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Dunalcniece Gunta Gus-
tovska trešdien Cīravas 
pusē, Akmenē, netālu no 
Blieķu pilskalna manījusi 
no mini zoo “Atomi” aizmu-
kušo ķengurēnu. “Būtu liels 
prieks, ja tas tiešām bija Sid-
nejs, jo tad zinātu, ka viņam 
viss kārtībā,” saka īpašnie-
ce Svetlana Paškovska, taču 
pārliecības neesot.

“Ļoti grūti pateikt, vai tas 
bija Sidnejs,” viņa atzīst, “jo 
nav nekādu fotomateriālu. Mēs 
pa vasaru esam saņēmuši tik 
daudz zvanu, ka it kā manīts 
ķengurs. Daudzi sajauc ar stir-
nu, ja redz garā zālē.”

G. Gustovska pastāsta “Kur-

zemes Vārdam”, ka ik rītu ar au-
tomašīnu vedot bērnu uz skolu 
un ierasti esot redzēt stirnas 
pļavā netālu no Durbes upes. 
“Manu uzmanību pievērsa tas, 
ka dzīvnieks sāka skatīties uz 
mašīnu. Galva neizskatījās pēc 
stirnas, arī priekškājas bija 
smalkākas nekā pakaļkājas, ku-
rām bija ķenguram raksturīgais 
izliekums,” viņa atklāj. Sieviete 
atzīmē, ka bijis svarīgi par to 
izziņot, lai arī citi pievērstu uz-
manību, ka izbēgušais ķengurs 
varētu uzturēties šajā apkaimē.

Ja ķengurēns ik dienas iet un 
iet kādā virzienā, protams, pa 
šo laiku varētu būt arī teju 50 
kilometru attālumā no mājām. 

Tomēr saimnieki uz katru šādu 
zvanu neskrienot dzīvnieku 
meklēt. “Ķengurs jau nesēž uz 
vietas, pārvietojas,” skaidro S. 
Paškovska. Viņa cer uz rudeni, 
kad nokritīs lapas, saplaks zāle 
un ķenguru būs vieglāk ierau-
dzīt. Pagaidām bēglim nav ne-
kādu problēmu tikt pie ēdamā 
un ūdens. “Ceru, ka, iestājoties 
aukstam laikam, Sidnejs mek-
lēs cilvēka tuvumu, un gaidām, 
ka kādam izdosies ieslēgt viņu 
šķūnītī,” norāda S. Paškovska.

Ja kāds tiešām ir redzējis 
ķengurēnu, lūgums pašiem 
nemēģināt to ķert un ziņot 
Paškovsku ģimenei pa tālruni 
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Iespējams, izbēgušais 
ķengurs manīts Cīravas pusē

Rīgas zoodārzā un tā fi-
liālē “Cīruļi” Kalvenes pa-
gastā šajā nedēļas nogalē 
notiks tradicionālās “Dzīv-
nieku dienas”, informēja uz-
ņēmumā. Uz pastaigu “Cīru-
ļu” plašumos noteikti gaidīts 
ikviens, taču jo īpaši tie, ku-
riem vārdā vai uzvārdā kāda 
saistība ar dzīvnieku.

Zvērisko vārdu valkātājiem 9. 
un 10. oktobrī pienāksies krietna 
atlaide no ieejas maksas, bet īpa-
šā godā allaž celti ļaudis, kuriem 
dzīvnieka nosaukums ir gan vār-

dā, gan uzvārdā, un nav nozīmes, 
kādā valodā, tikai to būs jāspēj 
pierādīt. Pērn Rīgā un “Cīruļos” 
ciemos bija 454 apmeklētāji ar 
dzīvnieku vai putnu vārdiem. 
Statistika pauž, ka dzīvnieku 
vārdu cīņās vislielākās iespējas 
uzvarēt ir putniem, jo, piemē-
ram, pagājušajā gadā zoodārzā 
vislielākajā skaitā ieradās Gaiļi 
un Strazdi. Citos gados visdaudz-
skaitlīgākie bijuši arī Gulbji un 
Baloži. Putnu līderību vienmēr 
apdraudējuši Vilki, Lāči, Lūši, 
Brieži un Zaķi. w 

Zvērisku vārdu īpašniekus 
gaida “Cīruļos”
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Dienvidkurzemes nova-
da domes deputāti ārkārtas 
sēdē vakar vienbalsīgi ievē-
lēja trīs pašvaldības iestāžu 
vadītājus. Sociālo dienestu 
vadīs Elīna Pirtniece-Niķe-
le, par būvvaldes vadītāju 
iecelts Kaspars Dzenis, bet 
Sporta pārvaldi vadīs Andis 
Ādiņš.

