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IZNĀK REIZI MĒNESĪ BEZMAKSAS

mÂLpILS VÇSTIS Nr.12 (60)
2005. gada decembris

PAGASTA PADOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Skolas dzīve: 10. lpp.

Zie mas svēt ku lai kā: 6. – 8. lpp.

Pa gas ta pa do mes lē mu mi: 
2. – 4. lpp.

Spor ta zi ņas: 15. lpp.

Māk sli nie kam Geor gam Bar kā nam 
ju bi le jas iz stā de Māl pi lī: 14. lpp.

Vēlētāju apvienības par paveikto: 
11. – 12. lpp.

M-6635-Maalpils-_XII-2005.indd   1 12/27/2005   12:03:09 PM



2005. gada decembris2 mÂLpILS VÇSTIS 

PAGASTA PADOMĒ

Iz ska tī ja 28. jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Ak cep tēt būv nie cī bas ie ce ri spor ta zā les 

būv nie cī bai pie Māl pils vi dus sko las.
• Pro jek tē ša nas uz de vu mā pa re dzēt 

eso šās sko las ēkas da ļas, kas sais tī ta 
ar spor ta zā les pie slē gu mu, teh nis ko 
ap se ko ša nu.

• P i e  ņ e m t  z i  n ā  š a  n a i  p ā r  v a l  d e s 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 138107,-

• P i e  ņ e m t  z i  n ā  š a  n a i  b ū v  v a l  d e s 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 26985,-

• Pie ņemt zi  nā ša nai ārē jo sa ka ru 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 15000,-

• Pie ņemt zi nā ša nai ne kus ta mā īpa šu ma 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 65976,-

• Pie ņemt zi nā ša nai ai na vu 2006.ga da bu-
dže ta iz de vu mu prog no zi LVL 34734,-

• Pie ņemt zi nā ša nai mērķ do tā ci jas ce ļu 
fon dam iz lie to ju mu 2006.ga dam LVL 
49940,-

• Pie ņemt zi nā ša nai p/a “Māl pils so ciā lais 
die nests” 2006.ga da bu dže ta iz de vu mu 
prog no zi LVL 143587,-

• Pie ņemt zi nā ša nai Māl pils pa gast tie sas 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 8304,-

• Pie ņemt zi nā ša nai spor ta no da ļas 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 18831,-

• Pie ņemt zi nā ša nai kul tūr vēs tu ris kā 
man to ju ma da ļas 2006.ga da bu dže ta 
iz de vu mu prog no zi LVL 17448,-

• Pie ņemt zi nā ša nai Māl pils bib lio tē kas 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 6516,-

• Pie ņemt zi nā ša nai Sid gun das bib lio-
tē kas 2006.ga da bu dže ta iz de vu mu 
prog no zi LVL 5942,-

• Pie ņemt zi nā ša nai In for mā ci jas cen tra 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 31499,-

• Pie ņemt zi nā ša nai dzimt sa rak stu no-
da ļas 2006.ga da bu dže ta iz de vu mu 
prog no zi LVL 7286,-

• Pie ņemt zi nā ša nai ie lu ap gais mo ju ma 
2006. ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 7000,-

• Pie ņemt zi nā ša nai sa bied ris ko dar bu 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 6790,-

• Pie ņemt zi nā ša nai au to bu sa pa kal po ju-
mu 2006.ga da iz de vu mu prog no zi LVL 
20000

• Pie ņemt zi nā ša nai pro jek tu līdz fi  nan sē-
ju ma 2006.ga da iz de vu mu prog no zi LVL 
20000,-

• Pie ņemt zi nā ša nai te le vī zi jas pa kal po ju-
miem pa re dzē to 2006.ga da iz de vu mu 
prog no zi LVL 10810,-

• Pie ņemt zi nā ša nai pā rē jo, kas nav at-
spo gu ļo ti 2006.ga da bu dže ta iz de vu mu 
prog no zi LVL 2880,-

Par šīm po zī ci jām ko pā:
Pa mat bu dže tā 588695,-LVL,
Spe ciā la jā bu dže tā 49940,-LVL
• Tur pi nāt pre ci zēt 2006.g. struk tūr vie nī bu 

un ie stā žu 2006.g. bu dže ta iz de vu mu 
tā mes, tu vi not tās kon trol skait ļiem.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Kok les” un “Maz-
avo ti ņi”.

• Ne pār ņemt paš val dī bas īpa šu mā bez-
saim nie ka, val stij pie kri tī go ne kus ta mo 
īpa šu mu “Gra vas”, sa stā vo šu no di vām 
dzī vo ja mām mā jām, pie cām saim nie cī-
bas ēkām un div pa dsmit maz ēkām, kas 
at ro das Rī gas ra jo na Māl pils pa gas tā, uz 
val stij pie kri tī gā ze mes ga ba la 1,7 ha kop-
pla tī bā, ka das tra Nr.8074-002-0156.

• Mai nīt ne kus ta mam īpa šu mam “GRĪN-
VAL DI”-15,23 ha kop pla tī bā, ka das tra 
Nr.8074-004-0043 ze mes lie to ša nas 
mēr ķi, no sa kot to:
– 4,9 ha pla tī bā, kods 0401 – ie gu ves 

rūp nie cī ba un kar je ru iz strā de – gal ve-
nais lie to ša nas mēr ķis,

– 10,33 ha pla tī bā, kods 0201-ju ri dis ko 
per so nu īpa šu mā eso šie me ži-pa pild-
mēr ķis.

• Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “NĪ TAU RES 
IE LA 7” ze mes kop pla tī ba 0,5736 ha, 
ka das tra Nr.8074-003-0833, ze mes lie-
to ša nas mēr ķi, no sa kot to:
– 0,0601 ha pla tī bā, da rī ju mu ie stā žu 

un ko mer ciā la rak stu ra ap bū ve, kods 
0801,

– 0,5135 ha pla tī bā, pā rē jā lauk saim nie-
cī bā iz man to ja mā ze me, kods 0105.

• Pie ņemt zi nā ša nai, ka dar ba gru pa sa ga-
ta vo ju si do ku men tu pa ke ti par paš val dī-
bai īpa šu mā pie de ro ša jām un pa stā vī gā 
lie to ša nā pie šķir ta jām ze mes pla tī bām.

• Dar ba gru pai sa gru pēt ze mes at bil sto ši 
iz man to ša nas mēr ķiem un at bil sto ši te-
ri to riāl plā no ju mam.

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 16.11.2005.g. SĒ DE Nr.23.

Aiz rit 2005. ga da pē dē jās die nas. Ir aiz va dīts Ad-
ven ta laiks un no svi nē ti Zie mas svēt ki. Mēs esam kļu-
vu ši mie rī gā ki, la bes tī gā ki un ie jū tī gā ki viens pret ot ru, 
dā vi nām sa viem tu vā ka jiem dā va nas, no vē lam daudz 
jau ku vē lē ju mu. Tas ir laiks, kad at ce ra mies aiz va dī tā 
ga da no zī mī gā kos no ti ku mus, iz vēr tē jam, kas mums ir 
bi jis sva rīgs, ko esam pa vei ku ši un kas nav īs ti iz de vies 
kā ie ce rēts.

Jums ir ie spē jams iz vēr tēt arī Māl pils pa gas ta pa do-
mes, tās struk tūr vie nī bu un ie stā žu dar bu. Va ram ap lie-
ci nāt, ka esam strā dā ju ši pēc la bā kās sirds ap zi ņas, lai 
Jūs, cie nī ja mie māl pi lie ši, iz jus tu po zi tī vas pār mai ņas 
vi sā Māl pils pa gas ta dzī vē. Par pa veik to un ie ce rē to 
Jums ie spē jams iz la sīt mū su in for ma tī va jā iz de vu mā 
“Māl pils Vēs tis”, kā arī uz zi nāt no vie tē jās te le vī zi jas 
rai dī ju miem.

Pre cī zas un sav lai cī gas in for mā ci jas no dro ši nā ša nai 

starp Māl pils pa gas ta pa do mi un ie dzī vo tā jiem ir lie la 
no zī me. Tam arī turp māk vel tī sim uz ma nī bu. At klā tī ba 
un ko le ģia li tā te ir mū su dar bī bas pa ma tā. Ie dzī vo tā jiem 
ir jā būt in for mē tiem par pa do mes lē mu miem un to bū-
tī bu. Vi sas pa do mes sē des ir at klā tas, un jums pēc ie-
spē jas vai rāk paš iem jā ie sais tās lē mu mu pie ņem ša nas 
pro ce sā. Tas ļau tu pre cī zāk iz zi nāt ie dzī vo tā ju vēl mes, 
un pie ņem tie lē mu mi vēl vai rāk at spo gu ļo tu ie dzī vo tā ju 
vis sva rī gā kās in te re ses.

Māl pils pa gas ta pa do mes vār dā no vē lu vis iem māl pi-
lie šiem TI CI BU SEV un sa viem spē kiem, DAR BĪ GU MU, 
lai ne kad ne no lai žas ro kas, VE SE LĪ BU, lai iz do das 
dar bus pa veikt, un CE RĪ BU, ka pie pil dī sies vis dros mī-
gā kās ie ce res.

Māl pils pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs 
Alek sandrs Liel mežs

Go dā ja mie, māl pi lie ši!
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• De pu tā tiem Taut saim nie cī bas un at tīs-
tī bas ko mi te jas sē dē š.g.23.no vem brī 
ie pa zī ties ar sa gat avo to do ku men tu pa-
ke ti un iz teikt priekš li ku mus par turp mā ko 
paš val dī bas zem ju iz man to ša nu.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu 
“Sik snas” 54,3ha kop pla tī bā, at da lot ot ro 
ze mes ga ba lu 9,2ha kop pla tī bā. At da lī ta-
jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas 
mēr ķi, kods 0102-pie mā jas saim nie cī-
ba.

• Pie šķirt ju ri dis ko ad re si “Priež avo ti”.
• Ap stip ri nāt no slēg tos ze mes no mas 

lī gu mus starp fi zis kām un ju ri dis kām 
per so nām.

• Pie da lī ties ES ERAF pro jek ta ap akš-
ak ti vi tā tē “Sil tu map gā des sis tē mu un 
ener go efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na gan 
sil tu map gā des sis tē mas ra žo ša nas un sa-
da les pu sē, gan ga la pa tē rē tā ja pu sē” iz-
strā dā tā pro jek ta “Māl pils sil tu map gā des 
sis tē mas efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na”, 
ku ra iz mak sas ir 537000,- LVL.

• Ņemt aiz ņē mu mu Valsts ka sē LVL 
537000,- (Pie ci sim ti trīs des mit sep ti ņi 
tūk sto ši Lat vi jas valsts la ti) uz 20 ga diem 
ar at lik to mak sā ju mu uz 3 ga diem un 
at mak sas kre dīt pro cen tu lik mi at bil sto ši 
no teik ta jai lik mei Valsts ka sē.

• Ap stip ri nāt aiz ņē mu ma at mak sas gra fi  ka 
pro jek tu.

• Aiz ņē mu ma LVL 537000,- ar no teik ta jiem 
kre dīt pro cen tu mak sā ju miem at mak su 
ga ran tēt ar Māl pils pa gas ta pa do mes 
bu dže tu.

• At celt 26.11.2003.ga da pa gas ta pa do-
mes lē mu mu Nr.19/28 “Par pir ku ma lī gu-
ma slēg ša nu par ob jek tu “ki no teāt ris””.

• Iz vei dot Māl pils no va da 800 ga du ju bi-
le jas svi nī bu no ri ses dar ba gru pu šā dā 
sa stā vā:
– Edī te Prie ku le,
– Dzin ta Kras ti ņa,
– Vik to ri ja Kal ni ņa, 
– Bai ba Lip pe,
– Vol de mārs Cērps,
– Li gi ta Odzi ņa.

• Uz dot dar ba gru pai līdz 01.01.2006.g. 
iz strā dāt pa sā ku mu pro gram mu.

• Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu tri ko tā žas 
iz strā dā ju mu adī ša na un rea li zā ci ja.

• At ļaut SIA “Sim bo”, uz sākt ka fej nī cas 
dar bī bu Māl pils pa gas ta “Kok lēs”, un 
iz sniegt tirdz nie cī bas vie tas at ļau ju tirdz-
nie cī bai ar al ko ho lis ka jiem dzē rie niem 
un ta ba kas iz strā dā ju miem ka fej nī cā, 
Māl pils pa gas ta “Kok lēs”.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
SIA “Rī gas Ap riņ ķa Avī ze” 105 ka pi tā la 
da ļām.

• Ap stip ri nāt PĒ TE RI MI HAI LO VU Māl pils 
pa gas ta paš val dī bas po li ci jas priekš nie-
ka ama tā.

• Piln va rot Māl pils pa gas ta paš val dī bas 
po li ci jas dar bi nie kus veikt kon tro li par au-
to trans por ta ap stā ša nās un stā vē ša nas 
no tei ku mu ie vē ro ša nu Māl pils pa gas ta 
te ri to ri jā, kā arī sa stā dīt ad mi nis tra tī vo 
pār kā pu mu pro to ko lus un uz likt so du.

• At bal stīt Zau bes pa gas ta pa do mes 

19.10.2005.g. lē mu mu Nr.10 “Par au to-
bu su sa tik smi Māl pils-Zau be” un lūgt 
Sa tik smes mi nis tri ju pār ska tīt jau tā ju mu 
par au to bu sa marš ru ta Rī ga-Māl pils-Vi-
te-Knie diņš-Zau be at jau no ša nu, jo ša jā 
marš ru tā ne kur sē ne viens sa tik smes 
au to buss.

• Slēgt sa dar bī bas lī gu mu ar SIA “Au to 
Si gul da”, par trans port lī dzek ļu pie spie du 
pār vie to ša nu no Māl pils pa gas ta paš val-
dī bas te ri to ri jas uz spe ciā lu stāv vie tu 
Vid ze mes šo se jā 26, Si gul dā.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.7 
<<Par gro zī ju miem no tei ku mos Nr.5 “Māl-
pils pa gas ta paš val dī bas no li kums”.

• At zīt vie nu per so nu par tie sī gu sa ņemt 
paš val dī bas pa lī dzī bu dzī vok ļa jau tā ju-
mā un ie kļaut pa lī dzī bas re ģis trā pa lī dzī-
bas sa ņem ša nai vis pā rē jā kār tī bā.

• At jau not Māl pils vi dus sko las re no vā ci jas 
un re mon ta pro jek ta pie tei ku mu Valsts in-
ves tī ci ju pro gram mai par ko pē jo sum mu 
354591,- LVL.

• Ga ran tēt Māl pils pa gas ta pa do mes 
līdz fi  nan sē ju mu pro jek tam no bu dže ta 
lī dzek ļiem 70918,- LVL ap mē rā.

• Pie krist ne kus ta mā īpa šu ma “Kār kli” 
lauk saim nie cis kās ze mes trans for mā ci jai 
ze mē zem ūdens krā tu ves 0,4ha pla tī bā, 
kas nav pret ru nā ar Māl pils pa gas ta te ri-
to riāl plā no ju mu.

• Pre ci zēt 1993.ga da 30.no vem bra Māl-
pils pa gas ta ze mes ko mi si jas lē mu mu 
Nr.469, no sa kot ne kus ta mā īpa šu ma 
“Le jas la pi” īpa šum tie sī bu at jau no ja mo 
ze mes pla tī bu 10,4 ha.

Iz ska tī ja 24. jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Vi su saim nie cis ko dar bī bu kon cen trēt 

vie nā spe cia li zē tā uz ņē mu mā, kon krē ti 
paš val dī bas SIA “Nor ma K”, iz ņe mot 
ce ļu ap saim nie ko ša nu, ce ļu ap saim nie-
ko ša nai iz slu di not kon kur su.

• Iz pil din sti tū ci jai līdz 20.12.2005. iz strā dāt 
no li ku mu un 2006.ga da bu dže ta pro jek-
tus, kas sais tī ti ar šo saim nie cis ko mo de-
li, un ie sniegt pa do mei ap stip ri nā ša nai.

• Iz pild di rek to ram V.Ko ma ro vam un SIA 
“Nor ma K” val des lo cek lim R.Ta ran dam 
no dro ši nāt at bil sto šo ma te riā lo vēr tī bu, 
no do ša nas-pie ņem ša nas sa rak stu sa stā-
dī ša nu un ie snieg ša nu pa do mē ap stip ri-
nā ša nai.

• Iz pil din sti tū ci jai līdz 01.02.2006. sa gat-
avot kon kur sa no li ku mu par ce ļu ap saim-
nie ko ša nu.

• Iz pil din sti tū ci jai, at bil sto ši Dar ba li ku-
mam, veikt or ga ni za to ris kos pa sā ku mus 
lē mu ma iz pil dei.

