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PAGASTA PADOMĒ

Iz ska tī ja 21 jau tā ju mu.
NO LĒ MA:

– Pie ņemt zi nā ša nai, ka mā cī bu ie stā des 
ir sa gat avo tas jau na jam 2006./2007.mā-
cī bu ga dam.

–  Ap stip ri nāt Māl pils vi dus sko las no li ku-
mu.

– Iz vei dot dar ba gru pu Māl pils spor ta 
kom plek sa va dī tā ja kan di da tū ras iz vēr-
tē ša nai šā dā sa stā vā:

– PĒ TE RIS KURMS – Taut saim nie cī bas 
un at tīs tī bas ko mi te jas pr-tājs,

– VLA DIS LAVS KO MA ROVS – iz pild di rek-
tors,

– INE TA KUR MA – Māl pils vi dus sko las 
di rek to re,

– So ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras ko mi te jas 
pr-tājs (-a),

– MĀ RIS ČĪ MA – spor ta no da ļas va dī-
tājs,

– RU DĪ TE BE TE – būv val des va dī tā ja
– Dar ba gru pai iz strā dāt spor ta kom plek sa 

va dī tā ja dar ba pie nā ku mus.
– Ap stip ri nāt ēdi nā ša nas iz mak sas Sid-

gun das pa mat sko lā 2006/2007.mā cī bu 
ga dam: – pus die nas 0,35 Ls/die nā

– lau nags 0,15 Ls/die nā
– Ar 01.10.2006.g.ap stip ri nāt ēdi nā ša nas 

mak su pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē:
– die nas gru pā (bro kas tis, pus die nas, lau-

nags) 1,20 Ls/die nā
– dien nakts gru pā (bro kas tis, pus die nas, 

lau nags, va ka ri ņas) 1,40 Ls/die nā
– Pie krist gro zīt 01.09.2005.g. no slēg tā 

lī gu ma „Par skol nie ku pār va dā ju miem” 
2.punk tu., iz sa kot šā dā re dak ci jā:

„Samak sa par snieg to pa kal po ju mu tiek 
no teik ta 0,43 Ls par kat ru no brauk to 
ki lo met ru. Pie vie no tās vēr tī bas no dok lis 

ne tiek ap rē ķi nāts”
– Pa sā ku mu „Sid gun dai 800” rea li zē ša nai 

pie šķirt pa pil dus 1000,- LVL no spe ciā lā 
bu dže ta pā rē jiem lī dzek ļiem.

– Līdz 06.09.2006. uz dot Māl pils no va da 
800 ga du ju bi le jas svi nī bu no ri ses dar ba 
gru pai iz strā dāt kār tī bu, kā dā tiek rea-
li zē tas par go du Sid gun das 800 ga du 
ju bi le jai iz gat avo tās past mar kas.

– No teikt buk le ta „Sid gun dai 800” vie na 
ek sem plā ra pār do ša nas ce nu 0,50 Ls.

– Iz pild di rek to ram ar rī ko ju mu no teikt buk le-
ta „Sid gun dai 800” tā lā kās iz man to ša nas 
kār tī bu.

– Pie krist sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus:
 “Le jas Va dze les” 15,2 ha kop pla tī bā, at-

da lot ze mes ga ba lu 0,2989 ha pla tī bā,
 “Jaun ni či” 26,67 ha kop pla tī bā, at da lot 

ze mes ga ba lu 2,0 ha pla tī bā,
 “SIA Lai ko” 7,3 ha kop pla tī bā, at da lot 

ze mes ga ba lu 1,3 ha pla tī bā.
– Pie šķirt ju ri dis kās adreses “Jau nā ie la 

7”, “Ga li le jas”, “Dū jas”, “Jaun lī got nes”, 
“Liel vār des šo se ja 7 A”, “Bit nie ki”, “Pī lā-
gi”, “Upes Lai ko”, “Alus cehs”.

– Pie krist, ka tiek veik ta da ļa ne kus ta mā 
īpa šu ma “Gun ti ņas” 4,0 ha kop pla tī bā 
lauk saim nie cis kās ze mes 0,3 ha pla tī bā 
trans for mā ci ja in di vi duā lās ap bū ves ze-
mē,

– Pie krist, ka tiek veik ta da ļa ne kus ta mā 
īpa šu ma “Mež ma las” 14,9 ha kop pla tī bā 
lauk saim nie cis kās ze mes 2,2 ha pla tī bā 
trans for mā ci ja me ža ze mē.

– Pie krist, ka tiek veik ta da ļa ne kus ta mā 
īpa šu ma “Ir be nā ji” 2,4697 ha kop pla tī bā 
lauk saim nie cis kās ze mes 0,2 ha pla tī bā 
trans for mā ci ja ap bū ves ze mē un me ža 
ze mes trans for mā ci ju 0,89 ha pla tī bā 
ze mē zem dī ķa.

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

“In drā ni” sa stā vo šu no vie na ze mes ga ba la 
2,5 ha pla tī bā, vie nas vien stā va mū ra ar 
jum ta iz bū vi dzī vo ja mās mā jas un di vām 
pa līg celt nēm,

 “Te te ri” 4,5 ha kop pla tī bā,
 “Vē ji ņi” 0,5443 ha kop pla tī bā, ka sir da ļa 

no ne kus ta mā īpa šu ma “Kal na Krei či”,
 “Beb ri” sa stā vo šu no ze mes 2,32 ha 

kop pla tī bā, dzī vo ja mās mā jas un di vām 
pa lī gē kām,

– At brī vot VOL DE MĀ RU CĒR PU no so-
ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras jau tā ju mu 
ko mi te jas lo cek ļu sa stā va,

– Ie vē lēt so ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras 
jau tā ju mu ko mi te jas sa stā vā SOL VI TU 
STRAU SU.

– At brī vot AI VA RU SKRO DE RI no Ie pir ku-
mu ko mi te jas lo cek ļa pie nā ku miem ar 
š.g.1.sep tem bri.

– Par Ie pir ku mu ko mi si jas lo cek li ap stip ri-
nāt IVE TU KRIE VI ŅU ar 01.09.2006.

– Pa ga ri nāt SIA „KVAR TĀLS”, re ģis trā ci jas 
Nr.LV 40003435582, ju ri dis kā ad re se 
A.Pum pu ra ie la 19–1, Si gul da, LV 2150, 
tirdz nie cī bas at ļau ju kan ce le jas un saim-
nie cī bas pre ču vei ka lam Māl pi lī, Nā kot-
nes ie lā 1,

– Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu – ar ēku, 
tel pu un būv ju re mon tu sais tī tie dar bi, 
no sa kot pa tent mak su 45,- LVL līdz ga da 
bei gām,

– Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.11 
„Par maz nod ro ši nā tās per so nas (ģi me-
nes) sta tu sa no teik ša nu Māl pils pa gas-
tā”.

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

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 30.08.2006. SĒ DE Nr.12

1. sep tem bris – pa gas ta pa do mes va dī ba 
pie da lās iz glī tī bas ie stā žu rī ko ta jos Zi nī-
bu die nas svi nī ga jos pa sā ku mos.

2. sep tem bris – pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās pie mi ņas plāk snes, 
kas ir NBS vel tī jums Māl pils mā cī bu 
cen tra 15. ga da die nai, at klā ša nā un ie-
svē tī ša nā.

5. sep tem bris – pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās LPS val des sē dē, ku rā 
ti ka iz ska tī ti sa ru nu pro to ko li ar Kul tū ras 
mi nis tri ju un ar Īpa šu uz de vu mu mi nis tra 
sa bied rī bas in te grā ci jas lie tās sek re ta riā-
tu, ar Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri ju, ar 
Ve se lī bas mi nis tri ju , ar Sa tik smes mi nis-
tri ju un ar Fi nan šu mi nis tri ju.

 – pa gas ta pa do mes pār stāv ji pie da lās 
A/S „BTB” jau no tel pu at vēr ša nā.

8. sep tem bris – pa gast tie sas pār stāv ji 
pie da lās bā riņ tie sas un pa gast tie sas 
in sti tū ci jas 10 ga du ju bi le jas svi nī bās 
Saul kras tos, ku rās ap svei ku ma uz ru nu 
tei ca Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nistrs 
A.Baš tiks, Valsts Bēr nu tie sī bu aiz-
sar dzī bas in spek ci jas priekš sē dē tā ja 
L.Riek sta-Riek sti ņa un Bā riņ tie su un 
pa gast tie su aso ciā ci jas val des priekš sē-
dē tā ja B.Mel de re.

 – pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Lat-
vi jas Pa gas tu ap vie nī bas val des sē dē, 
ku rā iz ska tī ja jau tā ju mus par sil tu map-
gā des un ener go efek ti vi tā tes pa aug sti-
nā ša nas ie spē jām lau ku paš val dī bās 
un paš val dī bas au to ce ļu un til tu in ven-
ta ri zā ci ju un pār val dī ša nu ģeo grā fi s ka jā 
in for mā ci jas sis tē mā.

 – iz pild di rek tors pie da lās Pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā des „Atkal re dzē ša nās 
svēt kos”.

8.–12. sep tem bris – Māl pils vi dus sko lā 
vie so jās Por tu gā les part ner sko las pār-
stā vis, lai sa gat avo tu CO ME NIUS va lo du 
pro jek tu pa sā ku mu pro gram mu.

14. sep tem bris – vie tē jās rī cī bas gru pas iz-
vei de, lai pie da lī tos „Rīgas ra jo na Lau ku 
at tīs tī bas bied rī bas” di bi nā ša nā pro jek ta 
LEA DER + ie tva ros.

15. sep tem bris – Valsts Kul tūr ka pi tā-
la fon dā mērķ pro gram mas “Māk slas 
un mū zi kas iz glī tī bas ie stā žu ma te riā li 
teh nis kās bā zes uz la bo ša na” ie tva ros 
iz strā dāts un ie sniegts pro jek ta pie tei-
kums stik la krāsns ie gā dei Mū zi kas un 
māk slas sko lai.

Pa gas ta pa do mes no ti ku mi sep tem brī.
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ZIŅAS

 – Lat vi jas Valsts Ar hī vu Ģe ne rāl di rek ci jas 
Ar hī vu in spek ci jas ve cā kā in spek to re 
I.Lū ki na veic pār bau di par do ku men tu 
uz krā ša nas, uz skai tes, sa gla bā ša nas 
un iz man to ša nas no dro ši nā ša nu Māl pils 
pa gas ta pa do mē.

17. sep tem bris – pa gas ta ie dzī vo tā ji var 
tik ties ar par ti jas „Jau nais Laiks” pār-
stāv jiem.

19. sep tem bris – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās Rī gas ra jo na pa do mes fi  nan šu 
ko mi te jas sē dē.

 – pa gas ta pa do mes pār stāv ji pie da lās 
Ra do šo Se nio ru na ma Māl pils ple nē ra „Sid-
gun dai 800” dar bu iz stā des at klā ša nā.

20. sep tem bris – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās dar ba gru pas sē dē par Māl pils 
mui žas klēts sa gla bā ša nu un vēs tu ris kā 
ob jek ta ap vie no ša nu.

22. sep tem bris – pa gas ta pa do mes tel-
pās no tiek dar ba gru pas sē de par spor ta 
hal les celt nie cī bu, ku rā tiks uz klau sīts 

iz vē lē tais pro jek tē tājs spor ta kom plek sa 
teh nis kā pro jek ta iz strā dei.

24.–30. sep tem bris – ARION stu di ju vi zī-
tes da līb nie ki: 12 mā cī bu ie stā žu va dī tā ji 
no 8 Ei ro pas val stīm (Fran ci ja, Zvied ri ja, 
Vā ci ja, Če hi ja, Bul gā ri ja, Un gā ri ja, Po li ja, 
Aus tri ja) ie pa zi nās ar Māl pils iz glī tī bas ie-
stā žu un pa gas ta pa do mes pie re dzi ES iz-
glī tī bas pro gram mu pro jek tu rea li zā ci jā.

30. sep tem bris – Māl pils pro fe sio nā lās 
vi dus sko las un klu bi ņa „Rezē das” de le-
gā ci ja do das uz An ger min des iz glī tī bas 
cen tru Vā ci jā, lai uz sāk tu CO ME NIUS 
va lo du pro jek tu „Vec mā mi ņas vir tu vē”.

