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PAGASTA PADOMĒ

Iz skatī ja 22 jau tā ju mus.
NOLĒ MA:
– Piešķirt ½ do māj amo daļu no brīvās, val-

stij piekrīto šās ze mes 0,162 ha platī bā uz 
ku ras at ro das fi  zis kai per so nai pie de ro ša 
būve “Snie dzes ie la 3”,

– Piešķirt SIA “Sid gun da 2” brīvo val stij 
piekrīto šo ze mi 1,19 ha kop platī bā uz 
ku ras at ro das tai pie de ro ša būve – grau-
du kal te,

– Piešķirt SIA “Sid gun da 2” brīvo val stij 
piekrīto šo ze mi 0,915 ha kop platī bā uz 
ku ras at ro das tai pie de ro ša būve – no lik-
ta va,

– Piešķirt SIA “Sid gun da 2” brīvo val stij 
piekrīto šo ze mi 0,4785 ha kop platī bā uz 
ku ras at ro das tai pie de ro ša būve – mi ne-
rālmē slu no lik ta va,

– Piešķirt SIA “Sid gun da 2” brīvo val stij 
piekrīto šo ze mi 0,02 ha kop platī bā uz 
ku ras at ro das tai pie de ro ša būve – ķimi-
kā li ju no lik ta va,

– Piešķirt brīvo, val stij piekrīto šo ze mi 6,1 
ha kop platī bā saim niecī bas “Vīngro di” 
pa pla ši nā ša nai

– At teikt 3 fi zis kām per so nām piešķirt 
brīvo, val stij piekrīto šo ze mi 6,1 ha kop-
platī bā, jo sa skaņā ar li ku mu “Par ze mes 
re for mas pa beig ša nu lau ku ap vi dos” 
2.pan ta 3.punk tu, iz lo zes re zul tā ti bi ju ši 
ne labvēlīgi.

– Piešķirt brīvo, val stij piekrīto šo ze mi 5,2 
ha kop platī bā saim niecī bas “Kal na ie la 
6” pa pla ši nā ša nai.

– At teikt 4 fi  zis kām per so nām piešķirt brīvo, 
val stij piekrīto šo ze mi 5,2 ha kop platī bā, jo 
sa skaņā ar li ku ma “Par ze mes re for mas 
pa beig ša nu lau ku ap vi dos” viņu ze mes 
pie prasī ju ma prio ri tā te ir ze mā ka.

– Piešķirt brīvo, val stij piekrīto šo ze mi 0,15 
ha kop platī bā zem būves – jaun lo pu 
kūts.

– At teik ties no pirm pir ku ma tiesī bām uz 
ne kus ta miem īpa šu miem “Mežāres” 
sa stā vo šu no vie na ze mes ga ba la 4,2 

ha kop platī bā, kas ir daļa no ne kus ta mā 
īpa šu ma “Kroņi”,

– At teik ties no pirm pir ku ma tiesī bām uz ne-
kus ta mo īpa šu mu “Mežle jas” sa stā vo šu 
no vie na ze mes ga ba la 4,2 ha kop platī-
bā, dzīvo ja mās mā jas un palīgēkām,

– Iz so les kārtībā at sa vi nāt ne kus ta mo 
īpa šu mu “Bu kas” 1,0 ha kop platī bā ar 
ka das tra Nr.8074 001 0125.

– Uz dot iz pil din stitūci jai sa gat avot iz so les 
do ku men tā ci ju līdz 01.10.2006.

– Pie krist sa dalīt ne kus ta mo īpa šu mu “Ozo-
lā ji”11,1 ha kop platī bā, at da lot ze mes 
čet rus ga ba lus,

– Pie krist sa dalīt ne kus ta mo īpa šu mu 
“Ogļi” 9,38 ha kop platī bā, at da lot ze mes 
ga ba lu 5,68 ha platī bā,

– Piešķirt ju ri dis kās ad re ses “Ai ga ri”, “Pur-
vi”, “Vaļņi”, “As tri”, “Māllēpes”,

– Ap stip ri nāt ze mes no mas līgu mu starp 
fi  zis ku un ju ri dis ku per so nu,

– Pie krist, ka tiek veik ta daļa ne kus ta mā 
īpa šu ma “Ra siņi” lauk saim nie cis kās 
ze mes trans for mā ci ja 0,1 ha platī bā in di-
vi duā lās apbūves zemē,

– Pie krist, ka tiek veik ta daļa ne kus ta mā 
īpa šu ma “Bērzi” lauk saim nie cis kās 
ze mes trans for mā ci ja 1,33 ha platī bā 
apbūves zemē,

– Pie krist, ka tiek veik ta daļa ne kus ta mā 
īpa šu ma “Priežavo ti” lauk saim nie cis kās 
ze mes trans for mā ci ja 0,3 ha platī bā in di-
vi duā lās apbūves zemē,

– Iz sniegt SIA “ŪDRS” bieži sa sto pa mo 
derī go iz rak teņu ie gu ves atļau ju,

– Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.9 
<<Par grozī ju miem sais to ša jos no tei ku-
mos Nr.3 “Par Māl pils pa gas ta pa do mes 
budžetu 2006.ga dam”>>,

– Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes 
2005.ga da pub lis ko pār ska tu,

– Uz sākt Māl pils pa gas ta pa do mes īpa šu mā 
eso šās dzīvo ja mās mā jas NĀ KOT NES IE-
LA 13, sa stā vo šas no dzīvo ja mās mā jas 
un 3 saim niecī bas ēkām, pri va ti zā ci ju.

– Iz slu di nāt kon kur su par ēdi nā ša nas 
pa kal po ju ma snieg ša nu paš valdības 
izglītības ie stādēs.

– Uz dot iz pil din stitūci jai sa gat avot kon kur-
sa no tei ku mus un no skaid rot kon kur sa 
uz varē tā ju līdz 01.06.2007.ga dam.

– Līdz 2007.ga da 30.jūni jam pa ga ri nāt eso-
šo no mas līgu mu starp Māl pils pa gas ta 
pa do mi un fi r mu “Bal tic Tatry Skydi ver 
Ltd” par ne kus ta mā īpa šu ma “Upesl īči” 
ze mes no mu 8,7 ha platī bā, ka das tra 
Nr.8074–001–0323.

– Dar ba gru pai tur pi nāt strā dāt pie op ti mā-
lā sa darbības mo deļa iz vei des, pieai ci not 
spe ciā lis tus un kon sultējo ties ar kom pe-
ten tu ju ris tu fi r mu.

– Iz slu di nāt kon kur su par ēdi nā ša nas 
pa kal po ju ma snieg ša nu paš valdības 
izglītības ie stādēs.

– Uz dot iz pil din stitūci jai sa gat avot kon kur-
sa no tei ku mus un no skaid rot kon kur sa 
uz varē tā ju līdz 01.06.2007.ga dam.

– Ap stip ri nāt no tei ku mus Nr.4 “Kārtība, 
kā dā tiek atlī dzi nā ti Sid gun das izglītības 
ie stā dei radī tie ma te riā lie zaudē ju mi”.

– Ap stip ri nāt no tei ku mus Nr.5 “Kārtība, 
kā dā atlī dzi nā mi ar spor tis tu ko mandēju-
miem saistītie iz de vu mi”.

– Reģistrēt in di vi duā lo dar bu – ak mens 
ap strā de un res tau rā ci ja, no sa kot pa tent-
mak su 45,- Ls līdz ga da bei gām,

– Vei dot Māl pils no va du eso šā pa gas ta 
ad mi nis tratī va jās ro bežās līdz 2009.
ga da mar ta paš valdību vēlēša nām ti kai 
tad, ja būs ievē ro jams fi  nan siāls at balsts 
no va du in fra struktūras sa kār to ša nai.

– At balstīt Māl pils vi dus sko las 5 skolē nu 
un 1 sko lo tā jas pie dalī ša nos pro gram-
mas “Jau nat ne” pro jek tā “Jau nie šu va-
sa ras akadē mi ja” An ger min des izglītības 
cen trā Vā ci jā no š.g. 16.līdz 24.jūli jam.

– No dro ši nāt ceļa iz de vu mu līdzfi  nansēju-
mu, at bil sto ši ie gā dā to biļešu iz mak sām.

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 21.06.2006. SĒDE Nr.9

Iz skatī ja 13 jau tā ju mus.
NOLĒ MA:
– Pie krist sa dalīt ne kus ta mo īpa šu mu 

“Sau lie ši–1” 11,15 ha kop platī bā, at da lot 
ze mes ga ba lu 1,75 ha,

– Pie krist sa dalīt ne kus ta mo īpa šu mu “jaun-
niči”14,5 ha kop platī bā, at da lot ze mes 
ga ba lu 14,5 ha,

– Piešķirt ju ri dis kās ad re ses “Jug las ie la 
1”, “Nīcēni”, “Mer gu pes ie la 2 A”

– Piešķirt Ro mas ka toļu baznīcas Māl pils 
drau dzei brīvo, val stij piekrīto šo ze mi 0,9 
ha kop platī bā,

– Piešķirt Māl pils bap tis tu drau dzei brīvo, 
val stij piekrīto šo ze mi 0,3 ha kop platī bā,

– Piešķirt brīvo, val stij piekrīto šo ze mi 2,3 
ha kop platī bā saim niecī bas “Smīni” pa-
pla ši nā ša nai,

– Piešķirt Māl pils pa gas ta pa do mei brīvo, 
val stij piekrīto šo ze mi 0,04 ha kop-
platībā,

– At teik ties no pirm pir ku ma tiesī bām uz 
ne kus ta miem īpa šu miem:

“Jaun niči”, sa stā vo šu no vie na ze mes ga-
ba la 14,5 ha kop platī bā,

“Zīlmaņi”, sa stā vo šu no vie na ze mes ga-

ba la 5,2 ha kop platī bā,
“Zīles”, sa stā vo šu no vie na ze mes ga ba la 

5,8 ha kop platī bā,
– No dot pri va ti zā ci jai paš valdības ze mi 

0,29 ha kop platī bā, ka das tra Nr.8074–
003–0742.

– No dot pri va ti zā ci jai paš valdības no-
mas ze mi 0,3 ha kop platī bā, ka das tra 
Nr.8074–003–0406

– No dot pri va ti zā ci jai paš valdības ne kus ta-
mo īpa šu mu KAS TAŅU IE LA 6 – 0,1175 ha 
kop platī bā, ka das tra Nr.8074–003–0815,

– Ap stip ri nāt di vus ze mes no mas līgu mus 

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 12.07.2006. SĒDE Nr.10
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starp fi  zis kām per so nām un ju ri dis ku 
per so nu,

Vi si ta ri fi  no teik ti bez PVN.
– No teikt īres mak su paš valdības 

dzīvokļiem 0,25 Ls / m2

Līgu mus par ko mu nā lo pa kal po ju mu 
saņem ša nu nom nieks slēdz ar šo pa kal-
po ju mu sniedzējiem.

– No teikt mak su par paš valdības ad mi nis-
tratī vās ēkas Nā kot nes ie lā 1 un kultūras 
na ma tel pu Nā kot nes ie lā 5 pa stāvī go 
no mu ne ma zāk kā 1,00 Ls/ m2

 tai sk. kop lie to ša nas tel pu iz man to ša-
na – kā pņu tel pa, ves ti bils, tua le te). 
Mak sa par ap ku ri tiek aprēķinā ta at se-
višķi sa skaņā ar re gu la to ra ap stip ri nā to 
ta ri fu par 1 m2. Elek troe ne rģi jas patē riņa 
ap mak sai nom nieks ierī ko at se višķu 
kon tro les skaitī tā ju. Par patērēto elek troe-
ne rģi ju pēc skaitī tā ja rādī ju ma stā vokļa 
uz mēne ša 1.da tu mu tiek sa mak sāts 
paš valdībai.

– No teikt mak su par pārē jo paš valdības 
tel pu no mu ju ri dis ka jām per so nām 
1,- Ls/m2

 Līgu mus par ko mu nā lo pa kal po ju mu 
saņem ša nu nom nieks slēdz ar ar šo pa-
kal po ju mu sniedzējiem.

– No teik tā mak sa spēkā no 01.01.2007.g..
– No teikt mak su par:
– dažāda vei da attēla – kar tes iz dru ku no 

kar to grā fi s ka jiem ma te riā liem:
 Krā sai na A–4 la pa 0,30 Ls
 Krā sai na A–3 la pa 0,60 Ls
 Meln bal ta A–4 la pa 0,20 Ls
 Meln bal ta A–3 la pa 0,40 Ls
– Fak sa ap arā ta iz man to ša nu:
 A 4 for mā ta la pas nosūtīša na iekš ze mes 

abo nen tiem 0,15 Ls
 A 4 for mā ta la pas nosūtīša na ār zem ju 

abo nen tiem:
 Ei ro pa 0,70 Ls
 Zie meļame ri ka un Āzi ja 1,- Ls
 Dien vid ame ri ka un Aus trā li ja 1,50Ls
 A 4 for mā ta fak sa saņem ša na 

(vie na la pa) 0,10 Ls
– Kopē ša nas pa kal po ju miem:
 A 3 for māts bal ta la pa 0,05 Ls
 A 3 for māts krā sai na la pa 0,10 Ls
 A 4 for māts bal ta la pa 0,03 Ls
 A 4 for māts krā sai na la pa 0,04 Ls
– Do ku men tu ie sie ša nu Steel Bin ding 

mapēs:
 glancēta/matē ta ma pe 1,70 Ls
 ādas imi tā ci jas ma pe 4,50 Ls
– No teikt mak su par au to trans por ta VW 

Trans por ter iz man to ša nu 6,34 Ls/st.
 par au to trans por ta stāvē ša nu + 0,31 Ls
 par no brauk to km
– No teik tā mak sa spēkā ar 01.09.2006.g..
– No teikt mak su par p/a “Māl pils so ciā lais 

die nests” snieg ta jiem pa kal po ju miem:
 (Pa mats: Li ku ma “Par so ciā la jiem dzī vok-

ļiem un so ciā la jām dzīvo ja mām mā jām” 
12.pants.)

– No teikt, ka Māl pils pa gas ta pa do me 
daļēji sedz iz mak sas par ko mu nā la jiem 
pa kal po ju miem so ciā lo dzīvokļu īrnie-
kiem:

– par at kri tu mu iz ve ša nu 40% apmērā 
no Māl pils pa gas ta ad mi nis tratī va jā te-
ri to ri jā no teik ta jām iz mak sām at kri tu mu 
iz ve ša nai (kat rai dzīves vie tā dek larē tai 
per so nai);

– par ūdens lie to ša nu 90% apmērā no 
Māl pils pa gas ta ad mi nis tratī va jā te ri to ri-
jā no teik ta jām iz mak sām par m3 (kat rai 
dzīves vie tā dek larē tai per so nai).

 No teik tā mak sa spēkā ar 01.08.2006.g..
– No teikt mak su par dzimt sa rak stu no daļas 

snieg ta jiem pa kal po ju miem:
– Pa pla ši nā ta laulī bu ce re mo ni ja 10,- Ls
 <<tel pu no formējums at bil sto ši kā zu die-

nai, daiļlasī tājs, mūzi ka (ie rak sti)>>
– Pa pla ši nā ta laulī bu ce re mo ni ja 20,- Ls
 <<tel pu no formējums at bil sto ši ka zu 

die nai, daiļlasī tājs, mūzi ka (vo kā lais 
an sam blis vai so lists un pa vadī jums vai 
ins tru men tā lā mūzi ka)>>

– Kā zu ga da die nu ce re mo ni jas 10,- līdz 
20.- Ls

 at karī bā no mu zi kā lā iz pildīju ma
 (ce riņu, rožu, dzin ta ra, sud rab kā zas, 

u.c.)
– Lie lu kā zu ce re mo ni ju rīko ša na kultūras 

na ma apaļajā zālē 10,-Ls
 par pa sā ku mu
– No teikt mak su par slu di nā ju ma ie vie to-

ša nu in for matī va jā iz de vu mā “Māl pils 
Vēstis”:

– teksts līdz 25 vār diem 0,50 Ls
– teksts no 25 līdz 50 vār diem 1,- Ls
– teksts no 50 līdz 100 un vai rāk 

vār diem 2,-
– paš valdības pakļautī bā eso ša jām ie-

stādēm slu di nā ju mi ir bez mak sas
– pa gas ta iedzīvo tā jiem ak tuā la in for mā ci-

ja ir bez mak sas
– No teikt mak su par In for mā ci jas cen tra 

snieg ta jiem pa kal po ju miem:
 Pa kal po jums Mērvienī ba Jau nā 

   ce na
 In ter ne ta iz man to ša na, da tor laiks

  1stun da 0.25 Ls
 Tek sta iz dru ka 

(meln bal ta) A4 1 gb 0.05 Ls
 Tek sta iz dru ka 

(krā sai na) A4 1 gb 0.15 Ls
 Attēla iz dru ka 

(meln bal ta) A4 1 gb 0.20 Ls
 Attēla iz dru ka 

(krā sai na) A4 1 gb 0.30 Ls
 Tek sta iz dru ka 

(meln bal ta) A3 1 gb 0.10 Ls
 Tek sta iz dru ka 

(krā sai na) A3 1 gb 0.30 Ls
 Attēla iz dru ka 

(meln bal ta) A3 1 gb 0.40 Ls
 Attēla iz dru ka 

(krā sai na) A3 1 gb 0.60 Ls

 Fo to grā fi  ju iz dru ka 
uz fo to papī ra A4 1 gb 0.80 Ls

 Fo to grā fi  ju iz dru ka (A4) 
uz klien ta fo to papī ra 1 gb 
0.60 Ls

 Fo to grā fi  ju iz dru ka 
uz fo to papī ra A3 1 gb 1.60 Ls

 Skenē ša na un iz dru ka 
(meln bal ta) A4 1 gb 0.25 Ls

 Skenē ša na un iz dru ka 
(krā sai na) A4 1 gb 0.35 Ls

 Skenē ša na un ie kopē ša na 
dis ketē 1 gb 0.25 Ls

 Skenē ša na un iz dru ka 
(meln bal ta) A3 1 gb 0.50 Ls

 Skenē ša na un iz dru ka 
(krā sai na) A3 1 gb 0.70 Ls

 Kopē ša na uz CD 
mat ri cām 1 gb 1.50 Ls

 Kopē ša na uz DVD 
mat ri cām 1 gb 3.00 Ls

 Kopē ša na uz 
dis ketēm 1 gb 0.10 Ls

 CD mat ri ca 1 gb 1.00 Ls
 DVD mat ri ca 1 gb 2.00 Ls
 Dis ke te 1 gb 0.40 Ls
 La minē ša na,
 A5 for māts 1 gb. 0,20 Ls
 A4 for māts 1 gb. 0,40 Ls
 A3 for māts 1 gb 0,80 Ls
 Skenē ša na, no sa kot sa mak su 

(max A4 for māts) 0,50 LVL 
  līdz 10 la pām

– Vi deo pro jek tors ACER PD523 var tikt 
iz no māts ti kai tā dā gadī ju mā, ja do ta jā 
brīdī nav va jadzīgs pa gas ta pa do mes 
struktūrvienī bām un ie stādēm.