• Pie šķirt 2005.ga da bu dže tā pa pil dus 
fi  nan šu lī dzek ļus Pirms sko las iz glī tī bas 
ie stā dei re mon tam, kas sais tīts ar pār-
se gu ma pa ne ļu stip ri nā ša nas pa pil dus 

iz mak sām 5000LVL.
• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus 

Nr.11<<Par gro zī ju miem sais to ša jos no-
tei ku mos Nr.6 “Par Māl pils pa gas ta pa do-
mes bu dže tu 2005.ga dam”>>. Sais to šie 
no tei ku mi stā jas spē kā ar 01.12.2005.

• De pu tā tiem ie pa zī ties ar iz glī tī bas ie stā-
žu va dī tā ju ie snieg to kop lī gu ma pro jek tu 
un sniegt priekš li ku mus. Fi nan šu un 
eko no mi kas da ļai sa gat avot fi  nan šu ap-
rē ķi nus, cik ne piec ie ša mi fi  nan šu lī dzek ļi 
kop lī gu ma rea li zā ci jai.

• Ce ļu un ai na vu die nes ta va dī tā jai sa-
gat avot piln īgu in for mā ci ju par snie ga 
tī rī ša nas līdz ši nē jo kār tī bu un iz mak sām 
pri vāt saim nie cī bās.

• Iz pil din sti tū ci jai līdz 14.12.2005. iz strā dāt 
kār tī bu, kā dā tiek at tī rī ti no snie ga pri vā-
tie ce ļi.

• Iz da rīt gro zī ju mus 01.10.2004. no slēg-
ta jā lī gu mā un iz teikt lī gu ma 1. punk tu 
se ko jo šā re dak ci jā:

 “Vis pār iz glī to jo šo sko lu mā cī bu ga da 
brīv lai kos no dro ši nāt pār va dā ju mus 
marš ru tā Māl pils-Mer gu pes-Slie ķi-Pil skal-
ni-Knie diņš-Tuņ ķi-Vi te-Māl pils.”.

• No teikt, ka at bil dī gie par bu dže ta iz de vu-

mu vis iem pie pra sī ju miem ir at bil sto šie 
struk tūr vie nī bu un ie stā žu va dī tā ji, kas 
iz vēr tē šos pie pra sī ju mus un ie strā dā 
tos bu dže tos.

• Pie ņemt zi nā ša nai sa bied ris kai kār tī-
bai un dro šī bai, tie sī bu aiz sar dzī bai 
sa gatavo to bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
2006.ga dam LVL 33000,-

• Pie ņemt zi nā ša nai lauk saim nie cī bai sa-
gat avo to iz de vu mu prog no zi 2006.ga dam 
LVL 7117,-

• 2006. ga da bu dže tā pa re dzēt dar ba al-
gas pie li ku mu vet ār stam.

• Pie ņemt zi nā ša nai da bas re sur su no dok-
ļa iz de vu mu prog no zi 2006.ga dam LVL 
20993,-

• Pie ņemt zi nā ša nai paš val dī bas pa rā du 
pro cen tu sa mak sas iz de vu mu prog no zi 
2006.ga dam LVL 13787,-

• Pie ņemt zi nā ša nai paš val dī bu iz lī dzi nā ša-
nas fon dam ie plā no to iz de vu mu prog no zi 
2006.ga dam LVL 49895,-

• Pie ņemt zi nā ša nai Pirms sko las iz glī tī bas 
ie stā des 2006.ga da bu dže ta iz de vu mu 
prog no zi LVL 172877,-

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 30.11.2005.g. SĒ DE Nr.24.

Turpinājums 4. lpp.
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• Pie ņemt zi nā ša nai Sid gun das pa mat-
sko las (teh nis kie) 2006.ga da bu dže ta 
iz de vu mu prog no zi LVL 48243,-

• Pie ņemt zi nā ša nai Māl pils vi dus sko las 
(teh nis kie) 2006.ga da iz de vu mu prog no-
zi LVL 112975,-

• Pie ņemt zi nā ša nai Māl pils mū zi kas un 
māk slas sko las teh nis ko dar bi nie ku 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 23219,-

• Pie ņemt zi nā ša nai kul tū ras na ma 
2006.ga da bu dže ta iz de vu mu prog no zi 
LVL 90000,-

• Pie ņemt zi nā ša nai pri va ti zā ci jas fon da 
2006.ga da iz de vu mu prog no zi LVL 
2425,- . 2006.ga dā ko mi si jas priekš sē dē-
tā ja un sek re tā ra dar ba sa mak su pār celt 
uz pa mat bu dže ta iz de vu miem.

• Pa do mes pa mat bu dže ta iz de vu mu ko pē-
jais pie pra sī jums LVL 1426055

• Ko pē jie pa do mes prog no zē tie ie ņē mu mi 
pa mat bu dže tā LVL 1315611

• Spe ciā lā bu dže ta iz de vu mu prog no ze 
LVL 66058

• Prog no zē tie ie ņē mu mi spe ciā la jā bu dže-
tā LVL 60410

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu 
“Zie du ie la 6”, at da lot ot ro ze mes ga-
ba lu 0,4ha pla tī bā. At da lī ta jam ze mes 
ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr ķi – kods 
0102 – pie mā jas saim nie cī ba.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Elo ni”, “Pirts 
ie la 4” un “Kal na Kas ta ņi”.

• Pie krist ne kus ta mā īpa šu ma “Me ža ķir ši” 
lauk saim nie cis kās ze mes trans for mā ci jai 
ap bū ves ze mē 0,3ha pla tī bā, kas nav 
pret ru nā ar Māl pils pa gas ta te ri to riā lo 
plā no ju mu.

• Anu lēt pa stā vī gās ze mes lie to ša nas 
tie sī bas uz ne kus ta mā īpa šu ma “Avo ti ņi-

Ķir ši” ze mi 0,3ha kop pla tī bā, sa ska ņā ar 
no ta riā li ap lie ci nā to ie snie gu mu.

• Pie šķirt pa stā vī gā lie to ša nā ar lie to ša nas 
tie sī bu pār eju ci tām per so nām ne kus ta-
mā īpa šu ma “Avo ti ņi-Ķir ši” ze mi 0,3ha 
kop pla tī bā. Ze mes ga ba lam no teikt 
lie to ša nas mēr ķi, kods 0102 – pie mā jas 
saim nie cī ba.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Priež avo ti” 9,2 ha 
kop pla tī bā.

• De pu tā tiem tur pi nāt ie pa zī ties ar paš val-
dī bas ne kus ta mo īpa šu mu do ku men tu 
pa ke ti un sniegt priekš li ku mus par turp-
mā ko paš val dī bas zem ju iz man to ša nu.

• Dar ba gru pai uz 21.12.2005. pa do mes 
sē di sa gat avot zem ju sa rak stu, kas ir 
pa slu di nā mas par brī vām, val stij pie krī-
to šām un no teikt, ka paš val dī bas ze mes 
pa slu di nā mas par brī vām, val stij pie krī to-
šām pēc vien prā tī bas prin ci pa.

• Ap stip ri nāt ERAF at klā tā kon kur sa “Kul-
tū ras un vēs tu res man to ju ma efek tī va 
iz man to ša na tū ris ma at tīs tī bā” pro jek ta 
“Tū ris ma in fra struk tū ras iz vei do ša na, uz-
la bo ša na un tū ris ma vei ci nā ša na Māl pils 
pa gas tā “ ko pē jo ap jo mu 205 610,31 Ls 
(di vi sim ti pie ci tūk sto ši se ši sim ti des mit 
la ti, 31 san tīms).

• Pro jek ta priekš fi  nan sē ša nu no dro ši nāt, 
ņe mot kre dī tu Valsts ka sē 200 000 Ls (di-
vi sim ti tūk sto ši Ls) un Ls 5 610,31 (pie ci 
tūk sto ši se ši sim ti des mit Ls, 31 san tīms) 
se dzot no paš val dī bas bu dže ta.

• Ap stip ri nāt “Bēr nu ro ta ļu un at tīs tī bas cen-
tra” dar bī bas kri tē ri jus (sk.pie li ku mā).

• No teikt mak su par bēr nu uz tu rē ša nos 
“Bēr nu ro ta ļu un at tīs tī bas cen trā”:

– 0,50 LVL/st. (ap mek lē jums līdz 4 stun-
dām)

– 2,50 LVL par vie nu ap mek lē ju ma die nu 
(virs 4 stun dām).

• Uz ska tīt par spē kā ne eso šu īres lī gu mu 
par so ciā lo dzī vok li Nr.6 so ciā la jā mā jā 
“Sau lie ši S”, Sid gun dā, Māl pils pa gas tā 
un brī di nāt par dzī vok ļa at brī vo ša nu.

• Pie šķirt so ciā lā dzī vok ļa sta tu su dzī vok-
lim Nr.5 Māl pils pa gas ta “Sau lie šos S” ar 
ko pē jo pla tī bu 28,1 m2.

• At ļaut Māl pils kul tū ras na ma dar bi nie-
kiem š.g. 10. de cem brī no plkst.9.00 
līdz 16.00 rī kot “Zie mas svēt ku tir dzi ņu” 
Māl pils kul tū ras na ma tel pās.

• Ap stip ri nāt “Zie mas svēt ku tir dziņš – 
2005” no li ku mu.

• At ļaut SIA “LA TI MEKS LTD” uz sākt ka fej-
nī cas dar bī bu Māl pils pa gas ta Nā kot nes 
ie lā 1 – 2, un iz sniegt tirdz nie cī bas vie tas 
at ļau ju tirdz nie cī bai ar al ko ho lis ka jiem 
dzē rie niem un ta ba kas iz strā dā ju miem 
ka fej nī cā, Māl pils pa gas ta Nā kot nes ie lā 
1 – 2.

• Ap stip ri nāt no slēg tos ze mes no mas 
lī gu mus starp fi zis kām un ju ri dis kām 
per so nām.

• No teikt bū vei – ar tē zis kā aka – Liel vār des 
šo se ja 12, funk cio nā li pie sais tī to ze mes 
pla tī bu 0,3ha ap mē rā. Pie sais tī ta jam 
ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr-
ķi, kods 1201 – ūdens ņem ša nas būv ju 
ap bū ve.

• No teikt bū vei – ar tē zis kā aka – “Klies me-
tes” funk cio nā li pie sais tī to ze mes pla tī bu 
0,2ha ap mē rā. Pie sais tī ta jam ze mes 
ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr ķi, kods 
1201 – ūdens ņem ša nas būv ju ap bū ve.

• Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu – mež strād-
nieks, kas tiks veikts A/S “In ču kal na 
Tim ber” lai ka pos mā no 01.01.2006. 
līdz 31.12.2006., no sa kot pa tent mak su 
vie nas mi ni mā lās al gas ap mē rā. Pa tent-
mak su at ļauts mak sāt pa ce turk šņiem.

Sa ga ta vo ja: 
liet ve de Ive ta Krie vi ņa

Turpinājums no 3. lpp.

Svei cam jau nos māl pi lie šus, 
ku ri dzi mu ši 

OK TO BRĪ, NO VEM BRĪ, 
DE CEM BRĪ, 

un vi ņu ve cā kus

Eve lī nu Stran ga ti, 
Re nā ru Jan so nu, 

Erī nu Mi ču, 
Ki ru Se na to ro vu, 

Dai ri Du be ru, 
Da nie lu Du be ru!

Māl pils pa gas ta pa do me,
Māl pils dzimt sa rak stu no da ļa
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ZIŅAS

Māl pi lie tis Mā ris Čī ma (pirmais no labās) un Krists Ei duks 
vei ku ši sa vu olim pis kās lā pas sta fe tes pos mu. At mi ņai par šo 
no ti ku mu uz Lat vi ju pār ves ta lā pa, kas pa li ka kat ram skrē jē jam 
un īpa šais tērps.

Tiek veik ta vak ci nā ci ja pret gri pu
Māl pils ģi me ņu ār stu prak sēs no tiek pirms sko las ve cu ma 

bēr nu ( Līdz 7 ga diem) bez mak sas vak ci nā ci ja pret gri pu. De-
cem bra vi dū ti ka uz sāk ta arī pen si jas ve cu ma cil vē ku ( no 65 
ga diem) vak ci nā ci ja. Dau dzi Māl pils ie dzī vo tā ji jau ir iz man to ju ši 
ie spē ju sa po tēt bēr nus. Ār ste Bi ru ta Zī ri ņa mu di na arī ve cā kos 
cil vē kus at nākt uz po li klī ni ku līdz 20. jan vā rim un veikt bez mak-
sas vak ci nā ci ju.

• Zie mas svēt ku ie ska ņu kon cer ti kul tū ras na mā pul ci na 
gan drīz vi sus Māl pils paš dar bī bas ko lek tī vus un pla šu ska tī tā ju 
pul ku. Tā tau tis ko de ju ko lek tī vu kon cer tā 10. de cem brī pie da-
lī jās 12 da žā da ve cu ma Māl pils de ju ko lek tī vi no sko lām un 
kul tū ras na ma, bet 18. de cem brī klau sī tā jus ie prie ci nā ja Māl pils 
mū zi kas sko las au dzēk ņu un jauk tā ko ra kon certs.

• Līdz ar jau nās, mo der nās iz stā žu zā les at klā ša nu Kultūras 
namā māl pi lie šiem būs liel is ka ie spē ja re gu lā ri ska tīt da žā du 
pro fe sio nā lu māk sli nie ku dar bu iz stā des. Iz stā žu plāns jau sa-
stā dīts līdz ru de nim. Pat la ban zā lē ir ska tāma tek stil māk sli nie ka 
Geor ga Bar kā na dar bu iz stā de.

Pa gas ta centrs Ziemassvētku rotā
Pa gas ta centrs un ūdens tor nis jau de cem bra sā ku mā ie gu-

va krāš ņu Zie mas svēt ku ro tu.
Lielu darbu ieguldīja elek tri ķi Jā nis Zil ber ts un Ēri ks 

Melnalksnis. Svēt ku no for mē ju ma vei do ša nu va dī ja māk sli niece 
Es me ral da Tā le.

Apsveicam!

• 10. de cem brī no ti ka tra di cio nā lais Zie mas svēt ku tir dziņš. 
Ap mek lē tā ji va rē ja ie gā dā ties dā va ni ņas, arī ce pu res, dzi ju, 
cim dus un ze ķes. Na mu pil dī ja jau ka pi par kū ku smar ža. Tās 
bēr niem ro tāt mā cī ja un te pat uz vie tas ce pa Daiga Karlsone 
no Sidgundas.

Mālpiliete Tatjana Muižniece, gaidot pircējus, adīja skaistu, 
rakstainu cimdu.

Kul tū ras na mā

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa.
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Ir Zie mas svēt ku laiks. Čet ras lie lās 
pa tie sī bas –Miers, Mī les tī ba, Ce rī ba, 
Prieks lē ni ie strā vo ik cil vē kā caur ad ven-
ta gai dī ša nas ga ro un tum šo lai ku. Bet 
daudz reiz mie ra vie tā iz mi sums, naids, 
ma te riā lo lī dzek ļu trū kums, bai les, stei ga 
un me lu tum sa zo gas no vis iem stū riem 
un ār da cil vē kos cil vē cī gu mu. Ko tad? 
Tad ne žē lī ga, ne at lai dī ga cī ņa ar se vi. 
Ne ie lai diet tum su sir dī uz pa lik ša nu! Ja 
ne tie kat ga lā pa ši, nā ciet pie Māl pils 
pa gas ta paš val dī bas aģen tū ras “Māl pils 
so ciā lais die nests” dar bi nie cēm, un mēs 
ko pā mek lē sim Jū su pro blē mas vis op ti mā-
lā kos ri si nā ša nas vei dus. Māl pils so ciā lās 
aģen tū ras dar bi nie ku uz ma nī bas cen trā ir 
vis ma zāk aiz sar gā tas ie dzī vo tā ja ka te go ri-
jas – bez ve cā ku ap rū pes pa li ku ši bēr ni, 
daudz bēr nu ģi me ņu bēr ni, bēr ni ar īpa-
šām va ja dzī bām, vien tu ļie pen sio nā ri, in-
va lī di. Cil vē cī gi grū ti sa prast un pie ņemt, 
ka bērns ir ve cā ku pro blē ma, ve ca mā te, 
tēvs – mei tas, dē la pro blē ma, al ko hols 
un ci ta vei da at ka rī bas – mū su laik me ta 
pro blē ma. Bie ži vien ir tā, 
ka cil vē ki ne pa zīst pa ši se-
vi, ne tic, ka var mai nī ties, 
pa veikt daudz vai rāk ne kā 
do mā, ka kat ram cil vē kam 
Dievs jau šū pu lī ie li cis kā-
das īpa šas spē jas, ku ras 
jā at tīs ta. Par to lie ci nā ja 
arī Zie mas svēt ku ak ci ja 
– ra do šās darb nī cas “Eņ-
ģe ļi”, ku ras ie tva ros cil vē ki 
ga ta vo ja Zie mas svēt ku dā-
va nas sa viem mī ļa jiem un 
vien tu ļa jiem pen sio nā riem 
vai lab da rī bas at bal stī tā-
jiem. Da līb nie ku gri ba dar-
bo ties, pa šu brī nums un 
prieks par vei ku mu, lie ci na 
par to, ka kat ram cil vē kam ir ne piec ie ša mī-
ba ap lie ci nāt se vi, būt sa bied rī bā. Pal dies 
vis iem ra do šās darb nī cas da līb nie kiem un 
va dī tā jiem par cen tī go dar bu un la bo gri bu 
dā vāt prie ku ci tiem. Ce ru, ka jūs va rē jāt 
ba gā ti nā ties viens no ot ra.