– pa gas ta pa do mes pār stāv ji pie da lās „Sid-
gun dai 800” no slē gu ma svi nī bās.

Sep tem bra mē ne sī uz sāk iz vēr tēt sa-
ņem tos pri va ti zā ci jas ie ro si nā ju mus.

Pils ie lā, Spor ta ie lā, Jau nā ie lā 5 
– Kras ta ie lā 2 ir ie rī kots un dar bo jas ie lu 
ap gais mo jums.

Ar SIA „Nor ma K” no slēgts lī gums par 
ce ļa se gu ma at jau no ša nu ob jek tos: Zie di-
ņi – Eļ mi – Sid gun das put nu fer mas ceļš 
2,4km un Torņ kal na ie las 1km pos mā.

Ir iz strā dāts avo ti ņa res tau rā ci jas 
ski ču pro jekts un pēc sa ska ņo ša nas ar 
ne kus ta mā īpa šu ma „Kla ba žas” īpaš nie-
ku tiks uz sāk ti dar bi.

Tā kā A/S „ L&T Hoe ti ka” strau ji pa lie-
li nā ju si sa mak su par at kri tu mu iz ve ša nu, 
ir uz sāk ta jau na ie pir ku mu pro ce dū ra šī 
pa kal po ju ma sa ņem ša nai.

Pa ma to jo ties uz Būv nie cī bas li ku ma 
7. 5. punk tu, Māl pils būv val de in for mā ci ju 
par būv nie cī bas ie ce rēm un būv val des 
lē mu miem pub li cē Māl pils pa gas ta pa-
do mes mā jas la pā: www.mal pils.lv zem 
sa da ļām Māl pils Vēs tis, In for mā ci ja.

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

Ap svei cam!
Veik smī ga šī se zo na ir spor tis tam 

Mā rim Āren tam. Lat vi jas čem pio nā tā 
ūdens mo to cik liem, kas no ti ka se šos pos-
mos un no slē dzās Liel vār dē, kop vēr tē ju-
mā stā vus va dā mo mo to cik lu kla sē “Ski” 
Mā ris Ārents ir kļu vis par uz va rē tā ju un 
Lat vi jas čem pio nu.

Māl pils mū zi kas un māk slas sko las 
ģi tā ras kla ses au dzēk ņi Mār tiņš Ci man-
skis un Ro berts Plo riņš ša jā va sa rā ar 
la biem pa nā ku miem pie da lī jās pir ma jā Bal-
ti jas val stu kla sis kās ģi tā ras kon kur sā Lie tu-
vā. Ko pā ar sko lo tā ju Ju ri Kau ku li katrs no 
jau na jiem mū zi ķiem kon kur sam bi ja sa ga ta-
vo jis čet rus skaņ dar bus. Mār ti ņu Ci man ski 
va ram ap sveikt ar ie gū to ot ro vie tu.

SIA “Māl pils Pien saim nieks”, pie da-
lo ties ik ga dē jā Lat vi jas Pien saim nie ku cen-
trā lās sa vie nī bas (LPCS) un Mar ke tin ga 
Pa do mes rī ko ta jā kon kur sā, no ga ta vi nā to 
Ho lan des ti pa sie ru gru pā Ho lan des siers 
ie gu vis tre šo vie tu. Tre šo vie tu ne no ga ta vi-
nā to sald pie na sie ru kon kur sā, kas no ti ka 
“Rī gas food” ie tva ros, un bronzas medaļu 
ie gu va arī Mā pi lī ra žo tais siers ‘Brin za”

Abu sie ru sier mes ta re ir Ine ta Lau ka.

Evi ja Pa ke re Māl pils kul tū ras 
na mā pre zen tē ja sa vu dis ku “Vēr me-
les”, kas ta pis sa dar bī bā ar Va lē ri ja 
Cī ru ļa un Ha ri ja Reis ne ra ie rak stu 
stu di ju. Dis kā ap ko po tas da žā du 
au to ru un lai ku dzies mas. Par sa vu 
pir mo mu zi kā lo sko lu Evi ja uz ska ta 
dzie dā ša nu bēr nu gru pā “Mi ni pops”. 

Šo brīd Evi ja spē lē un dzied gru pā 
“Nakts put ni”. Arī nā kot nes no do mi 
sais tī ti ar mū zi ku. Evi ja Pa ke re ir uz-
sā ku si mā cī bas Lat vi jas Pe da go ģi jas 
augst sko lā un sap ņo par ie spē ju iz vei-
dot un va dīt bēr nu popgru pu.

Ilo na Ha ņi na un Evi ja Pa ke re dis ka pre zen tā ci-
jas kon cer tā.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS
2006. gada OKTOBRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 11.oktobrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 12.oktobrī pl.16.00    Mazajā sēžu zālē VOLDEMĀRS CĒRPS
Finanšu komitejas sēde 12.oktobrī pl.17.00     Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
PADOMES  SĒDE 18.oktobrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 30.oktobrī pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Administratīvās komisijas sēde 18.oktobrī pl.14.00 Mazajā sēžu zālē          VLADISLAVS KOMAROVS

Mār tiņš Ci man skis, Ro berts Plo riņš ko pā 
ar sko lo tā ju Ju ri Kau ku li.

Ziņu turpinājums 4. lpp.
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BTB klien tu ap kal po ša nas spe ciā lis tes Una Ba ra nov ska, Za ne Bi te un va dī tā ja Irē na 
Sav ra sē vi ča (vi dū).

Turpinājums no 3. lpp.

Uz la bo jas ban ku pa kal po ju mi
6. sep tem brī BTB ban ka (Bal tic Trust 

Bank) Māl pi lī sa vus klien tus sa gai dī ja jau nās 
tel pās – Nā kot nes ie lā 1, ar ie eju no par ka 
pu ses. Uz ru nā jot klien tus un vie sus ban kas 
vi ce pre zi den te Inā ra Du ku re pa stās tī ja, ka 
ban ka sa vā at tīs tī bā ir gā ju si uz priek šu ļo ti 
strau ji. Stra tē ģi ja pa redz at tīs tīt fi  liā ļu tīk lu un 
nākt tu vāk klien tam. Ban kas tel pas Māl pi lī 
nav lie las, bet ir funk cio nā li pār do mā tas. 
Lie lā kas tel pas arī nav va ja dzī gas, jo strau ji 
at tīs tās elek tro nis kās ban kas pa kal po ju mi. 
Vē ro šo ties pie ban kas klien tiem, Inā ra Du ku-
re tei ca: “Jums ir va ja dzī ba? Nā ciet ko pī gi 
mek lē sim ri si nā ju mu!” un no vē lē ja vis iem 
kļūt aiz vien ba gā tā kiem.

Sa vu kārt, Pirts ie lā 5 pie SIA “Zvirgzdi – M” 
vei ka la ir uz stā dīts Han sa ban kas banko-
māts. Līdz šim tu vā kais bi ja Si gul dā un Han sa 
ban kas klien tiem tas sa gā dā ja zi nā mas ne ēr tī-
bas. Tagad izņemt naudu, samaksāt rēķinus, 
pārbaudīt naudas atlikumu var arī Mālpilī.

Sid gun das pa mat sko lā pir ma jā sep tem-
brī sko las dur vis vē ra 97 skol nie ki, 12 no 
tiem ir pirm klas nie ki, bet 13 uz sā ku ši mā-
cī bas de vī ta jā kla sē. Pir mo ga du sko lā 
strā dā vi zuā lās māk slas, so ciā lo zi nī bu un 
māj tu rī bas sko lo tā ja In grī da Ka zi ni ka

Māl pils vi dus sko lā mā cī bas uz sā ku ši 
429 au dzēk ņi, 38 no tiem mā cās ne klā tie-
nes no da ļā. Pirm klas nie ki ir 25, mā cī bas 
vi dus sko lā uz sā ku ši 28 skol nie ki, bet 
12. kla si pa beigt ga ta vo jas 20 au dzēk ņi. 
Sko lā ir di vas de vī tās kla ses. Kat rā no tām 
ir 26 skol nie ki. Pir mo ga du sko lā strā dā ma-
te mā ti kas sko lo tā ja Val da Kal ni ņa.

Māl pils pa gas ta sko lās

Va sa ras no ga lē gan drīz 40 Māl pils pa gas ta pen sio nā ri pa bi ja 
di vu die nu eks kur si jā Lat ga lē. Fraņ ča Tra sū na mu zejs Sak sta ga lā 
ar ta jā ap ko po ta jiem ma te riā liem par mā cī tā ju, po li ti ķi, ap gais mī-
bas dar bi nie ku, kas daudz spē ka vel tī jis Lat ga les uz plau ku mam 

pa gā ju šā gad sim ta pir ma jā pu sē un se no dar-
ba rī ku, ie dzī ves lie tu ko lek ci ja lau ku sē tā bi ja 
labs starts tā lā ka jam ce ļam. Ti ka ie pa zī ta Rē-
zek ne, Dau gav pils, caur au to bu sa lo gu re dzē-
ta Dag da un Krās la va, uz spī dot sau lī tei, kas 
iz klie dē ja lie tus mā ko ņus, iz stai gā tas da bas 
ta kas Nau je nes “Dau ga vas lo kos”. Nakts kem-
pin gā pie Rāz nas eze ra gan maz liet ve di nā ja 
pār do mās par aiz gā ju šie ga du go dī bu, ta ču 
no rī ta, pie brau cot vie tā, kur pa vē rās plašs 
skats uz eze ru, no ska ņo jums bi ja op ti mis tisks 
un va rē ja pār lie ci nā ties, ka ne vel ti Rāz nas 
ezers tiek saukts par jū ru. Vēl jā pie min di vas 
cie mo ša nās – pie ke ra mi ķa Vik to ra Uš pe ļa un 
bi ju ša jiem māl pi lie šiem – Nor kār klu ģi me nes 
Ka lu pes cie mā. Ru ta Nor kār kle, ku ra šo brīd 
ir vie na no Lat ga les veik smī gā ka jām, uz ņē-
mī gā ka jām lau ku sie vie tēm, ie pa zīs ti nā ja ar 
sa vu vie su na mu un sū tī ja mī ļus svei cie nus 
vis iem pa zīs ta ma jiem Māl pi lī.

Pen sio nā ri ir pa tei cī gi Pa gas ta Pa do mei un So ciā la jam die-
nes tam par ma te riā lo pa lī dzī bu eks kur si jas or ga ni zē ša nā un 
jau plā no nākamās ci ta ga da eks kur si jas.

Māl pi lie ši pie Di na bur gas pils ma ke ta Nau je nē.

Pa gas ta pen sio nā ru eks kur si ja
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2. sep tem brī Na cio nā lie 
bru ņo tie spē ki at klā ja pie-
mi ņas plāk sni pie Māl pils 
pro fe sio nā lās vi dus sko las 
ēkas, kur 1991. ga da sep-
tem brī sā kās pir mo brīv prā-
tī go virs die nes ta un ob li gā tā 
valsts die nes ta ka ra vī ru 
ap mā cī ba.

Pa tei co ties Māl pils Lauk-
saim nie cī bas teh ni ku ma 
dar bi nie ku snieg ta jam at bal-
stam bi ja ie spē ja sa gat avot 
ne pie cie ša mos spē kus Ro-
be žap sar dzī bas die nes tam. 
Svi nī gā pa sā ku ma lai kā saus-
ze mes spē ku ko man die ris 
pul kve dis Igors Ra jevs pa tei-
cās Māl pils pa gas ta va dī bai, 
kas to reiz pirms piec pa dsmit 
ga diem pie kri ta uz ņemt sa vā 
te ri to ri jā ka ra vī rus.

1991. ga dā Lat vi jas ie dzī vo tā ji sa vas valsts ne at ka rī bu iz cī nī ja ar sa vu pār lie cī bu, mī les tī bu 
un dros mi. Mēs at kal bi jām brī vi, ta ču mū su pie nā kums bi ja at gū to brī vī bu no sar gāt.