– Vi deo pro jek tors tre ša jām per so nām tiek 
iz no māts ko pā ar teh nis ki at bildīgo per-
so nu (IC vadī tā ja I.Krie viņa) kurš veic 
minē tās teh ni kas uz stādī ša nu un ap kal-
po ša nu. Mak sa par iz no mā ša nu stun dā 
– 5,- Ls.

 No teik tā mak sa spēkā ar 01.09.2006.g..
– Reģistrēt in di vi duā lo dar bu
 mežstrād nieks, no sa kot pa tent mak su 

45,- Ls līdz ga da bei gām,
 tel pu kosmēti kā re mon ta spe ciā lists, 

no sa kot pa tent mak su 45,-Ls līdz ga da 
bei gām,

– Jau tā ju mu par Māl pils paš valdībai pie-
de ro šo ūdens krā tuv ju no do ša nu ap saim-
nie ko ša nā ri si nāt pēc šo ūdens krā tuv ju 
eks plua tā ci jas no tei ku mu iz strā des pa-
beig ša nas.

– Uz dot iz pil din stitūci jai līdz 01.09.2006.
g. iz strā dāt brīvprātī gā ziv ju aiz sar-
dzības in spek to ra (kas dar bo tos paš-
valdības te ri to ri jā) no li ku ma un ap liecī-
bas pro jek tu.

– Piešķirt līdzekļus, no da bas re sur su 
no dokļa uz krā ju miem 400,- LVL, ziv ju 
re sur su pa lie li nā ša nai Māl pils cen tra 
ūdens krā tuvē.

Turpinājums 4. lpp.
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Jū li jā
13. jū lijs – dā vi nā ju mā no Vā ci jas An-

ger min des iz glī tī bas cen tra tiek sa ņem ta 
da tor teh ni ka.

21. jū lijs – iz glī tī bas kon sul ta tī vā pa do-
mes de le gā ci ja do das pie re dzes ap mai ņas 
brau cie nā uz Cē su ra jo nu, lai ie pa zī tos ar 
Jaun pie bal gas taut sko las dar bī bu un mūž-
iz glī tī bas dar ba or ga ni zē ša nu Cē su ra jo na 
lau ku paš val dī bās.

29. jū lijs – Up ma lu cie mā ie kār tots bēr nu 
ro ta ļu lau kums.

Jū li ja mē ne sī no tiek in ten sī vi re mont dar-
bi paš val dī bas ie stā dēs: Māl pils vi dus sko lā 
tiek no mai nī ti lo gi un veikts tel pu kos mē tis-
kais re monts, Pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē 
veikts tua le tes ka pi tā lais re monts, mai nī ti 
lo gi, arī Sid gun das pa mat sko la sa vas tel pas 
at jau no, vei cot kos mē tis ko re mon tu.

Pa gas ta pa do mes ad mi nis tra tī va jā ēkā 
no mai nī ti lo gi, Māl pils pa gas ta bib lio tē kai 
no mai nī tas ār dur vis un No vad pēt nie cī bas 
mu ze ja di vās tel pās arī ir veikts tel pu kos mē-
tis kais re monts.

Pils ie lā, Spor ta ie lā, Jau nā ie lā 5 – Kras ta 
ie lā 2 tiek ie rī kots ie lu ap gais mo jums.

VAS „Lat vi jas Au to ce ļu uz tu rē tājs” uz pa-
gas ta ie lām un ce ļiem veic dzi ļā ko un sek lā ko 
bed rī šu re mon tu.

Au gus tā
4. au gusts – pa gas ta pa do mes dar bi-

nie ku ko man da pie da lās 10. va sa ras spor ta 
spē les paš val dī bu dar bi nie kiem Si gul dā.

9. au gusts – pa gas ta pa do mes tel pās 
no tiek Rī gas ra jo na paš val dī bu lauk saim nie-
cī bas kon sul tan tu se mi nārs, ku rā kon sul tan ti 
sa ņē ma in for mā ci ju par jau nu miem, kā arī tiek 

ie pa zīs ti nā ti ar Māl pils pa gas ta zem nie kiem un 
kok ap strā des uz ņē mu ma „Lai ko” dar bī bu.

– tur pi not K.Ul ma ņa 1935. ga dā ie di-
bi nā to ak ci ju „Drau dzī gais ai ci nā jums”, 8. 
Sa ei mas de pu tā te Mā ra Cel mi ņa („Jau nais 
Laiks”) Māl pils bib lio tē kai dā vi na daiļ li te ra tū-
ras grā ma tas.

18. au gusts – iz pild di rek tors pie da lās Lat-
vi jas Paš val dī bu iz pild di rek to ru aso ciā ci jas 
or ga ni zē ta jā iz brau ku ma se mi nā rā Sal dus 
ra jo na Bro cē nu pa gas tā, ku rā ie pa zi nās 
ar Bro cē nu pa gas ta in fra struk tū ra, pa sā ku-
miem mā ju sil ti nā ša nā, kā arī ap mek lē ja 
Le dus hal li.

19. au gusts – Sid gun das kul tū ras un 
at pū tas cen tra „Kok les” at klā ša na.

21. au gusts – pa gas tā vie so jas Vā ci jas 
part ner paš val dī bu de le gā ci ja, ku ras sa stā vā 
ir lauk saim nie ku un lau ku sie vie šu ap vie nī bas 
pār stāv ji. De le gā ci ja ie pa zi nās ar pa gas ta 
pa do mes, M.Din kas gald nie cī bas un SIA 
„Māl pils Pien saim nieks” dar bī bu.

22. au gusts – pa gas ta pa do mes tel pās 
no tiek Ap vie nī bas „Tēv ze mei un Brī vī bai”/
LNNK or ga ni zē tā ie dzī vo tā ju in for ma tī vā 
sa nāk sme, ku rā tiek iz skaid ro ta Ap vie nī bas 
so ciā li eko no mis kā pro gram ma, Pil so nī bas 
un Re pat riā ci jas li kum pro jek ti, kā arī snieg tas 
at bil des uz ie dzī vo tā ju jau tā ju miem. Ap vie nī bu 

pār stā vē ja Sa ei mas de pu tāts Pē te ris Ta būns, 
Vi des mi nis tri jas valsts sek re tā ra viet nieks un 
Rī gas do mes de pu tāts Ei nārs Ci lin skis.

25. au gusts – Paš val dī bas aģen tū ra „Māl-
pils so ciā lais die nests” uz ņem cie mi ņus no 
Sar ka nā Krus ta or ga ni zā ci jas un „Rota ri” klu ba 
Vā ci jā, kas ir ap rū pes cen tra ilg ga dē jie uz ti ca-
mie lab vē ļi. Pa tei co ties šo cil vē ku lab vē lī bai un 
sa dar bī bai ar Sar ka nā Krus ta or ga ni zā ci ju ap-
rū pes centrs 90 ga du sā ku mā ti ka pie jau nām 
gul tām, ra tiņ krēs liem, ve ļas ma šī nām, trau ku 
maz gā ja mās ma šī nas un ci tiem ne piec ie ša-
miem sa dzī ves priekš me tiem. Daudz bēr nu 
ģi me nes, vien tu ļie pen sio nā ri, maz nod ro ši nā-
tās un trū cī gās ģi me nes prie cā jās par vis tu 
dār ze ņu zu pu pa kām, ku ras ti ka no gā dā tas 
uz vis at tā lā ka jām pa gas ta vien sē tām.

29. au gusts – pa gas ta pa do mes tel pās 
paš val dī bas un tās ie stā žu Ie pir ku mu ko mi-
si ju lo cek ļiem no tiek ap mā cī bu kurss par 
ie pir ku mu pro ce dū ru, ko va da Ie pir ku mu uzr-
au dzī bas bi ro ja ve cā kā re fe ren te A.Bēr zi ņa.

SIA „Nor ma K” in ten sī vi ga ta vo jas ap ku-
res se zo nai, no tiek šķel das kat la ka pi tā lais 
re monts.

In for mā ci jas cen tra va dī tā ja – 
sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te

Ive ta Krie vi ņa

Ziņas īsumā jū li jā un au gus tā

Iz skatī ja 15 jau tā ju mus.
NOLĒ MA:
– Sa skaņot ak ci ju sa biedrības “Nor de ka” 

pie dā vā tās iz maiņas marš ru tā Rīga – Māl-
pils – Rīga

– No dot Māl pils pa gas ta pa do mes īpa šu-
mā un bi lancē eso šo ze mi bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu dzīvo ja mās mā jas “Liel-
vār des šo se ja 10” iedzīvo tā ju īpa šu mā, 
ze mes kop platī ba 0,4378 ha. Ne kus ta mais 
īpa šums reģistrēts Rīgas ra jo na ze mes-
grā ma tu no daļā 2006.ga da 24.jūli jā, no-
dalī ju ma Nr.1000 0023 5493 uz Māl pils 
paš valdības vār da.

– Ze mes ga ba lam no teikts lie to ša nas mēr-
ķis – kods 0701 – div stā vu daudzdzī vokļu 
mā ju apbūve.

– Piešķirt valsts aģentūrai “Mā jokļu aģentūra” 
pa stāvī gā lie to ša nā val stij piekrīto šo ze mi 
1,7 ha kop platī bā, val stij piekrīto šās 
dzīvo ja mās mā jas “Gra vas” uz turē ša nas 
va jadzībām,

– Pie krist sa dalīt ne kus ta mo īpa šu mu “Pla-
tu pes” 3,64 ha kop platī bā, at da lot ze mes 
ga ba lu 1,63 ha un ze mes ga ba lu 1,7 ha,

– At teik ties no pirm pir ku ma tiesī bām uz ne-
kus ta miem īpa šu mieM

“Snie dzes ie la 1”, sa stā vo šu no vie na ze mes 
ga ba la 0,2258 ha platī bā, no lik ta vas un 
au to os tas jaunbūves,

“Šal ko nes”, sa stā vo šu no div iem ze mes 
ga ba liem 36,7 ha kop platī bā, dzīvo ja mās 
mā jas un saim niecī bas ēkas,

“Māllēpes”, sa stā vo šu no vie na ze mes ga ba-
la 5,68 ha kop platī bā,

“Sa kar nie ki”, sa stā vo šu no vie na ze mes 
ga ba la 0,04 ha platī bā, kas ir daļa no ne-
kus ta mā īpa šu ma “Nied ras”,

– Piešķirt ju ri dis kās ad re ses “Ķirbji”, “Ķeži”, 
“Su das ie la 4”,

– Kultūrka pi tā la Fon da mērķpro gram mas 
“Māk slas un mūzi kas izglītības ie stāžu 
ma te riā li teh nis kās bā zes uz la bo ša na” pro-
jek ta <<“Stik la krāsns ie gā de mācī bu pro-
ce sa no dro ši nā ša nai priekš me tā “Darbs 
ar ma te riā lu”>>ap stip ri nā ša nas gadī ju mā, 
pie dalī ties ar līdzfi  nansēju mu 1000,- LVL 
apmērā.

– Piešķirt sa bied ris ka jam fon dam “Ra do šo 
se nio ru nams” plenē ra “Māl pils ai na va–4 

Sid gun dai 800” rīko ša nai 200,- LVL (trans-
por ta iz de vu miem), no re zer ves fon da 
līdzekļiem.

– Ap stip ri nāt mak su par paš valdības ad mi-
nis trā ci jas ēkas ak tu zā les iz man to ša nu:

– kon fe rencēm, sa nāksmēm 1 st. – 10,-
Ls,

– paš valdības te ri to ri jā eso šām valsts, paš-
valdības un sa bied ris ka jām or ga ni zā ci jām, 
lauk saim niecī bas koo pe rā ci jas uz ņē mu-
miem iespēja ma bez mak sas iz man to ša na 
(ar iz pild di rek to ra sa skaņo ju mu).

– Pa pil di nāt Ie pir ku mu ko mi si jas lo cekļu sa-
stā vu ar vie nu lo cek li – ma te riā lo līdzekļu 
uz skai tes grā mat ve di INE TU EN DE LI.

– Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.10 
<<Par grozī ju miem 11.01.2006.sais to ša jos 
no tei ku mos Nr.2 “Par so ciā lās palīdzības 
pa balst iem Māl pils pa gas tā”>>.

– Ap stip ri nāt ēdi nā ša nas mak su 2006/2007.
mācī bu ga dam Māl pils vi dus sko lā  (kom-
plek sās pus die nas)   0,65 Ls/die nā

Sa ga ta vo ja: kan ce le jas vadī tā ja 
Dzid ra Bem be re

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 09.08.2006. SĒDE Nr.11
Turpinājums no 3. lpp.

Svei cam Māl pils sko lu 
un pirms sko las izglītības 

ie stā des audzēkņus un sko lo tā jus 
uz sā kot jau nu 
mācī bu ga du!
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„Cik Lat vi ja ir skais ta..., Cik daudz 
in te re san ta var uz zi nāt, ap ce ļo jot mū-
su ze mī ti...” – tā das at sauk smes dzir du 
jo bie ži no sa viem ce ļo tā jiem, ku ri iz vē lē-
ju šies ne dē ļas no ga lēs ap ce ļot Lat vi ju, 
Lie tu vu, Igau ni ju. Ce ļo ju mu aģen tū ra, 

ku rā strā dā ju ne daudz vai rāk par ga du, 
pie dā vā pla šas ie spē jas 1–3 die nu brau-

cie nos ie pa zīt Lat vi ju un Bal ti jas val stis. 
Man Māl pils ir ļo ti mī ļa, tā dēļ vē los to 
skais tā ko, kas šeit at ro dams, pa rā dīt 
sa viem klien tiem. Kopš 18.mar ta, kad 
ti ka sa vāk ta pir mā gru pa, kat ru mē ne si 
Māl pi lī ie ri po pa tū ris tu au to bu sam. Līdz 

au gus ta vi dum 247 ce ļo tā ji 
ap cie mo ju ši mū su cie ma ti-
ņu ti kai no vie nas – Skais-
to ska tu aģen tū ras. Pēc 
aus tru mu ka len dā ra šis ir 
Su ņa gads, tā dēļ vie na no 
ap ska tes vie tām ir Starp tau-
tis ki at zī tā Vā cu ai tu su ņu 
au dzē ta va „Lehm burg”, kur 
Jā ņa Zil ber ta in te re san ta jā 
stās tī ju mā un at rak tī va jos 
de mons trē ju mos ļauts ie-
pa zīt šo iz ci lo su ņu la bā kās 
īpa šī bas. Māl pi lī pa ras ti 
pa va dām die nas pir mo 
pu si – iz stai gā jam Mui žas 
te ri to ri ju, pār šķir stam sen-

vēs tu res lap pu sī tes Vīn kal ni ņā, pa vie so ja-
mies skais ta jā Māl pils baz nī cā. Par īpa šo 

māk slas au ru Māl pi lī lie ci na sa jūs mas un 
ap brī nas pil nie vār di pēc māk slas sko las 
au dzēk ņu dar bu iz stā des ap lū ko ša nas 
kul tū ras na ma iz stā žu zā lē. Sir snī gā uz-
ņem ša na Skul mēs un pār stei dzo ši skais-
tais skats uz Mer gu pī ti ik reiz dā vā pa tie su 
es tē tis ko bau dī ju mu.

Pal dies ka fej nī cas „Augusts” dar bi nie-
kiem un Mā rī tes Da ņi ļē vi čas ”ko man dai”, 
ku ri pa ba ro ce ļi nie kus „kā mā jās”, jo die-
nas ot ra jā pu sē spē ki no de rī gi pa stai gām 
pa brie žu un put nu dār ziem Mo rē.