Man ir liels prieks, ka Māl pils pa gas tā 

dzī vo ļo ti daudz cil vē ku, 
ku ru sir dis ir gais mas pil-
nas un ku ru cil vēk mī les tī-
ba ir lie lā ka par al kām pēc 
nau das un man tas. Tās 
ir ģi me nes, ku rām bēr ni 
ir vēr tī ba, ku ros ve cā ki 
ie gul da sa vu mī les tī bu, 
lai ku, zi nā ša nas un pa do-
mu, ma te riā los lī dzek ļus. 
Vis lie lā kā pa tei cī ba tām 
ģi me nēm, ku ras bez sa-
viem bēr niem ap rū pē vēl 
kā du bez ve cā ku gā dī bas 
pa li ku šu bēr nu vai arī 
da žā dās dzī ves grū tī bās 
no nā ku šu pie au gu šu cil-
vē ku. Tā ir lie la uz drīk stē-
ša nās, īpašs uz de vums 
un mil zī ga at bil dī ba. Prieks, ka Māl pils 
pa gas tā būs au džu ģi me ne, ku ra pa treiz 
ap mek lē au džu ģi me ņu sa gat avo ša nas 
kur sus. Cik mak sā mī les tī ba, sirds sil tums, 
ko dā vā jam? Cik cil vē ki ir ga ta vi ot ram 

pa lī dzēt? Māl pils pa gas tā tā du ir daudz. 
Sir snīgs pal dies par maz lie to tiem ap ģēr-
biem, ap aviem, ko re gu lā ri sa ņe mam no 
pa gas ta ie dzī vo tā jiem. Zie do tā ji bie ži 
vien ir kā la bie burv ji, ku ri no liek ap ģēr bu 
mai sus pie no lik ta vas dur vīm un ne pa-
ma nī ti aiz iet.

Īpašs Māl pils so ciā lās aģen tū ras 
pal dies Tat ja nas Smir no vas ģi me nei un 
vi ņas drau gu pul kam, Mai jai Or lo vai, Edī-
tei Ro zen štei nai, pa gas ta pa do mes dar-
bi nie kiem, Il gai Eg lei, Gu nai Pet re vi cai, 
Lau mai Kras ti ņai, Jā nim Feld ma nim par 

at bal stu un at sau cī go sir di. 
Jau na jā ga dā ik vie nam vē lu 
lie lā ku vē rī bu pie šķirt cil vē-
ku sav star pē jām at tie cī bām 
un pie krī tu Mak sa Lu kei do 
do mām” Gudrs tas cil vēks, 
kurš at tie cī bām pie šķir lie lā ku 
no zī mi ne kā lie tām. Dau dzi 
ba gā ti cil vē ki ir no mi ru ši kā 
vis skum jā kie na ba gi ti kai 
tā dēļ vien, ka sa vu dzī vi vel tī-
ju ši man tai, ne vis cil vēk iem. 
Un dau dzi na ba gi no dzī ves 
ir at va dī ju šies kā vis lie lā kie 
ba gāt nie ki tā pēc, ka mī lē ju ši 
sa vus kai mi ņus.”

Vē lu skais tu, mir dzo šu 
un bal tu Zie mas svēt ku lai ku! 

Lai Jū su mā jā uz pa lik ša nu ie nāk miers, 
sa ti cī ba un pār ti cī ba!

Lū ci ja Vai va re, 
so ciā lā dar bi nie ce dar bā ar ģi me nēm 

un  bēr niem

Zie mas svēt ku pār do mas

ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ

De cem brī ra do šā darb nī cā "Eņģeļi" ta pa daudz mī ļu dā va nu 
Zie mas svēt kiem.

Pir mā kop īgā tik ša nās rei ze at bal sta gru pai cil vēk iem ar īpa šām va ja dzī-
bām 28. no vem brī.

Div kār šie svēt ki
Ad ven ta klu sā ap ce rē caur ga da tum-

šā ka jām die nām dvē se les skaid rī bā un 
mī les tī bā kā dā vi nā jums at nāk Zie mas-
svēt ki. Daudz iem pa ši mī ļā kie svēt ki. Do-
māj ams, ka arī Ie vām, Āda miem un ša jā 
brī nu mai na jā lai kā dzi mu ša jiem.

Māl pils pa gas tā paš laik dzī vo 24 Ie-
vas, no ku rām ve cā ka jai ir 67 ga di. Pēc 
vi ņas pie dzim ša nas 37 ga dus ne vie na 

ģi me ne tā du vār du nav iz vē lē ju sies, jo 
nā ko šai Ie vai ta gad 30 ga di. Turp māk 
vār da po pu la ri tā te aug. Jau nā ka jai Ie vi ņai 
Māl pi lī ne sen ap ri tē ju ši 2 ga di ņi.

Sa ru nā „Māl pils Vēs tīm” di vas Ie vas 
lū dzu da lī ties pār do mās par sa vu per-
son vār du, Zie mas svēt ku tra dī ci jām un 
iz jū tām, kā arī iz teikt vē lē ju mu jau na jam 
ga dam.

Ie va Klint so ne, 
9.kla ses skol nie ce:

„Manu vār du izr au dzī jās mā sa Kris tī ne 
un vē lāk no skaid ro ju, ka vi ņai vien kār ši 
li cies jau ki, ja vār da die na ir rei zē ar Zie mas-
svēt kiem. Man pa šai pa tīk mans vārds. Mū-
su kla sē vēl ir vie na Ie va, šķiet, ka 10.kla sē 
mā cās di vas Ie vas. Ne zi nu pre cī zi, bet 
sko lā var sa stapt diez gan daudz Ie vu.
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Ga dās, ka Zie mas svēt kos par ma ni tā 
kā ne daudz aiz mirst. To mēr, ja vār da die-
nā vē los uzai ci nāt drau gus, ve cā ki at ļauj. 
Zie mas svēt ki tam pie dod īpa šu no ska ņu. 
No teik ti vi sa ģi me ne ko pā ga ta vo jam svēt-
ku va ka ri ņas, ce pam pī rā gus, puš ķo jam 
eg lī ti, bal ko nā iz lie kam krā sai nas lam pi-
ņas, lo gos sveč tu rus. Vien mēr ejam uz 
Zie mas svēt ku diev kal po ju mu. Mā jās vairs 
Zie mas svēt ku ve cī tis ne nāk, jo vi si bēr ni 
esam diez gan pie au gu ši. Dā va nas no lie-
kam zem eg lī tes un kat ram ir jā no skai ta 
dze jo lī tis vai jā no dzied dzies ma, lai tās 
sa ņem tu. Mū su ģi me ne ir mu zi kā la, vi si 
dzie dam. Pa ras ti tra di cio nā lās Zie mas-
svēt ku dzies mas, kād reiz arī ci tas.

Man pa šai Zie mas svēt ki aso ciē jas 
ar pie da lī ša nos da žā dos kon cer tos. No 
Māl pils mū zi kas sko las snie dzam priekš-
ne su mus gan in ter nāt sko lā, gan ci tās 
ap kārt nes sko lās. Klau sī tā jiem var būt 
ir sa vā dāk, bet man tā sa jū ta, ka pats 
va ri pie da lī ties, ra dīt prie ku ci tiem, ir ļo ti 
pa tī ka ma un sa viļ ņo jo ša. Zie mas svēt ku 
kon cer tos dzie du re gu lā ri no se šu ga du 
ve cu ma. Daž kārt in ter nāt sko lā aiz do mā-
jos par bēr niem, ku riem nav mam mas 
un tē ti, vi ņi priekšnesumu ska tās tā dām 
ne lai mī gām acīm.

At mi ņā no bēr nī bas pa li ku ši Zie mas-
svēt ki, kad vi sa ģi me ne brau cām izr au-
dzī ties Zie mas svēt ku eg lī ti. Bi ja lie las 
ku pe nas, kāds aiz sa lis dī ķis un mēs tur 
sli di nā jā mies.

Rei zēm Zie mas svēt kus svi nam Rī gā 
pie ve cā kās mā sas Juan nas. Tad ejam 
stai gāt pa Vec rī gu, kas krāš ņi ro tā ta, skan 
mū zi ka, ir skais ta Zie mas svēt ku sa jū ta.

Vis iem vē lu cen sties vai rāk ra dīt 
Zie mas svēt ku no ska ņo ju mu, da rīt, vē lēt 
viens ot ram la bu.”

Ie va Vi ļu ma, 
kul tū ras vēs tur nie ce:

„Bi ja tā, kad pie dzi mu, mans ma zais 
brā lī tis ar tē ti brau ca uz Rī gu ma ni ap-
ska tīt. Pa ce ļam viņš esot tei cis: „Tas 
būs mū su Ie viņš.” Ik pa lai kam tā ru nā jis, 
līdz šo vār di ņu pie ru nā jis. Ie spē jams, sa-
vas mī ļās grā ma ti ņas 
„Ievi ņa Āf ri kā” ie spai-
dā. Vē lāk pa ma nī ju, 
ka ma nā vār da die nā 
vien mēr ir eg lī te un 
man šie svēt ki sā ka 
pa tikt. Kad 90.-ta jos 
ga dos pla ši at dzi ma 
Zie mas svēt ki, tad arī 
īs ti sa pra tu to bū tī bu, 
jo agrāk Zie mas svēt ki 
sa plū da ar vār da die nu, 
Jau no ga du.

Ru nā jot par vār da-
mā sām, Sid gun das 
pa mat sko lā ie sā ku mā 
ne at ce ros, ka bū tu vēl 
kā da Ie va. Turp māk, 
6.kla sē vie na pa rā dī-
jās. Jau mā co ties Māl-
pi lī, ļo ti daudz Ie vas 
dzir dē ju esam. Tās 
no teik ti bi ja par ma ni 
jau nā kas, zi nā ju ti kai vie nu ve cā ku. Vē lāk 
Rī gā vi dus sko lā šis vārds bi ja ļo ti po pu-
lārs, arī stu di ju ga dos un dar bā. Es pa ti šo 
vār du sais tu ar ko ku ie va. Eb re ju va lo dā 
skan „iša.” Tā ir ci ta kul tū ra. Vēl jā pie bilst, 
ka ār zem ju brau cie nos – Zvied ri jā, An gli jā 
sa vu vār du pie lā go ju at tie cī gās va lo das 
iz ru nai, jo ci tās va lo dās grū ti pa teikt di vus 
pat ska ņus ko pā.

Bēr nī bā Zie mas svēt ku svi nē ša na 
vai rāk sais tī jās ar dā va ni ņām.. At ce ros 
„Lai mes aku,” no ku ras ar mak šķe ri vil-
kām kā ro tās man tas. Šo die nas iz prat nē 
Zie mas svēt kus sa jū tu kā pār do mu, se vis 
sa kār to ša nas lai ku, kaut ko gai šu. Se na-
jiem lat vie šiem bi ja tā do ma par sau les 
at grie ša nos. Agrāk bie ži ar omī ti Rī gā ap-
mek lē jām Zie mas svēt ku diev kal po ju mus. 
Arī ta gad, ja ģi me nē ro das vēl me, ejam 
uz baz nī cu. Tur at tī rās dvē se le.

Zie mas svēt ku pār dzī vo jums, vis vai rāk 
iz pau žas, kad sa nāk vi sa ģi me ne. Ko pā 
ar mā sas un brā ļa ģi me ni esam 12 – 13 
cil vē ki. Sā ku mā pul cē jā mies pie mā sas 
Rī gā, pē dē jos ga dus mam mas dzī vok lī 
Māl pi lī. Vi su lai ku mūs ap cie mo ja viens 
un tas pats Zie mas svēt ku ve cī tis. Vi ņam 
bi ja ģi tā ra, ma šī na „Rūdolfs,” vēl viņš 
vien mēr vai dē ja: „Ārprāts, ār prāts, rū ķi 
man tik daudz dā va nu sa li ku ši.” Ap dā-
vi nā ša nas pro ce su sā kām ar dzies mu 
„Ak, ga rau sīt!” vai līdz īgu, va ja dzē ja arī 
iz kus tē ties, iz de jo ties. Tad no ti ka dā va nu 
da lī ša na, pan ti ņu skai tī ša na. Arī ža gars 
neiz pa li ka. Vie nī gi mam mai daž kārt at-
ļā va no la sīt no la pi ņas. Pā rē jiem pan ti ņi 

bie ži at kār to jās, un tad mēs la bes tī gā 
no ska ņā viens ot ru ap smē jām. Ša jā 
va ka rā mī lam pa dzie dāt tra di cio nā lās 
Zie mas svēt ku dzies mas – „Klu sa nakts,” 
„Zva niņš skan” un ci tas. Vār da die nā ma ni 
neaiz mirst, bet kop īga pa sē dē ša na no tiek 
pēc Zie mas svēt kiem.

Pa ras ti šo svēt ku no ri ses sais tās 
ar tel pām, bet pa-
gā ju šo gad ap cie-
mo jām sud rab eg-
lī ti, kas sa vu laik 
bi ja Zie mas svēt ku 
eg lī te po di ņā un 
ta gad aug dār zā. 
Iz ro tā jām ar pi par-
kū kām, augļ iem, 
dār ze ņiem.

No fi lo zo fi jas 
rau go ties, gads ir 
ap lis, kas iet, iet 
un ga da bei gās 
viss sa krā jas. Tik 
daudz, ka va jag 
to no kra tīt nost, 
lai at kal sāk tu no 
jau na. Se nos lai-
kos bi ja kar ne vā la 
tra dī ci jas, kad vi si 
ģēr bās mas kās, 
da rī ja ko grib, arī 

at tie cī bā pret ti tu lē tiem kun giem. Bi ja 
mil zīgs haoss, kad šķiet – pa sau le iet 
bo jā, lai at kal at dzim tu. Tas pats at tie cas 
uz dvē se li. Dvē se lē viss sa krā jas, tas jā-
at tī ra, lie kais jā no met un jā sāk no jau na. 
Tā pēc arī Jau nā ga da vē lē ju mi sais tī ti ar 
jau nu dzī vi, iz do ša nos.

Mans jau nā ga da vē lē jums – lai jau-
nais gads at nāk ar to, ko kat ram gri bas 
sa gai dīt vis vai rāk."

Ol ga An spo ka, 
in di vi duā lā uz ņē mu ma 
„Andis” īpaš nie ce,
vie na no tiem māl pi lie šiem, ku ra Zie mas-
svēt kos svin arī sa vu dzim ša nas die nu. 
Māl pi lī šā du „Zie mas svēt ku bēr nu” ir 
gan drīz trīs des mit – 24. de cem brī dzi mu ši 
de vi ņi, 25. de cem brī des mit, 26. de cem brī 
de vi ņi. Sa vu kārt, ga da pē dē jā die nā šūp ļa 
svēt ki de viņ iem, bet Jau nā ga da pir ma jā 
da tu mā dzim ša nas die na div des mit māl-
pi lie šiem.

Ol ga dzi mu si Gru zi jā Tbi li si pil sē tā. 
Pēc des mit ga diem ģi me ne pār ce ļas uz 
dzī vi Ka zah stā nā. To laik bi ju ša jās PSRS 
re pub li kās Zie mas svēt ki ne ti ka at zī ti. Ol-
ga stās ta: „Par šiem svēt kiem uz zi nā ju 
daudz vē lāk. Ie priekš ma nu dzim ša nas 
die nu svi nē jām rei zē ar Jaun ga du. Mam-
ma skaid ro ja, ka nav tik daudz nau das, lai 
tas no tik tu bie žāk. Var būt tā bi ja, jo al go tu 
dar bu strā dā ja ti kai tēvs, bet ģi me nē, bez 

Ie va Zie mas svēt kos pirms as toņ iem ga diem.

Turpinājums 8. lpp.

Ģi me ne fo to mir klī ar Zie mas svēt ku ve cī ti.
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No vem brī no slē dzās Jūr ma las māk-
slas sko las or ga ni zē tā starp tau tis kā vi zuā-
li plas tis kās māk slas pro jek ta “Es dzī vo ju 
pie jū ras” kon kurss “Dzel mē”, kurš šo gad 
ri si nā jās jau piek to ga du. Tas ir lie lā kais 
bēr nu un jaun ie šu māk slas pro jekts Jūr-
ma lā un šo gad ta jā ti ka ie snieg ti vai rāk kā 
2000 dar bu no vai rā kām val stīm. Pro jek ta 
mēr ķis – vei ci nāt in te re si par eko lo ģi ju, 
jū ras daudz vei dī bu un ba gā tī bu, ra dīt 

mī les tī bu pret dzim to vie tu, ak cen tēt tās 
vien rei zī gu mu, na cio nā lo kul tū ru daudz-
vei dī gu mu un skais tu mu un to vi su iz teikt 
vi zuā li plas tis ka jā māk slā.

