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PAGASTA PADOMĒ

Iz ska tī ja 26 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Uz dot iz pil din sti tū ci jai veikt pa sā ku mus 

sa dar bī bas vei ci nā ša nai starp valsts po-
li ci ju, paš val dī bas po li ci ju un ap sar dzes 
fi r mu.

• Ai ci nāt SIA “Ūdrs” pil dīt 25.10.2006.lī gu-
ma Nr.01/32 no sa cī ju mus.

• Ai ci nāt VAS “Valsts ce ļi” veikt ce ļa pos ma 
Māl pils–Peļ ņi–Zau be re gu lā ru teh nis kā 
stā vok ļa kon tro li.

• Lūgt valsts po li ci jai pa stip ri nāt au to ce ļa 
“Māl pils–Peļ ņi–Zau be” kus tī bas dro šī bas 
kon tro li.

• Ap stip ri nāt “Māl pils Cen tra dī ķa (ūdens-
krā tu ves) eks plua tā ci jas (ap saim nie-
ko ša nas) no tei ku mus” kā paš val dī bas 
sais to šos no tei ku mus Nr.14

• Iz pil din sti tū ci jai sa gat avot Cen tra ūdens-
krā tu ves ap saim nie ko ša nas lī gu ma pro-
jek tu.

• Mak šķer nie ku bied rī bai “Māl pils zi vīm” 
ie sniegt cen tra ūdens krā tu ves ap saim-
nie ko ša nas pie dā vā ju mu.

• Pie krist, ka tiek veik ta da ļa ne kus ta mā 
īpa šu ma “La gū nas” ze mes trans for mā-
ci ja in di vi duā lās ap bū ves ze mē 0,1 ha 
pla tī bā.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu 
“Jaun gra vi ņas”4,1 ha kop pla tī bā at da lot 
ze mes ga ba lu 0,9 pla tī bā. At da lī ta jam 
ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr-
ķi – pie mā jas saim nie cī ba.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Dru ve lī ši”, sa stā-
vo šu no trīs ze mes ga ba liem 2,501 ha 
kop pla tī bā.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Dru ve ļi”, sa stā vo šu 

no trīs ze mes ga ba liem 12,4 ha kop pla tī-
bā un trīs bū vēm – ra žo ša nas ce hiem.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Isa je vas”, 
“Lap si ņas”.

• Piln va rot ve cā ko spe ciā lis tu ne kus ta mo 
īpa šu mu lie tās AI VA RU SKRO DE RI 
sa ska ņot ze mes ro be žu plā nus paš val-
dī bām uz lik to kom pe ten ču ie tva ros.

• Ai va ra Skro de ra prom būt nes ga dī ju mā 
piln va rot AG RI BU KOV SKI sa ska ņot ze-
mes ro be žu plā nus paš val dī bām uz lik to 
funk ci ju ie tva ros.

• Iz da rīt gro zī ju mus no 21.09.2003. no slēg-
ta jā vie no ša nās starp Māl pils pa gas ta 
pa do mi un SIA “Vi des pro jek ti”.

• Ap st ip r i  nāt fak tu, ka sa ska ņā ar 
28.10.2005. sa stā dī to un pa rak stī to 
pa mat lī dzek ļu no do ša nas – pie ņem ša-
nas ak tu, pa mat lī dzek ļi, ir no do ti SIA 
“Nor ma K” no mā.

• Iz pil din sti tū ci jai no dro ši nāt at tie cī bu ju-
ri dis ko pa ma to ju mu, no slē dzot no mas 
lī gu mu.

• Iz slēgt no man tas vēr tē ša nas ko mi si jas lo-
cek ļu sa stā va EL VĪ RU GRI GOR JE VU.

• Ie kļaut man tas vēr tē ša nas ko mi si jas sa-
stā vā LĪ VI JU MI ČU LI.

• Ie kļaut ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sa stā-
vā OK SA NU SMIR NO VU un KRIS TĪ NI 
CI MER MA NI.

• Iz slēgt no ob jek tu ap se ko ša nas ko mi si-
jas sa stā va JĀ NI PAU LO VI ČU.

• Ie kļaut ob jek tu ap se ko ša nas ko mi si jas 
sa stā vā KRIS TĪ NI CI MER MA NI.

