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Gatis Kalniņš uzskata, 
ka deputāts var konstruk-
tīvi strādāt domes sēdē un 
publiskas uzstāšanās nav 
svarīgākās, taču atzīst, ka 
arī tās vajadzīgas un šis as-
pekts viņam vēl jāapgūst. 
Lielākā daļa telefona zvanu 
viņam joprojām pienāk kā 
veterinārārstam, nevis kā 
Dienvidkurzemes novada do-
mes deputātam, lai arī pirms 
četriem gadiem viņu ievēlēja 
Grobiņas novada domē.

Tāpat kā 2017. gadā, arī šoreiz 
vēlētāji čakli vilkuši plusiņus, no 
22. vietas paceļot G. Kalniņu uz 
ceturto vietu Zaļo un zemnieku 
savienības listē. Viņš piekritis 
vēlreiz balotēties, jo ticis aici-
nāts un iedrošināts. “Apzinos, 
ka nevaru būt lietpratējs visās 
jomās, mēģinu koncentrēties uz 
tām, kas man tuvākas vai dzīves 
gaitā saprotamākas. Tāpēc esmu 
pieteicies Piekrastes attīstības 
komitejā. Bija jāizvēlas arī otra, 
un palika finanšu, jo esmu uz-
ņēmējs un finanses ir nedaudz 
tuvākas nekā sociālā joma vai 
izglītība. Tur arī mēģinu dot savu 
pienesumu un pārējās jomās uzti-
cēties kolēģiem,” stāsta deputāts. 

Dienvidkurzemes novada 
dome tagad atbildīga par visu 
garo piejūru no Nidas līdz Jūr-
kalnei. Līdz kopējai vīzijai par tās 
attīstību vēl esot tālu. “Vācam 
kopā visu mozaīku. Aktuālākās 
lietas jau iezīmējušās, tās sais-
tītas ar Pāvilostas ostu, ceļu uz 
Ziemupi, piekļuvi jūrai Jūrmal-
ciemā un tūrisma veicināšanu. 
Lielākais darbs pašvaldībā šo-
brīd saistīts ar administrācijas 
veidošanu. Tiklīdz tas būs pa-
beigts, sāksim domāt par pie-
krastes redzējuma veidošanu,” 
norāda G. Kalniņš. 

Pašvaldības deputāta darbu 
kā pieredzi G. Kalniņš vērtējot 
pozitīvi. “Nepatīkamais – uzņē-
mējdarbībā esmu radis risināt 
lietas daudzreiz ātrāk un ak-
tīvāk. Es jau saprotu, ka tās ir 
demokrātijas blaknes, ka šeit 
nerisinās tik ātri. Priekšnieku, 
kas kūrē lietu, ir diezgan daudz, 
un visiem nonākt pie vienota 
risinājuma paņem laiku,” viņš 
uzskata.

Grobiņa viņam zināma labāk, 
taču darba gaitās Dienvidkur-
zemē esot pabūts visur, kur ir 
dzīvnieki. “Nevaru teikt kā vie-
tējais, ka zinu katru rajonu no 
A līdz Z, bet tagad cenšos arī 
izbraukt kādu lieku līkumu, lai 
paskatītos, kāds izskatās tas 
ceļš, tā puse, kas tur notiek,” 
atklāj deputāts. 

Lauksaimniekiem, kurus  

G. Kalniņš saticis regulāri, gal-
venās rūpes un vajadzības no 
pašvaldības esot ceļi un zemju 
izsoles vai līgumu pagarināšana. 
“Arī darbaspēka pieejamība, bet 
to uz vietas var risināt tikai daļēji 
– ar dzīvesvietas uzlabošanu. Vēl 
zemes nodokļi, bet tos arī regulē 
likums,” viņš pastāsta novēroto. 

Lopu dakteris pamanījis arī 
pārmaiņas laukos. Lielie saim-
nieki audzējot klāt piena govju 
skaitu, bet daudzas mazās saim-
niecības likvidējas, jo piena ce-
nas ir nestabilas un trūkst dar-
baspēka. “Process saistīts arī ar 
zemnieku novecošanos – jaunie 
nenāk lopkopībā. Taču statisti-
ka rāda, ka kopējais piena dau-
dzums nemazinās, izslaukumi 
kāpj,” viņš atzīst.