Pir mo rei zi ša jā kon kur sā pie da lī jās 
arī Māl pils Māk slas sko las au dzēk ņi un 
mums pa tiess prieks par to, ka kon kur sa 
gal ve no bal vu “Grand Prix” ie gu va mū su 
III kur sa au dzēk nis Ivars Šķe pasts par 
dar bu “Ūdens pa sau le”, ko vei do ja ori-

ģi nā lā – smil šu un pas te ļu glez no ju ma 
teh ni kā. Tie ši šī, vēl ne re dzē tā, teh ni ka 
bi ja tā, kas pie sais tī ja žū ri jas uz ma nī bu, 
at la sot la bā kos no vai rā ku tūk sto šu dar-
biem. Iva ram arī 3. vie ta ska tī tā ju vēr tē ju-
mā, un tas ie prie ci na se viš ķi, jo iz stā dē 
bi ja re dza mi ļo ti, ļo ti dau dzi la bi dar bi. 
1. vie ta ori ģi nāl teh ni kā par ke ra mi kas dar-
bu “Svīt rai no reiss” Rū tai Akel da mai, bet 
3. vie ta ori ģi nāl teh ni kā par dar bu “Tei ka” 
Ar vim Kan ti še vam. Ar kom po zī ci jām par 
jū ras dzel mes tē mu kon kur sā pie da lī jās 
arī An ni ja Vī tu ma, Dā vis Put riņš un Ar vis 
Lo gins. Dar bi ta pa sko lo tā ju Gu nas Pet re-
vi cas, Mā ras Āren tes un Ine ses Liec kal ni-
ņas va dī bā.

Ko pā ar sko lo tā ju Gu nu ti ka ra dī ta arī 
Arv ja Kan ti še va skulp tū ras ski ce “Sie vie-
te – tau re nis” bēr nu ide ju kon kur sam Os lo 
Nor vē ģi jā. Ša jā kon kur sā Ar vim nāk sies 
sa cen sties ar 36 val stu jau na jiem māk-
sli nie kiem un re zul tā ti būs zi nā mi ti kai 
feb ruā rī, tā pēc mums vis iem at liek ti kai 
tu rēt īk šķus, lai vi ņam la bi vei cas!!!

Ap svei cam vi sus lau reā tus un no vē lam 
vi ņiem un arī pā rē jiem dau dzas ra do šas 
veik smes arī nā ko ša jā – 2006. ga dā!

Māra Āren te,
Māl pils mū zi kas un māk slas sko las

pro gram mas “Vi zuā li plas tis kā māk sla” 
va dī tā ja

Gal ve nās bal vas starp tau tis kā kon kur sā māl pi lie šiem

četr iem bēr niem, pie mums vēl dzī vo ja 
vec mā mi ņa. Pie ļau ju arī ci tu ie mes lu, 
par ko ve cā ki ne ru-
nā ja. Īs ti Zie mas svēt-
kus ie pa zi nu dzī vo jot 
Lat vi jā. Kaut gan arī 
šeit, tū līt pēc at brauk-
ša nas 1973.ga dā, to 
daudz ne pie mi nē ja. 
Tā bi ja vie nī gi dzim-
ša nas die na. Turp-
māk viss mai nī jās. 
Ti kai daž kārt, ai ci not 
vie sus uz no zī mī gā-
ku ju bi le ju, nā cies 
pie mē rot ci tu lai ku, 
jo Zie mas svēt kos vi-
si to mēr vē las būt 
sa vās mā jās.

Agrāk Jaun gads 
man bi ja vis jau kā-
kie svēt ki, šķi ta vi sa 
pa sau le ga ta vo jas 
sveikt arī ma ni. Ta-
gad Zie mas svēt kos 
at kal ir tā pa ci lā jo šā 
sa jū ta, ti kai ne daudz 
pie zo gas skum jas, 

jo laiks iet... Vai rāk iz pro tu, ko no zī mē 
„Klu sa nakts, svē ta nakts.” At ce ros sa vu 
pa reiz ti cī go vec mā mi ņu, ku ra pie iko nas 
skai tī ja lūg ša nas. Es mu ap mek lē ju si 

baz nī cas Ļvo vā, Mas-
ka vā, Ag lo nā, šos 
ie spai dus ne var aiz-
mirst. To mēr pie ņe-
mu arī se no lat vie šu 
Saul grie žu tra dī ci jas. 
Kad dēls An dis bi ja 
mazs, pār ģēr bā mies 
mas kās un gā jām 
ķe ka tās.

Pa stās tī šu par in-
te re san tu Jaun ga da 
tra dī ci ju Ka zah stā nā. 
Tur pirms Jaun ga da 
sa dzī ves pa kal po ju-
mu kom bi nā tos pie-
ņē ma pa sū tī ju mus 
Sa la ve čiem. Ie priekš 
va ja dzē ja aiz nest dā-
va nas, uz rā dīt ad re si 
un pa teikt bēr nu vār-
dus. Bēr ni, sa vu kārt, 
rak stī ja vēs tu les, ko 
vē lē tos sa ņemt. Vec-
ga da va ka rā Sa la ve-
či stai gā ja pa vi su 

pil sē tu. Kad ie nā ca mā jās, tas bi ja sa trau-
cošs pār dzī vo jums ne vien bēr niem, bet 
arī pie au gu ša jiem, jo ne viens īs ti, ne zi nā-
ja, kad tas no tiks.

Arī ta gad pirms Zie mas svēt kiem maz-
dēls Marks rak stī ja vēs tu li Zie mas svēt ku 
ve cī tim. Dā va nas mums at sū ta pa pa stu. 
Reiz Zie mas svēt ku ve cī tis bi ja brau cis ga-
rām un dā va nas no li cis pa gal mā zem eg-
lī tes. Marks bi ja tik pār steigts un lai mīgs. 
Man ļo ti pa tīk ro sī ša nās svēt kiem. Vi si 
ko pā puš ķo jam eg lī ti, ce pam pi par kū kas. 
Zie mas svēt kos ar krā sai nām lam pi ņām 
ro tā jam mā jas ār pu si un pa gal mu. Ti kai 
tas no tiek īsi pirms paš iem svēt kiem, lai 
ne kļūst pie ras ti. Mū su mā jās dā va nas da-
lām 25. de cem brī no rī ta, bet Zie mas svēt-
ku va ka rā ma ni sveic dzim ša nas die nā. 
Jūs vai cā jat par kā du īpa šu Zie mas svēt ku 
pie dzī vo ju mu... Ie priekš tā du ne va ru at ce-
rē ties, bet ie spē jams, tas va rē tu no tikt šo-
gad. Ma nai krust mei tai gai dāms bēr niņš 
un dak te ri teic, ka div des mit ce tur ta jā 
de cem brī bū šot.

„Māl pils Vēs tis” la sī tā jiem jau na jā ga-
dā vē lu iz tu rī bu un ti cī bu, ka viss būs la bi. 
Lai cik grū ta bū tu dzī ve, vien al ga, vi ņa ir 
ļo ti brī niš ķī ga. Lai mēs vi si to jū tam.

In ter vē ja Da ce Kri lov ska

Turpinājums no 7. lpp.

Ol ga An spo ka un dēls An dis pie eg lī tes 
bēr nu dār zā. 1988.gads.

M-6635-Maalpils-_XII-2005.indd   8 12/27/2005   12:03:53 PM



2005. gada decembris 9mÂLpILS VÇSTIS 

Šis gads Māl pils bēr nu dār zam ir ļo ti 
ra žīgs da žā du pro jek tu rea li zē ša nas zi-
ņā – pa vi sam ko pā pie da lā mies trīs da žā-
dos pro jek tos.

Šo brīd gri bu vai rāk pa stās tīt par starp-
tau tis ku pro jek tu “Ei ro pas pļa vas”, kurš ti ka 
īs te nots ar Ei ro pas Ko mi si jas at bal stu Soc ra-
tes ap akš pro gram mas Co me nius ie tva ros. 
Pro jek ta dar bī ba pa re dzē ta trīs ga dus.

Pir mā ga da ak ti vi tā tes no ti ka Vā ci jā, Kē-
nigs brun nas pil sē tā no š.g. 17.ok tob ra līdz 
22.ok tob rim,kur no pirms sko las ie stā des 
pie da lī jās 5 pe da go gi un es.

Pro jek ta “Ei ro pas pļa vas” gal ve nais 
mēr ķis ir zi nā ša nu, vē ro ju mu un pie re dzes 
ap mai ņa starp da žā da ve cu ma bēr niem un 
jau nie šiem ( no pirms sko las līdz vi dus sko las 
ve cu mam), ko pī gi ie pa zīs tot un ap zi not Ei-
ro pas pļa vas, au gu un dzīv nie ku pa sau les 
daudz vei dī bu da žā dās Ei ro pas val stīs. Pro jek-
ta se viš ķā īpat nī ba ir plā no tā sa dar bī ba starp 
bēr niem ar īpa šām va ja dzī bām un ve se liem 
bēr niem un starp da žā da ve cu ma bēr niem.

Trīs ga dus il gās sa dar bī bas re zul tā tā 
pa re dzēts iz strā dāt bil žu grā ma tas, CD- 
pre zen tā ci jas, in ter ne ta pre zen tā ci jas, 
starp tau tis kās ce ļo jo šās iz stā des, kā arī 
mā cī bu ma te riā lus; spē les un ne lie lus teāt-
ra uz ve du mus.

Pa vi sam pro jek ta dar bā Kē nigs brun nā 
pie da lī jās pe da go gi no se šām val stīm – no 
Vā ci jas, Po li jas, Slo vā ki jas, An gli jas, Ru mā-
ni jas un Lat vi jas.

Kat rai val stij, do do ties uz pro jek ta 
ne dē ļu Vā ci jā, bi ja jā veic mā jas darbs: pļa-
vas ap ri tes vē ro ša na un pē tī ša na, au gu, 
zie du un ārst nie cis ko pļa vas tē ju vāk ša na, 
kal tē ša na, re cep šu krā ju mu sa stā dī ša na, 
bēr nu zī mē ju mi un ci ti dar bi ņi sais tī bā ar 
pļa vas tē mu ( au gu, ku kai ņu un dzīv nie ku 
fo to gra fē ša na).

Ie sais to ties ša jā pro jek tā, mēs vē lē jā-
mies ie gūt pie re dzi un zi nā ša nas.

Ta gad ne daudz par iz jū tām un spilg tā ka-
jiem ie spai diem, jo kā dai tas bi ja pir mais brau-
ciens uz ār val stīm un pir mais li do jums.

Pirms sko las sko lo tā ja 
Ma ri ta Vei ca:

Ļo ti liels prieks par mū su jau ko uz-
ņem ša nu – bi jām gai dī tas, par mums ļo ti 
rū pē jās, tā pēc ju tos kā īpa ši gai dīts vie sis. 
Spe ciā la jā Fritz – Fel sen stein – Haus sko lā 
Kē nigs brun nā, kur no ri tē ja vi sas ne dē ļas 
pro jek ta darbs, pār stei dza gai šums, la bes-
tī ba un miers, kas tur val dī ja ik die nu. To 
iz sta ro ja katrs pe da gogs un bēr ni iz ska tī-
jās lai mī gi, jo šī sko la do mā ta bēr niem ar 
īpa šām va ja dzī bām. Pret kat ru no šiem 
bēr niem pie au gu šie iz tu rē jās ar lie lu cie ņu 
un mī les tī bu. Tas iz sau ca pār do mas par to, 
vai mū su val stī ša jā jo mā viss ir kār tī bā.

Kat ra die na bi ja sprai ga dar ba pie sā ti nā-
ta. Pie da lī jā mies se mi nā ros, klau sī jā mies 
lek ci jas, ap mek lē jām sko las no dar bī bas, 
te ra pi jas sean sus, kā arī pie da lī jā mies da žā-
do sko las paš dar bī bas pul ci ņu ak ti vi tā tēs. 
Viss pār sva rā no ti ka vā cu va lo dā, arī ang ļu 

va lo da ti ka iz man to ta un sa prast vi su ne bi ja 
vieg li, bi ja ļo ti jā kon cen trē jas un kār tē jo rei zi 
pār lie ci nā jos, cik ļo ti ne piec ie ša mas la bas 
sveš va lo du zi nā ša nas.

Pirms sko las ie stā dē Augs bur gā gu vu 
la bu priekš sta tu par to kā tiek or ga ni zēts 
un va dīts darbs pirm sko lā Vā ci jā. Ie gu vu arī 
daudz jau nu ide ju sa vam dar bam.

Šis brau ciens man il gi pa liks at mi ņā un 
dos jau nu ied ves mu turp mā ka jām pro jek ta 
ak ti vi tā tēm.

Pirms sko las sko lo tā ja 
Vi ja Mel gai le:

Vā ci jā bi ju pir mo rei zi. Strā dā jot Co me-
nius pro gram mas pro jek tā, gu vu pa vi sam 
īpa šas sa jū tas. Ie pa zi nu vi di, ku rā ļo ti rū pē jas 
par bēr niem ar īpa šām va ja dzī bām un ie gu-
vu piln īgi jau nu, ne bi ju šu pie re dzi. Vēl ļo ti 
pa tī ka mi bi ja tas, ka vi si sa stap tie cil vē ki bi ja 
sau lai ni, sir snī gi, iz pa līdz īgi un at sau cī gi.

Fi zis ko ak ti vi tā šu sko lo tā ja 
Ine se Grīn ber ga:

Ma ni ļo ti pār stei dza tas, kā pre cī zi ti ka 
pie mē rots ap rī ko jums, kat ra bēr na spe ciā-
la jām va ja dzī bām. Ie ka ri nā tas, slī do šas, ri-
po jo šas, ro tē jo šas lie tas, ku ras ļauj bēr nam 
ar prie ku veikt va ja dzī gās kus tī bas, pa nā kot 
ne piec ie ša mo fi  zis ko slo dzi.

Arī vi de ār pus tel pām ie kār to ta ak tī vai, 
ne ie ro be žo tai dar bī bai. Nav no da lī ti gru pu lau-
ku mi, bet ir iz vei do ti pār ska tā mi dar bī bas lau-
ku mi, ku ros bēr ni pēc iz vē les dar bo jas – lec, 
brauc, at tīs ta līdz sva ru, iz man to jot slī pas un 
ro tē jo šas virs mas. Pat ro ta ļu lau ku mam cau ri 
plūs to šais strauts ar ak me ņai no kras tu, ir do-
māts bēr nu at tīs tī ša nai un re lak sā ci jai.

Gu vu at zi ņu, ka, lai vei ci nā tu in te grā ci-
ju, arī vi dei ir jā būt pie mē ro tai kat ra bēr na 
īpa ša jām va ja dzī bām.

Vā ci jas pie re dze liek sa prast, ka ar 
valsts un sa bied rī bas at bal stu, la bu spe ciā-
lis tu līdz da lī bu un cil vē cis ku mī les tī bu var 
pa veikt ļo ti daudz, pat šķie ta mi ne ie spē ja-
mo. Mums ša jā jo mā vēl tāls ceļš ejams, 
bet pir mie so ļi jau tiek sper ti.

Mī les tī ba, ie cie tī ba un pār lie cī ba – tas ir 
tas vie no jo šais ša jā dar bā ar bēr niem. Mēs 
katrs va ram būt at šķi rīgs , ci tā dāks, bet mēs 
vi si esam cil vē ki un kat ram mums ir sa va 
mi si ja uz šīs ze mes.

Pirms sko las sko lo tā ja 
Gun ta Mil le re:

Kē nigs brun na mūs sa gai dī ja ar krāš ņu 
un zel tai nu ru de ni, brūn iem kas ta ņiem un 
smar žī go ru dens la pu pa klā ju.

Aiz kus ti nā ja tik ša nās ar Kē nigs brun nas 
pil sē tas mē ru, kurš uz dā vi nā ja sa vas pil sē-
tas grā ma tu ar au to grā fu, ie pa zīs ti nā ja ar 
pil sē tas vēs tu ri un iz glī tī bas sis tē mu.

Pār stei dza tas, ka dau dzi jau nie ši ir 
ie sais tī ju šies dar bā ar bēr niem ar īpa šām 
va ja dzī bām. Vi ņiem to ie skai ta kā al ter na tī-
vo die nes tu ar mi jā.

Es mu gan da rī ta par gū ta jiem ie spai-

diem un ce ru tur pi nāt dar bu pro jek tā “ Ei ro-
pas pļa vas” arī nā kam gad.

Me to di ķe Ag ne se Kan ti še va:
Ma ni, tā pat kā pā rē jās ko lē ģes vis-

vai rāk pār stei dza tā vi de, ku rā mā cās un 
dzī vo bēr ni ar spe ciā la jām va ja dzī bām. 
Viss teh nis kais ap rī ko jums ir pār do māts 
līdz nie cī gā ka jam sī ku mam, lai at vieg lo tu 
šo bēr nu dzī vi. Sa jūs mi nā ja arī pe da go gu 
at tiek sme pret šiem bēr niem – tu ne esi lik-
te ņa pa bērns, bet gan tāds pats cil vēks kā 
mēs vi si pā rē jie.