Mū su Māl pils ir in te re san ta jeb ku rā 
ga da lai kā, bet, ce ru – tu vā kā nā kot nē, 
tā va rē tu kļūt vēl pie vil cī gā ka ar skais ti 
sa kop tu un lab ie kār to tu cen tru, jau kām 
no rā dēm un ba gā tī gu in for mā ci ju par ap-
lū ko ja mām vie tām pa gas tā un pla šā ku 
pie dā vā ju mu tū ris ma jo mā.

Jau ku at li ku šo va sa ru un skais tus ce-
ļo ju mus arī Jums, Māl pi lie ši!

In ta Ka lē ja, ce ļo ju mu kon sul tan te 
Skais to Ska tu Aģen tū rā

Ziņu turpinājums 6. lpp.

Māl pils in ter nātp amat sko la 2006./2007. m. g. īste nos 
2 mācī bu pro gram mas:
1. pa ma tizglītības pro gram ma;
2. pro fe sio nā lā pa ma tizglītība (ēdi nā ša nas ser viss) ar pe da-

goģis ko ko rek ci ju.
Apgūstot pro fe sio nā lās pa ma tizglītības pro gram mu izglīto-

ja mie iegūst pa vā ra palī ga kva li fi  kā ci ju. 2. kur sā paš reiz mā-
cās 13 izglīto ja mie. Plā nots 1. kur sā uz ņemt 16 
izglīto ja mos. Ir iespēja vēl pie teik ties jau nie šiem 
pēc 7. kla ses.

Māl pils pro fe sio nā lā vi dus sko la 2006./2007. 
m. g. īste nos 3 mācī bu pro gram mas:
1. ēdi nā ša nas ser viss;
2. sil tu ma, gā zes un ūdens teh no loģi ju spe cia li tā-

te;
3. kok iz strā dā ju mu iz ga ta vo ša na.

Jau na jā mācī bu ga dā kat rā spe cia li tā te plā nots 
uz ņemt 30 izglīto ja mos. Kok iz strā dā ju mu iz ga ta vo-
ša nas spe cia li tātē vēl ir iespēja pie teik ties.

Na cio nā lās pro gram mas ie tva ros tiek īste nots pro jekts 
“Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las kok ap strā des mācī bu 
darbnīcu re no vā ci ja un aprīko ju ma mo der ni zā ci ja.”’

Šis pro cess jau ir uz sākts – no tiek ce nu ap tau ja, or ga nizēts 
at klā tais kon kurss par dažādiem re no vā ci jas dar biem: elek tro-
mon tāžas dar bu veik ša na, vēdi nā ša nas, skai du nosūkša nas, 
sig na li zā ci jas un drošī bas sistēmas ierī ko ša na.

Māl pils pro fe sio nā lās vi dus-
sko las kok iz strā dā ju mu iz ga ta-
vo ša nas no daļa ti ka iz vei do ta 
pirms čet riem ga diem. Ar šo 
pro jek tu tiks pa aug sti nā tas kok-
ap strā des darbnīcas prak tis ko 
mācī bu iespējas, pie lie to jot mo-
der nas mūsdienī gas mašī nas 
un ins tru men tus. Mo der nizē tā 
darbnīca dos iespēju pa aug sti nāt 
pro fe sio nā lās izglītības kva li tā ti 
audzēkņiem kok iz strā dā ju mu iz ga-
ta vo ša nas mācī bu pro gram mā.

Līdz Sid gun das as toņ simt ga des 
noslēgu ma pa sā ku mam 

at li ku šas 30 die nas
• ir iz gat avo ta past mar ka “Si de gun de 800”
• iz vei dots un pasūtīts buk lets par Sid gun du un sid gun die šiem
• iz vei do ta Jā ņa Bre nča FO TO IZ STĀ DE
• Sid gun dā pir mo rei zi no ti ka Bērtuļdie nas TIR GUS

* tiek vei do ta iz stā de par Sid gun das vēstu ri
* jo pro jām no tiek māk sli nie ku se nio ru plenērs
* tiek iz gat avots pie miņas ak mens, ko uz stādīs pil skal nā

ZIŅAS

1. septembris Mālpils internātpamatskolā un profesionālajā vidusskolā

Mālpils tūristu acīm

Vācu aitu suņu audzētavā ciemojās arī Lodes pagasta 
dāmu klubiņa dalībnieces



2006. gada jūlijs – augusts6 mÂLpILS VÇSTIS 

Ziņas sagatavoja Dzinta Krastiņa

Kad no tiek sa ru na ar Māl pils pa gas ta lauk-
saim niecī bas kon sul tan tiem, zoo teh niķi Nel-
li ju An dru ke li un ve te ri nār ār stu Ati Aigaru, 
ir at vaļinā ju mu laiks. Tomēr, kā atzīst Nel li ja, 
abi spe ciā lis ti piemē ro jas zem nie ku dar ba 
ritē ju mam un va jadzībām.
– Kā ša jā kar sta jā un sau sa jā lai kā klā jas 

zem nie kiem jūsu pārr audzīta jās saim-
niecī bās?

Nel li ja An dru ke le: Pa gas ta zem nie ku saim-
niecī bas da lās – vie nās pār sva rā no dar bo jas 
ar lop kopī bu, pārē jās ar lauk kopī bu. Jā teic, 
ka sau su ma pe rio dā ne vie nam ne iet la bi. Arī 
lop kopī bā strā dā jo šiem zem nie kiem tas iecērt 
lie lus ro bus ka ba tās. Sa ma zi nās iz slau ku mi, 
jo go vis cieš no kar stu ma, ganī bās trūkst zā-
les. Zem nie ki ir sā ku ši iz man tot sie nu. Ne zi nu, 
kas no tiks, ja zie mā barī bas nebūs pie tie ko ši. 
Ne vie na saim niecī ba jau lab prāt nevēlēsies 
sa ma zi nāt liel lo pu skai tu.
– Vai ne var rast iz eju sa dar bo jo ties ar 

ze mes īpaš nie kiem, ku ri sa vas pļavu 
platī bas neiz man to lop barī bai?

Zem nie ki jau ir iz zi nā ju ši iespējas. Tiek 
no mā ti lau ki, pļau tas, do tas un pirk tas 
pļavas.
– Kas vēl jums būtu sa kāms par pie na 

lop kopī bas no za ri un sa darbību ar zem-
nie kiem?

Vēlējos zem nie kiem at gā di nāt par nu-
me rā ci ju. Mūsu pa gas tā jaun dzi mu šo lo pu 
nu me rā ci ja ko pu mā no tiek la bi. Tomēr ir 
gadī ju mi, kad nu mu ri nav lai kus pasūtīti, līdz 
ar to lo pu reģis trā ci ja novē lo jas. Re zul tā tā 
ma te riā li cieš pats zem nieks.

Paš laik vi sas nau das, kas bi ja pa-
redzētas no valsts subsīdi jām, gan no ES ir 
pie prasī tas. Līdz 1.au gus tam zem nie ki beidz 
rakstīt pie prasī ju mus par valsts subsīdi jām 
pārr audzībā eso šām govīm. Pieļau ju ma zu 
varbūtību, ka kāds šo in for mā ci ju “pa lai dis 
ga rām.”

Pārr audzībā ir 42 zem nie ku saim niecī-
bas, 10 no tām ar ma zu gov ju skai tu (līdz 
5 govīm). Jā pie bilst, ka kriet ni daudz arī 
pārr audzībā ne ie saistīju šos saim niecī bu. 
Mūsu zem nie ki ko pu mā ir ap zinī gi. Lie lā ko 
daļu varē tu pat pa slavēt par precī zu prasī bu 
ievē ro ša nu. Viņi pat stāvī gi aiz pil da ne pie cie-
ša mo do ku men tā ci ju, ir izglīto ti sa vā no zarē, 
zi nā ša nas pa pil di na kur sos.
– Kas jūsu dar bā šobrīd ak tuāls, ko 

vēlētos darīt zi nā mu zem nie kiem? – vai-
cā ju ve te ri nār ār stam Atim Ai ga ram.

Ma ni paš laik vis vai rāk uz trauc diag nos-
ti ka – iz meklēju mi uz in fek ci jas slimī bām, 
ko ob li gā tā kār tā no tei cis valsts pār ti kas 
ve te ri nā rais die nests. Va ru teikt, ka gandrīz 
100% tas ir iz darīts liel lo piem, bet galī gi nav 
kārtībā ar ai tām, zirg iem, cūkām. Valsts no-
tei ku si ob li gā tos iz meklēju mus sivēnmātēm 
un vais las kuiļiem 3 slimī bām, zirg iem 2 
slimī bām (pēc da tu cen tra ziņām pa gas tā ir 
35 zir gi), arī ai tām un teķiem jā veic ob li gā tie 
iz meklēju mi no 6 mēne šu ve cu ma. Līdz šim 
ne viens no ie priekš minē ta jiem dzīvnie kiem 
nav iz meklēts.

Šī in for mā ci ja nozīmē, ka tu vā ka jā lai kā 
zvanī šu un brauk šu uz zem nie ku saim niecī-
bām. Līdz ga da bei gām iz meklēju mi būs 
jā veic.
– Jūs ne minē jāt ka zas.

Par tām nav no teik ti valsts ob li gā tie iz-
meklēju mi. Ei ro pas Sa vienī bā ka zu po pu lā-
rās slimī bas sais tās ar saim nie ka per sonī go 
at bildību.

Vēl gri bu pie bilst, ka ļoti bieži zem nie ki 
nāk pēc ve te ri nā rām ap liecī bām, kad no dod 
ma zos teļus eks portētā jiem – Zau bes koo-
pe ratī vam, “Balt ical ves”. Ša jā do ku men tā 
ir tei kums, ka pār vie to jot dzīvnie kus uz ci tu 
no viet ni jābūt iz meklēju mam par tu ber ku lo-
zi, sā kot no 6 nedēļu ve cu ma. Tas dau dzos 
gadī ju mos ne tiek ievē rots. Sa vu kārt, ve te-
ri nār ārsts ne var iz dot zīmi, ja dzīvnieks ve-
cāks par 6nedēļām un iz meklēju ma nav.

– Māl pilī strā dā jat neil gu lai ku. Kāds jums 
ra dies ie spaids, ie pazī stot mūsu pa gas-
ta zem nie ku saim niecī bas?

Ve te ri nār ār sta dar bu ie priekš dau dzus 
ga dus vei cu Sid gun das kol ho zā. Salī dzi nāt 
ar kol ho za lai kiem grūti. Ta gad si tuā ci ja ir 
tā da, ka iz vei do ju šās dažāda lie lu ma saim-
niecī bas. Vien lai kus pa stāv na tu rā lās saim-
niecī bas ar dažām govīm un lie lās, kur gov ju 
skaits 20, 50 go vis. Zem nie ki, it īpa ši lie la jās 
saim niecī bās, ļoti la bi pār zi na lop kopī bu, ap-
meklē kur sus. Dažkārt problēmas ro das ta-

jās saim niecī bās, kur pilnībā ne tiek ievē ro ta 
sa ni tā ri ja, hi giē na. Ša jā lai kā es mu ie pa zi nis 
vi sas saim niecī bas un do mā ju, ka zem nie ki 
ma ni ir vai rāk vai ma zāk pie ņē mu ši.

To dien lauk saim niecī bas die nes tā ar 
analīzēm bi ja ie ra du šies zem nie ki no vai-
rā kām saim niecī bām. Skaidrītei Na riš ki nai 
un Skaidrītei Hof ma nei lūdzu pa stāstīt, kā 
ie il gu šais sau sums un kar stums ie tekmējis 
viņu ga nām pul ku.

Skaidrīte Na riš ki na, z/s “Gaiļur gas”: 
“Mūsu saim niecī bā ir vai rāk ne kā 40 liel lo pu, 
10 no tiem slau ca mās go vis. Vis pār šo va sar 
iet ļoti sma gi. Lo piem trūkst zā les, kārtīgi 
paē du ši nav. Esam spies ti pie ba rot ar sie nu, 
appļau jam grāv ma las. Sie nu un skāb barī bu 
sa ga ta vo jām lai kus, bet sau su ma dēļ ražība 
bi ja ma za, tāpēc zie mai pa pil dus ce ram no 
kai miņiem sa ru nāt sal mus. Tomēr maz liet 
nāk sies sa ma zi nāt ga nām pul ku. Paš laik 

“Kok les” ver dur vis
19. au gus tā Sid gun dā no ti ka 

kultūras un atpūtas cen tra “Kok-
les” at klā ša na. La bu veik smi 
na ma īpaš nie kiem SIA “SIM BO” – 
Ingrīdai, Jā nim un Ai nā ram vēlēja 
pa gas ta pa do mes priekšsēdētājs 
Alek sandrs Liel mežs, Māl pils 
kultūras na ma di rek to re Edī te Prie-
ku le un ci ti. Svētību de va Kri mul-
das baznīcas mācī tājs. Priecī gais 
no ti kums bi ja pul ci nā jis dau dzus 

sid gun die šus un māl pi lie šus, kas 
arī sa pro tams, jo agrā ka jos ga dos 
Sid gun das kultūras na mā no ritē ja 
aktīva kultūras dzīve un bal les 
bi ja po pu lā ras pla šā ap kārtnē. 
Šobrīd tur pi nā sies na ma lab ie kār-
to ša nas dar bi – pirts izbūve un 
vie su is ta biņu ie kār to ša na, tomēr 
jau ir iespējams ap skatīt iz stā des 
na ma tel pās un ka fejnīca ir ga ta va 
uz ņemt ap meklētā jus.

Lauk saim nie ku kar stā va sa ra

Svinīgais lentas pārgriešanas brīdis 19. augustā

Lauksaimniecības dienestā. No kreisās: 
apmeklētāja Skaidrīte Nariškina, zoo teh-
niķe Nel li ja An dru ke le un ve te ri nār ār sts 
Atis Ai ga rs.

Skaidrīte Hofmane.
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gan grūti ar lo pu no do ša nu, jo ļoti lie las rin-
das. Barī bas trūku ma dēļ dau dzi zem nie ki 
izšķīru šies lik vidēt daļu dzīvnie ku.

Salī dzi not ar ie priekšējo kon tro li, kad 
iz slau kums vie nā slauk ša nas reizē no 
govs bi ja 18 lit ri, ta gad ti kai12 lit ri. Arī tau-
ku sa turs kri ties. Tas, pro tams, ie tekmē 
sa mak su. Šobrīd viss bal stās uz mūsu 
pa cietī bu un iz turī bu, jo lo pi pra sa īpa šu 
uz manī bu – kļuvu ši ner vo zi, laužas ārā no 
ap lo kiem meklēt zā li.”

Skaidrīte Hof ma ne, z/s “Knie diņi”: 
“Do mā ju, ja nebūtu uz nā cis sau sums, šo gad 
būtu ražīgs gads. Va sa ras sā ku mā go vis ļoti 
la bi de va pie nu. Ta gad iz slau kums kri ties par 
5,6 lit riem. Tā kā mūsu saim niecī bā ir ti kai 
3 go vis un 4 teļi, bet samē rā lie las ganī bu 
platī bas, lo pi var ne daudz zā les sa meklēt. 

Tomēr ir grūti. Abi ar vīru esam il gi strā dā ju ši 
lauk saim niecī bā, bet ne at ce ros, ka tik sau sa 
va sa ra būtu bi ju si.

Ba ro jam sie nu, pērkam rau šus, kom bi-
kor mu. Zaļbarī ba ne tiek sēta, jo pie tu ros pie 
uz ska ta, ka govīm zā le jāplūc pa šām. To ties 
gov ju ēdien kartē no teik ti ir bur kā ni. Zi nāms, 
ka govs uz krāj vi tamī nus, tāpēc vēlāk nav 
ve selī bas problēmu ne at ne ša nās reizē, ne 
ci tos gadī ju mos. Zie mai sa gā dāts pie tie ko ši 
daudz barī bas, tā ka pa va sa ri sa gaidī sim, 
varbūt iz palīdzēsim arī kai miņiem.”

Pa gas ta graud au gu audzētā ji jūli jā un 
au gus tā ne vaļīgi – sā cies ražas no vāk ša nas 
laiks, tāpēc vis pārē jam ie ska tam dažu sacī-
tais. Kā te le fo na sa ru nā at zi na z/s “Upes jaun-
ze mi” saim nieks Jā nis Žī gurs, sau sums 
jūta mi ie tekmējis grau du ie vā ku mu. Salī dzi not 

ar ie priekšējo, šo gad zaudē ta ap tu ve ni vie na 
tre šā daļa grau du ražas. Vis vai rāk cie tu ši 
mieži, arī au zas. Kal nā un sau sā kās vie tās 
abas kultūras iz kal tu šas. Sa vu kārt, ru dzi pa de-
vu šies la bi, pēc kva li tā tes at bilst pār ti kai, vien 
ma zāks iekūlums. Zem nieks vēl pie bil da, ka 
sau lai nā lai ka dēļ grau dus ne va jadzēja kaltēt, 
arī labī bas lau ki bi ju ši tīri no ne zālēm.

Z/s “Arā ji” saim nieks Jā nis Živa šā 
ga da grau du ražu vērtē kā ļoti pie ticī gu. 
Miežu ie vā kums lau kos sa snie dzis ti kai pu-
si no ie priekšējā ga da gu vu ma. Au zas jau 
zie mā cie tu šas no sa la, pa va sarī sa ce ro ju-
šas, bet ilg sto ša jā sau su mā iz de gu šas. Vēl 
saim niecī bā iesē ti griķi, ku ru no vāk ša na būs 
sep tem bra vidū.