Uzņēmējdarbības vidi, kāda 
līdz šim bijusi Grobiņas novadā, 
G. Kalniņš vērtējot pozitīvi, citur 
tik labi vēl nepazīstot. Uzņēmē-
ju un investoru piesaiste esot 
svarīga, Grobiņā nekādi šķēršļi 
tai neesot likti. “Pašvaldība var 
spiest tikai uz infrastruktūru, 
ar pārējo uzņēmējiem pašiem 
jānāk,” viņš atzīmē.

Dzīvnieku aizsardzības 
biedrība “Liberta” jau vairākus 
gadus darbojas Virgas pagastā 
un nu piederīga Dienvidkurze-
mes novadam. Dzīvnieku glābēji 
ilgstoši cīnās ar naudas problē-
mām, jo iztiek gandrīz tikai no 
ziedotāju sniegtā atbalsta. “Tikai 
labākos vārdus varu teikt, “Li-
berta” strādā godprātīgi,” norāda 

G. Kalniņš. “Protams, finanses 
viņiem ir vajadzīgas. Ja biedrī-
ba ir uzvarējusi konkursā par 
teritorijas apkalpošanu, tas jau 
ir pašvaldības atbalsts līguma 
ietvaros – samaksāt par izķer-
tajiem klaiņojošajiem dzīvnie-
kiem. Varētu mēģināt piedāvāt 
arī citus risinājumus, piemēram, 
garantēto summu uz gadu, lai 
biedrība varētu ar to rēķināties. 
Pašvaldībai ir jāapmaksā likumā 
noteiktās dienas, bet, ja biedrība 
izvēlas turēt dzīvnieku ilgāk vai 
arī sniedz ekstra palīdzību, to 
pašvaldība nevar.”

Iedzīvotāju izglītošana un 
dzīvnieku koloniju sterilizācija 
Grobiņas novadā praktizēta jau 
vairākus gadus, un G. Kalniņš 
domā, ka tā būs arī turpmāk. 
“Protams, tas var notikt apdzī-
votā vietā, kā Šķēdes dārziņi vai 
cits ciems, kur dzīvnieki savai-
rojušies, ne individuālā mājā, 
kur saimnieks pats izvēlas, kā to 
regulēt. Pašvaldība var būt gan 
represīva pret dzīvnieku pavai-
rotājiem, iesaistot Pašvaldības 
policiju, gan var arī informēt un 
dot iespēju sterilizēt un atlaist 
atpakaļ, tas ir komplekss darbs 
kopā ar Pārtikas un veterināro 
dienestu un dzīvnieku aizsar-
dzības biedrībām,” viņš stāsta.w

Radis lietas risināt ātrāk
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VIZĪTKARTE 

TRĪS JAUTĀJUMI
– Vai saprotat dzīvnieku valodu?
– Cenšos. Saistībā ar profesiju to ķermeņa kustības ir apgūtas, varu 
nojaust, ko dzīvnieks taisās darīt. Ko viņš domā, to gan diez vai. 

– Ko cilvēkiem vajadzētu mācīties no dzīvniekiem?
– Filozofisks jautājums. Uzticību. Priecāšanos par dzīvi, domāju, ka 
dzīvnieki daudzreiz biežāk un vairāk priecājas par dzīvi nekā cilvēks. 
Šīs divas lietas uzreiz nāk prātā. 

– Vai iespējams pateikt, kam bija taisnība “Dogo” dzīvnieku 
barības sāgā?
– Ja man prasa, ir iespējams. Protams, veterinārārstiem taisnība. 
Nesen publicēja pētījuma noslēgumu, neesmu to vēl izlasījis, bet 
saslimšanu saistība ar barību ir atrasta. 

Pāvilostā 22. un 23. ok-
tobrī notiks plenērs par atpū-
tas zonas un infrastruktūras 
attīstību pilsētas vēsturiska-
jā centrā Sakas labajā krastā. 

Plenēra uzdevums ir plānot 
risinājumus, ietverot krastmalu, 
laivu un jahtu piestātni, Dzintaru 
ielu posmā no Tūrisma informā-
cijas centra līdz muzejam, ņemot 
vērā dažādu sabiedrības grupu 
intereses un vajadzības, norāda 
Dienvidkurzemes novada Būv-
valdes vadītājs Kaspars Dzenis.

Vecās Pāvilostas kultūrvēs-
turiskā vērtība ir vēsturiskā 
apbūve. Tomēr liela nozīme ir 
raksturīgās vides dzīvotspējai 
mūsdienās atbilstoši šodienas 
vajadzībām. “Tāpēc plenērā jā-
rod atbilde uz jautājumu, kādi 
pamatprincipi un konceptuālie 
risinājumi jāiestrādā pašvaldī-
bas izdotajos plānošanas doku-
mentos, lai tiktu nostiprinātas 
Pāvilostas pamatvērtības, sagla-
bāta un pilnveidota tās unikālā 
identitāte, kultūrvēsturiskā vide 

un ainava, ievērtējot mūsdienu 
prasības pēc ērtas, ilgtspējīgas 
dzīves vides,” teikts plenēra no-
likumā.