Ie prie ci nā ja FFH sko las bēr nu ra dī tie 
māk slas dar bi, kas bi ja eks po nē ti pie gai-
te ņu sie nām. Ja ne zi nā tu, kas ir šo dar bu 
au to ri, va rē tu no do māt , ka tie ir sla ve nu 
māk sli nie ku dar bi.

Īpašs bi ja mū su sa gai dī ša nai vel tī tais 
kon certs – bēr ni ko pā ar pe da go giem dzie-
dā ja, iz teik smī gi dek la mē ja dze ju un iz pil-
dī ja rit mis ku mū zi ku uz af ri kā ņu bun gām 
– tim pā niem.

Neaiz mir stams bi ja “mo der no” de ju pā-
ris – mei te ne un pui sis ra tiņ krēs lā.

Jā pie zī mē, ka mums bi ja arī liel is ka 
ie spē ja pa pil di nāt sa vas sveš va lo du zi nā-
ša nas.

Ta di ir spilg tā kie šī brau cie na da līb nie-
ču ie spai di.

Pie vi sa ie priekš mi nē tā va ru pie bilst ti kai 
to, ka bi ja jau arī pa kā dai ma zai iz klai dei, 
ko sa rū pē ja vā cu ko lē ģi. Pēc sa spring tā 
dar ba die nā, pā ris rei zes va ka ri ņo jām kro-
dzi ņos, kur vā cie ši at pū tās pēc dar ba. Lie lā 
kņa da un alus dzer ša na mums īs ti ne gā ja 
pie sirds, ta ču vi ņiem tā ir at pū ta un arī mēs 
mē ģi nā jām ie jus ties ša jā at mo sfē rā.

Iz ju tām to, cik vā cie šiem sva rī ga ir kār-
tī ba un miers, kad at grie žo ties no dar ba 
sko lā, maz liet par ska ļu pa smē jā mies. Tas 
tū līt ot rā rī tā ti ka no zi ņots pro jek ta va dī tā jai, 
la bi, ka vi ņa to uz ņē ma ar hu mo ru.

Pats sko las di rek tors no or ga ni zē ja eks-
kur si ju pa Augs bur gu, ku ra ir ļo ti skais ta un 
ti pis kai vā cu pil sē ta.

Par to, ka šis brau ciens iz de vās tik veik-
smīgs un mēs ie gu vām daudz jau nu ide ju 
sa vam dar bam, jā pa tei cas mū su pro jek ta 
koor di na to rei Lī vi jai Mu kā nei. Pa tei co ties 
vi ņas pro fe sio nā la jam dar bam, kā arī no-
vēr tē jot Lat vi jas Aka dē mis ko Pro gram mu 
Aģen tū ras dar bu, ku ru rak stu ro pre ci zi tā te 
un kom pe ten ce, pro jek ta “Ei ro pas pļa vas” 
va dī tā ja vā cu pro fe so re Dr. Re na te Men ge-
sa ko pā ar da līb val stu pār stāv jiem no lē ma 
nā ko šo tik ša nās rei zi or ga ni zēt Māl pils 
pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē. Tā būs lie-
la at bil dī ba mū su ne lie la jā lau ku cie ma ta 
pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē uz ņemt vai-
rā kas ār zem ju de le gā ci jas.

Ce ru, ka līdz tik ša nās rei zei 2006.g. 
16.ok tob rim mēs ie stā di sa ve dī sim kār tī-
bā tā, lai ne bū tu ne ēr ti uz ņemt tik daudz 
vie su.

Arī turp māk ie pa zīs ti nā šu jūs ar pro jek ta 
“Ei ro pas pļa vas” ak ti vi tā tēm.

Māl pils PII va dī tā ja Mal da Čel no va

“Ei ro pas pļa vas” Vā ci jā
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Ar snie gu vai bez snie ga, bet Zie mas svēt ki vien mēr būs Bal tie Svēt ki – ar bal tām do mām, sir snī giem vē lē ju miem, ce rī bām, 
ka rīt die na būs la bā ka par šo die nu, un ti cī bu, ka Saul grie žos sau le pa grie žas uz pa va sa ri.

Vis iem māl pi lie šiem vē lam mī les tī bas pil nus Zie mas svēt kus, bet sa vai sko las sai mei arī ro sī gu brīv lai ku! Sko lē niem 
no vē lam ne gul šņāt un nīkt pie te le vi zo ra vai da to ra, bet daudz vēr tī ga re dzēt un dzir dēt, tā gūs tot jau nus ie spai dus un ba-
gā ti not se vi.

Re dak ci ja

Māl pils vi dus sko las skolē nu iz de vums

Zie ma
At jā ja zie ma ar zir gu stal tu,
Pu te ņa krē pēm un le dū kal tu.
Uz pū ta ze mei dva šu sal tu,
Pār vēr ta to līdz de be sīm bal tu.
Pa lai da zie ma snieg pār slu spie tu,
Tā jau ne raud no acīm lie tu.
Vē ju tā ie jū dza ka ma nās
Un pa lai da lau kos ga nī bās,
Sa vē la snie gu ku pe nās
Un lai dās no kaln iem smie da mās.

Klin ta Rau pa, 7.b kla se

Es gri bu…
Es gri bu būt vi jol nie ce,
Man vi jo le pa tīk.
Es gri bu būt dzie dā tā ja,
Man dzie dāt pa tīk.
Es gri bu skriet dār zā,
Man pu ķī tes pa tīk.
Es gri bu būt čak la,
Man mā cī ties pa tīk.
Es gri bu būt lie la,
Man pa sau le pa tīk.

Klin ta Mil le re, 4.a kla se

Īsās zi ņas
Kat ru no Ad ven ta čet rām ne dē ļām Māl pils vi dus sko lā ie va dī ja kāds pa sā kums :

– Sko lē nu līdz pār val de ie de dza lie lo Ad ven ta vai na gu;
– 9.b kla se ie de dza eg li pie sko las;
– 9.a kla se ie de dza eg li sko las ves ti bi lā;
– 12. kla sei bi ja uz ti cēts gods puš ķot un ie degt lie lo eg li sko las zā lē.

Sko lē ni, kas pie da lī jās ra jo na ska tu ves 
ru nas kon kur sā – Sin di ja Jan so ne, 
An dris Čab ric kis, Ine ta Meln alk sne.

Jau nie au to ri un vi ņu sko lo tā ji pa sā ku mā.

Gru pa „Nak cī tis I” uz uz va ras pje des tā la.

Ar uz va rām no re pub li kas fes ti vā la 
„Modes rit mi” at grie zu šās Ivet tas Ja kov-
ļe vas de ju gru pas: „Nak cī tim I” – 1.vie-
ta, „Nak cī tim II” – 2.vie ta, „Nakc” – arī 
2.vie ta.

7.b kla ses sko lē ni Ma da ra Es tri ka 
un Mār tiņš Ta ran da, ie gūs tot 1.vie tas 
trīs gru pās, iz cī nī ja tie sī bas pie da lī ties 
Lat vi jas meis tar sa cīk stēs spor ta de jās un 
no tu rie nes pār ve da 2.vie tu. Vi ņi ta gad ir 
ot rais la bā kais spor ta de ju pā ris Lat vi jā.

Sko las li te rā rā žur nā la ap vāks.

25.no vem brī no ti ka sir snīgs sko las 
li te rā rā žur nā la „Mozaī ka” at vēr ša nas pa-
sā kums. Žur nā lā ie vie to ti 30 jau no au to ru 
dar bi (da ži no tiem ie vie to ti ša jā „Sko las 
dzī ves” la pā).

3.kla ses skol nie ce Sin di ja Jan so ne no 
Rī gas ra jo na ska tu ves ru nas kon kur sa 
„Zvir bu lis” at grie zās ar 2.vie tu.
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Rit pē dē jais 2005. ga da mē ne sis. Uz-
ņē mu mi, ie stā des, saim nie cī bas, ģi me nes 
ap ko po un iz vēr tē ga da re zul tā tus, kas iz-
da rīts, kas plā nots un nav iz da rīts, kā pēc 
nav iz da rīts, plā no, ko iz da rīs nā ka ma jā 
ga dā, vēl il gā kā lai ka pe rio dā. Arī Māl pils 
pa gas ta pa do mes vē lē tā ju ap vie nī bu “Sa-
ska ņa”, “No vad nie ki” un par ti jas “Jau nais 
laiks” koa lī ci jas part ne ri, iz vēr tē jot sa vās 
priekš vē lē ša nu pro gram mās so lī to, vē las 
at skai tī ties vē lē tā jiem par kopš vē lē ša-
nām pa gā ju šo de vi ņos mē ne šos pa da rī to 
un par turp māk ie ce rē to.

Kā vie na no gal ve na jām prio ri tā tēm 
vi sās pro gram mās bi ja no teik ta piln īgas 
un at klā tas in for mā ci jas no va dī ša na līdz 
ie dzī vo tā jiem par paš val dī bas dar bī bu, pie-
ņem ta jiem lē mu miem, par at grie ze nis kas 
sai tes no dro ši nā ša nu starp ie dzī vo tā jiem 
un paš val dī bu. Šā dā sa ka rā iz da rī tais:
– at jau nots pie tie košs fi  nan sē jums TV 

rai dī ju miem, tā no dro ši not ie dzī vo tā-
ju vi zuā lu ik ne dē ļas in for mē ša nu par 
Māl pils ak tua li tā tēm;

– veik ta ie dzī vo tā ju ap tau ja par eso šās 
un ne piec ie ša mās in for mā ci jas ap jo-
miem un pa snieg ša nas re gu la ri tā ti 
da žā dos in for mā ci jas ne sē jos (TV, 
“Māl pils Vēs tis”, mā jas la pa), iz ejot no 
tā tiek veik ti un plā no ti ne piec ie ša mie 
pa sā ku mi;

– no 2006. ga da sāks strā dāt jauns in for-
mā ci jas cen tra va dī tājs – sa bied ris ko 
at tie cī bu spe ciā lists, ku ra pie nā ku mos 
ie tilps arī vis āda vei da in for mā ci jas pa-
snieg ša nas koor di nā ci ja, paš val dī bas 
dar bī bas rī cī bas, lē mu mu skaid ro ša na, 
pa lī dzī bas snieg ša na ie dzī vo tā jiem da-
to ru un da tor pro gram mu lie to ša nā, 
īpa ša vē rī ba tiks pie vēr sta in for mā ci jas 
pa snieg ša nai caur in ter ne tu;

– jau ta gad Māl pils cie mā no dro ši nā ta 
ļo ti kva li ta tī va un sa mē rā lē ta in ter net-
piee ja mī ba. Tiek veik tas prak tis kas 
dar bī bas, lai šā du ie spē ju no dro ši nā tu 
Sid gun das, Up ma lu, Vi tes un Bu ku 
cie mos dzī vo jo šiem ie dzī vo tā jiem. 
Tu vā ka jā lai kā tiks ra dī tas ie spē jas, 
lai jeb ku rā lau ku sē tā va rē tu lie tot in-
ter ne tu;

– Esam star tē ju ši valsts mē ro ga pro jek-
tā par pub lis ko in ter net piee jas punk tu 
iz vei do ša nu, tā re zul tā tā jau tu vā ka jā 
lai kā tiks ie rī ko ti di vi šā di punk ti – pa-
do mes ad mi nis tra tī va jā ēkā un Māl pils 
kul tū ras na mā. Jeb kurš ša jās vie tās 
va rēs par brī vu iz man tot gan da to ru, 
gan in ter ne tu;

– ie dzī vo tā jiem ir ra dī ta ie spē ja te le vī zi jā 
ik mē ne si tieš rai dē uz dot jau tā ju mus 
paš val dī bas va dī tā jam un sa ņemt ne-
ka vē jo šas at bil des uz tiem. Vi si šā du 
rai dī ju mu lai kā ie snieg tie jau tā ju mi tiek 
fi k sē ti rak stis ki un ja tas ne piec ie šams, 
no do ti iz pil din sti tū ci jai tā lā kai rī cī bai;

– tu vā ka jā lai kā tiks sa gat avo ta un iz-
dru kā ta Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā ju, 
uz ņē mu mu, ie stā žu ļo ti pie pra sī ta 
te le fon grā ma ta.

– Ti ka at ri si nā tas grā ma tas par Māl pi li 
ti ra žē ša nas fi  nan siā lās pro blē mas un 
esam no dro ši nā ju šies ar šo grā ma tu 
ek sem plā riem vai rā kiem ga diem uz 
priek šu.
Nā ko šā prio ri tā te: Bēr nu iz glī tī ba, 

dro šī ba, ve se lī ba, fi  zis kā at tīs tī ba. Šā dā 
sa ka rī bā jau iz da rī tais:
– rea li zēts Sid gun das pa mat sko las re no-

vā ci jas pro jekts par 113 576 LVL, tā 
re zul tā tā iz bū vēts sko las 3. stāvs, no-
mai nīts jumts, ie rī kots mo derns ama tu 
mā cī bas ka bi nets, at re mon tē tas 2 
kla šu tel pas, veik ta ap ku res sis tē mas 
re kon struk ci ja, veik ta uguns dro šī bas 
sig na li zā ci jas sis tē mas un elek tro sis-
tē mas iz bū ve, veikts sko las ie ejas 
mez gla re monts;

– ak tua li zēts un ie sniegts valsts in ves tī ci-
ju fon dā Māl pils vi dus sko las re no vā ci-
jas pro jekts, ku ra re zul tā tā pa re dzēts 
veikt sko las sil ti nā ša nas, ūdens ap gā-
des, ka na li zā ci jas un elek troin sta lā ci-
jas sis tē mu re kon struk ci ju;

– pie ņemts lē mums par spor ta kom plek-
sa iz bū vi pie Māl pils vi dus sko las. Šī lē-
mu ma rea li zā ci jā jau ir no slēgts lī gums 
ar spor ta hal les pro jek tē tā ju, veik ta pa re-
dza mās vie tas to po grā fi  ja, ģeo lo ģis kā 
iz pē te, ro be žu plā nu pre cī za uz mē rī ša-
na. Tu vā ka jā lai kā no tiks šīs ie ce res 
sa bied ris kā ap sprie ša na. Jau nā ko šā 
ga da ap rī lī-mai jā pēc ga ta va pro jek ta 
sa ņem ša nas plā no tas nā ko šās dar bī-
bas, lai reā li sāk tu būv nie cī bas dar bus 
jau 2006., vē lā kais 2007. ga dā. Pēc 
spor ta hal les iz bū ves ir pa re dzēts nā ko-
šās kār tas – peld ba sei na un kom plek sa 
spor ta lau ku ma iz bū ve;

– Māl pils vi dus sko lā veikts 2. stā va gai-
te ņu kos mē tis kais re monts, no slī pē tas 
un no la ko tas grī das se šās tel pās, ie rī-
kots tā fe ļu ap gais mo jums 12 kla sēs, 
di vām kla sēm ie gā dā ti jau ni krēs li, tiek 
piln vei do ta da tor kla se;

– iz man to jot paš val dī bas un pri vā tos 
(SIA “Lai ko”) lī dzek ļus ie rī kots skri tu-
ļo ša nas un strīt bo la lau kums Māl pils 
cie mā, spor ta lau kums Sid gun das 
cie mā;

– iz man to jot paš val dī bas un, pa tei co-
ties par ti jas “Jau nais laiks” at bal stam, 
arī valsts lī dzek ļus, ie rī ko ti jau ni un 
re kons truē ti eso šie bēr nu ro ta ļu lau-
ku mi Māl pils un Sid gun das cie mu 
daudz dzī vok ļu mā ju pa gal mos, kā arī 
teh ni ku ma no ga ba lā, ar pri vāt ka pi tā la 
un paš val dī bas pa lī dzī bu, ne ie sais tot 
paš val dī bas lī dzek ļus, bēr nu ro ta ļu 
kom plekss ti ka uz dā vi nāts arī Māl pils 
in ter nātp amat sko las bēr niem;

– tā pat “Jau nais laiks” vei ci nā ja arī to, 
ka ti ka pie šķir ti valsts bu dže ta lī dzek-
ļi, lai iz bū vē tu āt ru mu ie ro be žo jo šos 
vaļ ņus pie bēr nu dār za un teh ni ku ma, 
tā pa stip ri not bēr nu dro šī bu uz ie lām 
pie mā cī bu ie stā dēm;

– īs te nots pro jekts “Bēr nu ro ta ļu un at-
tīs tī bas cen tra iz vei do ša na” Māl pils 
pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē, tā re zul-
tā tā ve cā kiem ir no dro ši nā ta ie spē ja, 
ne piec ie ša mī bas ga dī ju mos at stāt 
sa vus bēr nus pie re dzē ju šu pe da go gu 
uzr au dzī bā;

– Pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē veikts 
vir tu ves ka pi tā lais re monts un ie kār tu 
at jau no ša na, fi z kul tū ras zā lēs gries tu 
pa ne ļu at jau no ša na un no stip ri nā ša-
na, gries tu re monts un ap gais mes ķer-
me ņu no mai ņa, ie pirk tas mē be les;

