grausts – ēka, kas savulaik 
celta kantora vajadzībām. 
Privātīpašnieks no bīstamā 
un nepievilcīgā nama, ko 
vietējie un iebraucēji bija 
iesaukuši par spoku māju, 
beidzot atbrīvojis gan pats 
sevi, gan centra ainavu.

Bijušais Gramzdas pagasta 
pārvaldes vadītājs, pašreizējais 
Dienvidkurzemes novada do-
mes deputāts Dzintars Kudums 
apstiprina, ka jautājums par 
atbrīvošanos no grausta ildzis 
gadiem. Tā kā neglītā ēka bija 
privātīpašums, novada pašval-
dība un pagasts neko uzsākt 
nevarēja. Kad savulaik sākās 

Gramzdā beidzot atbrīvojas no spoku mājas

privatizācija, par ēkas īpašnieku 
kļuva fiziska persona. “Privatizē-
tājs aizgāja mūžībā un atstāja 
to mantojumā dēlam. Protams, 

šāds īpašums, ko neizmanto un 
kas nav ne zeme, ne mežs, ir 
apgrūtinājums. Jaunajam īpaš-
niekam nebija tādu līdzekļu, lai 

uzreiz varētu no nevajadzīgā ob-
jekta atbrīvoties. Turklāt, lai va-
rētu ēku nograut, nepieciešams 
projekts,” skaidro Dz. Kudums. 

Pēc bīstamā un ainavu degradējošā grausta nojaukšanas 
neskarta palikusi mazā piebūvīte, kur pagasts iecerējis 

ierīkot noliktavu Gramzdas pagasta tautas namam.
DAIŅA ĢELŽA FOTO

“Visam vajadzīga nauda. 
Mēs ar īpašnieku daudz runā-
jām, ka šo jautājumu vajadzētu 
atrisināt un sakārtot. Tas, ka 
tagad beidzot grausts ir projām, 
ir ilgstošu labvēlīgu sarunu un 
sadarbības rezultāts, nevis pa-
nākts, kā daudzi mēdz darīt, 
sūtot draudu vēstules, kas tāpat 
rezultātu nedod,” uzsver biju-
šais pagasta pārvaldes vadītājs. 
“Jaunais īpašnieks tagad ir savā 
dzīvē atspēries un mūsu norunu 
turēja,” slavē Dz. Kudums. 

To, ko privātīpašnieks darīs 
atbrīvotajā zemes pleķītī, kur 
atradās ēka, Dz. Kudums ne-
zina, vienīgi bijusi vienošanās, 
ka nenograus nelielo piebūves 
daļu, kas bija starp graustu un 
tautas namu. “Mums plānā ir 
projekts, ka tur ierīkosim tautas 
namam noliktavu, kur likt da-
žādas mantas, piemēram, gal-
dus, krēslus,” viņš atklāj ieceri. 
Pēc platības nelielajai kultūras 
iestādei šādiem mērķiem iekšā 
telpu nav. Noliktavu plānots pa-
beigt vēl šogad.w 

Vairāk nekā mēnesi vie-
tējie iedzīvotāji un iebrau-
cēji visos diennakts laikos 
var novērtēt Rucavas cen-
tra dīķī par pašvaldības lī-
dzekļiem ierīkoto strūklaku. 
Tas ir viens no līdzšinējās 
Rucavas novada pašvaldī-
bas īstenotajiem darbiem, 
lai labiekārtotu centra jeb 
Paurupes parku. 

“Tas ir tāpat kā sievietei 
– vajag uzkrāsot lūpas, tā arī 
mums centrā, kur ir dīķis, ir 
vajadzīga strūklaka, kas daiļo 
parka un centra teritoriju,” salī-
dzina līdzšinējā Rucavas nova-
da domes priekšsēdētājs, Dien-
vidkurzemes novada deputāts 
Jānis Veits. Strūklaku Paurupes 
parka dīķī ierīkojis uzņēmums 
“Alvita Strūklakas” par 11 737 
eiro ar PVN, norāda līdzšinējā 
Rucavas novada domes izpild-
direktors Edgars Bertrams.  
“Sakopjam Rucavas centru, lai 
cilvēkiem patīk. Strūklaka ir 
tiešām krāšņa – tā ir izgais-
mota, tādēļ tā jāapskata visos 
diennakts laikos,” piebilst paš-
valdības pārstāvis. “Centrā ir 
dendroloģiskā parka daļa, te-
pat ir estrāde, notiek kultūras 
pasākumi.” J. Veits vērtē, ka 
strūklaka kopš uzstādīšanas 
brīža strādājot labi, nekādas 
problēmas līdz šim nav bijušas.