Ša jā sa rež ģī ta jā un pār mai ņu pil na jā lai kā, kad at ra dā mies vēl ti kai pa ša ce ļa sā ku mā uz 
brī vu, sta bi lu un de mo krā tis ku val sti, mū su dzim te nei bi ja vi tā li ne piec ie ša mi uz ti cī gi un lo jā li 
ka ra vī ri un ro bež sar gi. Par pir ma jiem brīv prā tī ga jiem virs die nes ta un ob li gā tā valsts die nes ta 
ka ra vī riem kļu va pui ši, kas sa vu iz vē li jau bi ja ap lie ci nā ju ši jan vā ra ba ri kā dēs. Vi ņu iz vē li no tei-
ca ti cī ba jaun iz vei do ta jai val stij, vēl me dzī vot ar to vēr tī bu sis tē mu, kas mū su tau tai bi ja lieg ta 

vai rā kus ga du des mi tus.
1991. ga da ru de nī tik ko kā ne at ka rī bu at gu vu šās Lat vi jas 

pir mā mi li tā rā mā cī bu ie stā de sev māj vie tu at ra da Māl pi lī. Šim 
no ti ku mam pa ma tā bi ja Māl pils pa gas ta va dī bas tā brī ža si tuā ci-
jai dros mī gais un kon sek ven tais lē mums, ku ram se ko ja arī ci tu 
Lat vi jas pil sē tu va dī tā ji, pie dā vā jot tel pas ka ra vī ru ap mā cī bai. 
Pa tei co ties Māl pils va dī bas lē mu mam un Māl pils Lauk saim-
nie cī bas teh ni ku ma dar bi nie ku snieg ta jam at bal stam ka ra vī ru 
ap mā cī ša nā, bi ja ie spē ja īsā lai kā sa gat avot ne piec ie ša mos 
spē kus Ro be žap sar dzī bas die nes tam, tā dē jā di no dro ši not mū-
su ro be žu ap sar gā ša nu.

Es mu gan da rīts, ka da ļa no Valsts die nes ta mā cī bu cen tru 
1991. ga dā bei gu ša jiem jo pro jām dien bru ņo ta jos spē kos un 
Valsts ro bež sar dzē, tā dē jā di pil dot pirms piec pa dsmit ga diem 
do to zvēr es tu. Vi ņu darbs, zi nā ša nas un pie re dze ir viens no 
mū su valsts dro šī bas un ne at ka rī bas stūr ak meņ iem.

Ar cie ņu, 
Aiz sar dzī bas mi nistrs Atis Slak te ris

Avio šovs Māl pi lī

9. sep tem brī māl pi lie ši ti ka ai ci nā ti uz Māl pils ae rod ro mu, kur bi ja pa re dzē-
ti da žā di par aug de mons trē ju mi – ar rā ci ju va dā mi lid mo de ļi un au to ma šī nas, 
pa rap lā ni, lēk ša na ar iz plet ņiem, vi zi nā ša nās ar he li kop te ru, SA AB mar kas au-
to ma šī nu tes tē ša na, aug stas kla ses pi lo ta mā kas de mons trē ša na ar lid ma šī nu, 
ku ra ti ka gai dī ta ie ro da mies no Lie tu vas.

Diem žēl ne pie mē ro tu lai ka ap stāk ļu dēļ – vējš bi ja pā rāk liels, va rē ja rea li zēt 
pa vi sam ma zu da ļu no ie ce rē tā, un svēt ki ti ka pār cel ti uz ci tu lai ku.

Nā kot nē pie ae rod ro ma pa re dzēts uz bū vēt kem pin ga mā ji ņas un uz sākt 
pi lo tu ap mā cī bu.

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

Go dā tā Māl pils pa gas ta pa do me, māl pi lie ši!

Pie mi ņas 
plāk sne pie 
pro fe sio nā lās 
vi dus sko las ēkas
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Reiz dzī vo ju si fe ja, kas cil vēk iem dā vā ju si dzirk stis no sa vas 
sirds. Vi ņu plauk stās tās tū daļ pār vēr tu šās par zvaigz nēm, un 
to sta ro jums ai ci nā jis cil vē kus tiek ties pēc gais mas.
Tā ar Sko lē nu līdz pār val des vē lē ju mu – dzī vot ar zvaigz nes gais-
mu sir dī – Māl pils vi dus sko lā sā kās 2006./2007.mā cī bu gads.
Ar Ma zās fe jas dā vā ta jām zel ta zvaigz nī tēm sa vas gai tas sko lā 

tā 25. ju bi le jas ga dā sā ku ši arī tie ši 25 pirm klas nie ki.
Bet nu jau ni no ti ku mi, pir mās at zī mes, pir mie pār bau des dar-
bi, un, skat, ru dens sau lī tes sil dī ti, esam jau aiz va dī ju ši pir mo 
dar ba mē ne si.
Lai ra že ni vi sai sko las sai mei arī pā rē jie mē ne ši!

Re dak ci ja

Māl pils vi dus sko las skolē nu iz de vums

Grā ma tas ir la bā kie sa ru nu drau gi, kas 
pa stās ta vi su, ko vien cil vēks sa vā va lo dā 

spēj pa teikt un ko vien cil vēks kād reiz ir 
do mā jis un iz do mā jis.

Ā.Erss

Māl pils vi dus sko las 
bib lio tē kā at kal star tē ju si 
La sī ša nas vei ci nā ša nas 
pro gram ma Bēr nu žū ri ja 
2006.

Ta jā var pie da lī ties 1. – 9.kla šu sko lē ni, 
kas mīl la sīt grā ma tas un vē las par iz la sī to 
da lī ties do mās ar ci tiem. Grā ma tu vēr tē ša na 
no tiek čet rās ve cum gru pās.

Kat ram bēr nam, kas pie da lās bēr nu 
žū ri jas dar bā, jā pa rak sta īpašs la sī ša nas 
lī gums raks tvei da ap ņem ša nās no teik tā 
laiks pos mā, iz la sīt sa vas ve cum gru pas 
grā ma tas. Pēc grā ma tu iz la sī ša nas katrs 
eks perts aiz pil da an ke tu, ku rā iz vēr tē sa vas 
gru pas grā ma tu ko lek ci ju. Žū ri ja eks per tam ir 
jā uz rak sta savs vēr tē jums par grā ma tu, ku ra 
vi ņam pa tīk vis la bāk.

Pa gā ju ša jā, 2005.ga dā, pro gram mā 
ie kļā vās 475 bib lio tē kas un eks per tu skaits 
sa snie dza 15 tūk sto šus.

Mī ļie ve cā ki un vec ve cā ki, iz rā diet in-
te re si par to, ko Jū su bērns la sa, iz la siet 
tās grā ma tas, kas vi ņam ie pa ti ku šās, pār-
ru nā jiet, kas Jums pa ti cis ša jās grā ma tās. 
At ce rie ties, ka viens no brī num iem, ko spēj 
veikt la ba bēr nu grā ma ta, ir tu vi nāt bēr nu 
vi ņa pa ša ve cā kiem.

Māl pils vi dus sko las bib lio te kā re 
An da Vec ro ze

Ma zā fe ja ir dās na – lai kat ram pirm klas nie-
kam tiek pa zvaigz nī tei.

Vi dus sko lē ni sveic sko las ko lek tī vu.

9.kla šu au dzi nā tā jas Ma ru ta Gri ķe un Il ze 
Raus ka pirms do ša nās uz svi nī go 1.sep-
tem bra pa sā ku mu.

Kat rai au dzi nā tā jai sa vas rū pes: Leon gi nai 
Krū mi ņai sa va 12.kla se jāaiz va da līdz lai mī-
gam fi  ni šam, bet Svet la nai Čel no vai sa vi 
ma zu lī ši jā ie va da sko las dar bā.

Pa gas ta un sko las va dī bai kop īgo rūp ju 
šo gad ne trūks, bet, sa ska nī gi strā dā jot, 
pro blē mas ri si nāt vieg lāk.

Ce ram, ka Jūs ie prie ci nās jau nā ko 
dze jas rak stī tā ju dar bi ņi, jo tie ir par 
mū su pa šu Māl pi li.

Māl pils, Māl pils,
Skais tā Māl pils,
Te vi ap vij di vas upes –
Vie na ve ca, ot ra jau na.

Māl pi lī ir di vas sko las,
Vie na ve ca, ot ra jau na.
Mēs – tai jau na jā.
Tai ve ca jā – ne viens.

Ed gars Liel mežs, 5.a kla se

Māl pi lī ir skais ta sko la,
Vi si mā cī ties te grib.
Di rek to re bēr nus sla vē,
Ku riem la bas sek mes ir.

Es mu lep na, ka šai sko lā
Ta gad mā cos arī es.
Man ir mī ļa sko lo tā ja
Un vēl jau kas drau dze nes.

Mar ta Kal ni ņa, 4.kla se

Māl pils mī ļā,
Tu dzim tā vie ta.
Kur vēl tik ska nī gi dze gu ze zva na?
Kad za ļās bir zis no rī ta mos tas,
Su da un Mer gu pe
Sud ra bā lais tās.

Oto Cērps, 4.kla se

Māl pi lī ir daudz cil vē ku.
Māl pi lī ir daudz bēr nu.
Da ži ska tās uz aug šu,
Da ži ska tās uz le ju, es ska tos uz priek šu.

Diā na Vis oc ka, 4.kla se

Māl pils.
Vai tā pils, kas stāv uz mā la?
Vai no mā la cel ta mā ja?
Te tu esi – Māl pils.
Ma nas dzim tās mā jas,
Pa galms mans un ma ni drau gi...
Es mu au dzis te un pir mos so ļus spē ris.
Smil šu kas tē smil šu pi lis cē lis.
Un, ja dzī ves ce ļi pro jām aiz ve dīs,
Vien mēr at grie zī šos es pie te vis –
Māl pils!

Nils Mie zis, 4.kla se

Sep tem bris – Dze jas mē ne sis
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Mā cī bu ga da bei gās ik viens sko-
lēns prie cā jas par jau ka jām brīv die nām 
va sa ras ga ru mā. Bet, die nām skre jot, 
vien lai dus bez rū pī ba var kļūt gar lai cī ga. 
Šķiet, ie gu vē ji būs tie, ku ri jau ie priekš 
sa plā no ju ši, ko īs ti da rīt brīv lai kā – kā 
at pūs ties, ko strā dāt?

“Māl pils Vēs tis” va sa ras dar ba pie-
re dzē ai ci nā ja da lī ties trīs Māl pils vi dus-
sko las sko lē nus: Gun de gu Va na gu, Ine si 
Vil ci ņu, Jā ni Sil nie ku.

10.kla ses skol nie ce Gun de ga Va na-
ga šo va sar īsu lai ku strā dā ju si “Māl pils 
pien saim nie kā”, bet lie lās slo dzes dēļ 
no dar bi mai nī ju si un ta gad at vie to pār-
de vē ju “Cen tra” pār ti kas vei ka lā. “Es mu 
ra du si kat ru va sa ru strā dāt. Kad bi ju ma-
za, pa lī dzē ju mam mai, bet sā kot no 8.kla-
ses, mē ģi nā ju at rast kā du dar bu ār pus 
mā jas. Ie priekš la sī ju ze me nes, ta gad 
vē lē jos ko ci tu,” stās ta Gun de ga.

Vei ka lā vi ņa veic da žā dus pie nā ku-
mus – stāv pie ka ses, ap kal po pir cē jus, 
iz liek pre ci, iz da ra pa sū tī ju mus. Pir cē ji 
vai rā ku mā pērk pār ti ku, pie pra sī ta arī 
lop ba rī ba, vēl šeit var ie gā dā ties hi giē-
nas un sko las pre ces. Gun de ga at zīst, 
ka darbs ir at bil dīgs, bet nav smags. It 
se viš ķi, ja pa tīk strā dāt ar cil vēk iem, būt 
iz pa līdz īgai. Strā dā jot lie lā ko ties iz jus ta 
pir cē ju la bes tī ba, iz prat ne. Brī va jās die-
nās pat pie ti cis lai ka va sa rī gai at pū tai.

Pār de vē jas dar bu Gun de ga ne uz tver 
kā pro fe si ju turp mā kai dzī vei, bet at kal 
lab prāt vei ka lā pa strā dā tu nā ko ša jā va-

sa ras brīv lai kā. No pel nī to nau du Gun de-
ga iz lie tos sa vām va ja dzī bām.