– ir veik tas reā las dar bī bas, lai mas vei dā 
ie sais tī tu bēr nus jaun sar gu kus tī bā. 
Sa dar bī bā ar Aiz sar dzī bas mi nis tri jas 
bru ņo to spē ku va dī bu, kā arī pri vā ta-
jiem uz ņē mē jiem, tiek vir zī ta ie ce re 
– uz Māl pils lid lau ka bā zes or ga ni zēt 
ak ti vi tā tes, kas sais tī tas ar li do ša nu un 
iz plet ņu lēk ša nu, šā dā sa ka rī bā ir ce rī-
ba ie gā dā ties arī vai rā kas lie to tas AN 
ti pa lid ma šī nas un iz vei dot at bil sto šu 
vi dus sko las mā cī bu pro gram mu;

– pa tei co ties SIA “Au gusts” at bal stam, 
ir ra du sies ie spē ja ap gūt Māl pils 
kul tū ras na ma 1. stā va tel pas un 
pie dā vāt jau nie šiem paš iem ie rī kot 
da žā du in te re šu rea li zā ci jas vei dus. 
Šā dā sa ka rī bā jau ir sa gat avots un ie-
sniegts pie tei kums pro jek tā “Jaun ie šu 
ini cia tī vu at tīs tī ba” rea li zā ci jai, gai dām 
iz vēr tē ju ma re zul tā tus;

– 11151 LVL pa gas ta pa do me ir iz lie to-
ju si da žā du ie dzī vo tā ju gru pu un in te-
re šu ko pu ra do šo ini cia tī vu at bal stam 
kul tū ras, iz glī tī bas un spor ta jo mās.
Vēl vie na vi su pro gram mu prio ri tā-

te – sa bied rī bas dro šī ba, īpa ši uz sve rot 
paš val dī bas po li ci jas ne piec ie ša mī bu. 
Šā dā sa ka rī bā jaun ie vē lē tā pa do me ne-
ka vē jo ties uz sā ka ak ti vi tā tes – pār plā no ja 
2005. ga da bu dže ta lī dzek ļus un vei ca 
dar bī bas, lai pēc ne pil nu čet ru ga du pār-
trau ku ma at kal at jau no tu paš val dī bas 
po li ci jas ie cirk ņa dar bī bu. Jau nie po li ci jas 
dar bi nie ki sa dar bī bā ar ap sar dzes fi r mas 
un valsts po li ci jas dar bi nie kiem ak tī vi uz sā-
ku ši sa vu dar bu, par to lie ci na kra si pie au-
gu šo sa stā dī to ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu 
pro to ko lu un uz lik to so du skaits, bei dzot 
reā li uz sākts pro fi  lak tis kais darbs ar pus-
au džiem va ka ros, nakts stun dās, uz sāk tas 
dar bī bas žū pī bas ap ka ro ša nā, sāk ta sa-
dar bī ba ar iz glī tī bas ie stā dēm u.c.;

Ļo ti sva rī gu vie tu sa vās pro gram mās 
esam at vē lē ju ši in fra struk tū ras sa kār to ša-
nai. Šā dā sa ka rī bā iz da rī tais:

PAR 9 MĒ NE ŠOS PA VEIK TO

Turpinājums 12. lpp.

M-6635-Maalpils-_XII-2005.indd   11 12/27/2005   12:03:59 PM



2005. gada decembris12 mÂLpILS VÇSTIS 

– at jau no ta vai no jau na iz bū vē ta ie lu 
elek troap gais mo ju ma sis tē ma Jau-
nā, Par ka, Strēl nie ku, Pirts ie lās, ie lu 
elek troap gais mo jums tiek no dro ši nāts 
vi su dien nakts tum šo lai ku. Lai pil nī bā 
at jau no tu vai no jau na iz bū vē tu ie lu 
elek troap gais mo ju mu ir veik ta to to po-
grā fē ša na. Esam ap zi nā ju ši sis tē mu 
pro jek tē tā jus, ta ču sa ka rā ar lie la jām 
pro jek tē ša nas un būv nie cī bas iz mak-
sām, nā ko ša jā ga dā plā no jam ti kai 
re kon struk ci jas dar bus Māl pils cie ma 
Pils, Sko las, Mer gu pes, Spor ta ie lās, 
Liel vār des šo se jā Up ma lu cie mā;

– sa gat avo ti un ie snieg ti ES in ves tī ci ju 
pie sais tei pro jek ti “Māl pils ie lu re kon-
struk ci ja” par 400 000 LVL, “Māl pils 
pa gas ta Māl pils cie ma sil tu map gā des 
sis tē mas re kon struk ci ja” par 537 000 
LVL, “Māl pils lid lau ka at tīs tī ba” par 
77 694LVL, “Ūdens, ka na li zā ci jas un 
elek troin sta lā ci jas re no vā ci ja un jau-
nu pos mu iz bū ve Māl pils cie mā” par 
828 000 LVL, “Tū ris ma in fra struk tū ras 
iz vei do ša na, uz la bo ša na un tū ris ma 
vei ci nā ša na Māl pils pa gas tā” par 200 
000 LVL, esam sa ņē mu ši at bal stu 
pro jek ta “At kri tu mu iz gāz tu ves “Ben-
dzem nie ki” re kul ti vā ci jai Sid gun dā” 
par 34 659LVL. Ļo ti žēl, ka vēl ie priek-
šē jā sa sau ku ma lai kā ne veik smī gi 
iz vē lē tas kon sult fir mas vai nas dēļ, 
ti ka at teikts fi  nan sē jums pro jek ta “Sid-
gun das cie ma ūdens sa gat avo ša nas 
sis tē mas un ka na li zā ci jas sis tē mas 
re kon struk ci ja” rea li zā ci jai. Prak tis ki, 
ie spē jams, uz il gu lai ku ap stā sies ie ce-
re bei dzot sa kār tot Sid gun das cie ma 
ūdens ap gā des un ka na li zā ci jas pro blē-
mas. Lai kaut cik no šā das var bū tī bas 
no dro ši nā tos, esam uz sā ku ši jau na 
pro jek ta “Māl pils pa gas ta Sid gun das 
cie ma un SIA “Māl pils pien saim nieks” 
ūdens saim nie cī bas sis tē mas at tīs tī-
ba” pie tei ku ma sa gat avo ša nu par 300 
000 LVL. At bal sta ga dī ju mā bei dzot 
tik tu no vēr sta Su das un Lie lās Jug las 
up ju pie sār ņo ša na ar ra žo ša nas un 
sa dzī ves no tek ūde ņiem;

– ir veik tas reā las dar bī bas, lai pil nī bā 
sa kār to tu Up ma lu cie ma sa dzī ves 
ūde ņu ka na li zā ci jas sis tē mu un no do tu 
šīs sis tē mas ap saim nie ko ša nā paš val-

dī bas uz ņē mu mam SIA “Nor ma K”;
– vēl jo pro jām pa stāv pro blē ma par 

Māl pils cie ma tirdz nie cī bas cen tra 
lau ku ma lab ie kār to ša nu. Ta ču, sa ka rā 
ar to, ka Māl pils pa tē rē tā ju bied rī ba 
sa vus īpa šu mus sa da lī ja reā lās da ļās 
pri vāt īpaš nie kiem, bei dzot ro das ie-
spē ja, vis iem vie no jo ties, šo pro blē mu 
sek mī gi ri si nāt.
Lie lu vē rī bu pro gram mā ie da lī jām 

sa mil zu šai pro blē mai vi sā Māl pils pa gas-
tā – ap dzī vo ja mās pla tī bas trū ku mam. 
Māl pi lī ir darbs, bet nav kur dzī vot. Lai 
uz sāk tu ri si nāt arī šo pro blē mu, pa do me 
iz vei do ja dar ba gru pu, ku ras pie nā ku mos 
ie tilpst ap zi nāt ie dzī vo tā ju va ja dzī bas, 
ie spē ja mos in ves to rus, ie spē ja mās māj ok-
ļu būv nie cī bas vie tas, mek lēt valsts u.c. 
ie spē ja mu at bal stu jau nu dzī vok ļu būv nie-
cī bā. Pro cess ir dar bī bā, tā rea li zē ša na ir 
diez gan ilg sto ša.

Sa ka rā ar daudz iem uz ņē mē ju un 
pri vāt īpaš nie ku ie snieg tiem priekš li ku-
miem bū vē ties sa vos īpa šu mos, pa do me 
pie ņē ma lē mu mu par sa va 2003. ga dā 
iz strā dā tā un ap stip ri nā tā te ri to ri jas plā-
no ju ma gro zī ju mu uz sāk ša nu. Tu vā ka jā 
lai kā pa re dzē ta šo gro zī ju mu 1. re dak ci jas 
ap stip ri nā ša na. Paš val dī bas spe ciā lis ti ir 
sa ņē mu ši 95 ze mes u.c. ob jek tu īpaš nie-
ku pie tei ku mus sa vu ide ju rea li zā ci jai. Vēl 
ir pē dē jais brī dis to iz da rīt tiem, kas to vēl 
nav pa spē ju ši.

Pro gram mās bi jām plā no ju ši pār ska-
tīt paš val dī bas pār val des struk tū ru, lai 
no dro ši nā tu pēc ie spē jas efek tī vā ku tās 
dar bī bu.

Šā dā sa ka rī bā pa veik tais:
– ap vie no tas vi sas ar so ciā lo pa lī dzī bu, 

so ciā lo ap rū pi, ar so ciā lām pro blē-
mām ģi me nēs sais tī tie die nes ti vie nā 
– paš val dī bas aģen tū rā „Māl pils so ciā-
lais die nests”, kas no dro ši nā ja spē ju 
koor di nē ti plā not pa sā ku mus, ope-
ra tī vi rī ko ties pa lī dzī bas snieg ša nā, 
kon cen trēt bu dže ta lī dzek ļus vie nās 
ro kās, iz vai rī ties no bi ro krā ti jas lē mu-
mu pie ņem ša nā;

– lik vi dē ta zem pār val des eso ša struk-
tūr vie nī ba, kas no dar bo jās ar pa gas-
tam pie de ro šo te ri to ri ju, ie lu un ce ļu 
ap saim nie ko ša nu. Turp māk vis āda 
vei da saim nie cis kā dar bī ba tiks kon-

cen trē ta vie nā spe cia li zē tā paš val dī-
bas uz ņē mu mā „Nor ma K”. Tas ļaus 
efek tī vāk pil dīt paš val dī bas pār val des 
dar bu, lie ki ne no vir zo ties no ik die nā 
eso šo saim nie cis ko pro blē mu ri si nā ša-
nas, tai pa šā lai kā – uz ņē mu mam ar 
klāt nā ku šo teh ni ku un spe ciā lis tiem 
– daudz efek tī vāk, kva li ta tī vāk, āt rāk 
un lie lā kos ap jo mos sniegt pa kal po-
ju mus ie dzī vo tā jiem un ju ri dis kām 
per so nām;

– ir plā nots un 2006. ga dā iz da lī ti bu dže-
ta lī dzek ļi kul tūr vēs tu ris kā man to ju ma 
struk tūr vie nī bas iz vei dei, ku ras dar bī-
ba bū tu sais tī ta ar no vad pēt nie cī bas, 
kul tūr vēs tu ris ko un tū ris ma ma te riā lu 
ap ko po ša nu, sis te ma ti zā ci ju, eks po zī-
ci ju vei do ša nu, šīs in fra struk tū ras sa-
kār to ša nu, tū ris ma marš ru tu iz strā di, 
tū ris ma ob jek tu rek lā mu un tū ris tu pie-
sais ti. Paš reiz tiek rea li zē tas dar bī bas, 
lai bei dzot Māl pils ie gū tu sa vu ģer bo ni, 
tiek strā dāts pie jau na Māl pils pa gas ta 
rek lā mas buk le ta iz vei des. Šīs struk tūr-
vie nī bas dar bā, pa tei co ties valsts no-
dar bi nā tī bas die nes ta at bal stam, tiks 
ie sais tī ti Māl pils ie dzī vo tā ji – in va lī di, 
ku riem uz šo brī di nav dar ba;

– sa ka rā ar to, ka Lat vi jā ir iz vei do ju-
sies lie la kon ku ren ce uz ES lī dzek ļu 
pie sais ti, esam ie ce rē ju ši pa stip ri nāt 
pro jek tu koor di nā ci jas un ārē jo sa ka-
ru struk tūr vie nī bu ar spe ciā lis tu, ku-
ram ir pie re dze ša jā dar bā un pla šas 
sveš va lo du zi nā ša nas. Pra sī sim no 
šīs struk tūr vie nī bas, lai paš val dī bas 
bu džets caur pro jek tiem ie vē ro ja mi 
pa lie li nā tos.
Tie ir lie lā kie dar bi un ak ti vi tā tes, ko 

pa do me pa vei ku si ša jos 9 mē ne šos. Ce-
rams, ka nā ko šais gads būs veik smīgs un 
ļaus rea li zēt vi sas mū su ie ce res dzī vē.

Vē lot vis iem māl pi lie šiem lai mī gu un 
pa nā ku miem ba gā tu Jau no 2006. ga du,

vē lē tā ju ap vie nī bas „Sas ka ņa” vār dā 
Alek sandrs Liel mežs, Va len tīns Svikšs, 

Jā nis Pī ķis;
vē lē tā ju ap vie nī bas „Novad nie ki” vār dā 

Pē te ris Kurms;
par ti jas „Jau nais laiks” vār dā 

Vla dis lavs Ko ma rovs, Ivars Tā le

Turpinājums no 11. lpp.

Kļūdas labojums
Iepriekšējā numurā tehnisku iemeslu dēļ tabulā "2005. gada projekti" ieviesusies kļūda.

Pa rei zi jā būt:
Pro jekts Nr.13. Ro ta ļu lau ku mi. Pa gas ta pa do mes līdz fi  nan sē jums 2078 Ls, zie do ju mi 1710 Ls
Pro jekts nr. 15. Skeit par ka lau kums. Pa gas ta pa do mes līdz fi  nan sē jums 2212 Ls, zie do ju mi 5000 Ls.
  Pro jek ta ap joms Pa gas ta pa do mes līdz fi  nan sē jums

KO PĀ:
No tiem uz 21.11. at bal stī tie pro jek ti :

t.s. rea li zē tie:

5 028 405
1 047 235
167051

1 001 657
265 402
134 278, t.sk. zie do ju mi 6710
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KULTŪRAS DZĪVE

Šīs vie tas īpa šā dves ma ap rak stī ta 
ap jo mī gā grā ma tā “Māl pils”, kas uz rak-
stī ta un iz do ta ša jā ga dā ar pa šu ie dzī vo-
tā ju spē kiem. Grā ma tā Māl pils vēs tu re 
sī ki iz pē tī ta, so ciāl eko no mis kās sta di jas, 
eta pus un no za res sa lie kot pa vie tām, 
iz tir zā jot, pa ma to jot un pie rā dot, ta ču 
iz skaid ro ju ma vēl jo pro jām nav. Jā, šeit 
iz cē lu šās dau dzas māk sli nie ku, li te rā tu, 
zi nāt nie ku, vis pār lat vie šu ga rī gā dar ba 
strā dā tā ju di nas ti jas, ta ču tā das pa šas 
gan drīz vien mē rī gi iz kai sī tas pa vi su ze-
mi, ne kā das īpa šas iz mai ņas ap kārt nē 
ne ie vie šot.

Ga du sim te ņiem krā tā ga-
rī gā ener ģi ja pa ras ti tiek pār-
ne sta uz met ro po lēm, at stā jot 
uz vie tas vi su ā bi jis. Ti kai ne 
Māl pi lī – šeit jau nas ga rī gās 
vēs mas un kon tak ti vei do jās 
ne pār trauk ti un ap vie no ja ie-
dzī vo tā jus ar pie de rī bas sa jū tu, 
pie tā ti pret ie priek šē jo lai ku 
ga rī ga jiem uz krā ju miem. Šeit 
lo zungs “bū sim kā lī vi, ne uz-
māk si mies, bet ne ļau sim arī 
ci tiem sev uz māk ties, ta ču no 
kai mi ņiem un drau giem mā cī si-
mies, arī va lo du un jau nas māk-
slas for mas”. Pa gā ju šo va sa ru, 
pie mē ram, šeit bi ja dzir da mas 
itā ļu jaun ie šu ča las, kā at bil-
des vi zī te uz vie tē jo Mū zi kas 
un Māk slas sko las au dzēk ņu 
trium fā lo vie so ša nos Biel lā, kur 
vi ņi par sa vu īpat nē jo vēs tu ris ki 
– glez nie cis ko kon cert iz pil dī ju-
mu iz pel nī jās ska tī tā ju ovā ci jas. 
Šķiet, ka iz sme ļo šu at bil di uz 
vi su va rē tu dot kul tū ras na ma 
dar bī ba, ku rā tik ak tī vi strā dā 
Mū zi kas un Māk slas sko la un 
kurš vis pār ir ap li pis ar da žā da 
ve cu ma gru pu ak ti vi tā tēm. Tas 
neiz mak sā lē ti un, bla kus mi-
not, kul tū ras nams par to, ka 
tik va ro nī gi tu ras pret ko mer ciā-
la jām pre ten zi jām no vi sā diem 
ad mi rā ļu ka zi no bū tu pel nī jis 
do tā ci jas arī no valsts bu dže ta. Vie na 
no po pu lā rā ka jām un poē tis kā ka jām ar-
hi tek tū ras de fi  nī ci jām ir – “tā ir kā mā ja, 
ku ra vi ļi na at griez ties zie mas no va ka rē, 
brie not pa ku pe nām pā ri aiz sni gu ša jiem 
lauk iem...” – pil nī bā at bilst ēkas au to ra 
– ne lai ķa Lai mo ņa Tīk ma ņa ra do ša jam 
kre do. Re ti kurš ar hi tekts ir tik kon sek ven ti 
pil dī jis sa vu pro fe sio nā lo mi si ju kā Lai mo-
nis. Un šī, vie na no pē dē jām meis ta ra 
ie ce rēm, iz de vās kā ēka ar rak stu ru un 
vēl neiz man to tām po ten ciā lām ie spē jām. 