• At bal stīt vis pa sau les in va lī du die nai 
vel tī to pa sā ku mu “Mēs viens ot ram” un 
pie šķirt fi  nan sē ju mu 130,- LVL, no p/a 
“Māl pils so ciā lais die nests” bu dže ta lī-
dzek ļiem.

• Iz pild di rek to ram iz strā dāt pro jek tu līdz fi -
nan sē ju ma no li ku mam vai pa pil di nāt Ma-
te riā lās sti mu lē ša nas no li ku mu, pa re dzot 
dar ba sa mak su par pro jek tu iz strā di, kas 
gu vu ši fi  nan siā lu at bal stu.

• Slēgt sa dar bī bas lī gu mu ar “Ta lan tu aka-
dē mi ju” un at bal stīt Māl pils vi dus sko las 
11.kla ses skol nie ces da lī bu “Ta lan tu aka-
dē mi jas” jaun ie šu at tīs tī bas pro gram mā, 
sa mak sā jot trans por ta iz de vu mus.

• Pa re dzēt fi  nan sē ju mu 2007.ga da bu dže-
tā 1500,- LVL da tor to mo grā fa ie gā dei 
Rī gas ra jo na slim nī cas va ja dzī bām, lai 
no dro ši nā tu vis pu sī gus me di cī nas pa-
kal po ju mus Si gul das re ģio na un Māl pils 
paš val dī bas ie dzī vo tā jiem.

• Pie šķirt 250,- LVL, no ne pa re dzē tiem 
lī dzek ļiem, Rī gas ra jo na pen sio nā ru 
pa dom ju ga da no slē gu ma pa sā ku ma 
or ga ni zē ša nai.

• Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes 
tel pu iz man to ša nas ta ri fu 1,-Ls/stun dā 
(iz ņe mot ak tu zā li)

• Valsts, paš val dī bu, sa bied ris ko or ga ni zā-
ci ju va ja dzī bām uz pa ma to ta ie snie gu ma 
pa ma ta ir ie spē ja ma bez mak sas iz man-
to ša na ar iz pild di rek to ra sa ska ņo ju mu.

• Iz vir zīt so ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras 
jau tā ju mu ko mi te jas priekš sē dē tā ju 
dar bam Pirms sko las iz glī tī bas ie stā des 
pa do mē.

• Dzēst SIA “Ap dro ši nā ša nas bro ke ri 
Al ter”, ie dzī vo tā ju ie nā ku ma no dok ļa pa-
rā du Māl pils pa gas ta pa do mes bu dže tam 
par sum mu Ls 25.64.

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 29.11.2006. SĒ DE Nr.18

Svei cam 
jau nos māl pi lie šus 
un vi ņu ve cā kus!
Pa trī ci ja Ro gu le 
(dzi mu si 1. ok to brī), 
Ar ta Vi zu le (dzi mu si 9. ok to brī), 
Lo re ta Ra mo na Te ša 
(dzi mu si 3. ok to brī), 
Lau ra Žu be 
(dzimu si 17. ok tob rī), 
Ie va Mi ku le 
(dzi mu si 6. no vem brī), 
Eli sa Strunk štei na 
(dzi mu si 6. de cem brī).

Māl pils pa gas ta pa do me,
Māl pils dzimt sa rak stu no da ļa
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1. de cem bris – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās Ra jo na pa do mes sē dē.
– 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 ga da 
sa pul cē, Au cē.

2. de cem bris – iz glī tī bas, kul tū ras un so ciā lo 
jau tā ju mu ko mi te jas priekš sē dē tā ja pie da-
lās In va lī du bied rī bas “No ti ci sev” pa sā ku-
mā, kas vel tīts Vis pa sau les in va lī du die nai 
un Ad ven tes lai ka ie ska ņai.

4. de cem bris – pro jek tu koor di na to re pie da-
lās se mi nā ra “ES struk tūr fon du va dī bas 
li kum do ša nas ie tvars 2007. – 2013. pro-
gram mē ša nas pe rio dam”.

5. de cem bris – pro jek tu koor di na to re Kul-
tū ras mi nis tri jā pie da lās se mi nā rā par ES 
lī me ņa kul tū ras at bal sta pro gram mām.
– in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru da ļas va dī tā ja 

pie da lās se mi nā rā par Pri vā to-pub lis ko 
part ne rī bu.

– pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās LPS do-
mes sē dē, ku rā iz ska tī ja MK un LPS dom-
star pī bu un vie no ša nās pro to ko lu 2007.
ga dam un iz vir zī ja paš val dī bu pār stāv jus 
ES Re ģio nu ko mi te jā un Ei ro pas Vie tē jo 
un re ģio nā lo paš val dī bu kon gre sā.

– pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Lat vi-
jas Paš val dī bu sa vie nī bas val des sē dē, 
ku ras lai kā bi ja tik ša nās ar 9.Sa ei mā ie vē-
lē ta jiem paš val dī bu pār stāv jiem un ar Sa-
ei mas Valsts pār val des un paš val dī bas 
ko mi si jas priekš sē dē tā ju M.Kras ti ņu.

6. de cem bris – in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru 
da ļas va dī tā ja pie da lās se mi nā rā par Co-
me nius pro gram mas jau na jiem fi nan šu 
no sa cī ju miem
– pro jek tu koor di na to re pie da lās se mi nā ra 

“Vie tē jās rī cī bas gru pas – LEA DER+ vei-
da pa sā ku ma ie vie sē ji Lat vi jā”.

– pa do mes priekš sē dē tājs la sa lek ci ju par 
2007. ga da bu dže tu Og res ra jo na pa do-
mē.

8. de cem bris – in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru 
da ļas va dī tā ja pie da lās Leo nard da Vin ci 
pro jek tu kva li tā tes bal vas pa sā ku mā.
– pa do mes priekš sē dē tājs va da Pa gas tu 

ap vie nī bas val des sē di Ve se la vā, uz ku-
ru ti ka uzai ci nāts re ģio nā lās at tīs tī bas un 
paš val dī bu lie tu mi nistrs A.Što ken bergs. 

Dar ba kār tī bā bi ja pa re dzēts ap spriest 
jau tā ju mu par at tīs tī bas ie spē jām pa gas-
tu paš val dī bās 2007. – 2013.ga dā.

12. de cem bris – pro jek tu koor di na to re 
pie da lās Vi des mi nis tri jas or ga ni zē ta jā se-
mi nā ra par at klā ta jiem kon kur siem “Vi des 
aiz sar dzī ba” un “ilgt spē jī ga at tīs tī ba EEZ 
un Nor vē ģi jas val dī bas fi  nan šu ins tru men ta 
lī dzek ļu ie gu vei.
– no vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā ja pie da-

lās mu ze ju di rek to ru un va dī tā ju gad skār-
tē jā sa nāk smē Ka ra mu ze jā.

– iz pild di rek tors, P/A “Māl pils so ciā lais die-
nests” di rek to re un pen sio nā ru pa do mes 
priekš sē dē tā ja pie da lās Rī gas ra jo na pen-
sio nā ru pa do mes priekš sē dē tā ju sa ie tā 
Māl pils pa gas tā.

– Pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās ra jo na 
pri va ti zā ci jas ko mi si jas sē dē.

13. de cem bris – pro jek tu koor di na to re un 
Z/S “Agat nie ki” pār stā vis pie da lās Rī gas 
ra jo na Lau ku at tīs tī bas bied rī bas Pa do mes 
sē dē Al la žos.
– pa do mes priekš sē dē tājs tie kas ar Si gul-

das no va da do mes priekš sē dē tā ju, lai 
ri si nā tu jau tā jumu par vie no tas būv val des 
iz vei di.

14. de cem bris – pa do mes priekš sē dē tājs pie-
da lās Lat vi jas Paš val dī bu Sa vie nī bas svi nī gā 
do mes sē dē, kas vel tī ta LPS 15.ga da die nai.

15. de cem bris – pro jek tu koor di na to re un kul-
tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja tie kas ar 
Si gul das no va da do mes Spor ta un tū ris ma 
pār val des va dī tā ju Zan du Ab za lo ni par ide-
jas – ve lo marš ru ta Si gul da – Mo re – Māl pils 
– Al la ži – Si gul da tā lā ku at tīs tī bu.
– pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Sto pi ņu 

pa gas ta ba sei na at klā ša nas pa sā ku mā.
15.–22. de cem bris – bied rī bas “Māl pils taut-

sko la” pār stāv ji pie da lās Leo nard da Vin ci 
Mūž iz glī tī bas pro jek tā Au ric hā, Vā ci jā.
– pro jek tu koor di na to re un so ciā lā dar bi nie-

ce dar bā ģi me nēm ar bēr niem strā dā pie 
ESF pro jek ta “No ti ci sev” pie tei ku ma piln-
vei do ša nas pirms lī gu ma slēg ša nas.