Piesaistītie eksperti ir arhi-
tekte, žurnāliste un izstāžu ku-
ratore Ieva Zībārte, arhitekte un 
urbāniste Evelīna Ozola, ainavu 
arhitekte Indra Purs, TV raidī-
jumu veidotājs Pauls Timrots, 
pilsētplānotājs Neils Balgalis, 
arhitekts, Glosteršīras universi-
tātes pasniedzējs Pēteris Kokins 
un RTU Arhitektūras fakultātes 
docents Egons Bērziņš. 

Ar saviem pieredzes stāstiem 
dalīsies Pāvilostas iedzīvotāji un 
uzņēmēji Ričards Liepiņš, Valts 
Videnieks, Dagnis Bricis un ostas 
pārstāvis Uldis Reimanis.

Plenēra dalībniekiem jā-
sagatavo priekšlikumi, kuri 
būtu izmantojami projektēša-
nas uzdevuma pilnveidošanai 
būvprojekta izstrādei teritorijā 
gar Sakas upes labo krastu un 
turpmākajā teritorijas attīstības 
plānošanas procesā.w

Baltie stārķi uz siltajām 
zemēm aizceļo jau augusta 
beigās vai septembra sākumā, 
taču kāds no putniem aizķē-
ries Vaiņodē un vēl oktobrī 
dzīvojas pa ciema centru. 
“Reizes četras esmu redzējusi 
pie skolas, kur putns sagaida 
bērnus un skolotājus, pielai-
žoties diezgan tuvu klāt,” 
stāsta vaiņodniece Ineta Zve-
ja. Daudziem putns līdzējis 
kartupeļus vākt, esot diezgan 
sabiedrisks. 

Ineta stārķi pamanījusi un 
nofotografējusi uz jumta, kur 
tas bija ielaidies jau sen tukšā 
ligzdā. Vaiņodnieki stāstot, ka 
te varētu uzturēties pat vairāki 
lielie putni. “Iespējams, stārķim 
kaut kas kaiš, lai arī tas lido. Var-
būt saprot, ka tik tālu neaizvilks,”  
I. Zveja spriež par iemesliem, 
kāpēc stārķis nav devies prom. 
“Kaut nu tas tiktu galā ar ēšanu 
un ziema nebūtu traka, citādi jau 
stārķim gals klāt.” Cilvēki sakot, 
ka tas varbūt ir trešais vai ce-
turtais cālis no perējuma, kuru 
vecāki izmetuši no ligzdas. 

“Ja stārķis lido, tad vienīgais, 
ko var darīt, – piedāvāt putnam 
ēdamo. Neko vairāk šobrīd nevar 
palīdzēt,” skaidro Latvijas Uni-
versitātes Ornitoloģijas labora-
torijas vadošā pētniece Māra 
Janaus. “Īsti riktīgs viņš nav, tas 
ir skaidrs. Lielas jēgas kā savas 
sugas turpinātājam šim putnam 

Plenērā plānos
Pāvilostas pilsētvidi

Baltais stārķis nolēmis 
pārziemot Vaiņodē

Ligzda uz veikala jumta 
uzbūvēta šogad, bet nav 
jau zināms, vai tā pieder 
šim stārķim, kurš nezināmu 
iemeslu dēļ nav aizlidojis uz 
dienvidiem.    INETAS ZVEJAS FOTO

nav.” Ornitoloģe norāda, ka stārķi 
nav nekādi labdari un mīlīgie 
radījumi, bet gan visai nešpetni 
gaļēdāji. “Var dot svaigu gaļu 
jebkādā veidā, arī iepuvušu, tā-
pat zivis, sagrieztas apmēram 
trīs reiz trīs centimetru gabalos, 
ko putns var norīt,” viņa iesaka 
vaiņodniekiem. Ja putnu nepie-
baros, pa ziemu tam klāšoties 
diezgan bēdīgi. “Barošanai va-
jadzētu izvēlēties atklātu vietu, 
kuras tuvumā putns uzturas. 
Kad stārķis būs pāris reizes atra-
dis barību un paēdis, tad sapra-
tīs, kur var to atrast,” pastāsta 
ornitoloģe.w