In tervēja Da ce Kri lov ska

PROJEKTI

Kā tra ki skrien laiks! Tik ko svinē jām 
Jāņus, bet, lūk – ru dens jau klāt. Par to 
lie ci na vēsie un mig lai nie rīti, sulī gie ābo li 
nolī ku ša jās ābelēs.

Tūlīt bērniem sāk sies jau nais mācī bu 
gads. Ma zie pirms skol nie ki nas ki čā pos 
uz “dār ziņu”, lai uz sāk tu pir mos no piet-
nā kos pa sau les iz ziņas dar bus, apgūtu 
draudzēša nās mā ku un vi sā di ci tā di –no-
piet ni sāk tu gat avo ties sko las gai tām.

Par to vi su do mā jot, ro das jau tā jums 
–kā mēs, pe da go gi, esam ga ta vo-
ju šies dar bam ar bērniem, ko jau-
nu ie mācī ju šies, ap gu vu ši, lai pa-
darī tu sa vu dzīvi pilnvērtīgā ku.

Kā du lai ku ie priekš pieķēru 
se vi pie do mām, ka sā ku ap skaust 
cilvēkus, ku ri in tensīvi no dar bo jas 
ar tā lā kizglīto ša nos: studē, ap meklē 
dažādus kur sus un se mi nā rus. 
Mans mērķis izglītībā li kās it kā sa-
sniegts –di vas augst sko las, maģis-
tratūra...Ko vēl cilvēkam va jag?

Tomēr, sā ko ties in te re san-
ta jam dažādu pro jek tu rea li-
zā ci jas lai kam mūsu ie stādē, 
biežāka kļuva ne pie cie šamī ba 
kon taktēties ar ār zem ju vie siem, 
tos tarp ci tu val stu pe da go giem, 
īpa ši bieži ar kol ēģiem no Vā ci jas. Kā dā 
va lo dā lai sa ru nā jas? Angļu va lo du sko lā 
ne bi ja iespējas apgūt (do mā ju, ka tā da 
problēma ir ne ti kai man, bet daudz iem ma-
nas pa au dzes cilvēkiem), sa vu kārt lat vie šu 
un krie vu va lo du ne sa prot ei ro pie ši. Vā cu 
va lo das zi nā ša nas (ku ras ti ka apgūtas sen, 
sen) jau bi ja pa bālē ju šas, tāpēc iz darī ju se-
ci nā ju mu –pēdējais laiks tās ak ti vizēt!

Pa va sarī ie snie dzu pro jek tu va lo du 
kur siem Vā ci jā, tas veiksmīgi ti ka ap stip-
ri nāts un tā mai ja bei gās di vas nedēļas 
cītīgi “lauzī ju “ mēli vā cu va lo dā Ba vā ri jas 
pilsētā Kēnigs brun nā.

Kur si no ti ka Fritz-Fel sen stein sko lā, 

bērniem ar īpa šām va jadzībām. Pir mās 
nedēļas rīta cēlie nos pie dalī jos stun dās 
skolē niem no pir mās līdz ce tur ta jai kla-
sei. Hos pitē ju stun das, aktīvi ie saistījos 
in di vi duā la jā dar bā ar skolē niem, kā arī 
pa ti mācī jos rēķināt vā cis ki ma te mā ti kas 
stun dās, rakstīju dik tā tus vā cu va lo das 
stun dās. Va ru pa lielī ties –septītās kla ses 
līmeņa dik tā tā man bi ja ti kai di vas kļūdas, 
pa ti brīnījos! Pēcpus die nās dar bo jos pirms-
sko las ve cu ma bērnu gru pās, kur ko pā ar 

bērniem zīmējām, vei do jām, ga ta vo jām 
ro taļlie tas un dzie dā jām.

Ot ra jā nedēļā ko pā ar 6.,7., 8.kla ses 
skolē niem iz brau cām uz va sa ras no met ni 
Var ta vailē. Tur man kat ru rītu bi ja jā va da 
vie na in for matī vā stun da skolē niem, ku rās 
es pre zentēju sa vu val sti, pa gas tu, ie pazī-
sti nā ju ar mūsu izglītības sistēmu, at bildēju 
uz skolē nu dau dza jiem jau tā ju miem, jo 
viņi iz rādī ja ļoti lie lu un pa tie su in te re si par 
mūsu val sti. Pēc skolē nu vēlēša nās mācī ju 
viņiem lat vie šu va lo das vār dus un rakstību. 
Kā jau ar šā da ve cu ma pu saudžiem, neiz-
ti ka arī bez ku rio ziem. Mā cot lat vie šu vār-
dus, ti ka uz do ti jau tā ju mi: “Kā ir lat vis ki ir 

sekss, es mīlu te vi?”
No lat vie šu va lo das “īsā ap mācī bas kur-

sa”, bērniem visgrūtā kais un arī vis smieklīgā-
kais vārds li kās “ uz redzēša nos”.

Pēcpus die nās ko pā ar skolē niem brau-
cām eks kur si jās, spēlējām dažādas spor ta 
un in te lek tuā lās spēles. Ar lie lām grūtībām 
ie mācī jos spēlēt kār šu spēli “Uno” (bērni 
man to mācī ja trīs va ka rus pēc kār tas).

Pir mo rei zi ap gu vu zi nā ša nas un pras-
mes, kā strā dāt ar bērniem ar īpa šām 

va jadzībām, piemē ram: kā pa rei zi 
sa locīt ra tiņkrē slus, kā bērnu pār vie-
tot no ra tiņkrē sla u.c. Šī pie re dze 
pilnībā mainī ja ma nus priekš sta tus 
par palīdzību ik die nas dzīvē pu-
saudžiem ra tiņkrē slos: viņi ir ļoti pat-
stāvī gi un va ro ši, viņiem ne patīk, ka 
viņus žēlo un ne novērtē. Ta jā pa šā 
lai kā šie bērni alkst mīlestības un uz-
manī bas, kā jeb kurš cilvēkbērns.

Do mā ju, ka šā da vei da kur siem 
būs pa lie ko ša nozī me ma nā pro fe sio-
nā la jā iz augsmē, jo jau nās iegūtās 
zi nā ša nas un pras mes ro si na pār-
kār tot sa vu pe da goģis ko do mā ša nu 
un vai rāk pievēr sties cilvēku in di vi-
dua li tātēm, tās īpatnībām. Iegūtā 
pie re dze liek sa vā dāk palūko ties uz 

bērniem ar īpa šām va jadzībām, viņu in te-
resēm, kā tās tiek rea lizē tas mūsu valstī, 
bet pats gal ve nais –ko es pa ti ša jā jo mā 
va ru darīt?

Kur su lai kā vēlreiz pār lie ci nā jos, ka 
mācī ša nās pro cess ir bau da pa ti par se vi 
un nav nozī mes cilvēka ve cu mam. Nu dien 
vēl ne gri bas piedzīvot lai ku, kad jāsēž mā-
jās sil tā kak tiņā un rei zi pa rei zei jā no rauš 
pa asa rai, at ce ro ties stu di jas ga dus: tas 
tik bi ja laiks! Novē lu arī ci tiem, kamēr va ri, 
tikmēr da ri!

Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītāja Malda Čelnova

Va lo du kur si Vā ci jā

Sa ru nas ar bērniem stun du starpbrīdī
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PROJEKTU AKTUALITĀTES

Nozare Projekts Projekta īstenotājs Finansējuma avots Atbalsta 
summa LVL

Pagasta 
līdzfi n. Statuss

IZ
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B
A

. 
JA

U
N

AT
N

E

Stikla krāsns iegāde mācību proc-
esa nodrošināšanai

Mūzikas un mākslas skola Valsts Kultūr kapitāla 
fonds

3 146 1000 Iesniegts

Eiropas pļavas Pirmskolas izglītības iestāde Socrates 10 029 0 Atbalstīts
Eiropas pilsētu grafi ti Vidusskola Socrates 5 539 0 Atbalstīts
Eiropas darba tirgus Vidusskola Socrates 11 245 0 Atbalstīts
Vecmāmiņas virtuvē Profesionālā vidusskola Socrates 12 147 0 Atbalstīts 
Mūzika un māksla – savstarpējās 
iedvesmas avoti

Mūzikas un mākslas skola Socrates - - Nav 
atbalstīts

Individuālās izglītības stipendijas Pirmsk.izgl. iestāde un
 biedrība Mālpils tautskola

Grundtvig 2 178 0 Atbalstīts

Jauniešu vasaras akadēmija Vidusskola Youth 2 277 0 Atbalstīts
Mēs fi ksējam mirkli Biedrība Mālpils tautskola Rīgas rajona padome 200 0 Īstenots
Nevis vienatnē, bet kopā Invalīdu biedrība Notici sev Rīgas rajona padome 200 0 Īstenots
Mūžizglītības pieredze Zviedrijas un 
Vācijas lauku pašvaldībās

Biedrība Mālpils tautskola Leonardo da Vinci 3 092 0 Atbalstīts

Tālākizglītības iespēju 
nodrošinājuma modeļa un tā 
ieviešanas rīcības plāna izstrāde 
Mālpils pagastā

Biedrība Mālpils tautskola Eiropas Sociālais 
fonds (ESF)

6 373 2 124 Atbalstīts

Citizens’ meetings / Pilsoņu tikšanās Gambolo pašvaldība Itālijā 
un Mālpils pagasta padome

Town Twinning 5 285 558 Atbalstīts

YES! / Eiropas jaunatne sabiedrībā Gambolo pašvaldība Itālijā 
un Mālpils pagasta padome

Youth 702 344 Atbalstīts

S
O

C
IĀ

LĀ
 

JO
M

A

Invalīda – bezdarbnieka subsidētās 
darba vietas iekārtošana

Mālpils Novadpētniecības 
muzejs

Valsts nodarbi nātības 
dienests

4 639 3 194 Tiek 
īstenots

Notici sev Mālpils pagasta padome un 
p/a Sociālās aprūpes centrs

Eiropas Sociālais 
fonds (ESF)

22 183 0 Atbalstīts 

Pasākumu komplekss dzīves vides 
kvalitātes paaugstināšanai Mālpils 
sociālās aprūpes centrā

p/a Sociālās aprūpes centrs Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu 
ministrija

59 000 12 000 Iesniegts
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Barona V. fon Taubes obeliska 
restaurācija

Mālpils pagasta padomes 
Kultūrvides attīstības daļa

Valsts Kultūras piemi-
nekļu aizsardzības 
inspekcija. Kultūras 
ministrija

8 616 862 Iesniegts 

Sidgundai 800! Jubilejas piemiņas 
akmens

Mālpils kultūras nams Valsts Kultūrkapitāla 
fonds

1313 334 Iesniegts

Tūrisma infrastruktūras izveidošana 
Mālpils pagastā

Mālpils pagasta padome Eiropas reģionālās 
attīstības fonds 
(ERAF)

205 610 5 610 Iesniegts
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Jaunās-Krasta ielas rekonstrukcija Mālpils pagasta padome Eiropas reģionālās 
attīstības fonds 
(ERAF)

465 789 116 342 Iesniegts

Siltumapgādes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana

Mālpils pagasta padome Eiropas reģionālās 
attīstības fonds 
(ERAF)

537 000 134 250 Iesniegts

Ūdenssaimniecības attīstība A-
Latvijas upju baseinu pašvaldībās

Mālpils pagasta padome ISPA un Kohēzijas 
fonds

828 000 124 000 Atbalstīts 

Sidgundas ciema 
ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība

Mālpils pagasta padome EEZ un Norvēģijas 
valdības fi nanšu 
instruments

- - Top 
projekta 
pietei-
kums

Mālpils vidusskolas renovācija un 
remonts

Mālpils pagasta padome Izglītības un zinātnes 
ministrija

354 591 70 918 Iesniegts

Mālpils vidusskolas sporta komple-
kss

Mālpils pagasta padome Izglītības un zinātnes 
ministrija

- - Top teh-
niskais 
projekts

Mālpils ciema siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija

Mālpils pagasta padome Ekonomikas ministrija - - Noraidīts

Datoru komplekti (20 gab) Dāvinājums no An-
germindes izglītības 
centra Vācijā

- - Saņemts
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Kamēr lie lā kā daļa skol nie ku vēl pat 
ne do mā par sko lu, māk slas no daļas 
audzēkņi jau kriet ni vien pa strā dā ju ši 
– au gus ta sā ku mā 10 die nas plenē rā. 
Sko las ma zā kie – II kur sa audzēkņi pa-
ras ti pir mās ie maņas da bas pētīša nā un 
atai no ša nā apgūst te pat Māl pilī, kamēr III, 
IV un V kur si do das izpētīt kā da ci ta Lat vi-
jas cie ma ta vai maz pilsētiņas īpa šo skais-
tu mu. Ja pa ska tā mies Lat vi jas 
kartē, tad re dzam, ka ša jos 11 
ga dos, kopš plenērs ir mūsu 
mācī bu pro ce sa ne at ņe ma ma 
sa stāv daļa, esam pa bi ju ši vi sos 
Lat vi jas no va dos.

Saļģe ni va ram pie vie not 
Zem ga les līdze nu mu pla ša-
jām sajūtām. Skaists, sa kopts 
cie mats ar pret im nā ko šiem 
un laip niem, bet ne uz bāzī-
giem cilvēkiem. Taču vie na 
problēma – ne kur ne varē jām 
at rast šķībus šķūnīšus, sa kri-
tu šas mal kas grēdas, nevērīgi 

pa mes tas teh ni kas pa lie kas, kas mūsu 
zīmēša nas ob jek tu meklēša nu būtu 
pa darī ju šas vieg lā ku. Šķiet, kāpēc mēs 
meklējam “neglīto”, kāpēc ne gri bam 
glez not skais tās un sa kop tās mā jās. Bet 
tās ir ...vien kār ši gar laicī gas... Pa tiesī bā 
mūsu spējām piemē ro tu ai na vu at rast 
ne bi ja vieg li. Lie lā kais un skais tā kais 
skats pavē rās no Liel upes til ta, kur tad 

arī nā cās glez not pat tā dos ap stākļos, 
kad vējš bi ja tik stiprs, ka pūta pa gai su 
krā su bur ciņas. Un tad varē jām vērot, kā 
ik mir kli mai nās toņi de besīs, kā mā koņi 
at peld un aiz peld tā lāk jau pilnīgi ci tā for-
mā, kā to ēnās pārvēršas vēl ne nopļau to 
labī bas lau ku zel tai nie un bron zas toņi, kā 
brīžiem Liel upes ūdeņos atspīd krast ma-
las ko ki, lai, vējam sa viļņo jot upes spo gu li, 

pārvēr stos sid ra bai nā mir gā. Ar 
acīm to ap tvert vieg lāk, bet kā 
pa rādīt to sa vā dar bā? Tas tad 
arī bi ja mūsu grūtais uz de vums. 
Kat ram no audzēkņiem ir cits 
skatī jums, cits vērīgums, ci ta 
pa cietī ba, ci ta krā su izjūta, līdz 
ar to arī dar bi tik atšķirī gi. Bet 
vi su to varē siet redzēt 1. sep-
tembrī Māl pils kultūras na ma 
2. stā va foajē.

Pa tiesī bā plenē ri nav atpū ta. 
Tas ir in tensīvs darbs as toņu 

Mūsu paš valdības aģentūra “Māl-
pils so ciā lais die nests”, at sau co ties 
uz biedrības “Dzīves stils” ielūgu mu, 
no or ga nizē ja brau cie nu uz le dus ba-
le ta iz rā di “Vol vo” hallē. Tas bi ja tik 
jau ki – va sa rā nokļūt zie mas auk stu-
mā! Kam auk stu ma bi ja par daudz, 
tas varē ja ba le ta iz rā di no skatī ties 
pa ot rā stā va ka fejnīcas lo gu, bau dot 
kā du sil tā ku dzērie nu.

Pēc tam, do do ties uz jūrma lu, bi ja 
ne lie la eks kur si ja, kaut arī ne plā no ta, 
gar Liel upi, aplūko jot jaun uz cel tās, 
smal kās mā jas. Vai mēs arī tā gribē tu 
dzīvot – ar novē ro ša nas ka me rām un 
nik nu su ni?

Tā kā līņā ja smalks lie tu tiņš, jūra bi ja 
pa vi sam pelē ka. Tomēr gandrīz vi si no 

mums, ne ska to ties uz diez gan auk sto 
ūdeni, iz baudī ja viļņu spēku. Lēnām laiks 
skaid ro jās, un tad, kad de vā mies uz mā ju 

pu si, mūs pa vadī ja sau les sta ri.
Mā jup ceļu mums īsi nā ja kopī-

gas dzies mas un in te re san tā ko 
piedzīvo ju mu pār ru nā ša na.

Mēs vi si bi jām tik dažādi, arī ar 
īpa šām va jadzībām, un tas mūs 
vie no ja, ļāva gūt pa vi sam jau nu 
pie re dzi.

Es mā jās pār ve du mir dzo šus 
glie mežvā kus, jau ku no skaņo ju mu 
un kopī bas sajūtu.

Pal dies brau cie na or ga ni za-
to rei Lūci jai Vai va rei un mūsu šo-
ferī tim Gin tam Zun dem.par jau ko 
svētdienu!

Ingrīda Mu raš ko.
,,No ti ci sev!”