Pie in ter je riem tur pi na strā dāt vi si ēkas lie-
to tā ji, bet pir mām kār tām jā min ar hi tek te 
Mā ra Ste ķe un tel pu no for mē tā ja In dra 
Zvī gu le, ta ču Māk slas un Mū zi kas sko las 
māk slas no da ļas va dī tā jai Mā rai Āren tei, 
šķiet, pie der no tei co šais vārds. Šī ga da 
9. de cem brī ēkas lie to tā ji svi nē ja jau nās 
iz stā žu zā les eks plua tā ci jas sā ku mu. 
Tas bi ja lai mīgs brī dis – tel pa bi ja iz de vu-
sies – pro por ci jas, lī me ņu star pī bas dēļ 
ne piec ie ša mā ma zā ie vad kāp nī te un vēl 
pa pil dus ie vad tel pas mar ķē ša na ar ma sī-
vo sta bu, tik pār lie ci no ši, ar lie la jām grī das 
rū tīm sa sais tī ja tel pas at se viš ķās da ļas, 

un vis pār smal ki nian sē tā tel pas vieg lo to-
ņu sa ska ņa un la bi pro por cio nē tās tel pas 
at tie cī ba pret āru – pa lo gu re dza mo tik ko 
ap sni gu šo ai na vu, pir mās iz stā des ie kār-
to ša nas pro ce sam un di zai ne ru dar bam 
de va ne pār pro ta mus no rā dī ju mus.

Ēkas iek štel pu, pa gal mu, caur brauk-
tuv ju un ap kārt ēkai uz bē ru mu, zā lā ju 
un krū mā ju lab ie kār to ša na nav ap ri mu si 
ne uz brī di. Skais tais lī vu va lo das no sau-
kums Lem bi tur ga, kas vi dus lai ku vā cu 
ka ra kal piem iz klau sī jās kā dzim tās vā cu 

va lo das Lem bur ga, ga lu ga lā at grie zās 
dzim ta jā va lo dā kā Māl pils (Lehm – vā cis-
ki māls). Lai kam ri tot, Māl pils sa plū da ar 
Si de gun du un iz vei do ja te ri to ri jas un ie dzī-
vo tā ju skai ta zi ņā tā du op ti mā lu ap met nes 
vie tu, lai kļū tu par re ģio na kul tū ras cen tru, 
me žu un eze ri ņu ie skau tu maz pil sē tu. Tā 
pa tu rē ju si to pa šu zem nie ku sē tu struk tū-
ru ar mui žas dzī vo ja mām ēkām, baz nī cu 
un pē dē jā lai kā sa bie zi nā to ap bū vi cen trā. 
Vēl ne kur nav pie re dzē ta tik in ten sī vi rea li-
zē ta pil sē tas ai na vas vei do ša nas pro gram-
ma un kul tū ras dzī ves in ten si fi  kā ci ja kā 
Māl pi lī. Eso šie un par jau nu iz ba ga rē tie 

eze ri ņi, kul tū ras na ma ie pla kā 
gu lo šais pa gal miņš ar zā lā ju 
“grīd se gām”, blī vās bēr zu 
bir zes uz pa kaln iem, šķiet, 
vei do ta pēc V. Pur vī ša glez-
nu me tiem. Kul tū ras na ma 
sko las, kur si, ko ru, teāt ru, 
de ju pul ci ņu, bib lio tē ku un vēl 
ci tu kul tū ras un spor ta no za ru 
pa nā ku miem, go dal gām un 
bal vām ba gā ta jās ār zem ju 
iz stā des – viss tas sum mē-
jas un li ka ap skaust Māl pi li 
arī vis lie lā ko kul tū ras cen tru 
ie dzī vo tā jiem. Par Lat vi jas ra-
do šo per so nī bu kon cen trā ci ju 
šeit var uz zi nāt, iz la sot grā-
ma tu “Māl pils”. Tas iz skaid ro 
arī, kā pēc re gu lā ri sa rī ko tais 
glez nie cī bas ple nērs šeit ie-
gūst ri tuā la un cē las mi si jas 
gai sot ni. Vie tē jie kul tū ras 
pa sā ku mi tiek do ku men tē ti 
ar elek tro ni kas, sa ka ru, fo-
to, ki no, te le vī zi jas sa zi ņas 
lī dzek ļu pa lī dzī bu. Ta gad, 
jau nās tūk stoš ga des sā ku-
mā šeit ap mā tī gi strā dā jo šās 
ple nē ris tu gru pas no lem tī bā 
sa gai dī ja va sa ras kon cep ci ju 
un sti lu dro ši vien vei dos tie 
pa ši jau dī gie Māl pils Māk slas 
un mū zi kas sko las au dzēk ņi. 
Ti kai uz ņē mī gais māl pi lie šu 
rak sturs ir spē jis sa rež ģī to, 

daudz funk cio nā lo ēku tik piln vēr tī gi iz-
man tot, kas iz pla tī jās uz vi su īpat nē jo 
ap dzī vo tās vie tas struk tū ru, kas bi ju šās 
mui žas ēkas un zem nie ku sē tas, sa vie-
no tas ar ce ļiem, sa au du šās ar bir zīm, 
me žiem, lau ku ai na vu un jaun iz plā no to 
ie lu tīk lu arī māk slī gi vei do ta jiem eze ri-
ņiem, or ga ni zē jau nu pil sēt būv nie cis ku 
fe no me nu, bū tī bā to pa šu cie ma tu, gan 
ar pa aug sti nā tu kul tur celt ņu blī vu mu, ko 
ci tur, šķiet, sauc “Cot ta ge”.

G. Bar kāns

Māl pils fe no mens
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16. de cem brī Māl pils kul tū ras na ma 
jau na jā iz stā žu zā lē ti ka at klā ta tek stil māk-
sli nie ka, ar hi tek ta un glez no tā ja Geor ga 
Bar kā na dar bu iz stā de. Šis no ti kums sais-
tīts ar vi ņa 80 ga du ju bi le ju. Iz stā di sa dar-
bī bā ar Māl pils māk slas sko lu un kul tū ras 
na mu or ga ni zē ja Ra do šo Se nio ru Na ma 
va dī tā ja He lē na Med ne. Māk sli nie kam 
Māl pils jau zi nā ma, te pa va dī ti ra do ša dar-
ba un at pū tas mir kļi vēl ne se na jā va sa ras 
ple nē rā. Tad arī ta-
pa in ter vi ja „Māl pils 
Vēs tīm”.

Aiz sā kot sa ru-
nu, māk sli nieks vis-
pirms da lī jās ie spai-
dos par tik ko So mi-
jā no ti ku šo kon fe-
ren ci „Arhi tek tū ra 
+ Māk sla”, kur bi ja 
uzai ci nāts pirms 
ple nē ra: „Ar hi tek tū-
ra , ku ra agrāk bi ja 
struk tu rā la, vei do ta 
no stā viem, ko lo nā-
dēm, ta gad pa li ku si 
stip ri mai nī ga un 
glez nie cis ka. Ļo ti bie ži tā ir stik la bū ve, 
aiz ku ras ot ra jā plā nā mai nā mi vai ro gi, 
kas dod krā sai nī bu. Zūd at šķi rī ba starp 
ar hi tek tū ru da žā dos pa sau les re ģio nos. 
20.gad simts ie sā kās ar jū gend sti lu, pēk šņi 
tas kļu va par sim bo lu vec mo dī gai pie ejai. 
Ta gad ar hi tek ti at kal ir gad sim te ņa sā ku mā 
, kad ār kār tī gi strau ji mai nās teh no lo ģi jas, 
so ciā lais sa stāvs, cil vē ku spē ja pār vie to-
ties. Ar hi tek tū rai jā mek lē jau ni ce ļi, kas 
uz pa gāt nes kļū du pa ma ta ras tu la bā ko 
va rian tu at tīs tī bai. Kon fe ren ces da līb nie ki 
at zi na, ka tam ne piec ie šams arī zi nāt nis ki 
pēt nie cis kais darbs.”
– Jūs esat stu dē jis ar hi tek tū ru un glez-

nie cī bu, bet vis il gāk to mēr strā dā jat 
tek stil māk slā. Kā no ti ka šī iz vē le?

Tas bi ja laiks, kad ar hi tek ti ti ka ni ve-
lē ti līdz ie rēd ņa stā vok lim. Bet Māk slas 
aka dē mi jā so ciā lis tis kais reā lisms jau sa-
vas ie spē jas iz man to jis – kļu va sal kans, 
po li ti zēts, uz mā cīgs un vien kār ši me līgs. 
Tā pēc dau dzi mek lē ja iz rau ša nos no tā, 
iz vē lo ties ke ra mi ku, di zai nu, tek stil māk slu, 
jo šīs no za res ir glez nie cis ki at brī vo tas, 
tām nav tik lie lā mē rā jā pauž ideo lo ģis kais 
uz de vums. Pa ma zām mēs tek stil māk slā 
iz vei do jā mies par PSRS kul tū ras gal vas-
pil sē tu. Tas mums de va vēl īpa šu pa āt ri-
nā ju mu at tīs tī bai.
– Il gā ku lai ku bi jāt arī pe da gogs R ī gas 

Lie tiš ķās māk slas vi dus sko lā.
No ti ka tā, ka pa zīs ta mā ar hi tek te Mar-

ta Sta ņa gri bē ja aiz iet no šīs sko las, jo 
vi ņai bi ja ļo ti lie la pār slo dze ra do šās pro-
jek tē ša nas dar bā. Un ma ni iz vē lē jās par 
aiz stā jē ju. Zi niet, arī to reiz va ja dzē ja ra dīt 
kon cep ci ju jau na jai pa au dzei, vi sai lie tiš ķai 

māk slai. Vi si kaut ko mek lē ja, mē ģi nā ja 
ie viest de ko ra tī vus ele men tus. Lie tiš ķās 
māk slas sko la to reiz pie ņē ma trīs dar ba 
kri tē ri jus: man to jums, mo der nā teh no lo ģi-
ja, an sam bļa sa jū ta.

Mēs bi jām pār steig ti, ka lat vie šu bēr ni 
ir tik ta lan tī gi. Vi ņi tur pi na tā di būt. Ta gad 
ve se la ple jā de ļo ti in te re san tu māk sli nie ku 
sa vu ra do šo dar bī bu ie sāk 18, 20, 24 ga-
du ve cu mā. Tas pa tie sī bā ir pats la bā kais 

laiks, vis maz tāds viņš 
bi ja Mi ke lan dže lo.
– Vai jū su bi ju šo au-
dzēk ņu vi dū ir māl-
pi lie ši?

Jā, Lau ma Kras-
ti ņa, Atis Ie viņš, arī 
Mā ra Āren te un In dra 
Zvī gu le. Nu pat sa ti ku 
kād rei zē jo tek stil māk-
slas stu den ti Lau mu 
Kras ti ņu, ku ra jau vec-
mā mi ņa, bet vēl ar vien 
auž. Tek stil māk sla ir 
tā da māk sla, no ku-
ras neai ziet, kaut gan 
pra sa ne at lai dī bu, ilg-

sto šu dar bu. Tek stil māk sli nieks un au dējs 
ir pro fe si ja uz mū žu.
– Ku ri sko lo tā ji jūs pa šu ie va dī ju ši māk-

slas zi nī bās?
Tē lo tā jas māk slas ka ted rā mans sko-

lo tājs bi ja Kār lis Bau ma nis, to reiz jauns 
tēl nieks. Ļo ti ie spai do ja teāt ra de ko ra to ra 
un glez no tā ja Ar vī da Sper tā la per so nī ba. 
To laik do mi nē ja pus to ņu glez nie cī ba, pro-
tams, ta gad tas šķiet maz liet no ve co jis. 
Pie mums brauc ame ri kā ņu glez no tā ji un 
vi ņi no liedz pus to ņus. Uz ska ta, ka krā su 
in ten si tā te ir māk slas jeb glez nas gal ve nā 
kva li tā ti.
– Ko paš laik strā dā jat, vai ir jau nas ra-

do šas ie ce res?
Ple nē rā tai su ma zus pas te ļus, ku ri 

vai rāk do mā ti kā ilus trā ci jas grā ma tām. 
Tie ko ties ar Lau mu Kras ti ņu, ru nā jām par 
mū su bi ju šo Lie tiš ķās māk slas vi dus sko las 
di rek to ru Iman tu Žū ri ņu. Bū tu ie spē jams 
uz rak stīt di vas ļo ti in te re san tas grā ma tas 
– gan par sko lu, gan at se viš ķiem sko lo tā-
jiem, kas bi ja ie cie nī tas per so nī bas. Tas 
pra sa daudz dar ba un pie pū les, kā arī 
sa bied rī bā ie ņemt tā du stā vok li, ka vi ņu 
va rē tu no vēr tēt. Jo uz rak stīt grā ma tu ir 
viens, bet iz dot, pa vi sam kas cits.

Jūs jau tā jat, ko es da ru. Es au žu. Sē žu 
pie stel lēm.
– Kā dā teh ni kā vei do jat dar bus un kā-

das tē mas jūs in te re sē?
Tas pats, ar ko ie sā ku, pie tā arī gri bē ju 

pa likt. Tas ir – bez priekš me tu glez nie cī ba. 
Glez no līdz īgi ēkas tap ša nai, vis pirms 
pa ma ti, kar kass, tad ap šu vums. Vēl jo 
vai rāk tas var vei dot go be lē nu. Sva rī ga 
ir vī zi ja, bet vēl sva rī gāks pro cess. Ci tā di 

jau ļo ti gar lai cī gi, kad jā se ko no teik tam 
priekš rak stam.
– Ku ras krā sas jums tu vā kas?

Zi nāt, tas nav pa reizs jau tā jums. Uz to 
var at bil dēt – va ra vīk snes krā sas. To mēr 
glu ži tā ne va rē tu teikt. Paš laik po pu lā ra ir 
zi lā krā sa, ļo ti pie mē ro ta in ter je ram. Vi ņai 
pie mīt tāds cil de nums. Ot ra – oranž sar ka-
nā jeb ķie ģeļ sar ka nā, kas arī dod ener ģi ju 
iek štel pai un ir ļo ti la bās at tie cī bās. Tas 
sen suā lais mi ni mā lisms, jū tī gais mi ni mā-
lisms, ka va jag pēc ie spē jas maz. Arī So-
mi jā no vē ro ju, ka 20.-to ga du jū gend sti la 
meis ta ri vairs iek štel pās ne der. Ļo ti bie ži 
pie sie nas pie liek vien kār ši bal tu ie klā tu 
lau ku mi ņu.
– Ar kā du at tiek smi vē ro jat mūs die nu 

māk slas un dzī ves pro ce sus?
Kād reiz glez no tājs Bo riss Bēr ziņš tei-

ca: „Nau da nav va ja dzī ga, ka pie mes tu 
vēl kā dus ga dus dzī vot.” Es vi ņam pie vie-
no jos. Gal ve nais, ka dzī ve ir tik ār kār tī gi 
in te re san ta, aiz rau jo ša un pa tei cī bas pilns 
pie dzī vo jums. Pa stāv tei ciens, ka dzī vi 
ne var pa ga ri nāt, var pa ga ri nāt ti kai ve cu-

mu. Pil nī bā ne gri bē tu pie krist. Ve cu mā vēl 
pa stāv dzī ves ap ce re, kas ir daudz vai rāk. 
Zi nāms gan da rī jums, ka ir lai mē jies būt. 
Pie de ru pie tās pa au dzes, ku ra, ja karš bū-
tu ieildzis vēl da žas die nas, bū tu ie sauk ta 
ar mi jā un diez vai bū tu iz dzī vo ju si.