Arī 11.kla ses 
skol nie ce Ine se 
Vil ci ņa par dar ba 
vie tu jū ni ja un jū li ja 
mē ne šos iz vē lē jās 
“Cen tra” pār ti kas 
vei ka lu. ”Ār pus mā-
jām strā dā ju ot ro 
va sa ru. Ie priek šē jā 
ga dā pie re dzi gu-
vu Si gul dā vei ka lā 
“Sau lī te.” Šo reiz 
va ja dzē ja at rast 
dar bu tu vāk mā-
jām, jo tas bi ja ne 
vien eko no mis ki 
iz de vī gāk, bet gan-
drīz vai vien īgā ie-
spē ja iz brī vēt lai ku 
jaun sar gu no dar bī-
bām,” sa vu iz vē li 
skaid ro Ine se.

Vei ka lā Ine se da ra vi sus dar bus, 
bet vis la bāk vi ņai pa tīk kār tot pre ces, 
īpa ši in te re san ti esot ap kal pot bēr nus. 
Darbs vei ka lā vi ņai ne šķiet grūts, to mēr 
to neiz vē lē tos kā pro fe si ju. Šīs va sa ras 
pir mā al ga jau iz tē rē ta, no nā ko šās cen-
tī šo ties at li ci nāt sko lai un pa šai sev kā du 
prie ku – kaut vai ar drau giem aiz braukt 
ce ļo ju mā.

Lie lu da ļu Ine ses brī vā lai ka šo gad 
aiz ņē mu šas jaun sar gu no dar bī bas, 

kas no tiek vie nu rei zi ne dē ļā. Zie mā 
mācījušies  teo ri ju, bet va sa rā jū ni ja mē-
ne sī ne dē ļa pa va dī ta spe ciā lo uz de vu mu 
vie nī bas bā zē pie jū ras. Tur prak sē ap-
gu vu ši orien tē ša nos, rī ko ša nos ar ie ro ci, 
lau ku kau jas ie ma ņas, stip ri nā ju ši fi  zis ko 
sa gat avo tī bu. Māl pils jaun sar gu vie nī bu 
vei do da līb nie ki no Māl pils vi dus sko las, 
Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las un 
Ro pa žu vi dus sko las. Vai cā ta, kā pēc tie ši 
jaun sar gu no dar bī bas iz vē lē tas par va-
ļas prie ku, Ine se at bil dē ja:” Tas ir kat ram 
sa vā dāk. De jo ša na un zī mē ša na ma ni 
neaiz rauj. Man va jag būt kus tī bā, lai kaut 
kas no tik tu. Ne va ru se vi ie do mā ties vi su 
die nu sē žam pie da to ra. Tā ir ak tī va lai ka 
pa va dī ša na un tā pēc ma ni sais ta.”

9.kla ses sko lē nu Jā ni Sil nie ku dau-
dzi māl pi lie ši va sa ras sā ku mā no teik ti 
ie vē ro ja tir gus lau ku mā pār do dot kar tu-
pe ļus. Šo gad ag ro kar tu pe ļu ra ža pa šu 
saim nie cī bā bi ja la bi pa de vu sies, tā pēc 
pir cē ju ne trū ka. Daž kārt jau nais pār de-
vējs no dar ba pie nā ku miem ju tās tik ļo ti 

no gu ris, ka ne ma not aiz mi ga. To mēr 
ti kai uz mir kli, lai at kal pie vēr stos sa vam 
dar bam. Kā vē lāk Jā nis pa stās tī ja, viņš 
kar tu pe ļus tir go jot vai rā kus ga dus.

Pēc ag ro kar tu pe ļu se zo nas bei gām 
Jā nis šo va sar no lē ma iz mē ģi nāt spē kus 
dar bā uz ņē mu mā “Lai ko.” Lai gan brī vu 
brī žu nav pā rāk daudz, viņš to mēr va rot 
iz plā not at pū tu ar drau giem. Da ļa no 
va sa rā sa pel nī tā pa lik šot pa šam sko las 
va ja dzī bām un iz klai dei.

Dace Krilovska

DARBS VA SA RAS BRĪV LAI KĀ

Inese Vilciņa un Gundega Vanaga atvietoja pārdevējas Mālpils "Centra" pārtikas veikalā.

Jānis Silnieks no darba brīvā brīdī.
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Māl pi lie tis Ga tis Bun dziņš, bū dams 
Na cio nā lo bru ņo to spē ku 2.kāj nie ku ba tal-
jo na ka ra vīrs, ne daudz vai rāk kā pus ga du 
pie da lī jās starp tau tis ka jā mi si jā Irā kā. In-
ter vi jā “Māl pils Vēs tis” Ga ti lū dza pa stās tīt 
par tā la jā ze mē pie re dzē to.
– Kā kļu vi par šīs mi si jas da līb nie ku?

Kad ob li gā tais ka ra die nests Vent spils 
Jū ras spē kos tu vo jās bei gām, draugs pie-
ru nā ja do ties uz Āda žiem. Šau bos, 
vai viens pats bū tu to iz do mā jis. Aiz-
brau cām, no kār to jām ek sā me nus. 
Ap mē ram trīs des mit pro cen tus no 
tiem sa stā da fi  zis kā pār bau de, tad 
ko man du uz de vu mi – ska tās spē-
jas ko man dēt, ap ķē rī bu. No slē gu-
mā pār ru nas. Re zul tā ti lai kam bi ja 
nor mā li un ma ni uz ņē ma mi li tā ra jā 
die nes tā 2.kāj nie ku ba tal jo nā. Līdz 
pat šim brī dim tur es mu no da ļas 
ko man die ra viet nieks, gru pas ko-
man die ris. Uz Irā ku de vā mies, jo 
vien kār ši ro tā ci jas kār tī bā pie nā ca 
mū su kār ta pie da lī ties starp tau tis-
ka jā ope rā ci jā.
– Vai ie spē jams arī at teik ties?

Tā ir tī ri brīv prā tī ga lie ta. Es gan ne zi-
nu, vai kāds ir at tei cies, jo ar mi jā pa stāv 
uz skats – ja nu tu esi iz vē lē jies šo die-
nes tu, tad šķi rot – to es gri bu, un to es 
ne gri bu, nav pie ņemts.
– Kad no ti ka jū su aiz brauk ša na un cik 

lie la gru pa de vā ties uz Irā ku?
Aiz brau cām ie priek šē jā, 2005.ga dā 

tū līt pēc Jā ņiem. Pa vi sam bi jām 130, bet 
ne lie la gru pa de vās ie priekš iz lū kot ap-
stāk ļus. Mēs, pā rē jie, li do jām ar spe ciā li 
pa sū tī tu rei su. Lid os tā uz lā dē jām vi sus 
ie ro čus, eki pē ju mu un ap mē ram pēc as-
to ņām stun dām ie li do jām Ku vei tā.
– Kā da bi ja pir mā sa stap ša nās ar sve šo 

ze mi?
Šaus mīgs kar stums, kaut gan sau le 

vēl ne bi ja uz lē ku si. Sā ku mā do mā jām, 
ka no kā das lid ma šī nas dzi nē ja pūš vir-
sū. Vē lāk, kad sau lī te sā ka kāpt aug šā, 
tad gan bi ja pir mais šoks – kā vis pār uz 
pa sau les var būt tāds kar stums. Vis maz 
div reiz svel mai nāks kā Lat vi jā kar stā ka-
jās die nās.

Ne dē ļu ak li ma ti zā ci jā pa dzī vo jām 
Ku vei tā. Ne ko ne da rī jām, ti kai ap ska tī jā-
mies, kā da teh ni ka ie da lī ta šo fe riem, sa-
kār to jām sa vas man tas. Kā ro nī ši pus pli ki 
gu lē jām lie lā tel tī un kna pi el so jām. Pat 
ēst ne gri bē jās iet uz ēd nī cu.
– Kur pēc tam de vā ties tā lāk?

Var li dot arī pa tais no uz Bag dā di, bet 
tie rei si ir bīs ta mā ki, jo li do jot pā ri Irā kas 
te ri to ri jai, ga dās ap šau des. Tā pēc ie priek-
šē jais kon tin gents ar vi su au to trans por tu 
at brauc līdz Ku vei tai, at stāj to un li do 
mā jās. Nā ko šie ar šīm pa šām ma šī nām 

do das at pa kaļ. 300 ki lo met rus no pa šas 
ro be žas iek šā Irā kā – bla kus pil sē tai 
Div āni jai, bi ja pir mā bā ze. Mēs die nē jām 
Bā bi las pro vin cē, pil sē tā Al hil lā. Tā no 
Bag dā des at ra dās ap mē ram kā Si gul da 
no Rī gas. Bā zi vi si dē vē ja par “Kemp 
Char ling.”

Mūs iz mi ti nā ja dzī vo ja mos kon tei ne-
ros, kur ie kār to jums ļo ti vien kāršs – logs, 

dur vis, kon di cio nie ris, gul ta, mazs ska-
pī tis. Sā ku mā dzī vo jām čet ri, tad trīs. 
Al hil lā at ra dās mul ti na cio nā lā div īzi ja un 
kem pā vēl dzī vo ja sal va do rie ši, ar mē ņi, 
slo va ku in že nie ru ro ta, lat vie ši, lei ši, po ļi, 
ame ri kā ņi, mon go ļi. Lat vie šu ro ta bi ja pa-
kļau ta po ļiem.
– Kāds bi ja jū su tie šais mi li tā rais uz de-

vums?
Mū su mēr ķis bi ja pa rā dīt ban dī tis kiem 

gru pē ju miem, ka mēs te esam un sa vā 
ap ga ba lā ne pie ļau sim rē ķi nu kār to ša nu. 
Pārr au dzī jām kār tī bu lau ku te ri to ri jā ar 
četr iem liel iem cie ma tiem.
– No rak stu ro vie nu die nu no met nē – ci-

kos cē lā ties, ko da rī jāt?
Ci kos pa re dzēts uz de vums, tad arī 

ce ļa mies. Kād reiz tri jos nak tī, vai vien pa-
dsmi tos no rī ta. Ne kas nav vie nāds un 
ie priekš pa re dzams. Lai ki ne drīkst sa krist, 
lai kāds ne va rē tu no vē rot, ka, pie mē ram, 
lat vie ši kat ru die nu pus div pa dsmi tos iz-
brauc no no met nes. Ne kat ru nak ti pa tru lē 
lat vie ši, uz de vu mi mai nās.

Bez pa tru lē ša nas no tiek arī ci vi lā sa-
dar bī ba, kad jā pa līdz jau na jiem va ras pār-
stāv jiem uz celt ūdens at tī rī ša nas ie kār tas, 
elek tros ta ci jas, sūk ņu sta ci jas. Ame ri kā ņi 
ir ie gul dī ju ši lī dzek ļus un mēs brau cam pie 
vie tē jā šei ha vai pār vald nie ka pār bau dīt, 
kā nau da tiek iz man to ta. Lat vie ši vai rāk 
skai tī jās kau jas vie nī ba, bet po ļiem bi ja 
spe ciā lis ti par šīm bū vēm, un mums va ja-
dzē ja vi ņus pa va dīt.

Pats rie bī gā kais ir “tak si” uz de vums, 
kad vie na va da čet rām ma šī nām gan drīz 
vi su die nu jā būt ga ta vī bā iz braukt no no-
met nes. Sē di, gai di. Tad at nāk ko man die-

ris, kurš jāaiz ved uz pil sē tas mē ri ju vai ci tu 
vie tu. Mēs sē di nām ame ri kā ņu ap vi dus 
bru ņu ma šī nā “ham me rā” un ga ran tē jam 
amat per so nai dro šī bu. Ja ne piec ie šams 
pār vie to ties vai rā kiem cil vēk iem, ir arī kra-
vas piec ton nī gie ham me ri, kur uz ka bī nes 
var uz likt lož me tē ju.

Ga dās arī būt par kon vo jiem, lai pa-
va dī tu ka ra vī ru kon tin gen tu uz Ku vei tas 

lid os tu. Tad vei do jam ko lon nu 
un brau cam vai rā kas die nas ar 
nak šņo ša nu ik pēc 60 – 100 ki lo-
met riem. Cen ša mies līdz ar tum su 
no nākt kā dā bā zē.

