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Laiku pa laikam Aizpu-
tes uzņēmums “Kurzemes 
atslēga” meklē jaunus dar-
biniekus dažādās metāla ap-
strādes jomās, tikmēr uz va-
saru pieņemtie četrkājainie 
kolēģi – trīs aitas – no maija 
tik ļoti iejutušās kolektīvā, 
ka uzņēmumam būs žēl no 
tām drīzumā šķirties, jo, ie-
stājoties aukstākam laikam, 
tām būs jādodas atpakaļ uz 
saimniecību. Aitas ne tikai 
pārzina savu darba lauku 
jeb attaisnojušas uz sevi 
liktās cerības zaļās zonas 
sakopšanā, bet arī bezbai-
līgi iet raudzīt, kas notiek 
uzņēmuma telpās, pastāsta 
“Kurzemes atslēgas” pārstā-
vis Jānis Kreicburgs. 

Uzņēmums pavasarī skaid-
roja, ka aitas pieņemtas darbā 
kā dabīgie zāles pļāvēji. “Esam 
ekoloģisks uzņēmums, kam rūp 
tīra vide. Gribam samazināt CO2 
izmešus, tāpēc izmantojam ai-
tas,” toreiz norādīja J. Kreicburgs.

Lai arī  “Kurzemes atslēgā” 
uz vasaru pieņemtie trīs meln-
galvainie auni drīzumā atgrie-
zīsies savā saimniecībā, kuras 
īpašnieks lopiņus iznomājis, uz-
ņēmuma vadība un darbinieki 
par strādāšanu kopā ar aitām 
vasaras sezonā ir ļoti ganda-
rīti. Tā kā aitas ir ziņkārīgi un 
draudzīgi dzīvnieki, tās regulāri 
iet lūkot, kas notiek uzņēmuma 
cehos un noliktavās. “Mēs aitas 
esam dikti iemīļojuši, ļoti inte-
resanti mums ar tām iet,” atzīst 
“Kurzemes atslēgas” pārstāvis. 
Aitas vasaras sezonā ne vien 
aktīvi ēdušas zāli, tās pacie-
nātas ar dažādiem darbinieku 
sagādātiem sezonāliem gardu-
miem – gurķiem un kāpostiem. 
Sastrādājušas arī nedarbus, par 
ko uzņēmums ziņo savā soci-
ālā tīkla Facebook kontā: “Taču 
viņi mums tādi romantiķi ne-
daudz, tāpēc vislabāk našķojas 
ar puķēm – samtenēm, horten-
zijām un tām, ko saucam par 
jāņuzālēm.”w

Aitas iepazīst 
cehus un noliktavas

Četrkājainās darbinieces brīvajos brīžos vai kad apnīk 
grauzt zāli, vai arī ir siltāks laiks, dodas apskatīt 
“Kurzemes atslēgas” cehus un noliktavas, kur ir vēsāks.
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No pieciem deputātiem, 
ku rus Dienvidkurzemes no-
vada pašvaldību vēlēšanās 
ievēlēja no Nacionālās ap-
vienības (NA) saraksta, čet-
ri ir bijušā Aizputes novada 
domes deputāti. Viens no 
viņiem ir līdzšinējā Aizpu-
tes novada domes priekšsē-
dētājs Juris Grasmanis. Viņš 
uzskata, ka lielākais izaici-
nājums būs atrast līdzsvaru 
starp līdzšinējo un turpmāko 
reāli iespējamo vajadzību un 
sociālās palīdzības nodroši-
nājumu.

Jāsavieno kopīgais 
un atšķirīgais

2005. gadā J. Grasmanis 
vēlēšanās debitēja no Latvijas 
Zemnieku savienības saraks-
ta. Togad viņš palika pirmais 
aiz svītras. No šī saraksta 
par Aizputes pilsētas domes 
priekšsēdētāju kļuva Pēteris 
Hanka, kurš pēcāk iekļuva Sa-
eimā. Tā 2006. gadā J. Gras-
manis kļuva par Aizputes pil-
sētas galvu. 2009. gadā, kad 
izveidojās Aizputes novads, J. 
Grasmanis pārstāvēja “Tautas 
partiju” un kļuva par priekš-
sēdētāja vietnieku. 2013. gadā 
viņš startēja no NA saraksta. 
2017. gadā J.Grasmanis kļuva 
par Aizputes novada domes 
priekšsēdētāju. Dienvidkurze-
mes novada pašvaldību vēlēša-
nās viņš no NA saraksta domē 
iekļuva ar 5. kārtas numuru.  
“Noskaņojums ir tāds kā pirms 
jaunas mājas celtniecības – liels 
darbs priekšā. Daudz kas kat-
ram līdzšinējam novadam bija 
sakārtots, un bijām līdzīgi paš-
valdības funkciju veikšanā, bet 
niansēs daudz kas atšķīrās. Ta-
gad visas šīs lietas jāsavieno un 
jāstrādā visiem kopā pēc viena 
principa,” stāsta J. Grasmanis. 