No 31. jūli ja līdz 5. au gus tam no ti ka 
Sa draudzības die nas Pil tenē, uz ku rie ni 
ar pa gas ta pa do mes un paš valdības 
aģentūras “Māl pils so ciā lais die nests” 
palīdzību aiz brau ca ne lie la gru pa no 
Māl pils. Patī ka mie pār stei gu mi un slavē-
ša nas gru pu priekš ne su mi pacē la sir dis 
de besīs. Či gā nu an sam blis “Klints” no 
Vent spils ie kus ti nā ja viskūtrā kos skatī tā-
jus. Uzlūko jot kup lās či gā nu ģi me nes es 
redzēju, cik skais tu, at raktīvu, mu zi kā lu, 
pilnīgu Dievs ir radī jis cilvēku, kad viņš 
slavē Die vu.

Ho ke ja spēle vie nā ko man dā ar 

sla ve no vārt sar gu Artūru Ir bi bi ja neaiz-
mir stams piedzīvo jums ik vie nam, arī 
mūsu Ivo. Ma ni sajūsmi nā ja sla ve nā, 
ta lantīgā cilvēka vien kāršība un al kas 
pēc Die va. Do ma, ka Artūrs Ir be iz tei ca 
vēlēša nos nā ka ma jā va sa rā ko pā ar 
sa vu de viņ gadī go dēlu vai rā kas die nas 
pa vadīt mūsu no metnē un viņa pār liecī-
ba, ka jau nu cilvēku garī gā izglīto ša na 
un ko pā būša na ir svarī gā kais, ko ve cā ki 
var dot sa viem bērniem, li ka at kal sir dij 
ga vilēt un slavēt Die vu, ka Viņš mūs iz-
redzējis par sa viem mīļajiem bērniem. 
Bi jām vie no ti Kristū un tum sa at kā pās, 

to piedzīvo jām Pil tenē.
Mēs esam Die va ai ci nā ta, iz redzēta 

un svētīta tau ta, mūsos mīt Viņa iesē tā 
sēkla. Ļausim sēklai dīgt, augt un nest 
la bos augļus!

Pal dies par at bal stu drau dzes pa do-
mei un drau dzes priekš nie kam Ju rim 
Vītu mam, par garšīga jiem ce pu miem 
pa tei ca mies “Māl pils mai ze” ko lektīvam 
un per sonī gi Na deždai Sa vi nai.

Lūdzot un gai dot 
nā ko šās Sa draudzības die nas – 

Lūci ja Vaivare

Zie ma va sa rā

Māk slas no daļas plenērs Staļģenē

Sla va Die vam!

Turpinājums 10. lpp.
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stun du ga ru mā kat ru die nu. Lai gan ir arī 
prie ciņi – bro kas tis, pus die nas un va ka-
riņas, kas lie lā kam vai ru mam li kās ļooooo ti 
garšīgas. Un tie šām – pa vā ri cen tās iz da-
bāt kat ram un tu mam, reaģē ja uz kat ru 
lūgu mu, noslēgu mā pat sarūpēja īstu lau ku 
tor ti!!! Nā ka mā iz klai de, kā pa ras ti – vei ka li, 
ku ru gan ne bi ja pā rāk daudz, bet tad tos 
varē ja ap meklēt vis maz 3 rei zes die nā. Bet 
la bā kais no vis iem – te le vi zors!!! Tas mums 
ļāva ne at teik ties no sa viem iemīļotā ka jiem 
se riā liem. Un kur tad vēl zir gi! Di vos ap lo-
kos! Skais ti, cēli, ļoti sa bied ris ki un dro ši 
ar sa vu ru do bar ve di De le gā tu priekš ga lā. 
Tos pai jā jām, zīmējām, fo to grafē jām, vienī-
gi jā ša nai ne at li ka lai ka.

Svētdie na no metnē bi ja īpa ša die-
na. Gan cie mos brau ca ve cā ki, gan arī 
pa ši de vā mies uz tu vu mā eso šo ba ro ka 
un ro ko ko pērli – Run dā les pi li. Lai arī 
dau dzi ta jā pa bi ju ši, katrs gads tomēr 
nes ko jau nu. Bez pēdējā lai kā ap ska tei 
atvērta jām zālēm, vi sā ko šu mā skatī jām 
arī pils dār zu, kas vei dots pēc fra nču par-
ka prin ci pa – precī zā ģeo met ris kā rak stā 
plā no ti ce liņi, krā šņi zie do šas puķu do bes, 
per fek ti ap cirp ti ko ki un krūmi.

Taču lie lā kā in tri ga sa gla bā jās līdz 
pirm die nai, kad III kurss ar ne pa cietī bu 
gaidī ja “jau no” sko lo tā ju... Šo reiz pār stei-
gums – pe da go gu lo ma ti ka uz ticē ta V 
kur sam. Tā bi ja iespēja iz baudīt uz sa vas 
ādas cik grūti vai vieg li izvēlēties teh ni ku, 
kā dā strā dāt, at rast spējām piemē ro tu vie-
tu un ob jek tu un prast pie tie ka mi skaid ri 
no for mulēt uz de vu mu. Un, pie de vām, pa-
šam nā cās per fek ti pār valdīt to, ko prasī ja 
no sa va skol nie ka. Pa tiesī bā darbs iz rādī-
jās ļoti sekmīgs un ap mie ri nā ti bi ja gan 
jau nie “pe da go gi”, gan viņu audzēkņi.

Kamēr di vas gru pas zīmēja, IV kurss, 
ap bruņo ju šies ar fo to ka me rām, de vās 
in te re san tā ko kad ru medī bās. Bet arī tas 
ne bi ja vieg li. Pir mie mo deļi – zir gi. Tie nu 
gan šķita pilnīgi pie redzēju ši pozē tā ji – kā 

viens otrs pra ta no stā ties un izs lie ties, 
pa griez ties un sa stingt... Skais tuļi! Taču 
arī ļoti ziņ kārī gi un nebūt tā vien kār ši 
neļāvās knipsēša nai. La bu kad ru noķert 
ne bi ja tik vieg li, jo vai rāk tāpēc, ka te vi no 
vi sām pusēm bikstīja mīksti pur ni un nā-
cās ne mitī gi uz manī ties, lai kāds pa kavs 
ne trā pa uz kā jas.

Un tad pats grūtā kais – por tre ti. 
Tos vei do jām, uz la bo jām, krā so jām, 
pār krā so jām, pa pil di nā jām, ie studē jām, 
pre zentējām un pat fi lmējām. Er nes ta 
pre zen tā ci ja:

“...un kad pavērsies le jā ne do mā ier-
audzīt ko ci tu kā vīrie ti no pa gra ba, viņa 
iztēle ir kā sar ka ni sa pu vis ābols jo ir 

pā rāk il gi gulē jis zemē un tikts zīmēts no 
dažādiem leņķiem, viņa šaus mi no šais ska-
tiens ie urb jo ties sie nā ne ti ka ier audzījis 
ne ko ci tu kā vienī gi bērnus, ku ri spēj un 
lie to sa vas spējas radīt, radīt ko tā du par 
ko jeb kurš ra do šais būs lepns par sa vu 

dzīves vei du un sa pņiem, ku rus viņš ir 
ie cerē jis piln vei dot vai vien kār ši mums tā 
ti kai arī lie kas, ka būsim va re ni ar šo mā ku 
ap burt jau ie priekš minē tos ra do šos...”

Taču ko par plenē ru do mā pa ši tā 
dalīb nie ki?

Evi ta:
Tik in te re san ti, tik jau ki! Es ne zi nu kur 

vēl var būt tāds klu sums! Es tie šām ne-
nožēlo ju, ka aiz brau cu. Bi ja jau ki iet zīmēt 
un arī glez not... Man ļooo ti patīk zīmēt 
zir gus. Daži dar bi ie kavē jās, bet dar biņi 
tik un tā bi ja liel is ki. It se višķi man pa ti ka 
die na, kad ma ni mācī ja Ul la. Tas bi ja jaut-
ri, kaut gan bi ja vēsi. Ēdiens liel isks un 
pa vā ru hu mors arī. Es vēlētos kaut mūsu 
sko lā būtu tā di pa vā ri un tāds klu sums! 
Iedzīvo tā ji arī ne bi ja slik ti un, atšķirī bā 
no mūsu spēļu lau ku miem, tur ne bi ja 
ne vie na pa ša bur tiņa uz šūpolēm vai uz 
slid kaln iņa. Es vēlētos, lai arī mēs nebūtu 
ap rakstīju ši un apzīmēju ši kat ru ma liņu! 
Bet tā jau ir ti kai mūsu pa šu vai na. Tas pat 
nav viss ko es do mā ju par šo no met ni, bet 
tomēr pats la bā kais bi ja die nā kad ap glez-
no ja se jas..... Es vēl varē tu stāstīt daudz, 
taču vi su ko jūtu ne va ru uz rakstīt vār dos 
.... BI JA VIEN KĀR ŠI FOR ŠI!

Dā vis:
Man šis plenērs bi ja vis for šā kā no met-

ne ma nā mūžā! Man ļoti pa ti ka tas, ka 
vi su die nu varē ja zīmēt, ļoti jau ka dzīves 
vie ta un laip ni cilvēki. Ciems, ku rā mēs 
dzīvo jām bi ja ļoti foršs tādēļ, ka bi ja ti kai 
viens pār ti kas vei kals, benzīntanks un 
saim niecī bas preču vei kals tua le tes lie lu-
mā. Ļoti for ši bi ja arī tas, ka sko lo tā jas bi ja 
ļoti laip nas un at saucī gas, iz palīdzīgas un 
for šas. Ce ru, ka arī nā koš gad viņas būs 
tik pat laip nas, at saucī gas, iz palīdzīgas, 
for šas kā šo gad, ka vie ta kur mēs pa vadī-
sim 10 die nas būs tik pat jau ka kā ta gad, 
ka ēdiens būs tik pat garšīgs un smaržīgs 
kā šo gad un ka es mā jās ne gribē šu braukt 
tik pat ļoti kā šo gad. Gribē tos, ka būtu kā-
da eks kur si ja tā pat kā šo gad.

Za ne:
Vis la bāk man pa li cis at miņā tas, 

ka šo gad viss mūsu kurss bi ja daudz 
draudzīgāks ne kā ci tus ga dus. Tas bi ja 
ļoti patī ka mi ti kai žēl, ka šī man ir pēdējā 
no met ne. Tomēr es ne skum stu, jo tik un 
tā vēl vi su šo ga du būsim vi si ko pā un 
ko pā ar sko lo tā jiem. Pa to lai ku var no tikt 
daudz kas. Vie nu es zi nu dro ši – šo gad 
mēs būsim daudz sa liedē tā ki.

Tā da bi ja mūsu no met ne – plenērs 
Staļģenē. Vien pa dsmi tais... Bet ci tu ga du 
būsim ci tā vie tā. Varbūt zīmēsim un glez no-
sim jūru, varbūt kā du maz pilsētiņu, varbūt 
tā būs Lat ga le, varbūt Vid ze me, bet varbūt 
Kur ze me. Varbūt būsim ko pā tie pa ši, bet 
no teik ti būs daudz jau nu se ju. Arī Tu va ri 
mums pie vie no ties, ja Tev tas viss šķita ga-
na in te re san ti. Uz tik ša nos Māl pils mūzi kas 
un māk slas sko lā piekt dien 1. sep tembrī!

Mā ra Āren te

Turpinājums no 9. lpp.
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Vie su mā ja “Tā les” vēl pilnībā nav 
iekļāvu sies atpūtas pie dā vā ju mu ap ritē, 
bet šo va sar, or ga nizē jot dzim tas va sa ras 
no met ni, no ti ka pir mais mēģi nā jums tās 
darbībā. Saim nie ki Fra nčes ka un Tā li val-
dis Ģē ve les vie nas nedēļas atpūtai brīvā 
da bā ar dzīvo ša nu teltīs uzai ci nā ja pie dalī-
ties abu dzim tu ra du zēnus ve cu mā no 8 
līdz 15ga diem. No met nei ti ka iz strā dāts 
savs no li kums, ku rā pa skaid rots, ka no-
met nes mērķis gal ve no kārt ir stip ri nāt 
rad nie cis kās sai tes jau na jā pa audzē, kā 

arī attīstīt fi  zis kās spējas, ie maņas 
izdzīvo ša nai pie da bas. No darbības 
bērniem vadī ja Tā li val dis Ģē ve le, 
kurš pats ir ser ti ficēts no me tņu 
vadī tājs.

Bērni nedēļas lai kā izm ēģi nā-
ja sa vas spējas sta fetēs, spor ta 
spēlēs, spēka pār baudēs, peldējās 
dīķi, brau ca ar lai vu, makšķerē ja 
zi vis, zīmēja, pa ši ga ta vo ja ēdie-
nu. No met nes noslēgu mā ko pā 
ar ve cā kiem bi ja gan sa censības, 

gan svētki, ku ros pie dalī jās 
trīs pa au dzes. Ti ka braukts lai vās, 
spēlēts vo lej bols, vēlāk pie uguns-
ku ra dažādos tau tas tērpos no ri si-
nā jās teat rāls uz ve dums, skanē ja 
dzies mas.

Kā atzīst Fra nčes ka, mēģi nā jums 
iz de vies veiksmīgs – arī prak se, ka 
ko pā at ra dās dažāda ve cu ma bērni 
ar dažādām in te resēm.” Viss vēl ir 
ide ju līmenī, bet turp māk mums ir 
do ma or ga nizēt šā da vei da dzim tas 
no met nes. Mūsdie nās ļoti svarī gi vei-

dot at tiecī bas starp ģi me nes lo cekļiem un 
tās pa turēt nā kotnē. Šī varē tu būt dzim tu 
sa tik ša nās vie ta, “ no bei gu mā teic ģi me nes 
vie su na ma saim nie ce. “Tālēs” vie sus var 
iz mi ti nāt arī tel pās, ir iz man to ja ma pirts. 
Pir mā no met ne ti ka rīko ta ar pa šu spēkiem, 
bet nā ko ša jās iespējams pieai ci nāt arī ci tus 
pe da go gus. Ar lai ku gar tu vu mā eso šo upī ti 
ie cerēts iz vei dot tūris ma ta ku. At liek vien 
vēlēt, lai ie cerē tais pie pil dās.

Da ce Kri lov ska

Sau lai nais, sil tais va sa ras laiks ai ci nāt 
ai ci na pie dalī ties eks kur si jās, ceļoju mos, 
dažādās no metnēs. Arī Māl pi li šo va sar 
ap meklēja vie si, ku ru nolūks bi ja ilg sto-
šāk atpūsties un uz turē ties mūsu pa gas-
tā. Jau dau dzus ga dus kā ap me ša nās 
vie ta no metnēm tiek izr audzīti Māl pils 

pro fe sio nā lās vi dus sko las un Māl pils 
in ter nātpamat sko las in ter nā ti.

Sko lu di rek to re Fra nčes ka Ģē ve le zi-
nā ja teikt, ka šī jau ir devī tā no me tņu va sa-
ra. Vai rā ki klu bi un or ga ni zā ci jas brau cot 
gandrīz kat ru ga du, piemē ram, “Pa sau les 
teāt ra pie re dzes” dalīb nie ki, de ju klubs 

“Vecrīga”, no me tņu vie su vidū 
bieži esot arī ār zem nie ki. Dalīb-
nie kiem šeit patīk sa kop tā vi de, 
ērtās, tīrās tel pas, kur mi ti nā ties 
un sko las dar bi nie ku at saucī ba. 
Vie si mak sā no mas mak su par 
tel pām – 3 la ti dien naktī. Tas 
ir lēti, otr kārt, ga rantētas vi sas 
atļau jas uguns drošī bai, sa ni tā ra-
jām in spek ci jām. Iegūtie līdzekļi 
pa liek sko las pār ziņā re mont dar-
biem in ter nā tos.” Dažkārt no me-
tņu or ga ni za to ri lūdz mūsu sko-
lo tā jus pie dalī ties par no darbību 
vadī tā jiem. Mēs pie dā vā jam 

eks kur si jas pa Māl pils pa gas tu un tu vā ko 
ap kārt ni – Al lažiem, Mo ri, Si gul du. Tās va-
da sko lo tā ja Da ce Brūna, kas ir ser ti fi cē ta 
gi de,” pie bilst di rek to re.

Šo va sar jau Māl pilī pa bi ju ši vai rā ki 
sim ti dalīb nie ku no sep tiņām no metnēm. 
Viņu vidū arī spor ta de ju klu ba “ Dan cers” 
pe da gogs Kas pars Bērzups: “ Se vi ne uz-
ska tu par sve ši nie ku Māl pilī, pats ie priekš 
šeit trenē jos “Vecrīgas” sa stā vā, ta gad 
sa ga ta vo ju jau nos de jo tā jus. Ideā lā kus 
ap stākļus no met nei, lai bērni jus tos la bi un 
ve cā ki varē tu dro ši tos at stāt, līdz šim ne-
esam redzēju ši. Te viss ir kom pak ti – de ju 
zā le, dzīvo ša na, sadzīves ap stākļi ļoti ap-
mie ri no ši, ja iz nāk brīvs brīdis var paspēlēt 
fut bo lu, iz man tot ro taļu lau ku mus.”