Vēl ir kau jas ope rā ci jas, bet 
mums tās ga dī jās re ti. Mū su lai kā, 
par lai mi, lie li ne mie ri ne no ti ka. Tad 
rī ko ja ci ta vei da ope rā ci jas – pār-
mek lē jam mā jas, jo ie nā ku si in for-
mā ci ja, ka cie ma tā kāds uz gla bā 
lie lu ar se nā lu ar ie ro čiem, kā arī 
pa rā dī ju šies sve ši ļau dis no Ēģip-
tes.
– Vai vie tē jie ie dzī vo tā ji zi na, 
kā das tau tī bas ka ra vī ri kon tro lē 
te ri to ri ju, un vai at tiek sme pret 

tiem ir at šķi rī ga?
At tiek sme ļo ti mai nās. Lat vie šus kat rā 

zi ņā vairs ne sa jauc ar ame ri kā ņiem, cit-
reiz ti kai ar po ļiem. In te re san ti, ka vie tē jie 
ne sa ka Lat via, bet La ti vi ja, Po lan di ja, un 
ame ri kā ņi ir am ri ki. Sa ki: “Nav am ri ki,” tad 
viss ir kār tī bā. Ja lat vie šu ka ra vī ri vis pirms 
ska tās un šauj, kad tas ir ne piec ie šams, 
tad ame ri kā ņi bie ži vis pirms šauj un tad 
ap ska tās, kur šā vu ši. Tā ir tā at šķi rī ba, ar 
ku ru vi ņi iz pel nās pret dar bī bu.
– Kā sa ru nā jā ties ar irā kie šiem?

Žes tu va lo dā. Pār sva rā bēr ni, kas die-
de lē, sa vu ne piec ie ša mo vār du krā ju mu 
zi na: “Mis ter, gi vi ni, gi vi ni fud.” (Kungs, 
iedodiet ēdamo!) Ir arī cil vē ki, kas pār val-
da ang ļu va lo du, kas mā cī ju šies Mas ka vā 
un ru nā krie vis ki. Mū su tulks Am bram zī 
sa ru nā jās krie vu va lo dā.
– Esot Irā kā, tev ir bi ju si si tuā ci ja, kad 

iz jus tas bai les?
Ne drīkst būt tā, ka ne bai dies. Jo tad 

pa liec no lai dīgs un pa viršs. Ap zi no ties 
bīs ta mī bu, vai rāk mo bi li zē jies un ir “lie lā-
kas acis.” Pa vei cies, ka mū su ma šī nu nav 
ne spri dzi nā ju ši, ne ap šau dī ju ši. Vis pār 
lat vie šiem līdz šim ir lai mē jies. Ame ri kā-
ņiem bi ja tāds tei ciens: ”Dievs ir un viņš 
ir lat vie tis.” Vi ņi uz ska tī ja par la bu zī mi, 
ja brau cot kon vo jā sa tiek lat vie šus – tad 
zi na, ka viss būs la bi.
– Vai ār val stu mi li tā ro klāt būt ni Irā kā 

vēr tē vien no zī mī gi?
Gan tie, ku ri at bal stī ja Sa da mu Hu-

sei nu, gan tie, kas ne at bal stī ja – ko pu-
mā ne vie nam no vi ņiem ne pa tīk sve šu 
zem ju mi li tā ras per so nas. Pirm kārt, mēs 
ne esam mu sul ma ņi.

Mi si ja Irā kā
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Kat rā ga dī ju mā, mēs strā dā jam ko pā 
ar Irā kas Na cio nā lo ar mi ju. Mū su uz de-
vums ir ap mā cīt vi ņu jau nos ka ra vī rus.
– Kas ir tie, ku ri rī ko ap šau des un no lau-

pa cil vē kus?
Ir ti cī gie fa nā ti ķi un tie, kas da la nau-

das ie tek mes sfē ras. Pie mē ram, vie nā 
ap vi dū dzī vo lie las ģi me nes klans, bla kus 
kai mi ņu klans, kam pa zu du šas ai tas. 
Kat ram kla nam savs va do nis ar vis maz 
40 kau ji nie kiem, ku ri tad no skaid ro at tie cī-
bas. Mēs kat ru die nu mai sā mies pa vi du. 
Bru ņo ti vī ri ša jā ze mē skai tās nor mā la 
pa rā dī ba. Tur “ka laš ņi kovs”, tā pat kā pie 
mums cir vis. Ar vi ņu var aiz sar gā ties, var 
arī lau pīt un no ga li nāt. Pret zag ļiem jā cī-
nās nav, jo so di ir pā rāk bar gi, lai zag tu. 
Starp ci tu, vie tē jie ir ļo ti slik ti šā vē ji. Paš-
au dās sa vā star pā un viss.

Tur pre tī cil vē ku no lau pī tā ji, kā arī te ro-
ris ti gal ve no kārt nav irā kie ši, bet al got ņi 

no ci tām val stīm Tie vi sos kon fl ik tos uz ro-
das, lai uz ku ri nā tu nai du. Ir val stis, kas 
ie ņem it kā neit rā lu no stā ju, to mēr vi ņu 
te ri to ri jās ra di kā lie is lā ma kau ji nie ki uz tur 
sa vas no met nes, ār stē jas. Šeit iz pau žas 
mu sul ma ņu vie no tī ba, jo tiek ka rots pret 
ne ti cī ga jiem.
– Kā ša jā mu sul ma ņu ze mē dzī vo vien-

kār šie ie dzī vo tā ji, kāds ir vi ņu rak-
sturs?

Tur ir šaus mī ga na ba dzī ba un ne tī rī-
ba. Ka na li zā ci jas nav, vi su gāž ka nā los. 
To ties kat rā mā jā no teik ti būs te le vi zors, 
sa te līt šķī vis uz vis ma zā kās bū di ņas. Vī rie-
ši ļo ti daudz lai ka pa va da ska to ties fut bo la 
spē les. Pil sē tās pie tēj nī cas ve či pī pē 
ūdens pī pi un pār ru nā fut bo la jau nu mus. 
Al ko ho lu vi ņi ne lie to, dzer tē ju. Reiz mēs 
no met nē pie dzī vo jām “šaus mī gu” nak ti. 
Gu ļam, tumšs. Pēk šņi kļūst gaišs kā die-
nā, vi sās ma lās krīt “tra se ri”(lo de, ku rai 
ga lā pul ve ris). Ķe ram ie ro čus, ko man die ri 
rī ko kur jā skrien, kā das po zī ci jas jāie ņem. 
Bei gās iz rā dī jās, ka vie tē jā Al hil las fut bo la 
ko man da vin nē ju si un uz va rai par go du 
rai dī ti šā vie ni gai sā.

Irā kie šiem lie las priekš ro cī bas sniedz 
lē tā deg vie la. Ben zīns mak sā vie nu san tī-
mu lit rā un elek trī ba tiek no dro ši nā ta ļo ti 

vien kār ši – ar ģe ne ra to ru pa lī dzī bu. Lau-
kos ne pār trauk ti pukšķ mo to ri, no lie lā ka 
ka nā la uz ma zā ku pār dze not ūde ni.

Pēc rak stu ra ārē ji irā kie tis iz ska tās 
laipns, smai dīgs: ”My friend, my friend.” 
To mēr uz ti cē ties šai drau dzī bai ne var, 
jo aiz grie zies, mu gu rā va ri sa gai dīt vi su 
ko. Aiz mu gu ris ki no ga li nāt ne skai tās ne-
gods, drī zāk, gud rī ba. Vis pār ša jā ze mē 
cil vē ka vēr tī ba ne spē lē 
lie lu lo mu.

Ja ru nā par cil vē ku, 
tad pir mais te ir vī rie tis. 
Sie vie te ti kai kā pie dēk lis. 
Ka mēr nav pre cē ju šās, 
ap ģēr bā at ļau jas arī kaut 
ko krā sai nu, bet pre cē tās 
sie vie tes vien mēr stai gā 
mel nās pa ran džās. Ļo ti 
maz strā dā ār pus mā jas. 
Vien īgais darbs, ko re dzē-

jām da rām ti kai 
sie vie tes, bi ja 
sāls vāk ša na. 
No dam bē tos 
eze ri ņos, kas va sa rās iz žūst, 
sie vie tes ar maz iem ķi pī šiem 
smē la sā li. No ma las ska to-
ties, sa vās pa ran džās vi ņas 
at gā di nā ja ping vī nus vai “bet-
me nus.”
– Kā du da bu vē ro jāt sa vā 
ap kārt nē?

Tas at ka rīgs no ga da lai ka. 
Za ļo jo šas da teļ pal mas un vie-
tām za ļus zā les kuš ķī šus var 
pa ma nīt ti kai zie mā. No vem-
brī, de cem brī nak tīs sa lām 

nost, auk stums līdz pat mī nus des mit grā-
diem. Sa vu kārt, va sa rā lie la jā kar stu mā 
viss iz kal tis. Vien reiz zie mā no li ja lie tus, 
čet ras, pie cas stun das smal ki smi dzi nā ja 
un sa mit ri nā ja vir sē jo ze mes kār tu. Ap ak-
šā ir ļo ti ciets klons. Pēc lie tus viss pa liek 
sli dens, ap līp ar dub ļiem, ma šī nas vairs 
ne tu ras uz ce ļiem. Lau ku ap vi dos vai rā-
ku mā vien kār ši ie brauk ti ce ļi, bet lie lās 
ma ģis trā les ir as fal tē tas un vēl la bā kas 
kā pie mums.

Diez gan bie ži pie dzī vo jām arī smil šu 
vēt ras. Tad ne ko ne redz, vi su lai ku grauž 
acis. Ka ra vī riem šim no lū kam ir spe ciāls 
eki pē jums – tā da kā ze ķe ar abiem caur-
iem ga liem, ko uz velk līdz acīm. Bet acis 
aiz sar gā mo to brau cē ju bril lī tes. Aug snes 
da ļi ņas lī dzi nās pu tek ļos sa berz tam, brūn-
ga ni sar ka nī gam mā lam.

No dzīv nie kiem vis vai rāk re dza mas 
ai tas un vien kup rai nie ka mie ļi. Reiz ma-
nī jām kaut ko līdz īgu lap sai vai ša kā lim, 
gar ceļ ma lām ļo ti daudz kle jo jo šu, kā arī 
sa brauk tu su ņu. Dzī vas čūs kas un skor-
pio nus gan ne nā cās sa stapt.
– Kā fi  zis ki un mo rā li iz tu rē jāt šo Irā kā 

pa va dī to lai ku?
Kā jau tei cu, sā ku mā va ja dzē ja vie nu 

ne dē ļu, lai ak li ma ti zē tos. Psi ho lo ģis ki jā-

būt bie zā dai nam. No mū su va da ne viens 
ne iz rā dī ja vā ju mu, vi si tu rē jās. Il gas pēc 
mā jām, pro tams, bi ja. Ar mā ji nie kiem ofi -
ciā li pa mo bi lo tāl ru ni va rē ja sa ru nā ties 10 
mi nū tes ne dē ļā. Vi sur re dza mi ka len dā ri 
ar at li ku šo die nu skai tu. It se viš ķi pē dē jie 
di vi mē ne ši vel kas šaus mī gi lē ni, lie kas, 
ka laiks ap stā jies. Tad vis la bāk braukt ārā 
uz de vu mos.

– Kā das at zi ņas Irā kā gū tā pie re dze 
snie dza pa šam?

Tur va rē ja pār bau dīt se vi – ko va ri, kā 
rea ģē bīs ta mās si tuā ci jās. Pro tams, tas ir 
ļo ti in te re sants veids, kā to pār bau dīt. Ne-
var po li go nā ie mā cīt šaut (ar ne nā vē jo šu 
mu nī ci ju) un pa šam sa just, kā tas ir, kad 
uz te vi šauj. Skar bi, bet tais nī ba tiem, kas 
do mā, ka ti kai do dot reā lu ie spē ju pie da lī-
ties mi si jās, ir vis la bā kais tre niņš kā ar mi jā 
ap mā cīt ka ra vī ru.