19. de cem bris – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās Ra jo na pa do mes fi  nan šu ko mi-
te jas sē dē.

21. de cem bris – pa gas ta pa do mes pār stāv ji 

pie da lās Rī gas ra jo na paš val dī bu svēt ku 
pa sā ku mā Si gul dā.

26. de cem bris – pa gas ta pa do mes priekš sē-
dē tājs pie da lās Māl pils pa gas ta pen sio nā ru 
zie mas svēt ku sa rī ko ju mā.

Pro jek tu koor di na to re, kul tūr vi des at tīs-
tī bas da ļas va dī tā ja un te ri to ri jas plā no tā ja 
– vi des spe ciā lis te strā dā pie pro jek ta iz strā-
des Māl pils mui žas par ka re kon struk ci jai, 
Māl pils vi dus lai ku pil skal na un Sid gun das 
pil skal na lab ie kār to ša nai un Skulm ju da bas 
ta kas lab ie kār to ša nai.

Pa gas ta pa do me vēr šas ar lū gu mu pie 
Sa ei mas “Tau tas par ti jas”, “Tēv ze mes un 
brī vī bas/LNNK”, “Za ļo un Zem nie ku” un “Lat-
vi jas Pir mās par ti jas” frak ci jām 2007. ga dā 
pa re dzēt lī dzek ļus no Valsts bu dže ta Māl pils 
pa gas ta in fra struk tū ras sa kār to ša nai.

Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja vei ku-
si Māl pils mui žas in ter je ra de ta ļu fo to fi k sā ci ju 
mui žas res tau rā ci jas dar biem.

Sid gun das pa mat sko lā jo pro jām ap ska tā-
ma iz stā de par Sid gun das vēs tu ri, ko iz vei do-
jis Māl pils no vad pēt nie cī bas mu zejs.

No vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā ja tur pi-
na da lī bu pro jek tā “ Tā lāk iz glī tī bas ie spē ju 
no dro ši nā ju ma mo de ļa un tā ie vie ša nas rī cī-
bas plā na iz strā de Māl pils pa gas tā”.

De cem bra mē ne sī no vad pēt nie cī bas mu-
zejs tur pi na ak tī vu dar bu pie krā ju ma pa pil di nā-
ša nas, ak tu rak stī ša nas, kar to tē kas un do ku-
men tā ci jas sa kār to ša nas mu ze ja ak re di tā ci jai.

Pro jek tu koor di na to re, būv val des va dī-
tā ja un SIA “Nor ma K” die nes ta va dī tājs 
strā dā pie pro jek ta pie tei ku ma “Sid gun das 
pa mat sko las at dzel žo ša nas sta ci jas bū ve” 
iz strā des ie snieg ša nai Lat vi jas Vi des aiz sar-
dzī bas fon dā.

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

Pa gas ta pa do mes no ti ku mi de cem brī

Ir 2006. ga da no ga le. Bei dzas Ad ven ta 
laiks, tiek svi nē ti Zie mas svēt ki un ga ta vo ja-
mies sa gai dīt 2007. ga du. Tas ir pār do mu, 
vēr tē ša nas, se vis sa kār to ša nas, ci tu ier au-
dzī ša nas un mī les tī bas laiks. Tas ir laiks, 
kad at ce ra mies aiz va dī tā ga da no zī mī gā kos 
ģi me nes, pa gas ta, valsts un pa sau les no-
ti ku mus, iz vēr tē jam, kas tie ši mums ir bi jis 
sva rīgs, ko esam pa vei ku ši un kas nav īs ti 
iz de vies kā ie ce rēts. Tas ir laiks, kad bū tu 
jā iz vēr tē, vai esam aiz va dī ta jā ga dā kļu vu ši 
mie rī gā ki, la bes tī gā ki un ie jū tī gā ki viens pret 
ot ru. Vai esam pa tei ku ši pal dies vis iem, kas 
to ir pel nī ju ši, vai esam sa gā dā ju ši dā va nas 
sa viem tu vā ka jiem, ku ri no teik ti tās gai da, un 
vai nav pie trū cis mī ļu, jau ku vē lē ju mu. Vēl var 
pa spēt! Do diet un Jums arī tiks dots!