Darba kārtības jautājumus 
par jauno vadītāju iecelšanu zi-
ņoja pašvaldības izpilddirektors 
Uldis Vārna. Vārds tika dots 
arī amata vietu kandidātiem. 
E. Pirtniece-Niķele atzīmēja, 
ka ar deputātiem jau tikusies 
pārrunās, un teica paldies par 
šo iespēju. “Sociālajā dienestā 
strādāju jau sešpadsmito gadu. 
Esmu mēģinājusi visu savu 
sirdi un darba spējas veltīt So-
ciālajam dienestam un novada 
iedzīvotājiem. No sākuma tas 
bija Grobiņas pagasts, tad Gro-
biņas novads, un nu pienākusi 
kārta visam lielajam Dienvid-
kurzemes novadam,” viņa teica. 
“Mums jāpārņem labākā prakse, 
kas bijusi katrā novadā, un jā-
virzās uz priekšu.”

Deputāts Andrejs Radzevičs 
vēlējās dot ceļamaizi jaunajai 
vadītājai, sakot, ka šajā brīdī 
deputātiem ir jāizvēlas vislabā-
kais. “Izskanējis, ka uz priekšu 
virzās Grobiņas cilvēki. Taču 
vislielākā pašvaldība ir spēju-
si audzēt savu administratīvo 
kapacitāti, izvēloties labus spe-
ciālistus,” viņš norādīja.

No Aizputes nākušie depu-
tāti Andris Jankovskis, Juris 
Grasmanis un Linards Tiļugs 
bija manāmi priecīgi, ka citā 
amatā izvirzīts viņu puses 

cilvēks. K. Dzenis minēja, ka 
izaicinājums būvvaldei būšot 
veidot uz cilvēkiem vērstu 
komunikāciju, jo šī iestāde 
kontrolē būvniecības proce-
su un iedzīvotājiem, kas nav 
ar šo jomu saistīti, ir grūti to 
izprast. “Man vienmēr ir bijis 
uzstādījums, ka klientam ir jā-
aiziet apmierinātam, jāsaņem 
atbalsts un pareizā attieksme. 
Sodīšana ir sekundāra,” viņš 
uzsvēra. K. Dzenim ir pieredze 
būvvaldēs no 2008. gada, strā-

dājis Kuldīgas novadā un vadī-
jis Aizputes novada būvvaldi.

“Sports ir viens no stūrak-
meņiem, uz kā turas sabiedrī-
bas veselība,” uzsvēra U. Vārna, 
nosaucot Grobiņas Sporta cen-
tra vadītāja A. Ādiņa kandida-
tūru Sporta pārvaldes vadītāja 
amatam. “Esmu jau prezentējis 
sporta nozares cilvēku redzē-
jumu, uz ko balstīsies sports 
mūsu jaunajā novadā. Atbalsts 
būs, par to ļoti priecājos. Centī-
šos strādāt par simt un divsimt 

procentiem, rūpēties par to, lai 
Dienvidkurzemes sporta vārds 
izskan vispozitīvākajā nozīmē,” 
teica nozares jaunais vadītājs.

“Kurzemes Vārds” intere-
sējās, kāpēc Dienvidkurzemes 
novada pašvaldībā vienus va-
dītājus ieceļ, bet uz dažiem 
amatiem rīko konkursu. Likum-
došana nosaka divas pozīcijas, 
kurās jārīko atklāts konkurss, 
atbildēja U. Vārna: “Tās ir bā-
riņtiesa un Izglītības pārvalde. 
Viens konkurss jau noslēdzies, 
pagājušajā domes sēdē par 
Izglītības pārvaldes vadītāju 
apstiprināja Gintu Kampari. 
Bāriņtiesas vadītāja konkurss 
ir procesā. Pārējām pozīcijām 

nav tāda regulējuma, kas no-
saka, ka jārīko konkurss. Savā 
ziņā tas arī loģiski, jo mums 
jātiek galā ar tiem cilvēkiem, 
kas šobrīd nāk no astoņiem 
novadiem. Viņu izvērtējums ir 
ārpakalpojums, iepirkuma ceļā 
izvēlēta firma jau no jūlija vāc 
datus par darbiniekiem un dod 
novērtējumu punktos. Bez tā 
ir arī cilvēciskais faktors, jo ne 
jau katrs kareivis grib kļūt par 
ģenerāli. Domes priekšsēdētāja 
vadībā izveidota komisija, bals-
toties uz datiem un citu infor-
māciju, sākusi štatu sarakstu 
pildīt. Sfērās, kurās jau iecelts 
vadītājs, viņš varēs sākt kom-
plektēt savu komandu.”w

Vienprātīgi ieceļ amatā jaunos vadītājus
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