Lat vie šu ka ra vī riem ļo ti sā pī gi bi ja 
in ter ne tā la sīt, kā del fos gā nās pa šu tau-
tie ši. Kā das ap šau des lai kā mū su va dā 
uz spri dzi nā ja ma šī nu, par lai mi, ne viens 
ne cie ta. Pēc tam in ter ne tā pa rā dī jās ko-
men tārs: ”Tā vi ņiem va jag, ko vi ņi tur aiz-
brau ca.” Cil vēk iem nā kas pa skaid rot, ka 
aiz brau cu, jo bi ja pa vē le. Tā ne no ti ka, ka 
sē dē ju mā jās un do mā ju: ”Ek, aiz brauk šu 
uz Irā ku kaut ko tur pa da rīt.” Ta jā die nā, 
kad tas cil vēks, kurš do mā, ka tā ne va ja-
dzē tu da rīt, kļūs par Lat vi jas pre zi den tu 
un pa teiks: “Dār gā ar mi ja, ta gad jūs gar 
Jūr ma las šo se ju stā dī siet pu ķes” – tā 
būs pa vē le, un mēs stā dī sim pu ķes. Tas 
ir tik vien kār ši. Mēs iz pil dām pa vē les un 
brau cam uz Irā ku tā pēc, ka jū su ie vē lē tā 
val dī ba mums li ka to da rīt. Starp ci tu, ma-
te riā lā zi ņā Īri jā var no pel nīt to pa šu.
– Vai vēl reiz turp brauk tu?

Brauk tu. Pēc at grie ša nās pir mos di vus 
mē ne šus ne gri bas, bet pēc tam jū ti, ka pie 
vi sa tā pie rasts, ka gri bas at kal at pa kaļ.
– Ko paš laik da ri?

Bi ja ie krā jies at va ļi nā jums, ta gad at sā-
kās darbs. Es mu no mai nī jis ci tu vie nī bu, 
lai sa gla bā tos in te re se. Ne sa ku, ka tas ir 
ideāls darbs, bet in te re sants gan. Paš laik 
ga ta vo ja mies NA TO sa mi tam Rī gā.

Da ce Kri lov ska
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ZINĀŠANAI

• Aug ļu ko ku, ogu lā ju stā dī ša nai un pār-
stā dī ša nai pie mē ro tā kais laiks šo ru den 
ir no 30.sep tem bra līdz 6.ok tob rim, kas 
no dro ši nās to iz aug ša nu.

• Aug ļu ko ku un ogu lā ju sau so un lie ko 

za ru iz grie ša na ve cā mē ne sī – lai kā no 
14. līdz 22. ok tob rim.

• Vis la bā kais laiks ze mes ar ša nai (ap rak-
ša nai) arī 14. līdz 22. ok tob ris, kas no dro-
ši na zi nā mā mē rā ne zā ļu ne at aug ša nu.

• Ta jā pa šā lai kā bū tu jā veic aug snes kaļ-
ķo ša na pla tī bās, kur au dzēs dār ze ņus. 
Ne drīkst kaļ ķot kar tu pe ļiem pa re dzē tās 
pla tī bas.

Imants Aud riņš

Der zi nāt, ka...

Pa tru lē ša na pa Māl pi li un Māl pils pa gas tu 82
Iz sau ku mi uz ģi me nes skan dā liem 21
Iz sau ku mi uz sko lām 14
Iz sau ku mi no pri vāt per so nām 74
Pro fi  lak tis kie rei di 32
Aiz tu rē ti par al ko ho la lie to ša nu kop lie to ša nas tel pās 
un uz lik ti nau das so di

9

Aiz tu rē ti par iek šē jās kār tī bas no tei ku ma ne ie vē ro ša nu 
un uz lik ti nau das so di

7

De žū ras un kār tī bas uz tu rē ša na pa sā ku mos 7
No gā dā ti uz Si gul das PN 27

In for mē jam, ka
VALSTS PO LI CI JAS IE CIRK ŅA IN SPEK TO RA pie ņem ša-

nas lai ki ir – pirm die nās no plkst. 10.00 – 13.00, ce turt die nās 
no plkst.14.00 – 17.00., tel. 7925201.

PAŠ VAL DĪ BAS PO LI CI JAS pie ņem ša nas lai ki ir – treš die-
nās, piekt die nās no plkst. 9.00 – 15.00., tel. 7970899.

Pā rē jā lai kā po li ci jas dar bi nie ki strā dā sa ska ņā ar ie cirk ņu 
no li ku mos pa re dzē to kār tī bu (pa tru lē ša na, de žū ras no teik tos 
ob jek tos un pa sā ku mos, pro fi  lak tis kais darbs utt.)

AP SAR DZES FIR MA „MUS TANG” – jeb ku rā dien nakts lai-
kā, tel. 7925271.

Paš val dī bas po li ci ja vērš uz ma nī bu su ņu un ka ķu saim nie-
kiem – lū dzams sa vus mī lu ļus ne laist klai ņot vie nus pa Māl pils 
pa gas ta te ri to ri ju, pre tē jā ga dī ju mā Jū su mī lu lis tiks iz olēts un 
no gā dāts pa tver smē. Paš val dī bas po li ci ja in for mē un brī di na 
au to va dī tā jus, ka drī zu mā Māl pi lī tiks uz lik tas aiz lie gu ma ce ļa zī-
mes (ap stā ties aiz liegts) uz Pirts ie las, Ķir šu ie las, Jau nās ie las, 
kā arī tiks no mai nī ta ce ļa zī me ie brau cot Māl pils kul tū ras na ma 
iek špa gal mā. Au to va dī tā ji, kas no vie to sa vus au to Māl pils kul tū-
ras na ma iek špa gal mā, lū dzam no kār tot ie brauk ša nas at ļau jas 
un vis iem au to va dī tā jiem, lū dzam ie vē rot ap stā ša nās aiz lie gu ma 
ce ļa zī mes, pre tē jā ga dī ju mā Jums tiks uz likts nau das sods.

Pār skats par paš val dī bas po li ci jas un ap sar dzes fi r mas ko pī gi veik ta jiem pa sā ku miem 
sa bied ris kās kār tī bas uz tu rē ša nā lai ka pe rio dā no 15.06.2006. – 15.09.2006.

No Māl pils
Rī ga

5.40 7.30 9.05
13.00 14.05 16.05(7)
17.55(caur Sid gun du) 19.30
mik ro au to buss 16.00(-7)

Si gul da
caur Al la žiem 7.20(-7) 9.50 13.25 16.10
caur Jū da žiem 7.10 (-6,-7 sk.l.) 9.02(-7)
12.47 17.56(5,7) 18.02
mik ro au to buss 10.00(-7)

Og re 13.39 19.19 (5,7)
Aiz krauk le 15,28
Ma do na caur Ērg ļiem 13.10 (1,5, sk.l.)
Nī tau re 17.50
Zau be 19.45 (7)

Au to bu su kus tī bas sa raksts
Uz Māl pi li
Rī ga – Māl pils

6.30 7.20 10.30 12.05 13.45
(caur Sid gun du, 
no 1.09–31.05 – 6,-7)
16.25(līdz Nī tau rei) 
17.40 18.20(ti kai 7) 19.30
22.00
mik ro au to bu si 8.45(-7)

Si gul da–Al la ži – Māl pils
6.30(-7) 9.05 12.05 
15.20 17.15

Si gul da –Jū da ži–Māl pils
6.40 (-6,-7sk. l.) mik ro au to buss 
15.30(-7)

Si gul da – Māl pils –Og re
13.05 – Māl pi lī 13.39(-7)
18.45– Māl pi lī 19.19(5,7)
Si gulda–Māl pils – Aiz krauk le
14.55 –Māl pi lī 15.28

Og re –Māl pils – Si gul da
7.55 –Māl pi lī 9.02 (-7)
6.40 – Māl pi lī 17.56 (ti kai 5,7)

Aiz krauk le – Māl pils – Si gul da
10.45 – Māl pi lī 12.47

SAIS TO ŠIE NO TEI KU MI NR .11. Ap stip ri nā ti ar Māl pils pa gas ta pa do mes
2006.ga da 30.au gus ta sē des lē mu mu Nr.12/19

PAR MAZ NOD RO ŠI NĀ TAS PER SO NAS (ĢI ME NES) STA TU SA 
NO TEIK ŠA NU MĀL PILS PA GAS TĀ

Iz do ti sa ska ņā ar li ku mu „Par pa lī dzī bu dzī vok ļa jau tā ju mu ri si nā ša nā” 14.pan ta ses to da ļu

I VIS PĀR ĪGIE NO TEI KU MI
1. Šie No tei ku mi no sa ka ie nā ku mu un 

ma te riā lā stā vok ļa lī me ni, ku ru ne pār snie-
dzot per so na (ģi me ne) (turp māk – per-
so na) Māl pils pa gas tā tiek at zī ta par 
maz nod ro ši nā tu, un šī lī me ņa no teik ša nas 
kār tī bu.

2. Per so nas ie nā ku mu un ma te riā lā 
stā vok ļa no vēr tē ša nu at bil sto ši ša jos 
no tei ku mos ap stip ri nā ta jam lī me nim 
veic un lē mu mu par per so nas at bil stī bu 
maz nod ro ši nā tas per so nas sta tu sam 
pie ņem Māl pils pa gas ta paš val dī bas aģen-
tū ra „Māl pils so ciā lais die nests” (turp māk 
– Aģen tū ra).

II KRI TĒ RI JI 
PER SO NAS AT ZĪ ŠA NAI PAR 
MAZ NOD RO ŠI NĀ TU

3. Ie nā ku mu un ma te riā lā stā vok-
ļa lī me nis, ku ru ne pār snie dzot per so-
na tiek at zī ta par maz nod ro ši nā tu, ja:
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3.1. tās ie nā ku mi uz vie nu ģi me nes lo cek li 
mē ne sī ne pār sniedz
3.1.1. dzī ves vie tā dek la rē tam vie nam, 

at se viš ķi dzī vo jo šam ve cu ma vai in va-
li di tā tes pen si jas sa ņē mē jam, ku ram 
nav pa lī dzēt spē jī gu tais nās lī ni jas 
ra di nie ku – val stī no teik to mi ni mā lo 
dar ba al gu;

3.1.2. pā rē jām ģi me nēm (per so nām) – 
70% (sep tiņ des mit pro cen tus) no val stī 
no teik tās mi ni mā lās dar ba al gas, un

3.2. tai ne pie der nau das lī dzek ļu uz krā ju mi 
kre dī ties tā dēs;

3.3. tai ne pie der vērts pa pī ri (iz ņe mot pri va ti-
zā ci jas un kom pen sā ci jas ser ti fi  kā tus);

3.4. tai nav pa rād sais tī bu paš val dī bā;
3.5. tai nav īpa šums, ku ru var iz man tot 

ie nā ku mu gū ša nai;
3.6. tā nav no slē gu si uz tur lī gu mu;
3.7. tā ne at ro das pil nā valsts vai paš val dī-

bas ap gā dī bā;
3.8. tā nav iz snie gu si aiz de vu mus;
3.9. at tie cī bā uz vis iem ap gād nie kiem 

ir spē kā mi nē tie no sa cī ju mi: ap gād nie-
kam nav ci tu ie nā ku mu, iz ņe mot valsts 
pa bal stus un pen si jas, un ja ap gād nie ka 
ie nā ku mi pē dē jo trīs mē ne šu lai kā ne pār-
sniedz val stī no teik to mi ni mā lās dar ba 
al gas ap mē ru uz kat ru ģi me nes lo cek li.

III IE NĀ KU MU UN MA TE RIĀ LĀ 
STĀ VOK ĻA NO VĒR TĒ ŠA NA

4. Lai pie pra sī tu ie nā ku mu un ma te-

riā lā stā vok ļa no vēr tē ša nu, per so na (ie-
snie dzējs vai pra sī tājs) Aģen tū rā ie sniedz 
uz no teik ta par au ga veid la pas aiz pil dī tu 
raks tvei da ie snie gu mu un Iz ti kas lī dzek ļu 
dek la rā ci ju un ir at bil dī ga par Iz ti kas lī dzek-
ļu dek la rā ci jā no rā dī to zi ņu pa tie sī gu mu, 
ko ap lie ci na ar pa rak stu un ap lie ci no šiem 
do ku men tiem.

5. Aģen tū ra no vēr tē pa lī dzī bas 
pie pra sī tā ja ie nā ku mus un ma te riā lo 
stā vok li, at bil sto ši Lat vi jas Re pub li kas 
Mi nis tru ka bi ne ta 2002.ga da 4.no vem-
bra no tei ku miem Nr.502 „Kār tī ba, kā dā 
no vēr tē ja mi maz nod ro ši nā tas per so nas 
ie nā ku mi un ma te riā lais stā vok lis” pra-
sī bām.