Jums ir ie spē ja iz vēr tēt arī Māl pils pa gas-
ta pa do mes, tās struk tūr vie nī bu un ie stā žu 
dar bu 2006. ga dā. No zī mīgs no ti kums pa gas-
ta dzī vē bi ja Si de gun des 800 ga du ju bi le jas 
svi nī bas, kas pie rā dī ja, ka va ram iz da rīt 

daudz, ja pa tie si to gri bam un ir vē lē ša nās. 
Pal dies vis iem, kas or ga ni zē ja un pie da lī jās 
ša jos pa sā ku mos! Māl pils pa gas ta pa do-
mes vār dā va ru ap lie ci nāt, ka 2006.ga dā ir 
pie ņemti no zī mī gi lē mu mi, ku ru rea li zā ci ja 
vei ci nās pa gas ta at tīs tī bu un vei dos Māl pi li 
par pie vil cī gu vie tu. Tas ir Jū su in te re sēs, 
cie nī ja mie māl pi lie ši, un pa gas ta pa do me 
vel tīs daudz dar ba, lai Jū su va ja dzī bas tik tu 
ap mie ri nā tas un vēl mes pie pil dī tos.

2007. ga du mēs sāk sim Māl pils 800 ga-
des svēt ku zī mē. Vēs tu res do ku men ti lie ci na, 
ka Zo ben brā ļu or de ņa mestrs Ven no pir mo 
lē ni Vid ze mē ir de vis Māl pils pa gas tā dzī vo jo-
šam līb ju kun gam Ma ne ģin tam. Šis no ti kums 
da tēts lai kā in ter vā lā no 1207. līdz 1209. ga-
da va sa rai. Māl pils 800 ga des sa gai dī ša nai 
šo tri ju ga du lai kā ir ie ce rēts rea li zēt vai rā kus 
vē rie nī gus pro jek tus. Sek mī gai dar ba vir zī bai 
gai dām Jū su at sau cī bu un ce ram uz Jū su 
ak tī vu līdz dar bī bu.

Šo gad bal tais sniegs kaut kur aiz ka vē jies, 

tā dēļ lai cī gi cen tā mies iz gais mot mū su pa gal-
mus un ie las, iz ro tāt eg li.

Māl pils pa gas tam 2006. ga dā ti ka ap stip-
ri nāts savs ģer bo nis, kas sim bo li zē gais mu, 
arī ga rī go gais mu un ugu ni, kas pār vei do un 
ra da jau nu kva li tā ti. Un tie ši uz to ir vēr sta pa-
gas ta pa do mes dar bī ba. Lai ne ti kai fi  zis kās 
gais mas bū tu vai rāk, bet arī ga rī gās.

Māl pils pa gas ta pa do mes vār dā no vē lu, 
lai Zie mas svēt ku gais ma da ra kat ru no mums 
ga rī gi gai šā ku un pa līdz sa ska tīt gais mu ci tos 
cil vē kos. Lai baz nī cu zva ni ie skan dē prie ka 
vēs ti, un va ram ap jaust, ka viss vēl priek šā! 
Ti kai jā tic un jā gai da! At kal ir ap so lī tas 365 
ce rī bu un ie spē ju die nas. Lai mums pie tiek 
sirds gud rī bas, mī les tī bas un prā ta at vē lē to 
lai ku skais ti, liet de rī gi, sa ska ņā ar se vi un 
ci tiem iz dzī vot!

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

Go dā ja mie māl pi lie ši!
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14. de cem brī pie Valsts pre zi den tes Vai ras Vī ķes – Frei-
ber gas cie mo jās 26 Lat vi jas di žā kās ģi me nes. Ie spē ju klā tie nē 
tik ties ar pre zi den ti ie gu va arī māl pi lie tes An nas Rī te res mei tas 
Sar mī tes Baus kas ģi me ne. Sar mī te un Vi lis au dzi na čet ras 

mei tas – Edī te (14 ga di), Lie ne (13 ga di), Ali se (7 ga di), Vi li ta 
(11mē ne ši).