Paurupes parkā plānoti vēl 
citi uzlabojumi. Ilgtermiņā pa-
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Durbē rudens tradicio-
nālajos simboliskajos svēt-
kos “Ābolu laikā” noskaid-
rots lielākais un smagākais 
ābols. 865 gramus smagu ek-
semplāru izaudzējis Roberts 
Figoriņš, kurš vienlaikus arī 
no troņa gāza līdzšinējo re-
kordistu – 728 gramus sma-
go Ineses Ceriņas lolojumu, 
ko neviens nevarēja pārspēt 
astoņus gadus. 

Konkursa uzvarētājs cīrav-
nieks R. Figoriņš pastāsta, ka 
līdz šim Durbes ābolu svētkos 
nav sanācis piedalīties – vien-
mēr nokavējis, lai gan zinājis, ka 
ar saviem āboliem noteikti uz-
varētu. Nekādu īpašu noslēpu-
mu tik prāvu augļu audzēšanā 
viņam neesot. “Man pirms vai-
rākiem gadiem viens draugs at-
nesa zariņu no ābeles, kuru viņš 
bija ievērojis, dodoties makšķe-
rēt, kādā pamestā īpašumā Dur-
bes pusē. Es to zariņu uzpotēju 
uz ‘Trebo’ šķirnes ābeles. Kas tā 
par šķirni, es nezinu, bet āboli ir 
lieli un arī garšīgi,” laikrakstam 
pastāsta konkursa uzvarētājs. 
R. Figoriņš rekordābolus audzē 
dārzā Grobiņā. “Šis ābols bija 
nokritis pie zemes, es viņu spe-
ciāli nerāvu nost. Tūlīt pēc tam 
es to nosvēru. Tobrīd svars bija 
876 grami. Tad man tas nedēļu 
nostāvēja ledusskapī, domāju, 

ka nedaudz mitruma nožuva 
nost. Konkursa dienā mans 
ābols svēra 865 gramus,” saka 
audzētājs. R. Figoriņš Durbē 
ieguvis ne vien 1. vietu, bet arī 
ar šīs pašas ābeles augli kļuvis 
arī par 2. vietas laureātu – šis 
ābols svēris pāri 600 gramiem. 
“Bija līdzi mums trīs āboli, ie-
spējams, būtu arī 3. vietu savā-
cis, bet trešo mēs uzdāvinājām,” 
piebilst R. Figoriņš.  Uz jautā-
jumu, ko darīs ar ābolu tagad, 
kad uzvarēts, audzētājs atbild, 
ka atstājis konkursa rīkotājiem. 
“Ābols svarā daudz neatpaliek 
no kilograma – viens cilvēks 
to noteikti nevarētu apēst. No 
viena šāda ābola var sanākt pat 
vesels ābolu rausis.”

Konkurss par lielāko un 
smagāko ābolu Durbē notiek 
no 2012. gada. Tad ar 472 gra-
mus smago ābolu uzvarēja 
Sanita Gruntmane. I. Ceriņas 
āboli uzvarētāju godā tikuši trīs 
reizes. Pirmo reizi 2013. gadā ar 
jau minēto 728 gramus smago 
augli, otro reizi 2016. gadā, kad 
viņai bija padevies vairāk nekā 
puskilogramu smags ābols, bet 
trešo reizi 2018. gadā, kad viņas 
dārzā izaugušais eksemplārs 
bija zem puskilograma. Vēl kon-
kursā uzvarējušas Girviču un 
Strungu ģimenes, Līga Eidiņa, 
Anita Keiša un Rasma Doma. 
Pērn konkursā uzvarēja Dainis 
Girvičs.w

Uzvaru gūst ar 865 
gramus smagu ābolu

Strūklaka kā turpinājums 
parka labiekārtošanai

Strūklaka Rucavā tagad visos diennakts laikos daiļo ne 
vien Paurupes parku, bet arī Rucavas centru. Iestājoties 
aukstākam laikam, strūklaku ieziemos.    ĢIRTA GERTSONA FOTO

redzēts novietot soliņus, ierīkot 
gājēju celiņus, apgaismojumu, 

arī atpūtas galdus, laikrakstam 
apstiprina E. Bertrams. w