6. Aģen tū ra pār bau da Iz ti kas lī dzek ļu 
dek la rā ci jā snieg tās zi ņas, iz man to jot 
ap lie ci no šus do ku men tus, no vēr tē jot pa-
lī dzī bas pie pra sī tā ja dzī ves ap stāk ļus un 
pie pra sot zi ņas no valsts un paš val dī bu 
in sti tū ci jām, kā arī ci tām ju ri dis kām un 
fi  zis kām per so nām.

7. ja pie pra sī tājs pē dē jo trīs mē ne šu 
lai kā ir Māl pils pa gas ta paš val dī bas so ciā-
lās pa lī dzī bas sa ņē mējs, no vēr tē ša nas 
pro ce sā pēc ie spē jas iz man to zi ņas, 
ku ras pie pra sī tājs par sa vu ma te riā lo 
stā vok li ir snie dzis so ciā lās pa lī dzī bas 
or ga ni za to ram. Ja no vēr tē ša nai ir ne piec-
ie ša mas zi ņas, ku ras pie pra sī tājs nav 
snie dzis so ciā lās pa lī dzī bas sa ņem ša nai, 
tās pie pra sa pa pil dus.

8. Lē mu mu par per so nas (ģi me ne) 
at bil stī bu maz nod ro ši nā tas per so nas 
sta tu sam Aģen tū ra pie ņem 5 dar ba die-
nu lai kā pēc ie snie gu ma un vi su sta tu sa 
no teik ša nai ap lie ci no šo do ku men tu sa-
ņem ša nas die nas. Da tums par maz nod-
ro ši nā tas per so nas (ģi me nes) sta tu sa 
pie šķir ša nu tiek uz rā dīts no ie snie gu ma 
sa ņem ša nas die nas.

IV MAZ NOD RO ŠI NĀ TAS 
PER SO NAS (ĢI ME NES) 
STA TU SA PIE ŠĶIR ŠA NA

9. Maz nod ro ši nā tas per so nas (ģi me-
nes) sta tuss tiek pie šķirts:
9.1. uz trim mē ne šiem, ja kaut viens no 

piln ga dī ga jiem ģi me nes lo cek ļiem ir 
darb spē jīgs;

9.2. uz seš iem mē ne šiem, ja ne viens no 
ģi me nes piln ga dī ga jiem ģi me nes lo cek-
ļiem nav darb spē jīgs.

10. Aģen tū ra iz sniedz iz zi ņu par at bil-
stī bu maz nod ro ši nā tas per so nas (ģi me-
nes) sta tu sam sa ska ņā ar pie li ku mu.

11. Maz nod ro ši nā tas per so nas (ģi me-
nes) sta tu su var pie šķirt at kār to ti, vēl reiz 
vei cot šo no tei ku mu III da ļā mi nē tās 
dar bī bas.

Pa do mes priekš sē dē tājs 
A.Liel mežs

Māl pils pa gas ta pa do me 
iz slu di na pie teik ša nos dar bā 

TE RI TO RIĀL PLĀ NO TĀ JA – 
VI DES SPE CIĀ LIS TA ama tā

Pra sī bas pre ten den tam:
• Aug stā kā iz glī tī ba re ģio nā lās at tīs tī bas, te ri to ri jas 

plā no ša nas, ar hi tek tū ras vai vi des aiz sar dzī bas spe-
cia li tā tē.

• La bas valsts va lo das zi nā ša nas.
• La bas pras mes un ie ma ņas dar bā ar da to ru 

(Word, Ex cel, Inetr nets).
• Aug sta at bil dī bas sa jū ta.

Priekš ro cī bas pre ten den tam:
• Pie re dze dar bā, kas sais tīts ar ama tu.
• Pras mes dar bā ar pro gram mu Mic ros ta tion un Au to-

CAD
• Au to va dī tā ja tie sī bas
• Sveš va lo du pras me.
Pie tei ku mus sū tīt vai ie sniegt per so nī gi kan ce le jā Māl-

pils pa gas ta pa do mē Nā kot nes ie lā 1, Māl pi lī, Rī gas raj., 
līdz 06.11.2006., klāt pie vie no jot do ku men tus:

• Iz glī tī bas do ku men tu ko pi jas.
• CV ar ie priek šē jo dar ba vie tu no rā dēm un ad re sēm.
• Ci tu do ku men tu ko pi jas, kas var ap lie ci nāt at bil stī bu 

pra sī bām.

Sī kā ka in for mā ci ja pie Māl pils pa gas ta pa do mes iz pild-
di rek to ra Vla dis la va Ko ma ro va vai pa tāl ru ni 7970887, 
29250880.

Ar mo der nām ie kār tām strā dā jošs Lat vie šu kok ap strā des uz ņē mums 

„KOKP ĀR STRĀ DE 98”,
Rī gas ra jo na Al la žu pa gas tā sa ka rā ar ra žo ša nas jau du pa lie li nā ša nu, 

ai ci na dar bā sa vā ko lek tī vā:

I Špak te lē tā jas; slī pē tā jas – 
darbs ti kai die nas mai ņā,

II Dar bi nie kus pie ga ri nā tā jiem un 
ci tiem pa līg dar biem – darbs mai ņās

Dar bā ai ci nām gan vī rie šus, gan sie vie tes pie da žā diem darb-
gal diem, kā arī ne piec ie ša mi dar bi nie ki vien kārš iem dar biem. Nav 
ve cu ma ie ro be žo ju mu. At al go jums at ka rīgs no kva li fi  kā ci jas. Al ga, 
ie spē jams, lie lā ka kā ci tos kok ap strā des uz ņē mu mos.

Ne piec ie ša mī bas ga dī ju mā vei cam ap mā cī bu uz vie tas. 
Darbs pa ne dē ļas dar ba die nām.

Mēs pie dā vā jam:
• Kon ku rēt spē jīgs at al go jums, 

vien mēr tiek mak sāts lai kā,
• Ir pus die nas (lie lā ko da ļu sedz uz ņē mums),
• Ie spē jams trans ports no mā jām uz dar bu un at pa kaļ,
• Darbs ap sil dī tās tel pās,
• Drau dzīgs ko lek tīvs,
• Iz aug smes ie spē jas.

Kon tak tin for mā ci ja: 26432754 (Ro berts)
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Jau nā kais kul tū ras na ma de jo tā ju ko lek tīvs – “Mā rī tes” 
pa šā va sa ras lie lā ka jā kar stu mā ar sa vu de jot prie ku ie pa ti kās 
ska tī tā jiem Folk lo ras fes ti vā lā Igau ni jā Vil jan des pil sē tā. Šis 
bi ja jau ot rais “Mā rī šu” ār zem ju ce ļo jums – ie priek šē jā ga dā 
pa būts Un gā ri jā.

Ama tier teāt ra da līb nie ki au gus ta sā ku mā pie da lī jās 
XI Lat vi jas ama tier teāt ru sa li do ju mā Jē kab pi lī.

Jauk tais ko ris pa gā ju ša jā se zo nā sā ka ap gūt nā ka mo 
Dzies mu svēt ku, kas no tiks 2008. ga dā, re per tuā ru. Ko ris jau ir 
at sā cis dar bu un ša jā se zo nā plā no gan ak tī vu kon cert dar bī bu, 
gan pie da lī ša nos ko ru fes ti vā lā ār ze mēs.

De ju ko pa “Mā ra”, pie da lo ties starp tau tis kā tau tas de ju 
fes ti vā lā Stam bu lā , ie gu va daudz jau nus drau gus no Tur ci jas, 
In do nē zi jas, Ma ķe do ni jas, Gru zi jas un ci tām val stīm.

KULTŪRA

Kultūras ziņas sagatavoja 
Dzinta Krastiņa



2006. gada septembris 13mÂLpILS VÇSTIS 

De ju ko pa “Sid gun da” ko pā ar Sa las pils “Ūsas” de jo tā jiem 
Jā ņus svi nē ja un de jo ja Nī der lan dē Bol svar des pil sē tā, kur no-
ti ka tra di cio nā lais tau tas de ju fes ti vāls.

Jau pie rasts, ka uz mē ģi nā ju miem “Knie di ņā” nāk de jo tā ji 
ar vis iem bēr niem, ku ri se vi jau uz ska ta par piln tie sī giem de ju 
ko pas da līb nie kiem Arī ko lek tī va pa sā ku mi tiek rī ko ti tā, lai ta jos 
pie da lī tos vi sa ģi me ne. Ša jā va sa rā “Knie diņš” pār stā vē ja Māl-
pils pa gas tu spor ta spē lēs Vai da vā un tu rē jās go dam.

Vo kā la jā an sam bļa “Re zē das” da līb nie ces ko pā ap gūst 
jau nas dzies mas, da lās op ti mis mā un dzī ves prie kā.

Tau tas lie tiš ķās māk slas stu di jas “Ur ga” da līb nie ki lab prāt 
brauc cie mos un uz ņem cie mi ņus pie se vis – arī au dē jas no 
Zau bes.

• Jauk tais ko ris
 Di ri ģents Aus tris Kal niņš, t. 29331370, 

kor meis ters Ju ris Vī tums
 Otr die nās pl. 19.00, 302. t.
• Bēr nu vo kā lais an sam blis
 Va dī tā ja Inā ra Dauk ste, t. 26439134 

Treš die nās pl. 18.20
• Se nio ru vo kā lais an sam blis “Re zē das”
 Va dī tā ja Inā ra Dauk ste, t. 26439134 

Otr die nās pl. 13.00, 321. t.
• Tau tas lie tiš ķās māk slas stu di ja “Ur ga”
 Va dī tā ja Lau ma Kras ti ņa 

Pirm dienās, otr dienās, ce turt dienās pl. 10.00–14.00, 
treš dienās, piekt dienās pl. 15.00–19.00 
Da līb nie ku tik ša nās kat ra mē ne ša pir ma jā sest die nā pl. 11.00.

• Ama tier teāt ris
 Re ži so re Lie ne Cim ža
 Pirmais mēģinājums 6. oktobrī pl. 18.00.
• Jaun ie šu de ju ko pa “Mā ra”
 Va dī tā ja Mai ja Or lo va. 

Piekt dienās pl. 20.00, sest dienās pl. 10.00.

• De ju ko lek tīvs “Mā rī tes”
 4. – 5. kl. gru pa. Pirm dienās, treš dienās pl. 16.00 – mak sas gru pa
 7. – 9. kl. gru pa. Pirm dienās, treš dienās pl. 17.00
 Va dī tā ja Mai ja Or lo va, t. 26519663
• Vi dē jās pa au dzes de ju ko pa “Sid gun da”
 Va dī tā ja Ju li ja na But ke vi ča. Pirm die nās, treš die nās pl. 20.00.
• Vi dē jās pa au dzes De ju ko pa “Knie diņš”
 Va dī tā ja Ju li ja na But ke vi ča, t. 26261870. Svēt die nās pl. 18.00
• Kā arī:
VE SE LĪ BAS VIN GRO ŠA NA 

Va dī tā ja Ine se Grīn ber ga, t. 7925757 
Pirm dienās, ce turt dienās pl. 18.00 – 19.30

AE RO BI KA, ES TRĀ DES DE JU GRU PA “AMU LETS” 
Va dī tā ja Bai ba Vil cā ne, t. 29285500 
Pirm die nās, piekt die nās pl. 18.00

SPOR TA DE JU KLUBS “ZĪ LE” 
Va dī tā ja Ive ta Zī le, t. 29265335.
Ceturtdienās, piektdienās no pl. 15.00.
t. 29265335 ce turt die nās, piekt die nās no pl. 15.00

VEC MĀ MI ŅU KLU BIŅŠ „REZĒ DAS”
 Jau tā ju mus, ie ro si nā ju mus un priekš li ku mus par ko lek tī vu dar bu 

lab prāt uz klau sīs kul tū ras na ma dar bi nie ki per so nī gi, 
vai arī pa tāl ru ni 7925339.