Abi ve cā ki at zīst, ka cie mo ša nās pie pre zi den tes ir no zī mīgs 
no ti kums, kurš, vis ti ca māk, no pel nīts, pa tei co ties bēr niem. “Vi ņas 

ļo ti la bi mā cās, ir at rak tī vas, ap mek lē vai rā kas ār-
pus kla ses no dar bī bas, la bi uz ve das”, sa vas mei tas 
rak stu ro tē tis Vi lis. Kā cie ma ku ku li ģi me ne pre zi-
den tei uz dā vi nā ja sep tiņ ga dī gās Ali ses uz zī mē to 
Rī gas pi li. Šo brīd mā mi ņas Sar mī tes gal ve nais pie-
nā kums ir ma zās mei ti ņas au dzi nā ša na. Vīrs Vi lis 
pil da virs nie ka pie nā ku mus. Lai arī katrs ģi me nes 
lo cek lis ir aiz ņemts da žā dās no dar bēs, vien mēr 
tiek at rasts laiks pa būt ko pā ne dē ļas no ga lēs un 
va sa rā ap ce ļot Lat vi ju.

Ko pā ar ci tām di ža jām ģi me nēm no vi sas Lat-
vi jas Baus ku ģi me ne pie da lī jās eg les ie deg ša nā 
pie pre zi den tes. Ta ču pēc eg lī tes, kas tiks iz ro tā ta 
ģi me nes mā jās Āda žos, vi ņi do sies uz sa vu me žu 
Māl pi lī un svēt ki tiks sa gai dī ti ar paš cep tām pi par-
kū kām, pī rā giem, ie vē ro jot ģi me nes tra dī ci ju – baz-
nī cas ap mek lē ju mu Zie mas svēt ku va ka rā.

(Pēc “Ne at ka rī gās Rīta Avīzes” ma te riā liem)
Foto: Atis Ieviņš.

ZIŅAS

•  7. de cem brī Māl pils vi dus sko lā 
ti kās Sko las pa do me. Sko las di rek to-
re Ini ta Kur ma ie pa zīs ti nā ja klā te so šos 
ar sko las dzī ves ak tua li tā tēm. Pa gas ta 
de pu tā te, so ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras 
ko mi te jas va dī tā ja Sol vi ta Strau sa, kas 
arī pie da lī jās sē dē, at bal stī ja sko las di rek-
to res ie ro si nā ju mu par ne piec ie ša mī bu 
tik ties pa gas ta pa do mē un pār ru nāt bēr nu 
un jaun ie šu in te re šu iz glī tī bas ie spē jas un 
fi  nan sē ju mu mū su pa gas tā. Par Sko lē nu 
līdz pār val des dar bu pa stās tī ja Evi ja Staš-
ko un Ie va Zun de. Sko la pie da lās pro jek tā 
“Ve se lī gam uz tu ram drau dzī ga sko la” un 
pro jek tā “Lau ku piens”, ku ra ie tva ros jau-
nā ko kla šu skol nie kiem ir ie spē ja kat ru die-
nu iz dzert glā zi pie na bez mak sas. Māl pils 
skol nie ki pie nu dzer lab prāt, ap stip ri nā ja 
sko las ēd nī cas va dī tā ja Ilo na Kric ka. Ve-
cā ki iz tei ca sa vus ie ro si nā ju mus un ie bil-
du mus, gan par mā cī bu dar bu stun dās, 
gan par skol nie kiem pie mē ro tu ap ģēr bu 
ik die nā un svēt kos. Kā ap lie ci nā ju si jau 
ie priek šē jā mā cī bu ga da pie re dze, šā da 
sko lo tā ju, ve cā ku, skol nie ku un pa gas ta 
pa do mes pār stāv ju tie ša sa ru na ir īsā-

kais ceļš uz da žā du jau tā ju mu po zi tī vu 
ri si nā ju mu. Nā ko šā tik ša nās no tiks pēc 
brīv lai ka, jan vā rī, kad sko lā tiks gai dī ta 
Ve cā ku ko mi te ja, ku ras dar bā pie da lās 
ve cā ku pār stāv ji no kat ras kla ses.

•  Aiz ri tē jis jaun iz vei do tās Māl pils 
pa gas ta pen sio nā ru pa do mes pir mais 
dar ba gads. Pa do mes priekš sē dē tā-
ja – Edī te Sa le nie ce. Tās dar bā ak tī vi 
ie sais tī ju šies Vi ja Bī ri ņa, Georgs De mi-
ters, Aus tra Erd ma ne, Ri ta Grau bi ņa, 
Ru ta Mi si ņa. Ru nā jot ar pa gas ta ie dzī-
vo tā jiem, pa do mes lo cek ļi ir cen tu šies 
iz zi nāt, kā vis la bāk pa lī dzēt pa gas ta 
pen sio nā riem ik die nas rū pēs un svēt kos. 
Ir or ga ni zē ti bez mak sas brau cie ni uz Rī-
gu Gaiļ eze ra slim nī cas Acu cen tru. To, 
lai pār bau dī tu re dzi un sa ņem tu ār sta 
kon sul tā ci jas, ir iz man to ju ši vai rāk kā 
50 māl pi lie ši.