No me tņu dalīb nie ku kup lais skaits 
un at zinī gais vērtējums ap lie ci na šā du 
pa kal po ju mu ne pie cie šamī bu. Fra nčes ka 
Ģē ve le ap stip ri nā ja, ka vie si tiks gaidī ti arī 
nā ko ša jā va sa rā.

Gai dām cie miņus Māl pilī

Meža kop ša na
§ Iz zāģē jam pa mežu, krūmus, bo jā tos un sau sos ko kus
§ Attīrām aiz augu šus grāv jus, sti gas un ceļma las
§ No dro ši nām no zāģē to ma te riā lu iz ve ša nu, šķel do ša nu vai sa ga-

ta vo ša nu mal kā
§ Vei cam ko ku vai na gu vei do ša nu, t.s. augļkok iem
§ Vei cam bo jā to un sau so za ru iz zāģē ša nu
http://www.darzs.lv/lv/darzs.php?no de=46
Jaun audžu kop ša na
§ Vei cam jaun audžu kop ša nu at bil sto ši LVMD no teik ta jām prasī bām
§ Vei cam mežu at jau no ša nu (stā dām – eg les, prie des, bērzus u.c.)
Par ku kop ša na
§ Par ku audžu at jau no ša na

§ Par ku ik die nas kop ša na
§ Par ku un pa gal mu zā les pļau ša na
§ Ie lu un lau ku mu ap stādī ju mu vei do ša na
Sa bied ris ko un pri vā tu pie mā jas pa gal-

mu kop ša na
§ Zā les pļau ša na

SIA “AR BORD” 
ai ci na dar bā strād nie kus īpa šu mu ap saim nie ko ša nai 

ar se ko jo šiem dar ba rīkiem:

– tri me riem;  – mo tor zāģiem; – zā les pļāvē jiem.

Kon tak tin for mā ci ja: SIA “AR BORD”, “Jaunkļaviņi”, Māl pils pa gasts; 
Mob.: 26 16 16 00; E-mail: ar bord@ar bord.lv; www.ar bord.lv

Piedzīvo ju mu un atpūtas no met ne “Ro bin so ni”
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Gu na Zvīgu le, Lat vi jas Uni ver si tā tes 
Fi lo loģi jas fa kul tā tes stu den te. Pirms tam 
zinī bas ie gu vu si Māl pils vi dus sko lā un 
Rīgas Fra nču li ce jā.

Mācī bas uni ver si tātē pār trau ku si, lai 
do tos uz Beļģi ju. Tur ne pil nu ga du dzīvo-
ju si un strā dā ju si lat vie šu ģi menē Bri selē 
par auklīti.

Sa ru na ar Gu nu no ti ka jūni jā pēc viņas at-
grie ša nās no ār zemēm. Klau so ties sais to šo, 
emo cio nā lo stāstīju mu, šķita, ka arī lasī tā jiem 
vis la bāk par gūto pie re dzi Beļģi jā spēs pa teikt 
Gu na pa ti. Tā ta pa Bri se les piezī mes.

Par ie mes liem 
jeb gribē ju un aiz brau cu

Vi sa pa ma tā, pro tams, ir mo ti vā ci ja, 
“kāpēc”. Un šis nav tas gadī jums, kad var 
vien kār ši pa teikt “tāpēc”, bet, ru nā jot pilnīgi 
at klā ti, pir mie man prā tā no teik ti neie nā ca 
tie cil de nie “pa sau les un kultūru ie pazī ša-
na”, “jau nu drau gu iegūša na”, “va lo das 
ap gu ve” un ba nā lie “izbēgt no rutī nas un 
ik die nas” ie mes li. Nē. Vi sa pa ma tā bi ja 
viens vienīgs vār diņš “gri bu”, kam jau cās 
klāt tā vi li no šā do ma – pabūt ci tur. Ne vis 
tie ši kaut kur konkrēti, bet vien kār ši ci tur. 
Fakts, ka tā bi ja Bri se le, varē tu tikt saukts 
par sa gadī ša nos. Brauk tu arī tad, ja Bri se-
les vie tā būtu Hon kon ga, Jo ha nes bur ga, 
Ri deženei ro, Parī ze vai Me hi ko. Varbūt tas 
iz klau sās un tu mai ni, bērnišķīgi un galī gi 
ne prātī gi, bet tas ir pa tie si. Ti kai vēlāk 
ti ka meklēti vi si šie ie mes li, kas pa ma to tu 
to “gri bu”. Sa stādī ju “par un pret” sa rak-
stu, cen šo ties iz do māt vai rāk “par”, jo to 
sa rak tu es sa stādī ju ne tik daudz sev, kā 
ci tiem, ku ri jau tā tu “kāpēc”. Ne no lieg šu, 
ka tas palīdzēja man pār varēt šau bas, kas 
ra dās. Un šaubī jos par ļoti daudz ko. Pirm-
kārt, jau par dar ba pie nā ku miem. Auklīte 
nu ne kā di nav mans ai ci nā jums un ta lants, 
lai gan ne varē tu teikt, ka ar bērniem sa-
tie ku slik ti. Šau bas radī ja arī tas, ka tos 
cilvēkus ne pa zi nu. An du un Iva ru (priekš-
nie kus – ve cā kus) bi ju sa ti ku si vien di vas 
rei zes – pir ma jam ie spai dam pie tiek, bet 
tas arī viss. Pārē jie klup ša nas ak meņi bi ja 
ģi me ne, drau gi un uni ver si tā te (bi ju ti ku si 

at pa kaļ budžetā un ie gu vu si la bus kur sa 
bied rus). Taču ta jā pat lai kā es zi nā ju, ka 
brauk šu, ner au go ties uz vi sām šau bām 
un ne ziņu. Sep tem bra sā ku mā ie kā pu 
lid mašī nā un aiz brau cu uz Bri se li. Gribē ju 
un aiz brau cu. Viss.

Tas no teik ti nav pie ras tais veids, kā 
pieņem lēmu mu pār traukt stu di jas un uz 
lai ku pa mest vi su un vi sus, bet ne varē tu 
teikt, ka es neizsvēru vi sus par un pret.

Par dar bu un ik die nu 
jeb auklīte – palīgs

Pri mā ri mans uz de vums bi ja rūpēties 
par An das un Iva ra bērniem – Ed var du un 
Aman du. Pu sčet ros iz ņemt no bērnu dār za 
un spēlēties līdz mā jās at brauks ve cā ki. 
Vidē ji tas bi ja apmēram 3 stun das die nā. 
Iz ņe mot treš die nās, kad beļģu izglītības 
ie stādēs vi sas ak ti vi tā tes bei dzas vie nos 
die nā, un brīvlai kos, ku ru bi ja vis maz div-
reiz vai rāk ne kā Lat vi jā.

Bērni bi ja/ir jau ki, lai gan – kurš bērns 
nav jauks. Pa klausī gi. Būtībā, ne kā das ār-
kārtējas ķibe les ne sa gā dā ja. Pro tams, bi ja 
niķi un stiķi, bet tie bi ja sadzīvis ki sīku mi, 
ku ri nespēlē lie lu lo mu. (At miņā ne sa gla-
bā jās ne gatī vais. Vis maz ne pā rāk il gi.) Ar 
bērniem ko pā gā jām uz par ku apr audzīt 
ve co po ni ju un ēzelī ti, pašūpo ties, pa ka šā-
ties smil šu kastē vai pa brau kāt ar ri teņiem. 
Ja ne gā jām uz par ku, tad mā jās zīmējām. 
Vis pār, sazīmēts ti ka daudz. Pēdējā lai kā 
zīmēša na kļuva par ik die nas ri tuā lu pēc 
dār ziņa – at nā cām mā jās un ne pa gā ja ne 
5 minūtes, kad ma zie ar zīmuļiem ro kās 
sēdēja pie gal da un zīmēja žira fes. Ta gad 
mā jās stāv vai rā ki zīmēju mi – pēdējā die nā 
tos sa ņē mu ik pa 10 minūtēm, kat ram klāt 
pa skaid ro jums, kas un kā tur ir uzzīmēts. 
Un tie ši šā das at miņas pa liek. Tās la bās. 
Tās, kas liek pa smaidīt.

Se kun dā rie dar ba pie nā ku mi saistījās 
ar mā jas dar biem. Trau kus no maz gāt, grīdu 
uz slaucīt. Bet tas taču ir paš sap ro ta mi – es 
dzīvo ju pie viņiem, viss man ti ka ap mak-
sāts. Būtu maz liet dīvai ni, ja es ne pa cel tu ro-
kas un ne no maz gā tu krūzīti, no ku ras dzēru 
ka fi  ju. To vi su sa lie kot ko pā, varē tu teikt, ka 
bi ju auklīte – palīgs. Ti ku ga lā la bi.

Pro tams, neiz ti kām bez strīdiem, 
dažiem skar bā kiem vār diem, bet, ma nup-
rāt, tas pat bi ja neizbēga mi. Nu ne var sa likt 
sve šus cilvēkus vie nā mā jā un cerēt, ka 
viņi iz tiks bez kon fl ik tiem. Tomēr, ko pu mā, 
mūsu at tiecī bas iz vei do jās tie šām la bas. 
Īpa ši ar An du. Un tas arī ir gal ve nais.

Par Bri se li 
jeb ir arī ču rā jo ša mei tiņa

Bri se le ir in te re san ta pilsēta. Tur, 
varbūt arī, nav Parī zes Ei feļa, Ro mas Ko-
li ze ja vai Venē ci jas Sv. Mar ka lau ku ma, tur 
nav gi gan ti sku ar hi tektūras vei do ju mu, kas 
būtu pla ši pazī sta mi vi sā pa saulē. Vis pār 
par Bri se li pa sau les mēro gā zi na to, ka 
tur ir ču rā jo šais puisēns un ES cen trā lās 
in stitūci jas (par la ments, pa do me un ko mi-
si jas). Bet pa teikt, kas rak sturīgs tie ši šai 
pilsētai, ir grūti. Ma zas šau ras ie liņas ir 
arī Vecrīgā. Fan tas tis kas go tis kās ka ted-
rā les ir Parīzē. Tūris tu ba ri, kas mēģi na 
ap skatīt vi su pilsētu die nas lai kā, ir vi sur. 
Arī Bri selē. Gal ve nās pie tur vie tas ir Lie lais 
lau kums, ku ru dēvē par vie nu no skais tā-
ka jiem pa saulē tā sa skaņo tās ar hi tektūras 
dēļ. Ka ra lis kās Ga le ri jas, kas ti ka vei do tas 
pēc Mi lā nas un Pēter bur gas piemē riem. 
Dau dzās ka ted rā les, ja pāņu tor nis, ķī nie šu 
pa vil jons un At om ium. Tās būtu gal ve nās 
vie tas, ko Bri selē ap skatīt.

Bet Bri se les īpa šums un vien reizī ba 
slēpjas ta jā, ka tā ir jā pa ma na. Jā pa ma na 
sīku mi, kas šo pilsētu vei do. Ja Parīzē viss 
ir liels, iz gais mots un pasvī trots, tad Bri se le 
nav tik iz teiksmīga. Pir mais ie spaids man 
bi ja vai rāk vai ma zāk pelēcīgs. Nu ir mā jas, 
lau ku mi, šau rās ie liņas, ka ted rā les. Viss 
ir. Un kas tad vēl?! Bet nodzīvo jot Bri selē 
ap tu ve ni 9 mēne šus, va ru teikt, ka tur ir 
tik daudz kā vai rāk. Ir ap glez no tas mā ju 
sie nas (ne gra fi  ti, bet ko mik su sti lā vei do ti 

sie nu glez no ju mi), ir šo ko lā des strūkla kas 
sal du mu vei ka lu skat lo gos, ir mežģī nes, ir 
pā ris 13. gs. to rņi, ku riem ap kārt apbūvēti 
stik la mons tri, ir pu siz de molē tas mā jas 5 
soļu at tā lu mā no Lie lā lau ku ma, ir arī ču rā-
jo šā mei tiņa, ir burvīgas meln bal tās bil des 
pie smirdīga tu neļa sie nām un ir ap bu rošs 
ie lu mu zi kants, ku rā ne ap nik tu klausī ties 
un ir 5 met rus pla ta “ziv ju” ie liņa, kur vi-
ens ot ram bla kus ir res to rā ni un gājē jiem 
atvēlētā daļa ir vien 1,5 met rus pla ta. Tie 
būtu tie kri ku miņi, ko pa ras tā iz brau cie nā 
ne pa ma na. Tam vien kār ši ne vel ta lai ku. 
Bet ja laiks ir, tad var aiz iet uz mu ze jiem, 
iz stādēm, teāt ri un kon cert iem. Iz just to, 
kā da ir šī pilsēta, sa just tās el pu. Un tad 
jau to vairs nav iespējams iz stāstīt. Pie 
vi sa tomēr pie rod. Tas, kas pirmīt šķita 
nu TĀDS, vēlāk pār ta pa par ik die nišķu 
ele men tu. To vie tā nā ca ci ti TĀ DI. Un 
bei gu bei gās var ti kai pa teikt, ka Bri se lei 
rak sturī ga ir Bri se le.

BRI SE LES PIEZĪ MES

Manneken Pis. Čurājošais puisītis.

Briseles galvenais laukums – Grande Place.

Atomium tika būvēts uz Expo izstādi, un 
šogad to atklāja atjaunotu.
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Par cilvēkiem jeb beļģu pērles
Lai gan Bri se le ne kā di nav no sau ca-

ma par Ei ro pas met ro po li, tās na cio nā lais 
sa stāvs vei dots vai rāk no ār zem nie kiem 
ne kā beļģiem (vis maz Bri selē). Pilnīgi 
iespējams, ka katrs nā ko šais pret im nācējs 
būs ci tas tautī bas pār stā vis. Nav arī 
brīnums – ES un NA TO gal ve nās mā jas 
at ro das Bri selē. Tur sa sto pa mi vi su ci tu 
tautī bu pār stāv ji, iz ņe mot beļģus. Bet vi sā 
Beļģi jā ko pu mā ir 10 mil jo ni iedzīvo tā ju. 10 
mil jo ni beļģu, kas nedzīvo Bri selē. Beļģi 
dzīvo “lau kos”. Lai gan Beļģi jā lau ku kā 
tā du (mūsu iz pratnē) nav. Vie ni vienī gi 
cie mi, maz pilsētas, pilsētas. Ti kai maz liet 
pārspīlējot, var teikt, ka Beļģi ja ir ne vis 
valsts, bet milzīga pilsēta.

Mēģi not rak stu rot cilvēkus, ir atšķirī ba 
vai rak stu rots tiek Bri selē dzīvo jošs un 
strā dā jošs ār zem nieks, vai īstais beļģis. 
Vie na iezī me gan vis iem kopē ja – cilvēki 
tur ir daudz atvērtā ki, daudz ie in te resē tā-
ki ie pazīt sev ap kārt eso šos. Beļģis nav 
vidē jais aritmētis kais, uz se vi vērstais, 
lat vie tis. Beļģi ir ļoti nosvērti cilvēki, ku ri 
jau no sāk ta ga la vei do sa vu dzīvi tā du, lai 
vēlāk tā nebūtu jā mai na un varē tu dzīvot 
klu sā mierī gā laimē. Un viņi ir laimī gi. 
Un ne tādēļ, ka viņu al gas būtu lie lā kas 
un dzīves kva li tā te piec reiz la bā ka ne kā 
lat vie tim, bet tādēļ, ka viņi dzīvo ar tā du 
kā ap do mu. Ne skrien, neķer un ne grābj. 
Līdz ar to viņiem arī ir vai rāk lai ka, ko veltīt 
ci tiem. Tā ir lie lā kā atšķirī ba starp lat vie ša 
cilvēku un beļģi, taču ne vienī gā.

Lie lu lo mu viņu dzīvēs spēlē ģi me ne. 
Tas ir ti kai nor mā li, ja nedēļas no galēs tiek 
ap cie mo ti ra di un drau gi, tur klāt ne jau 
tādēļ, ka kā dam no viņiem būtu ju bi le ja. 
Nē, tādēļ, ka tā, šķiet, ir ne pie cie šamī ba. Ja 
ar mums ir tā, ka mēne si va ram nodzīvot 
vie nā pilsētā, tā īsti ne maz ne sa tie ko ties 
un ne pa ru nā jo ties, tad beļģis brauks ap cie-
mot sa vu ģi me ni ik svētdie nas, lai paē stu 
ko pā pus die nas. Brauks pa ru nā ties, brauks 
palīdzēt, brauks pa smaidīt. Ļoti iespējams, 
ka viens no ie mes liem šim ģi me nes “kul-
tam” ir tas, ka beļģi pār sva rā ir ticī gi cilvēki. 
Jau no bērna kā jas viņiem ie mācī ta ticī ba 
un vērtības. Es nem ēģi nu ap gal vot, ka tas 
nav mācīts arī lat vie tim, bet tomēr lat vie šu 
ģi me nes ir daudz ne sta bi lāks vei do jums, ne-
kā beļģu. Varē tu pat teikt, ka beļģim ģi me ne 
ir akūta ne pie cie šamī ba, jo ļoti re ta jam 23 
ga dos nav drau ga vai drau dze nes. Ap 26 ga-
diem viņi ap pre cas un nodzīvo ko pā dzīvi. 
Tur pretī lat vie tis bez īpa šām problēmām 
var pa likt viens.