Māl pils kul tū ras na mā
MĀK SLI NIE CIS KĀS PAŠ DAR BĪ BAS KO LEK TĪ VI AT SĀK DAR BU UN PRIE CĀ SIES PAR JAUN IEM DA LĪB NIE KIEM:
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SPORTS

9.sep tem brī, lau ku mā pie Māl pils bib lio tē kas, no ti ka Māl pils 
kau sa iz cī ņa STRĪT BO LĀ 3:3. Lai gan lai ka ap stāk ļi mūs īpa ši 
ne lu ti nā ja, to mēr pie tei cās diez gan daudz ko man das – 12, t.i. 
par vie nu ko man du ma zāk ne kā pa gā ju šo ga du. Ko man das ti ka 
sa da lī tas 2 gru pās, kat rā pa 6 ko man dām. Gru pās no ri si nā jās 
diez gan sī vas cī ņas un čet ras la bā kās ko man das no kat ras 
gru pas ti ka nā ko ša jā kār tā. Re zul tā ti:

CE TURT DAĻ FI NĀLS
G.E.N. – Ilis 18:10
Vī ru si – Rydel Hou se 13:8
EMU – 88 un 87 un 86 23:4
R.R. – Chi ha go Bulls 30:10

PUS FI NĀLS
G.E.N. – Vī ru si 20:4
EMU – R.R. 26:25

Par 3.vie tu
Vī ru si – R.R. 21:18

FI NĀLS
EMU – G.E.N. 30:17

Tā tad, pir mo vie tu ie gu va EMU ko man da, ku ras sa stā vā spē-
lē ja Mā ris Čī ma, Mār tiņš Māl nieks, Ar mands Sir mais un Ar tūrs 
Šķes ters, ot ro vie tu iz cī nī ja ko man da G.E.N. (Ed gars Ba lo dis, 
Gints un Niks), bet tre šo vie tu ie gu va Vī ru si (Ga tis Ozo liņš, 
Dai lis Veics, Ed gars Gon čars un Ģirts Liel mežs). Jā pie bilst, 
ka šo reiz ne pa vei cās ko man dai R.R. no Kri mul das (pa gā ju šo 
ga du ko man da R.R. diez gan pār lie ci no ši uz va rē ja), kas līdz 
pus fi  nā lam spē lē ja diez gan pār lie ci no ši. Pus fi  nā lā vi ņiem kā ju 
priek šā aiz li ka ko man da EMU, kas uz va rē ja ar vie na punk ta 
pār sva ru (iz šķi ro šo me tie nu spē les pē dē jās se kun dēs rea li zē ja 
Mā ris Čī ma), sa vu kārt cī ņā par 3.vie tu diez gan ne gai dī tu, bet 
skais tu uz va ru pār R.R. iz cī nī ja Vī ru si.

3 punk tu me tie nu kon kur sā 1.vie tu ie gu va Ri hards no Kri-
mul das, kas in te re san tā cī ņā ar re zul tā tu 5:4 pie vei ca Mār ti ņu 
Māl nie ku.

1.vie tas ie gu vē ja Si gi ta Krū mi ņa (no la bās) un 2.vie tas ie gu vē ja 
Kris tī ne Tom so ne sva ra ka te go ri jā līdz 65 kg.

1.vie tas ie gu vējs Nau ris Su ti rins (no la bās) un 2.vie tas ie gu vējs 
An dris Strunk šteins sva ra ka te go ri jā līdz 65 kg.

Spor ta zi ņas
17.sep tem brī Māl pils ga da tir gus tra ča lai kā no ti ka sa cen sī-

bas ro ku cī ņā. Sā ku mā pie teik ša nās sa cen sī bām no ti ka diez gan 
kūt ri, bet vē lāk māl pi lie ši ak ti vi zē jās un sa nā ca diez gan kupls 
da līb nie ku skaits. Sa cen sī bas no ti ka di vās sva ra ka te go ri jās sie-
vie tēm (līdz 65 kg un virs 65 kg) un trīs sva ra ka te go ri jās vī rie šiem 
(līdz 65 kg no 65 kg līdz 85 kg un virs 85 kg). Re zul tā ti:

Sie vie tēm līdz 65 kg
1.vie ta 
Si gi ta Krū mi ņa
2.vie ta 
Kris tī ne Tom so ne
3.vie ta 
Agi ta Dro bi ka
virs 65 kg

1.vie ta Žan na Čin gu le
2.vie ta Mai ri ta Bič kov ska
3.vie ta Li li ja Kal ni ņa

ab so lū tais vēr tē jums (ar krei sa jām ro kām)
1.vie ta Žan na Čin gu le
2.vie ta Mai ri ta Bič kov ska

Vī rie šiem līdz 65 kg
1.vie ta Nau ris Su ti rins
2.vie ta An dris Štrunk šteins
3.vie ta Al dis Kri višs

no 65 kg līdz 85 kg
1.vie ta Sī ma nis Bič kov skis
2.vie ta Gvi do Ak ta na ro vičs
3.vie ta Ed gars Se cis

virs 85 kg
1.vie ta Kas pars Plū me
2.vie ta Vil nis Ren ma nis
3.vie ta Uģis Štein bergs

ab so lū tais vēr tē jums (ar krei sa jām ro kām)
1.vie ta Sī ma nis Bič kov skis
2.vie ta Kas pars Plū me
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Po li ci jas zi ņas
Rī gas ra jo na po li ci jas pār val de in for mē, ka lai ka pos mā no 

2006.ga da 21.au gus ta līdz 2006.ga da 15.sep tem brim Rī gas 
ra jo na Māl pils pa gas tā re ģis trē ti 8 no ti ku mi. Ta jā skai tā: 1 no-
da rī jums pret per so nas ve se lī bu, 3 no zie gu mi pret per so nas 
īpa šu mu, 2 ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi.

11. sep tem brī
 Māl pi lī, brī vi pie kļūs tot, no me ža ve dē ja trak to ra VAL MET – 860, 

no zag ta dī zeļ deg vie la un no re zer vuā ra 650 l dī zeļ deg vie las. 
Ma te riā lais zau dē jums tiek no skaid rots.

12. sep tem brī
 Māl pils pa gas ta Sid gun dā, no me ža iz ve dēj trak to ra VAL MET 

– 832 no zag ti aku mu la to ri un dī zeļ deg vie la.
13. sep tem brī
 Māl pils pa gas ta Sid gun dā, iz sists logs un sa bo jā tas trīs dur vis. 

Ma te riā lais zau dē jums virs 100 LVL.

Ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi
Māl pils pa gas tā, au to ce ļa Si gul da – Māl pils 19 ki lo met rā 

trans port lī dzek ļa MER CE DES BENZ va dī tājs no brau ca no 
ce ļa brau ca mās da ļas un uz brau ca ko kam. Re zul tā tā cie ta 
pats va dī tājs.

Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des priekš nie ka pa lī dze 
Ini ta Dzel me.

Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des uz ti cī bas tāl ru nis: 
7219799 (au to at bil dē tājs).1.vie tas ie gu vē ja Žan na Čin gu le (no la bās) un 2.vie tas ie gu vē ja 

Mai ri ta Bič kov ska sva ra ka te go ri jā virs 65 kg.

1.vie tas ie gu vējs Sī ma nis Bič kov skis (no krei sās) un 2.vie tas ie gu-
vējs Gvi do Ak ta na ro vičs sva ra ka te go ri jā no 65 kg līdz 85 kg.

Māl pils kau sa iz cī ņas Strīt bo lā 3:3 go dal go to vie tu ie gu vē ji. 
No krei sās: 3.vie tas ie gu vē ji Vī ru si, 1.vie tas ie gu vē ji EMU 
un 2.vie tas ie gu vē ji G.E.N.

1.vie tas ie gu vējs Sī ma nis Bič kov skis (no la bās) un 2.vie tas ie gu-
vējs Kas pars Plū me ab so lū ta jā vēr tē ju mā (ar krei sa jām ro kām)

1.vie tas ie gu vējs Kas pars Plū me (no la bās) un 2.vie tas ie gu vējs 
Vil nis Ren ma nis sva ra ka te go ri jā virs 85 kg.

Spor ta pa sā ku mu plāns:
21.ok tob ris 

Māl pils kau sa iz cī ņa VO LEJ BO LĀ 4:4
Māl pils prof. vsk. spor ta zā lē

Sporta darba organizators 
Māris Čīma
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Svei cam 
ok tob ra 

ju bi lā rus!
85 – Va li jai Jan so nei

80 – Alek san drai Boļ ša ko vai, 
Ņi nai Kos ten ko, 
Pe la ge jai Moi se je vai

75 – Jā nim Ap sī tim, 
Vel tai Kār kli ņai

70 – Ja nī nai Čau nā nei, 
El zai Jan so nei, 
Ru tai Ko ki nai, 
Bo ļes la vam Pur vi ņam, 
Iva nam Ša bo ham

Tuvs cil vēks ne kur neai ziet,
Vien pār stāj lī dzās būt...

Iz sa kām vis dzi ļā ko līdz jū tī bu Dzin tai Kras ti ņai, tē vu 
mū žī bā pa va dot.

„Māl pils Vēs tis” re dak ci ja

Sir snī gi pa tei ca mies vis iem, vis iem kas bi ja ko pā 
ar mums sāp ju brī dī, pa va dot Eval du Kar ga nu ka pu 
kal ni ņā

Pie de rī gie

Ēriks Ema nuels Šmits

IZ VIR TU LIS
Dras tis ka ko mē di ja 2 da ļās.

Franču dra ma turgs sa vas gud rās un vil tī gās ko mē-
di jas cen trā ir no sta tī jis De nī Did ro – 18. gad sim ta 

fi  lo zo fu ap gais mo tā ju, rakst nie ku un māk slas teo rē-
ti ķi. Vi si šīs lie lās per so nī bas ta lan ti ļauj vi ņam būt 
gud ram arī mī las lie tās un pa ma tot gan kat ru sa vu 
so li, gan sāņ so li. Un dai ļo dā mu tu vums ir ti kai vēl 
viens ap stip ri nā jums vi ņa brīv do mī ga jam, ra do ša-

jam ga ram.

Lo mās JU RIS BART KE VIČS, LI LI TA OZO LI ŅA 
vai IN DRA BRI ĶE, VI TA VĀR PI ŅA, 

SAR MĪ TE RU BU LE, KRIS TĪ NE NE VA RAUS KA, 
LAU RIS SU BAT NIEKS

Re ži sors Dž.Dž. Dži lin džers.
Bi ļe šu ie priekš pār do ša na kul tū ras na ma ka sē. 

Bi ļe šu ce nas Ls 3 un 4

7. ok to brī Lat vi jas 9. Saei mas de pu tā tu vē lē ša nas
10. ok to brī Vec mā mi ņu klu bi ņa “Re zē das” eks kur si ja 
 uz Līgatni
 Lū dzam pie teik ties pie kul tū ras na ma 
 de žu ran ta
11. ok to brī 19.00  Dai les teāt ra iz rā de “Iz vir tu lis”
13. ok to brī Rī gas ra jo na mūs die nu de ju gru pu kon kurss
20.00 – 01.00  Dis ko tē ka Dj Dai nis
28. ok to brī Teāt ra die na Māl pi lī pie da lās 
 Rī gas ra jo na ama tier teāt ri

Iz stā des no 3. ok tob ra
 Iz stā žu zā lē
 Zu te ru dzim tas māk sli nie ku dar bu iz stā de. 
 Tik ša nās ar māk sli nie kiem 
 31. ok to brī pl. 13.00
 Kul tū ras na ma ot rā stā va ves ti bi lā
 “Sid gun dai 800”
 Se nio ru māk sli nie ku va sa ras ple nē ra 
 dar bu iz stā de
 Vēs tu res ma te riā lu iz stā de.

Sa rī ko ju mi Māl pils kul tū ras na mā
2006. ga da ok to brī

Sve cī šu va kars Māl pils ka pos
OK TOB RA 

CE TUR TA JĀ SVĒT DIE NĀ, 
22.OK TO BRĪ 

pulk sten 16.oo.

Slu di nā jumi
Pērk vi sa vei da ze mi. Iz ska tī šu jeb ku ru pie dā vā ju mu. 
Tālr.:26458080

Pie dā vā ju ar ša nas pa kal po ju mus. Tel. 29408583.

Sniedzam autobusa (48 vietas) pakalpojumus. 
T. 29431394.