Pa gas ta pen sio nā riem ir bi ju si ie spē ja 
pie da lī ties eks kur si jā uz Do be les Ce ri ņu 
dār za svēt kiem un no klau sī ties brī niš ķī-
gu ope ras māk sli nie ku kon cer tu, kā arī 

ie pa zīt Lat ga li – Rē zek ni, Krās la vu, Dau-
gav pi li, pie da lo ties 2 die nu eks kur si jā. 
Ne ti ka aiz mir sti un sa ņē ma ap svei ku mus 
ga dos cie nī ja mā kie pa gas ta ie dzī vo tā ji 
ap aļās ju bi le jās.

Plā no jot nā ka mā ga da dar bu, pen sio-
nā ru pa do me gal ve no vē rī bu ir no lē mu si 
pie vērst ve se lī ga dzī ves vei da vei ci nā-
ša nai. Ir do ma par lek ci ju cik lu, ie spē ju 
ap mek lēt fl uo ro grā fa pār bau di. Ļo ti tiek 
gai dī ti kat ra pen sio nā ra kon krē ti ie ro si nā-
ju mi un priekš li ku mi par to, kā di pa sā ku mi 
ir sva rī gi, kam va ja dzē tu pie vērst lie lā ku 
uz ma nī bu, pro tams, at ce ro ties, ka so ciā lo 
jau tā ju mu ri si nā ša nu veic Māl pils so ciā lās 
ap rū pes centrs. Pen sio nā ru pa do mes ie-
spē jās ir pie likt pū les un veikt or ga ni za to-
ris ku dar bu, lai pa da rī tu pen sio nā ru dzī vi 
in te re san tā ku, piln vēr tī gā ku.

Tra di cio nā li, kā kat ru ga du, pen sio nā ri 
tik sies Zie mas svēt ku sa rī ko ju mā 26. de-
cem brī kul tū ras na mā, kad prie cā jo ties 
par kon cer tu, bau dot svēt ku mie las tu būs 
arī ie spē ja ap mai nī ties do mām un ri si nāt 
sa ru nas par turp mā ko dar bu.

•  Di vas “Leo nar do da Vin ci” pro gram mas kva li tā tes bal vas 
“Spār ni 2006”sa ņē mu si pa gas ta pa do mes in ves tī ci ju un ārē jo 
sa ka ru da ļas va dī tā ja Lī vi ja Mu kā ne par pro jek tu “Jau na pie re-
dze pro fe sio nā lās sveš va lo das ap mā cī bā un ilg ga dī gu dar bu 

šīs pro gram mas va dī ša nā Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā un 
Māl pils pa gas ta pa do mē.

•  Māl pils pa gas ta bib lio tē ka Rī gas ra jo na paš val dī bu bib-
lio tē ku ka ta lo gu kon kur sā ie gu vu si 1. vie tu.

Ap svei cam!

Sar mī tes Baus kas ģi me ne cie mos pie pre zi den tes

Bausku ģimene kopā ar prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un Imantu Freibergu.
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Mēs – viens ot ram
Die nu pirms pir mās Ad ven ta svēt die nas, 2. de cem brī no ti ka 

Māl pils in va lī du bied rī bas “No ti ci sev!” sa rī ko jums ar no sau kums 
“Mēs viens ot ram”.

Sa rī ko jums gu va lie lu at sau cī bu, ta jā pie da lī jās dau dzi da-
līb nie ki un vie si – lab da rī bas bied rī bas “Dzī ves stils” pār stā ve 
un bied rī bas “Rī gas pil sē tas rūp ju bērns” pār stā ve A. Vī to li ņa 
ar iz stā di – pre zen tā ci ju. Lie lu gan da rī ju mu snie dza diev tu ru 
an sam bļa “Sil avo ti” dzie dā tās dzies mas.