Ņe mot vērā to, ka Beļģi ja kā valsts ir 
mākslīgs vei do jums un tai nav tau tas pa-
gāt nes, ir sa pro tams, ka nav arī tradī ci ju. 
Te gan nav ru na par kristīgo svētkiem –viņi 
svin gan Zie massvētkus, gan Liel die nas. 
Bet nav ne vie nu pa gā nis ko svētku, kā di 
Lat vi jā ir Jā ņi, Miķeļdie na, Ju rģi, jo no 
sāk ta ga la viņiem ir bi jis ti kai viens Dievs 
un vie na ticī ba. Cik man ir iz nā cis stāstīt 
par šiem svētkiem, tad viņi gluži vai ap rij 
šo in for mā ci ju, jo ne kas tāds viņiem nav 
pazī stams. Nav pat pa gā ju ši di vi gad sim ti, 
kopš Beļģi ja ie gu va ne at karī bu un ra dās kā 
val stisks vei do jums. Tā tad arī “beļģis” nav 

diez ko ve cāks. Ša jā ziņā lat vie tis var ti kai 
prie cā ties, ka mums tā da pa gāt ne ir.

Vēro ja mas arī sadzīvis kās atšķirī bas. 
Viņu mā jas, piemē ram. Is ta bas ir pie bāz-
tas ar antīkām lie tām. Ar lie tām, ku rām 
ir dvēse le, un tā bildīte vai ķiņķēziņš nav 
tur no likts ti kai tāpēc, ka la bi iz ska tās, bet 
tāpēc, ka tam tur ir jābūt. Tās ir pa audzēs 
no do tas lie tas un man tas ar sa vu nozī mi un 
vērtību. Viņi ne tie cas pēc jau nā, jo ve cais 
viņus ap mie ri na. Tā ir tik in tensīva vi de, ar 
tā du pa gāt nes el pu, kā da Lat vi jā ir mu ze jos. 
Tās ir tās lie tas, kas viņus vei do.

Par ci tu ik die nu jeb te var dzīvo ties
Ne bi jā tā, ka es brau cu uz Bri se li, ne vie-

nu tur ne pazī da ma. Beļģi jā dzīvo ģi me nes 
drau gi, pie ku riem pirms 4 ga diem nodzīvo-
ju vie nu va sa ru. Taču viņi nedzīvo Bri selē, 
bet “lau kos”. Pa tiesī bā, bi ju vie na sve šā 
vidē. Ne varē tu teikt, ka ne mā ku āt ri pie lā go-
ties jau nai si tuā ci jai un vi dei, bet no sā ku ma 
gā ja grūti. Viss tomēr jauns, ne ie rasts un 
ne vie na nav bla kus. Bet sā ku mā vienmēr 
ir grūti un vienmēr ir jā saņe mas. Bi ju aiz-
brau ku si un at pa kaļ braukt ne gribē ju (arī 
ne varē ju), jo tas nozīmētu, ka es mu cie tu si 
sa kā vi un pa ti sa vā priek šā būtu pa ze mo ta. 
Un kaut kad ta jā brīdī sā ku ap do māt, to, 
kā tad īsti pietrūkst, kas man neļauj jus ties 
tie ši tik la bi, cik vēlos. Il gas pēc ģi me nes 
un drau giem? Il gas pēc jau zi nā mā? Bet 
ma nā priek šā taču bi ja ie pazī sta ma pilsēta, 
cilvēki, ku ri bi ja jā sa tiek, lie tas, kas jā redz 
un jā uz zi na. At li ka ti kai mes ties ta jā vi sā 
iek šā un iz baudīt. Tad arī no ri ma il go ša nās. 
At ra du cilvēkus – pērles. Dažādus cilvēkus, 
kas kļuva par ma niem drau giem, ku ri iz rā va 
ma ni no sā ku ma no māktības. Un līdzko tas 
no ti ka, varē ju pa teikt “te ir silts, te ir gaišs, 
te var dzīvo ties”. Tad arī iemīlējos Bri selē. 
Tā taču ir liel is ka pilsēta, kur dzīvo liel is ki 
cilvēki, kur var at rast vi su ne pie cie ša mo. Ir 
ti kai jā sa meklē. Va ka ros ar drau giem gā jām 
pasēdēt ie ras ta jā kro dziņā, gā jām pa de jot 
uz klu bu, brau cām uz jūru. Vai vien kār ši 
pa stai gā jā mies pa pilsētu, vai aiz gā jām uz 
kā du iz stā di. Bi ja arī iespēja aiz braukt uz 
Parī zi un Īri ju. Pu sot ra stun da ceļā un at kal 
jau priek šā ir kaut kas jauns, kaut kas ne-
redzēts un kaut kas ļoti labs. Un tā pa gā ja 
laiks. Un lai kā arī gribē tos – vi su Bri se li 
es ne ap skatī ju. Bur tis ki, pēdējās nedēļās 
sa pra tu, ka ne es mu redzēju si vēl to, to un 
to. Skrēju, meklēju, skatī jos. Ļoti daudz ko 
pa manī ju ti kai pa šās bei gās, jo ie priekš tam 
bi ju paskrēju si ga rām kā ik die nišķam sīku-
mam. Taču arī vi su Rīgu ne es mu ap skatī ju-
si, lai gan cik ga dus jau tur mā cos.

Par ie gu vu miem jeb paš mācī bas 
ceļā apgūta kri pa tiņa dzīves

Te nu varē tu sākt ar to, ka ie pa zi nu 
ci tu kultūru, un beigt ar to, ka ie gu vu jau-
nus drau gus, pa vi du lie kot vēl simts ci tu 
ie gu vu mu. Un, jā, pro tams, pie re dze. Tas 
ir tik garšīgs vārds! Tāds spēcīgs un vis pā-
ri nāts. Bet, ko tas nozīmē?! Es ie mācī jos 
paš pie tie kamī bu. Ie mācī jos iz tikt ar se vi. 
Pār do mā ju to, kas es mu, un to, ko gri bu. 
Iz ra kņā jos pa sa vu prā tu un sir di līdz 
mielēm, taču ne varē tu teikt, ka uz zi nā ju 
kā das dzīves pa tiesī bas vai sa pra tu kaut 

ko tā du, kas agrāk ne bi ja ie nā cis prā tā. 
Varbūt pārvērtēju se vi. Sa li ku vērtības pa 
plauk tiņiem (tie sa, vērtību sistēma nav ra-
di kā li mainī ju sies).

Tur arī sa pra tu, ko man nozīmē ģi me-
ne un drau gi. In te re san tā kār tā ar ģi me ni 
at tiecī bas uz la bo jās. Īpa ši ar Omu. Ne kad 
ne bi ju viņai vēstu les rakstīju si un viņa ne-
bi ja rakstīju si man. Bet ša jā lai kā tie ši no 
Omes sa ņē mu vis vai rāk vēstuļu. Nav ru na 
par e-pa stiem, bet par vēstulēm. Tas, ma-
nup rāt, ir la bā kais sa ziņas veids, ja di vus 
cilvēkus šķir at tā lums. Ne āt rā kais, bet 
la bā kais. Ja godī gi, tad ša jā ziņā, es mu 
vis lie lā kā ie guvē ja. Tie ši tādēļ, ka ir iespēja 
pa skatī ties uz sa vu ģi me ni un drau giem it 
kā no ci tas pu ses un ier audzīt, ka tie nav 
cilvēki, ku ru klātbūtne ir paš sap ro ta ma.

Sa vu sma go rak stu ru, tie sa, es mu ti kai 
par pā ris gra miem vieg lā ku iz vei do ju si. 
Tik vieg li cilvēks ne mai nās. Varbūt es mu 
kļuvu si ie cietī gā ka, pa cietī gā ka, bet ne 
man par to spriest.

Sa pra tu arī, ka nav at tā lu ma. Nu nav. 
Nav vairs tie lai ki, kad va jadzēja kaut kur 
sa dabūt zir gu un pro vian tu 3 die nām, lai 
nokļūtu uz kā du at tā lā ku vie tu. Ta gad ceļā 
no Bri se les uz Rīgu ir jā pa va da vien di vas 

ar pu si stun das. Reizēm tik pat il gi sa nāk 
braukt no Rīgas uz Māl pi li. At tā lums ir šo die-
nas ilūzi ja, jo cilvēki vi sās pa sau les ma lās 
ir ar ro ku aiz snie dza mi. Var pie zvanīt, var 
aizsūtīt mei lu, var uz rakstīt vēstu li. Tas gan 
ne at sver sa turī gu sa ru nu pie tējas vai ka fi -
jas, bet šā vai tā, tas nav at tā lums. Kā pa tei-
ca vie na kur sa bied re ne – tu jau ne kur ne esi 
aiz brau ku si, tu ti kai reizēm ne esi klāt. Nu 
tad kā da ru na vairs par at tā lu mu. Ne kā da!

Jā arī par stu di jām. Ja pirms ga da brīžiem 
ra dās šau bas, vai tas, ko mā cos ir tas, ko 
gri bu mācī ties, tad ta gad tā du šau bu vairs 
nav. Es mu īsta jā vie tā un īsta jā lai kā. Ar pa-
rei za jām grā ma tām ro kās. Un gri bu at pa kaļ 
uz Uni ver si tā ti. Gri bu mācī ties. Dīvai nā kār tā 
gri bu at kaļ to ne nor mā lo vāj prā tu ar lek ci jām, 
iz rādēm, ne gulē tām naktīm un ek sā me niem. 
Un gri bu tādēļ, ka zi nu – tas ma ni vairs ne ie-
spai dos tik de struktīvi kā pirms tam. Ta gad 
ir cits skats uz vi su to pa darī ša nu.

Jeb ku rā gadī ju mā – ne vie nu mir kli 
ne es mu nožēlo ju si to, ka aiz brau cu. Būtu 
iespēja – no teik ti brauk tu vēlreiz. Un ne jau 
tādēļ, ka nau du va jag no pelnīt, bet tādēļ, 
lai būtu ci tur. Būtu ci tur un padzīvo tos ci tur. 
Lai būtu ci tā dāk.

Guna Zvīgule

Pati. Piecdesmitgades parkā.
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8.jūli jā Og res ra jo na Me nģe les pa gas tā no ti ka Fut bo la turnīrs, 
ku rā pie dalī jās ama tie ru ko man das no tu vā kās ap kārt nes, t.sk. 
arī no Māl pils. Turnīrā startēja 11 ko man das, ku ras bi ja sa dalī-
tas 4 gru pās (3 gru pas pa 3 ko man dām, 1 gru pā 2 ko man das). 
Māl pi lie ši izkļuva no gru pas un ce turt daļfi  nā lā, pēcspēles so da 
si tie nos, pārspēja Tau ru pi. Pus fi  nā lā māl pi lie ši ti kās ar Pār og ri un 
sīvā cīņā (pēcspēles so da si tie nos) pie kā pās. Cīņā par tre šo vie tu 
mūsējie pie vei ca Be ku bo di un go dam ie rin do jās 3.vie tā. 1.vie tu, 
fi  nā lā pārspējot Pār og ri, izcīnīja Ērgļu ko man da.

Māl pils ko man das sa stā vā spēlēja Ad rians Fjo do rovs, 
Armīns Fjo do rovs, Ma reks Kar po vičs, Gints Bīriņš, Mār tiņš Ro-
nis, Ser gejs Dro biks, Ar nis Jan bergs un S.Osi povs.

22.jūli jā Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las sta dio nā no ti ka 
ik gadē jā (šo gad 5 ga du ju bi le ja) draudzības spēle fut bo lā Ve cie 
(no 30.g.) un Jau nie (līdz 30.g.). Diez gan kup lā skai tā sa nā ku-
šie skatī tā ji varē ja vērot sprai gu cīņu, ku ras pa mat laiks bei dzās 
ar neizšķir tu re zul tā tu 1 : 1. Vār tus gu va Zig munds Jan sons 
(Ve cie) un An dris Ra go zins (Jau nie). Pēcspēles so da si tie nos 
veiksmīgā ki iz rādī jās Jau nie, ku ri tad arī svinē ja uz va ru. Pēc šī 
ga da spēles re zul tāts ir kļuvis 3 : 2 par la bu Jau na jiem.

No š.g. 18.jūli ja līdz 1.au gus tam Če hi jas pilsētā Par du-
bicē no ti ka Starp tau tis kais ša ha fes ti vāls “Eu ro pean Ama teurs 
Cham pions hip in Chess”, ku rā pie dalī jās arī viens no la bā ka jiem 
Māl pils ša his tiem Ana to lijs Seļiva novs. Ti ka izspēlētas 9 kār ta 
ar ap do mas lai ku 3 stun das kat ram dalīb nie kam vi sai par ti jai. 
Turnīra sā kums Ana to li jam iz nā ca ne veiksmīgs, t.i. 3 zaudē ju-
mi, bet tad se ko ja 3 uz va ras pēc kār tas. Ko pu mā Ana to lijs, ļoti 
spēcīgā kon ku rencē, ie gu va 4 punk tus no 9 iespēja miem un 
ie rin do jās 230 vie tā 361 dalīb nie ku kon ku rencē. Jā pie bilst, ka 
Ana to lijs bi ja “izsēts” ar 247 nu mu ru. Ana to li jam pre ti nie kos bi ja 
4 vā cie ši, 2 če hi, po lis, dā nis un spā nis.

4.au gus tā Si gul dā no ti ka ik gadē jās Rīgas ra jo na paš valdību 
dar bi nie ku va sa ras spor ta spēles. Ko pu mā pie dalī jās 22 pilsētu, 
pa gas tu un no va du ko man das. Šo reiz māl pi lie šiem pietrūka veik-
smes un kopvērtēju mā ti ka iegūta 12.vie ta. Sa censības no ti ka 
7 spor ta vei dos. Vis la bāk mūsējiem vei cās tāllēkša nā no vie tas, 
kur ti ka iegūta 3.vie ta ko man du vērtēju mā (Es me ral da Tā le, Ie va 
Viļuma, Mā ris Čī ma un Ģirts Liel mežs). In di vi duā li Mā ris Čī ma 
izcīnīja 3.vie tu ar re zul tā tu 3,98 met ri (lēcie nu sum ma uz priek šu 
un aiz mu gu ri). 10.nie kā mūsējie ie rin do jās tā dos spor ta vei dos 
kā orientēša nās (Ie va Viļuma, Jā nis Pau lo vičs), mežakaķis 
(Ģirts Liel mežs) un priekšsēdētā ju 2 – cīņa (Ag ris Bu kov skis). 
In di vi duā li 3.vie tu “sa vā da jā skrējie nā” ie gu va Ģirts Liel mežs ar 
re zul tā tu 8,85 s (20 m skrējiens at mu gu ris ki + 20 m skrējiens 
uz priek šu). Māl pi lie šu sa stā vā, bez pie minē ta jiem, vēl go dam 
cīnījās Alek sandrs Liel mežs, Bai ba Lip pe un Ine ta En de le.

13.au gus tā Māl pilī pir mo reiz no ti ka kau sa izc īņa plud ma les 
vo lej bo lā, ku rā pie dalī jās ne cerē ti daudz ko man du, ne ska to ties 
uz to, ka no rīta vēl li ja pa matīgs lie tus. Ko pu mā pie dalī jās 20 ko-
man das, kas ti ka sa dalī tas 4 gru pās pa pie cām ko man dām kat rā 
gru pā. 2 spēcīgā kās ko man das no kat ras gru pas tur pi nā ja cīņu 
izslēgša nas turnīrā. Pus fi  nā lā sa vā star pā ti kās Vi tā lijs/Ilis pret 
Ģir tu/An si, kur ar re zul tā tu 21:15 uz varē ja Ģirts/An sis. Ot ra jā 
pus fi  nā lā sīvā cīņā ar 21:19 Ar nis/Jā nis pie vei ca Ga ti/Uģi. Cīņā 
par 3.vie tu Ga tis/Uģis ar re zul tā tu 21:14 uz varē ja pā ri Vi tā lijs/Ilis. 
Uz varē tā ju lau rus plūca Ģirts/An sis, kas in te re san tā un sprai gā 
fi  nālspēlē ar re zul tā tu 21:17 pie vei ca Ar ni un Jā ni.

Ce rams, ka šīs sa censības dos sti mu lu māl pi lie šiem aktīvāk 
pievēr sties plud ma les vo lej bo lam.

Pa gā ju šo ga du Māl pilī ti ka rīkots “Sa draudzības kauss” 
fut bo lā, ku rā pie dalī jās 4 ko man das. Šo gad šī tradī ci ja ti ka 
tur pi nā ta un 19.au gus tā at kal no ti ka “Sa draudzības kauss” fut-
bo lā. Sa censībās pie dalī jās 14 ko man das. Uz tik lie lu at saucī bu 

turnīra or ga ni za to ri ne bi ja cerē ju ši. Bi ja ie ra du šās ko man das 
no Ērgļiem, Og res, Val mie ras, Tau ru pes, Me nģe les, Ju mur das, 
Zau bes, Maz ozo liem, Lēdma mes. Māl pi lie ši startēja ar 4 ko man-
dām un vie na ko man da pār stāvē ja “Lat vi jas Mo bi lo Te le fo nu”. 
Ko man das ti ka sa dalī tas 4 gru pās: 2 gru pas pa 4 ko man dām un 
2 gru pas pa 3 ko man dām. Pir mā un ot rā vie ta no kat ras gru pas 
ie gu va tiesī bas pie dalī ties izslēgša nas turnīrā.