“Uzskatu, ka Aizputes no-
vads bija daudz maz optimāls 
platības un iedzīvotāju skaita 
ziņā, varējām strādāt un pārre-
dzēt ar vairāk nekā 90 procentu 
atdevi. Tagad Dienvidkurze-
mes novada teritorija ir mil-
zīga. Kādreiz darba braucieni 
bija pa novadu, līdz Liepājai, 
tagad novada teritorijas lielu-
ma dēļ iznāk braukt tālākus 
gabalus un biežāk,” salīdzina 
J. Grasmanis. Par pozitīvu as-
pektu viņš uzskata, ka katra 
novada domes sēde notiek kat-
rā bijušajā novada vietā. “Esam 
bijuši līdzšinējo novadu cen-
tros, tagad būs otrais riņķis, 
kad sēdes notiks pagastos, lai 
varam apzināt iedzīvotāju va-
jadzības,” viņš piezīmē.

Jālīdzsvaro  
arī palīdzība

Dienvidkurzemes novada 
pašvaldībā J. Grasmanim uzticēts 
vadīt  Sociālās un veselības jautā-
jumu komiteju. Sociālo dienestu 
darbinieki to salīdzina tā, ka bi-
jušajam Aizputes novada vadītā-
jam ir uzticēta politiskā atbildība 
par šo jomu. Tieši sociālajā jomā 
tomēr arī bija vislielākās atšķi-
rības, piekrīt J. Grasmanis. “Līdz 
galam viss vēl nav aptverts, taču 
ir skaidrs, ka viss būs jānolīdzsva-
ro. Neesmu milzīgs optimists, ka 
līdzšinējo novadu pabalstu veidus 
varēsim pielīdzināt maksimu-
mam. Liela iespēja, ka kādam, 
kuram līdz šim bija mazāk, tagad 
sanāks vairāk, citam atkal mazāk. 
Naudas pašvaldībām ir tik, cik 
ir,” viņš norāda. Viņš pastāsta, ka 
cenšas iedziļināties katra līdzši-
nējā novada pieredzē un rūpēs 
par iedzīvotājiem, sadarbojoties 
ar sociālo dienestu vadītājiem un 
darbiniekiem.

“Sociālajā jomā nosaukt kādu 
lietu par prioritāti būtu tā – kod 

JURIS GRASMANIS
l Dienvidkurzemes 

novada pašvaldības 
deputāts, Sociālās un 
veselības jautājumu 
komitejas priekšsē-
dētājs.

l Dzimis 1962. gadā 
Kazahstānā,  
Džezkazganā.

l Mācījies Aizputes 
vidusskolā un Latvijas 
Lauksaimniecības 
akadēmijā. Pēc profe-
sijas inženieris-mehā-
niķis.

l No 2006. līdz 2009. 
gadam – Aizputes 
pilsētas domes  
priekšsēdētājs;   
No 2009. līdz 2017. 
gadam – Aizputes no-
vada domes priekšsē-
dētāja vietnieks; 
No 2017. gada – Aiz-
putes novada domes 
priekšsēdētājs.

l Ģimene: sieva Antra, 
bērni Mārtiņš un  
Anete. Mazbērni – 
Valters un Alise.