Diez gan il gi vil kās šī dzī ves svi nē ša-
na. Tas bi ja liel isks pie dzī vo jums – karš 
bei dzies, un tu esi dzīvs. Tu esi jauns un 
va ri sko lo ties, at rast sa vu pro fe si ju. Ir tā da 
for mu la, ko citēju: jau nī bā būt skais tam, 
spē ka ga dos sla ve nam, ve cu mā ba gā tam. 
Mēs diem žēl esam na ba dzī bā no spies ti, 
it se viš ķi in te lek tuā lā dar ba cil vē ki, pro fe-
sio nā li ne at ka rī gie. Bet tas ne kas. Dzī ve 
ir skais ta.

Da ce Kri lov ska

Dzī ve – in te re sants, aiz rau jošs un pa tei cī bas pilns pie dzī vo jums

Georgs Bar kāns šo va sar, vie so jo ties bi ju šās 
au dzēk nes Lau mas Kras ti ņas lau ku mā jās.

Go be lēns ar māk sli nie ka ie mī ļo to vien ra dzi.
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Lud vigs Sid re vics
17.08.1913. – 14.12. 2005.

Mā cī tājs Māl pils baz nī cā no 1976. līdz 1995.
Es es mu aug šām cel ša nās
un dzī vī ba: kas man tic,
dzī vos arī ja tas mirs, un
ik viens, kas dzī vo un tic man,
ne mirs ne mū žam.
Jā ņa ev. 11: 25.26.p

Skum jā zi ņa par mū su sir mā mā cī tā ja aiz ie ša nu 
mū žī bā daudz iem at sau ca at mi ņā no vi ņa sa ņem-
to sirds sil tu mu, ie jū tī bu un laip nos vār dus. Tos 
mā cī tājs snie dza ik vie nam, kas nā ca ar at vēr tu 
sir di. Viņš iz sta ro ja gai šu mu, mie ru. Ko pā būt 
bi ja tik la bi. Cik lie lu dvē se les spē ku un ga ra stip-
ru mu , lai se vi ne pa zau dē tu, pra sī ja vi si sma gie 
pa dom ju ga di. Māl pils baz nī cu ne pa vēr ta ne par 
spor ta zā li, ne kap li ču. Tā at dzi ma, un ko pā ar 
to arī mā cī tājs at gu va it kā ot ro el pu. 1988. ga da 
Zie mas svēt ku diev kal po jums no ti ka cil vē ku pār-

pil dī tā baz nī cā. Cil vē ki bi ja iz slā pu ši pēc brī vī bas un pēc Die va vār da. Lē nām 
ta pa viss, ko kād reiz klu sī bā bi ja vē lē jies Lud vigs Sid re vics – at jau no tas ēr ģe les, 
at re mon tē ta baz nī ca, at jau no ta al tā ra glez na, uz sā ka dar bo ties svēt die nas sko la 
bēr niem. 1993. ga da 24. jū li jā mā cī tā jam Māl pils baz nī cā at zī mē jām 50 ga du 
dar ba ju bi le ju un 80to dzim ša nas die nu. Pa kā pe nis ki mā cī tā ja dar bā viņš ie va-
dī ja sa vu pēc te ci – teo lo ģi jas fa kul tā tes stu den tu Iva ru Jē kab so nu. 1995. ga dā 
drau dzi no de va jau nā ko lē ģa gā dī bā.

At ce ros, cik skais ti pie mā cī tā ja mā jas Si gul dā zie dē ja tul pes. 
Kaut arī ceļš uz De be su mā jām bū tu zie diem kai sīts!
Mū žī gu mie ru dod vi ņam, ak, Dievs!
Mū žī ga gais ma lai at aust vi ņam,
Lai viņš dus mū žī gā mie rā!

Ri ta Kar ga ne

23.no vem brī Māl pils vo lej bo la ko man dai ar spē li par 9.vie tu 
pret Saul kras tiem, no slē dzās Rī gas ra jo na 2005.ga da spor ta 
spē les Vo lej bo lā. Diem žēl ša jā spē lē ti ka pie dzī vots zau dē jums 
un līdz ar to ie gū ta 10.vie ta. Ko pu mā pie da lī jās 13 ko man das, 
ku ras ti ka sa da lī tas 2 gru pās. Pir ma jā gru pā, ku rā spē lē ja arī 
māl pi lie ši bi ja 7 ko man das, bet ot ra jā – 6. Sa vā gru pā ti ka iz cī nī-
ta 5.vie ta un līdz ar to ie gū tas tie sī bas spē lēt par 9.vie tu ar ot ras 
gru pas 5.vie tas ie gu vē jiem, t.i., Saul kras tu ko man du.

Re zul tā ti:
Māl pils – Si gul da 0:3
Māl pils – In ču kalns 1:3
Māl pils – Van ga ži 3:2
Māl pils – Ro pa ži 0:3
Māl pils – Sto pi ņi 0:3
Māl pils – Āda ži 3:2
Māl pils – Saul kras ti 0:3

Po li ci jas zi ņas
21. no vem brī
 Māl pi lī, 1972.ga dā dzi mis vī rie tis kon sta tē ja, 

ka no mā jām no zag ti elek troins tru men ti. No-
da rīts ma te riā lais zau dē jums vai rāk ne kā 700 
Ls ap mē rā. Uz sākts kri mi nāl pro cess.

4. de cem brī
 Māl pils pa gas tā, 1978.ga dā dzi mis vī rie tis, 

bū dams al ko ho la rei bu mā, sa rī ko ja ģi me nes 
skan dā lu.

9. de cem brī
 Māl pi lī, Ķir šu ie lā, 1954.ga dā dzi mis vī rie tis, 

bū dams al ko ho la rei bu mā, sa vā dzī ves vie tā 
sa rī ko ja skan dā lu.

10. de cem brī
 Māl pi lī,1972.ga dā dzi mis vī rie tis kon sta tē ja, 

ka no au to ma šī nas FIAT CRO MA, iz si tot lo-
ga stik lu, no zag ta au dio ap ara tū ra. Uz sākts 
kri mi nāl pro cess.

12. de cem brī
 Si gul das po li ci jas no da ļā sa ņemts 1957.ga dā 

dzi mu šas sie vie tes ie snie gums par to, ka šā 
ga da 10.de cem brī Māl pi lī, ne zi nāms jau nie-
tis pie kā vis vi ņas 1984.ga dā dzi mu šo dē lu. 
Uz sākts kri mi nāl pro cess.

Ce ļu sa tik smes 
ne ga dī ju mi

12. de cem brī
 Au to ce ļa Si gul da – Māl pils – Ķe gums 43.ki lo-

met rā, 1955.ga dā dzi mis au to ma šī nas OPEL 
VEC TRA va dī tājs no brau ca no ce ļa brau ca-
mās da ļas un uz brau ca šķēr slim(sta bam). 
Bo jā ta au to ma šī na un stabs.

Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des 
pre ses un sa bied ris ko at tie cī bu 

gal ve nā spe ciā lis te In gu na Gai le, 
t. 7219701.

SPORTA ZIŅAS

10.de cem brī Māl pils vi dus sko lā no ti ka Māl pils pa gas ta čem-
pio nāts Dam bre tē un Šaut ri ņu me ša nā, kur ti ka no skaid ro ti ne 
ti kai vie tē jie čem pio ni, bet arī pre ten den ti uz Rī gas ra jo na spor ta 
spē lēm Dam bre tē un Šaut ri ņu me ša nā.

Jā at zīs tas uz reiz, ka bi ja ce rēts uz kup lā ku da līb nie ku skai-
tu, bet arī at nā ku šie māl pi lie ši pa rū pē jās par sprai gām cī ņām. 
Dā mām 1.vie tas iz cī nī ja Dam bretē – Li li ja Kal ni ņa, bet Šaut ri ņu 
me ša nā – Ol ga Fa ļi ļe je va. Kun giem 1.vie tu Dam bre tē pār lie ci no-
ši ie gu va Vil nis Brik šķe, bet 2.vie tu un līdz ar to ot ru ce ļa zī mi uz 
Rī gas ra jo na spor ta spē lēm Dam bre tē iz cī nī ja Gun dars Bī riņš 
par 1 punk tu kop vēr tē ju mā ap stei dzot 3.vie tas ie gu vē ju – Gvi do 
Žu kov ski. In te re san ti, ka sav star pē jā cī ņā Gvi do bi ja pā rāks par 
Gun da ru ar 3:1. Šaut ri ņu me ša nā 1.vie tu ie gu va Ed gars Ba lo dis 
par pā ris punk tiem ap stei dzot Mā ri Čī mu un Ģir tu Liel me žu. Šie 
trīs vī ri arī ie gu va tie sī bas star tēt Māl pils ko man das sa stā vā Rī-
gas ra jo na spor ta spē lēs Šaut ri ņu me ša nā. Grū ti prog no zēt, kā 
bū tu bei gu šās sa cen sī bas Šaut ri ņu me ša nā, ja bū tu pie da lī jies 
Māl pils pre cī zā kais šaut ri ņu me tējs – Kas pars Poišs. Par no sa-
cī tu „neveik smi nie ku” ša jā die nā va rē tu uz ska tīt Dai li Vei cu, kas 
gan Dam bre tē, gan Šaut ri ņu me ša nā pa li ka tū līt aiz go dal go to 
trij nie ka – 4.vie tā.

17.de cem brī, ne dē ļu pēc no ti ku miem Māl pils vi dus sko lā, Ul-
bro kas vi dus sko lā no ti ka Rī gas ra jo na spor ta spē les Dam bre tē 
un Šaut ri ņu me ša nā.

Dam bre tē tur nīrs no ri si nā jās pēc ap ļa sis tē mas, tas no zī mē, 
ka ko man dām bi ja jā spē lē kat rai ar kat ru. Bi ja at brau ku šas 10 
ko man das un līdz ar to ti ka iz spē lē tas 9 kār tas. Ko man das 
sa stāvs pēc tur nī ra reg la men ta bi ja 2 kun gi un 1 dā ma. Uz reiz 
jā sa ka, ka mū su dā ma – Li li ja Kal ni ņa sa vā ca vai rāk kā pu si no 
ko man das punk tiem un in di vi duā li ie rin do jās 5 vie tā 10 dā mu 
kon ku ren cē. Kā at zi na pa ti Li li ja, trij nie kā tikt bi ja gan drīz ne ie-
spē ja mi, bet ce tur to vie ta bi ja ļo ti tu vu. Ko pu mā Māl pils ko man da 
ie gu va 9.vie tu, kas no teik ti nav mū su ko man das aug šē jā ro be ža, 
vien kār ši maz liet pie trū ka veik smes.

Šaut ri ņu me ša nā ti ka spē lēts „Kri kets”. Māl pi lie ši no star tē-
ja go dam un pa li ka tū līt aiz go dal go to trij nie ka, t.i., 4.vie tā 13 
ko man du kon ku ren cē. Kas zi na kā bū tu gā jis, ja bū tu at brau cis 
Kas pars Poišs, kurš ie priek šē jā die nā svi nē ja 30 ga du ju bi le ju! 
Ap svei cam !!!

No vē lu vis iem lai mī gu, ve se lī gu un spor tis ku 
Jau no 2006.ga du

Spor ta or ga ni za tors – Mā ris Čī ma
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Lai me – zel ta pu tek līts
Bez ga lī gā gais mas lo kā.
No bir di na ko ik rī tu
Ro žains zie diņš sau les ko kā.

Pau lī ne Bār da

Svei cam 
             jan vā ra ju bi lā rus!

70 – In tai In ģis tei, Er nes tam Ro ķim, 
Iva ram Tā lem

75 – Skaid rī tei Upā nei
80 – Gri go ri jam Kos ten ko
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2005. gada decembris

Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē meklēt to velti.
Meklēsim ticību sevī, jo citos to neatrast.
Meklēsim gaišumu sevī, jo dot var tik to, kas ir pašos.

Radošus panākumus katrā Jaunā 2006. gada dienā  pašdar-
bības kolektīvu dalībniekiem un visiem mālpiliešiem !

Kultūras nama direktore
Edīte Priekule

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā 
2006. gada janvāra mēnesī

11. janvārī 13.00 klubiņa “Rezēdas” saiets
26. janvārī 19.00 Koncerts “Jēzus revolūcija”
27. janvārī 20.00 Diskotēka
31. janvārī   Mūsdienu deju konkurss

Izstāžu zālē
līdz 13. janvārim  mākslinieka Georga Barkāna 
   darbu izstāde “tūkstošveidis”
no 18. janvāra  izstāde “Grafi kas kamera ceļo”

Paziņojums
Līdz ar B ka te go ri jas at ļau jas Nr. RIT – 17 – B – 037 sa ņem ša-

nu, no š.g. de cem bra dar bo jas no lie to to trans por ta lī dzek ļu ap-
strā des uz ņē mums „Vib ro ka” Māl pils pa gas ta „Glez nās” (agrā kā 
au to kap sē ta „Vib ro ka”). Uz ņē mu mam ir ie spē ja pie ņemt ap strā dei 
vi sas ie dzī vo tā ju no lie to tos vai brauk ša nai ne de rī gos trans por ta 
lī dzek ļus, pre tī iz snie dzot spe ciā lus lik vi dā ci jas ser ti fi  kā tus.

Uz ņē mu mā „Vib ro ka” des mit mi nū šu lai kā trans por ta lī dzek ļa 
īpaš nieks, pre tī sa ņe mot ser ti fi  kā tu, var būt drošs, ka uz ņē mums 
no lie to to vai brauk ša nai ne de rī go trans por ta lī dzek li ap strā dās un 
lik vi dēs pēc Vi des mi nis tri jas no teik ta jām teh no lo ģis ka jām vi des 
aiz sar dzī bas pra sī bām, tā dē jā di līdz mi ni mu mam sa ma zi not var-
bū tē jo kai tē ju mu vi dei.

Ša jā pa šā te ri to ri jā ar paš val dī bas lē mu mu Nr.22 no 
26.10.2005, iz pil dot Mi nis tru Ka bi ne ta no tei ku mus Nr.767, paš-
val dī ba no slē gu si lī gu mu ar SIA „Vite” par spe ciā lās stāv vie tas 
ie rī ko ša nu trans por ta lī dzek ļiem, ku ri pie spie du kār tā pār vie to ja mi 
uz šo lau ku mu, ar au to eva kuā to ru mums ir ie spē ja va ja dzī bas 
ga dī ju mā, no rak stī ša nai pa re dzē to trans por ta lī dzek li no gā dāt 
ap strā dei pie mums.

Ai ci nu ie dzī vo tā jus iz man tot šo jau no pa kal po ju mu, ko sniedz 
SIA „Vite”. Te le fons in for mā ci jai – 9154012.

SIA „Vite” di rek tors V. Grez ma nis

Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā jiem
Lai Jums Zie mas svēt ki nes gais mu un mie ru, bet 

Jau na jā ga dā, lai ne zūd ie ce ru dros me, se jās – ce rī bu 
gai šums, ro kās – dar ba spars un sir dīs – mī les tī ba.

Māl pils pa sta ko lek tīvs

Š.g. 28.de cem brī pl.1400 tiks at klāts Māl pils bēr nu 
ro ta ļu un at tīs tī bas centrs pirms sko las ie stā dē „Māl-
lē pī te”, kas ta pis sa dar bī bā ar Bēr nu un ģi me nes 
lie tu mi nis tri ju. Gai dām bēr nus ar ve cā kiem, ku rus 
in te re sē šī cen tra pie dā vā tie pa kal po ju mi.

Te le fons in for mā ci jai: 7925069 vai 7925252.

Mū žī bā aiz gā ju ši
Gu nārs Fel kers, 65 ga du ve cu mā, 
An dris Ķip loks, 62 ga du ve cu mā, 
He lē na Uti na ne, 87 ga du ve cu mā, 
Viz ma Fo no va, 84 ga du ve cu mā, 
Dzin tra Gai lī te, 74 ga du ve cu mā, 
Jā nis Grīn blats, 83 ga du ve cu mā, 
Zel ma Grau di ņa, 96 ga du ve cu mā, 
Dzid ra Vī to li ņa, 81 ga da ve cu mā.

Mū su klu sa un pa tie sa līdz jū tī ba tu vi nie kiem 
un kat ram, kam sir di sā pi na vi ņu aiz ie ša na.

Māl pils pa gas ta pa do me,
Māl pils dzimt sa rak stu no da ļa

Pateicība
Gan sirsnību, gan labestību
Par spīti visam sirds lai jūt.
Ja sevī nosargāt to spēsim, 
Tad katrs gads mums laimīgs būs!

Sirsnīga pateicība “Laiko,” “Emu,” “Mālpils piensaim-
nieks,” “BAF,” “Vite,” “Gabi,” “Centra veikalam,” “Savle,” 
Centra aptiekai, Mālpils vidusskolas zīmētājiem, 
Laķa kungam, Svikšu ģimenei un Diakonijas darbinie-
kiem par ziedojumiem un sagādāto prieku draudzes 
cilvēkiem Ziemassvētkos.

Svētīgus Ziemassvētkus un laimīgu, veselīgu 
un labiem darbiem bagātu Jauno gadu!

Mālpils ev. Lut. baznīcas valde 
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