CE TURT DAĻFI NĀLS
Ju mur da – Ērgļi 2:0
Bo de (Lēdma ne) – LMT 1:2
Ne mā kuļi (Māl pils) – AL RO LAT (Val mie ra) 1:3
Me nģe le – Lem bur ga (Māl pils) 0:1

PUS FI NĀLS
Ju mur da – LMT 1:0
AL RO LAT – Lem bur ga 2:2 (pēcspēles so da si tie ni 1:3)

Par 3.vie tu
AL RO LAT – LMT 0:1

FI NĀLS
Ju mur da – Lem bur ga 1:0

Tā tad, tre šo vie tu ie gu va LMT ko man da, ku ras sa stā vā 
spēlēja māl pi lie tis Ģirts Liel mežs, ot ro vie tu izcīnīja ko man da 
Lem bur ga no Māl pils (Dai lis Veics, Ad rians Fjo do rovs, Ma reks 
Ci murs, Armīns Fjo do rovs, Il vars Raups, Gints Apsītis, Vi tā lijs 
Le pins, An dris Pa tom kins), bet pir mo vie tu ie gu va Ju mur da.

Spor ta pa sā ku mu plāns:
9.sep tem brī  Māl pils pa gas ta čem pio nāts STRĪTBO LĀ 

3:3 lau kumā pie bib liotē kas.

Spor ta ziņas

Māl pils “Sa draudzības kau sa” fut bo lā go dal go to vie tu ie guvē ji. 
No krei sās: 2.vie tas ie guvē ji Lem bur ga (Māl pils), 3.vie tas ie guvē ji 
LMT un uz varē tā ji – Ju mur das ko man da.

Māl pils kau sa izc īņas plud ma les vo lej bo lā go dal go to vie tu ie guvē-
ji. No krei sās: Jā nis Kaln iņš, Ar nis Staš ko, An sis Sti kāns, Ģirts 
Liel mežs, Uģis Štein bergs un Ga tis Ozo liņš.
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Po li ci jas ziņas
 Rīgas ra jo na po li ci jas pār val de in formē, 

ka lai ka pos mā no 2006.ga da 21.jūni ja 
līdz 2006.ga da 21.au gus tam Rīgas ra jo na 
Māl pils pa gas tā reģistrēti 22 no ti ku mi. Ta jā 
skai tā: 1 no ziedzīgs no darī jums pret per so-
nas ve selī bu, 7 no zie gu mi pret per so nas 
īpa šu mu, 3 ceļu sa tik smes ne gadī ju mi ar 
cie tu ša jiem un 1 ugunsgrēks.

24. jūni jā
 Māl pilī, pa Strēlnie ku ie lu Mer gu pes vir-

zie nā 1977.ga dā dzi mu šais vīrie tis vadī ja 
trans portlī dzek li AU DI, at ro do ties al ko ho la 
rei bu mā, bez trans portlī dzekļu vadī ša nas 
tiesī bām /tiesī bas at ņem tas/.Uz sākts kri mi-
nāl pro cess.

28. jūni jā
 Māl pilī, Ķiršu ie lā, iekļūstot dzīvoklī no 

bal ko na, no zag ti do ku men ti un man tas, 
iz man to ta no zag tā kredītkar te, noņe mot no 
kon ta 400 Ls. Ma te riā lais zaudē jums tiek 
no skaid rots. Īpa šums nav ap dro ši nāts

 Ša jā pa šā dzīvoklī 1945.ga dā dzi mu šai sie-
vie tei no zag ta ro kas so miņa, ku rā at ra dās 
kredītkar te, ap dro ši nā ša nas po li se, nau-
das maks ar sīknau du un atslēgu saišķis. 
Ma te riā lais zaudē jums 74 Ls. Uz sākts 1 
kri mi nāl pro cess.

14. jūli jā
 Māl pilī, Dār za ie lā no zag ta au to mašī na 

FORD-SIE RA, pelē kā krā sā, 1984.gds. 
Ma te riā lais zaudē jums 130 Ls. Uz sākts 
kri mi nāl pro cess.

16. jūli jā
 Māl pilī no de ga ko ka šķūnītis un di vu 

ķieģeļu ga rāžu jum ti. Lie tas ap stākļi un 
ma te riā lais zaudē jums tiek no skaid ro ti.

23. jūli jā
 Māl pils pa gas ta Sid gun dā, čet ri ne no skaid-

ro ti vīrie ši ie gā ja dār za māj iņā un pie kā va 
tur eso šos jau nie šus. Tīši sa bo jā ja mēbe-
les, au dio ap aratūru. Ma te riā lais zaudē-
jums 210 Ls.

 Māl pils pa gas ta Bu kās,1980.ga dā dzi-
mu šais vīrie tis ne pakļāvās Māl pils paš-
valdības po li ci jas dar bi nie ces li kumī ga jām 
prasī bām. Sa stādīts ad mi nis tratī vā pār kā-
pu ma pro to kols.

26. jūli jā
 Māl pilī no mā jas pa gal ma no zag ta lauk-

saim niecī bas teh ni ka, ze mes ap strā des 
ag re gā ti. Uz sākts kri mi nāl pro cess.

 Māl pilī, brīvi piekļūstot, no zagts be to na 
maisī tājs. Ma te riā lais zaudē jums 200 Ls. 
Īpa šums nav ap dro ši nāts. Uz sākts kri mi-
nāl pro cess.

12. au gus tā
 Māl pils pa gas ta Sid gun dā, SIA”Mus tang” 

ap sargs, iz brau cot uz iz sau ku mu, kon statē-
ja un no gā dā ja Si gul das po li ci jas ie cirknī 
ne sprā gu šu ar tilē ri jas lā diņu. Pa ziņots 
NBS sa pie riem.

13. au gus tā
 Māl pils pa gas ta Up ma lās, no saim niecī bas 

ēkas, brīvi piekļūstot, no zagts zā les pļāvējs. 
Ma te riā lais zaudē jums 320 Ls. Ap dro ši nāts 
nav. Uz sākts kri mi nāl pro cess.

 Māl pils pa gas ta Up ma lās, no mā jas pa gal-
ma no zagts kal nu ve lo sipēds. Ma te riā lais 
zaudē jums 170 Ls. Ap dro ši nāts nav. Uz-
sākts kri mi nāl pro cess.

19. au gus tā
 Māl pils pa gas ta Sid gun das “Koklēs”,1967.

ga dā dzi mu šais vīrie tis no darī ja tīšus mie-

sas bo jā ju mus 1978.ga dā dzi mu šai sie vie-
tei. Iz sniegts norī ko jums uz tie su me dicī nis-
ko eks pertīzi. Uz sākts kri mi nāl pro cess.

Ceļu sa tik smes ne gadī ju mi
5.au gus tā
 Māl pils pa gas tā, au to ceļa Gar kal ne–Māl-

pils–Ķegums 42 ki lo met rā trans portlī-
dzekļa AU DI 80, 1968.ga dā dzi mu šais 
au to vadī tājs ne zi nā mu ie mes lu dēļ no brau-
ca no ceļa brau ca mās daļas un ie brau ca 
ko kā. Lie tas ap stākļi tiek no skaid ro ti.

13. au gus tā
 Au to ceļa Māl pils–Up ma las 3.ki lo met rā, va-

dot trans portlī dzek li AU DI 200, 1950.ga dā 
dzi mu šais vīrie tis ne zi nā mu ie mes lu dēļ ne ti-
ka ga lā ar au to mašī nas vadī bu, kā re zul tā tā 
no brau ca no ceļa brau ca mās daļas un ap gā-
zās. Ceļu sa tik smes ne gadī ju ma re zul tā tā 
vadī tājs gu va mu gu ras sa si tu mus, gal vas 
sma dzeņu sa tri ci nā ju mu, kon statēts al ko-
ho la rei bums. Cie tu šais no gā dāts Si gul das 
slimnīcā. Lie tas ap stākļi tiek no skaid ro ti.

17. au gus tā
 Māl pils pa gas tā, au to ceļā Rīga–Ērgļi, aiz 

Vi tes no ti ka ceļu sa tik smes ne gadī jums, 
ku ra re zul tā tā 1990.ga dā dzi musī jau nie te 
gu va gal vas un krūšu kurv ja sa si tu mus, 
kon statēts al ko ho la rei bums. Cie tusī ie vie-
to ta Si gul das slimnīcas ķiru rģi jas no daļā. 
Lie tas ap stākļi tiek no skaid ro ti.

Rīgas ra jo na po li ci jas pār val des priekš nie-
ka palī dze Ma ri na Ča pa.

Rīgas ra jo na po li ci jas pār val des uz ticī bas 
tāl ru nis: 7219799 (au to at bildētājs).

IN TER JE RA DI ZAI NA KOK AP STRĀ DES
SIA “AGF Pluss”

Stei dza mi ai ci na dar bā
Mēbeļu montētā jus un gald nie kus

Prasī bas kan di dā tiem:
• Vēla ma dar ba pie re dze
• Aug sta at bildības sajūta
• Pre ci zi tā te

Pie tei ku miem zvanīt: 29418108 
vai 29229854. Ražoša na: Sa las pilī, 

Meža ie lā 4/4; www.agf pluss.lv

PIE DĀ VĀ JAM IN TER NE TA PIESLĒGU MUS MĀL PILS 
UN SID GUN DAS IEDZĪVO TĀ JIEM!

• Fiksēta mēne ša mak sa
• Ne ie ro bežots Lat vi jas un starp tau tis kais tra fi ks
• Ne ie ro bežota in ter ne ta pie eja vi su dien nak ti
• Ne ie ro bežots e-mail past kastīšu dau dzums
• Web la bu iz vei do ša na un uz turē ša na
• Domē nu iz vei do ša na un uz turē ša na
• Ope ratīvs un kva li tatīvs ser viss

Ce nas in ter ne ta pieslēgu miem:
Da tu pār rai des āt rums līdz 192kbit/s – 9Ls mēnesī
Da tu pār rai des āt rums līdz 512kbit/s, iz man to jot Og re Land proxy ser ve ri, 

āt rums līdz 10Mbit/s. Da tu pār rai des āt rums Og re Land tīklā līdz 100Mbit/s 
– 15Ls mēnesī

Pieslēgu ma ierī ko ša nas mak sa pri vāt per so nām 15Ls.
Ce nas no rādī tas ar PVN

Iz mak sas uz ņē mu miem kā ari bez va du pieslēgu miem var iegūt pa no rādī-
ta jiem te le fo niem.

Pa pil dus in for mā ci ja:
 Tel. 29118744; 29227148
 e-mail: sup port@og re land.lv; Web: http://www.og re land.lv
Coun ter-Stri ke:Sour ce ser ve ris – cs.mal pils.lv

Si gul das tie sas iz skatī ša nā at ro das ci vil lie tas nr. 
C35030506 Rīgas ra jo na Māl pils pa gas ta pa do mes 
pie tei ku mā par ne kus ta mā īpa šu ma atzīša nu par 
bezī paš nie ka man tu. Ci vil lie ta iz skatī ša nai tie sas sēdē 
nozīmēta 2006. ga da 3. no vembrī plkst.9.

Si gul das tie sa uzai ci na līdz Rīgas ra jo na Māl pils 
pa gas ta pa do mes ie snieg tā pie tei ku ma iz skatī ša nai tie-
sas sēdē 2006. ga da 3. no vem brim pie teik ties Si gul dā, 
Švei ces ie lā 27, 1. stā vā, 1. ka bi ne tā, vi sus, ku riem kā 
man ti nie kiem. Kre di to riem vai kā ci tā di ir kā das tiesī bas 
uz ne kus ta mā īpa šu ma “Ro bežnie ki” dzīvo ja mo mā ju, 
kas at ro das Rīgas ra jo nā, Māl pils pa gas tā.

Viesnīca “San ta” ai ci na pie vie no ties 
mūsu ko lektīvam

*) viesmīli; *) ad mi nis tra to ri; *) is ta be ni
ie priekšēja dar ba pie re dze nav ob li gā ta, 

ap mā cām uz vie tas.
Tālr. 7705271, 29225784
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Pa teicī bas
Sirsnīgi pa tei cos ve te ri nār ār stam Atim Ai ga ram 

par rūpīgu govs ārstēša nu. Vēlu ve selī bu un neizsīk-
sto šu dar ba spa ru.

Lūci ja Kur si ša

Sirsnīgs pal dies In tai Birk ma nei un Leontīnai Ame ri kai 
par snieg to mo rā lo un ma te riā lo palīdzību ma nu mīļo vīru 
Ana to li ju Kuz mi nu mūžī bā aiz va dot. Pal dies ra diem, kai-
miņiem, pa ziņām, kā arī Lūci jai un Gun tim Balt vil kiem.

Sie va
Cik grūti šobrīd ticēt,
Ka ne varēs vairs rīt
Tev la bu die nu sacīt
Un mā jās sa gaidīt...

Sirsnīgi pa tei ca mies vis iem, ku ri bi ja ko pā ar mums sāp ju 
brīdī, pa va dot ka pu kaln iņā Val de mā ru Krūmiņu.

Pie derī gie

“Sid gun dai – 800” 
Kultūras un atpūtas cen trā “Kok les”

līdz 11. sep tem brim Zu te ru dzim tas māk sli nie ku dar bu iz stā de
19. sep tembrī 14.00   Māk sli nie ku se nio ru va sa ras plenē ra 

dar bu iz stā des at klā ša na
Tik ša nās ar māk sli nie kiem

8. sep tembrī 14.00 Sid gun das pa mat sko lā 
Jā ņa Breņča fo to iz stā des at klā ša na

30. sep tembrī “Sid gun dai – 800” noslēgu ma sarī ko jums

2006. gada jūlijs – augusts

Slu di nā ju mi
An drejs Klint sons, Lat vi jas Ār stu biedrības ser ti fi cēts ma sie-
ris ar 10 ga du stāžu, pie dā vā ma sie ra pa kal po ju mus Māl pils 
iedzīvo tā jiem. Pieņem ša nas lai kus un vie tu no skaid rot pa tāl ru ni: 
7925682.
Vēlos īrēt div is ta bu dzīvok li Māl pilī. Tāl ru nis: 26385542
Māl pils “Straz dos” 2 jau kas ka zu mei te nes (4 mēne šus ve cas) 
gai da mīļus un la bus saim nie kus. Zvanīt pa tāl ru ni 2587961
Koo pe ratī vā sa biedrība “KA BA TIŅAS” pie dā vā bul do ze ra pa kal-
po ju mus. T. 7976667, mob. 29264779.

 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 5, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Tâlruòi: 7925390, 7970888
Redaktore: Dace Krilovska, þurnâliste: Dzinta Krastiòa
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa

Mâkslinieciskâ noformçjuma konsultante: Mâra Ârente
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
“Mâl pils Vçstis” elek tro nis ki http://www.laikraksti.lv
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 7311424

Svei cam septembra 
ju bi lā rus!

70 – Bi ru tai Lūki nai, Gu nā ram Skud ram
75 – Ai nai Kras tiņai, In du lim Pla ta jam, 

 Āri jai Ra dziņai, Alfrēdam Šķil te ram
80 – Irē nai Sau ku mai
85 – Ma ri jai Bern har dei

1. sep tembrī no20.00 Dis kotē ka “Pe rifē ri ja”
14. – 17. sep tem brim Lu na parks “Če hi ja”
13. sep tembrī 13.00 vec mā miņu klu biņa “Rezē das “ sa iets
16. sep tembrī 21.00 Tir gus bal le 
17. sep tembrī   Ru dens ga da tir gus

Iz stāžu zālē ap ska tā ma Jā ņa Zemī ša glez nu iz stā de

AE RO BI KA
Māl pils kultūras na mā

Pirm die nās, piekt die nās 18.00
De ju gru pa “AMU LETS” uz ņem jau nus dalīb nie kus

ŪDENS AE RO BI KA
Inču kal na ba sei nā pirm dien, piekt dien 20.00, ce turt dien 21.00

Sarī ko ju mi Māl pils kultūras na mā
2006. ga da sep tembrī

Māl pils mūzi kas un māk slas sko la
ai ci na sa vus audzēkņus uz pir mo sko las die nu

1.sep tembrī pulkst.15,00 kultūras na ma lie la jā zā le.
Pa pil du zņem ša na: no 4.sep tem bra se ko jo šās ap-

akš pro gram mās
Māl pils kultūras nams ai ci na jau nus dalīb nie kus:

Vidē jās pa au dzes de ju ko lektīvā “Sid gun da”
(pirmais mēģinājums 13.IX pl. 20.30)

Jau nie šu de ju ko pā “Mā ra”
Jauk ta jā korī vi sās bal su gru pās

(pirmais mēģinājums 5.IX pl. 19.00)
Par mēģi nā ju mu lai kiem lūdzam zvanīt pa tāl ru ni 7925339

1.Vi joļspēle
2.Čel lo spēle
3.Si tam ins tru men tu spēle
4.Flau tas spēle

5.Sak so fo na spēle
6.Akor deo na spēle
7.Vi zuā li plas tis kā 
   māk sla

Kon takt tāl ru nis: 7925474 mūzi ka, 7925098 māk sla

In for mā ci ja
Ir iz nā cis Māl pils pa gas ta in for matī vais iz de vums “ Māl pils 
pa gasts. No derī ga in for mā ci ja.” Buk le tu iespējams ie gā dā ties 
Māl pils pa gas ta pa do mes kan ce le jā. Ce na 2 la ti.

Pērk zemi Mālpilī skaistā vietā. 
Starpniekus netraucēt. Tālr.: 29133313