VIZĪTKARTE 

TRĪS JAUTĀJUMI
– Kad pašam pēdējo reizi bijusi nepieciešamība  
pēc pašvaldības palīdzības?
– Kad vēl nebiju ar pašvaldības darbu saistīts, vērsos pēc palīdzības, man 
bija veselības problēmas – vajadzēja atbalstu operāciju veikšanai. Bet tas 
bija vēl pagājušajā gadsimtā. Arī tādos brīžos, kad ar pašvaldību katrs 
cilvēks vispār ir saistīts – bērnu dzimšana, laulības, kā arī bēdīgos dzīves 
momentos. Katram pienāk tādi brīži. Iedzīvotājiem ir pieejama dažāda 
palīdzība, tostarp sociālie pakalpojumi, nekustamo īpašumu un būvēšanas 
lietas. Ā, jā, man būvējot arī vajadzēja pašvaldības iesaisti. Taisīju piebūvīti, 
tad gāju uz būvvaldi ar iesniegumiem. Tas bija pirms trim gadiem.

– Ko mācījāties no kovida laika, kad pērnruden novadā bija 
augsta saslimstība? 
– Jā, Aizputē pērnruden saslimstības rādītājs bija uzskrējis debesīs. 
Galvenais nevar stresot tādās situācijās, jāsaglabā vēss prāts, jo citādi 
var sataisīt lielākas šmuces. Svarīgi ir uzklausīt dzīves pieredzējušu 
speciālistu viedokļus un pieņemt kopīgu lēmumu. Esmu vakcinācijas 
piekritējs un esmu sapotējies jau diezgan sen. Sabiedrība dalās divās 
daļās – kas grib un kas negrib potēties. Es aicinu cilvēkus vakcinēties! Visi, 
kur grib, vakcinējas. Aizputē vakcinācijas aptvere ir tuvu valsts rādītājiem 
– starp 40 un 50 procentiem.

Vai turpināt dejot tautas dejas?
Dejas solis man sākās bērnudārzā. Kad nebija nekādas vēlēšanās dejot, 
mani pat stūrī ielika. Ar dažiem pārtraukumiem, īslaicīgi, kad salauzu 
kāju, varbūt vēl kāda veselības problēma – tikai tad nedejoju. Reiz pateicu 
dejām: “Uz redzēšanos!” Gadu izturēju, dejoju atkal. Esmu piederīgs vidējās 
paaudzes deju kolektīvam “Kurzemnieks”. Jau četrus gadus nedejoju, bet 
dzīvoju līdzi dejotpriekam, apmeklēju tautisko deju koncertus. Tagad patīk 
pastaigāt, pasēņot, gribētu sākt aizrauties ar makšķerēšanu. 

kurā pirkstā gribi, visi sāp. Vis-
pirms primāri pašvaldībai jānod-
rošina un jāsakārto jautājumi par 
valsts noteiktajiem obligātajiem 
pabalstiem, tad jāskatās, ko vēl 
varam palīdzēt un veikt papildus 
paši no pašvaldības puses,” pauž 
J. Grasmanis.w

DOMNIEKA KRĒSLĀ

Kā jaunas mājas celtniecība
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BĀRTĀ AR MOTOCIKLU IESTŪRĒ ŠĶŪŅA SIENĀ
Valsts policija vēl skaidro, kāds bijis iemesls negadījumam 

2. oktobrī Bārtas pagastā, kad vīrietis un pasažiere ar motociklu 
“Honda” iebraukuši šķūņa sienā, taču sākotnējā versija norāda, ka 
vīrietis uzņēmis pasažieri, jauniete braukšanas laikā atradusies 
priekšā vadītājam un pieskārusies rokturim, nejauši uzgāzējot. 
Braucēji cietuši (abiem nebija aizsargķiveru) un nogādāti 
Liepājas Reģionālajā slimnīcā. Turklāt vīrietim, izrādās, nebija 
transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.

PILNS KOMPLEKTS – NEKĀ NAV, IR TIKAI 
REIBUMS UN TRANSPORTLĪDZEKLIS

3. oktobra pēcpusdienā Cīravas pagastā apturēts kvadricikla 
vadītājs, kurš pamanījies kļūt par galveno varoni kriminālprocesos 
un administratīvo pārkāpumu procesos teju visos iespējamos 
veidos. Braucēja izelpā konstatētas 0,75 promiles alkohola, 
turklāt viņam nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību: par šiem 
pārkāpumiem uzsākts kriminālprocess. Kvadriciklam nebija 
izieta tehniskā apskate, nebija apdrošināta vadītāja civiltiesiskā 
atbildība, vīrietis bija aizmirsis arī uzvilkt aizsargķiveri: par šiem 
pārkāpumiem uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.

LIKSTAS