Vē la mies pa teik ties vis iem, kas mūs at bal stī ja. Vis pirms – pa-
gas ta pa do mei, bez ku ras at bal sta šis pa sā kums ne maz ne no tik-
tu. Pal dies “Māl pils pien saim nie kam”, TLM stu di jas “Ur ga” adī tā-
jām, kul tū ras na ma di rek to rei Edī tei Prie ku lei un vi sām čak la jām 
ro kām, kas mums pa lī dzē ja. Pal dies an sam blim “Sil avots” par 
sa gā dā to gai šu mu, par dzie di nā ša nu ar dzies mām.

Vē lam vis iem jau na jā ga dā ce rī bu, sap ņu pie pil dī ju mu un 
pa šu dār gā ko – ve se lī bu!

Gai šus Zie mas svēt kus!
“No ti ci sev” val de

Māl pils pa gas ta centrs tēr pies Zie mas svēt ku ro tā. Krāš-
ņas ir pa gas ta pa do mes iz vie to tās lam pi ņu vir te nes Nā kot nes 
ie lā un skre jo šās ugu nis lo gos un uz sie nām, jauks no for mē jums 
fri zē ta vas “Žo ze fī ne” lo gos, ir mir go jo ša eg lī te z/s “Māl pils mai-
ze” vei ka la lo gā, bet ci tā di – svēt ki nāk it kā ne gai dī ti. Var būt 
pe lē kās die nas un lie tus ne ļauj no ti cēt, ka Zie mas svēt ki to mēr 
būs? Ie ejot tel pās, sa jū ta maz liet la bā ka – ir iz ro tāts SIA “Ga bī” 
vei kals, vei ka los “Kvar tāls” un SIA “MVI” no ska ņu ra da pla šais 
sve ču un ro tā ju mu pie dā vā jums.

Lie la un krāš ņi iz ro tā ta ir eg le pie pirms sko las iz glī tī bas ie-
stā des. Ti kai tum sā tai pa zūd ga lot ne – tai nav ti ku šas svēt ku 
ugun ti ņas. Die nā diez gan ne ci las, va ka rā no mie ri no ši gai šas un 
svēt kus so lo šas, ir eg les pie pa gas ta pa do mes. Iz lī dzi nošs miers. 
Šo gad kā ir tā ir. Var būt ci tu ga du ir vērts at jau not vēr tē ju mu un 
bal vas par veik smī gu no for mē ju mu, pirms tam no or ga ni zē jot kon-
sul tā ci jas vei ka lu, ie stā žu pār stāv jiem, lai svēt ku no for mē jums 
bū tu gan prie cīgs, gan gau mī gi sav da bī gais.

Smai do šais snie ga vīrs fri zē ta vas “Žo ze fī ne” lo gā.

Dai gas Karl so nes pi par kū kas ie prie ci nā ja Zie mas svēt ku tir dzi ņa ap mek lē tā-
jus 16. de cem brī Māl pils kul tū ras na mā.

Ce rot uz balt iem Zie mas svēt kiem un vē lo ties ie prie ci nāt 
la sī tā jus, Māl pils avī zī tes la pas pu sēs ie vie to jam fo to grā-
fi  jas ar Māl pils mū zi kas un māk slas sko las vi zuā lās māk-
slas no da ļas au dzēk ņu dar biem – snie ga vī riem 
(sko lo tā ja Gu na Pet re vi ca). Foto: Ģirts Kargans.
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ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅĀ

Aven ta čet ras ne dē ļas vai rāk kā pā rē jās 
ga da die nas ro si na pār do māt, iz vēr tēt sa vu 
dzī vi, ap kārt no tie ko šo, iz lī dzi nā ties. Dau-
dzie lab da rī bas pa sā ku mi ša jā lai kā pauž 
ce rī bu, ka vēl esam jū tī gi, pa līdz īgi.

Un to mēr, kas no tiek pēc Ad ven ta, kā sa-
bied rī bā jū tas dzī ves grū tī bās no nā ku šie, kas 
do mā par vi ņiem, to pār ru nā jām ar Māl pils 
pa gas ta so ciā lo dar bi nie ci Lū ci ju Vai va ri.
– Ar ko tie ši tavs darbs so ciā la jā die-

nes tā sais tās un kā dā vei dā cil vēk iem 
pa līdzat?

Es strā dā ju ar bēr niem un ģi me nēm, ar 
so ciā lā ris ka ģi me nēm. So ciā lā ris ka ģi me ņu 
mū su pa gas tā ir daudz, paš laik ap zi nā tas 
piec des mit. Kat ra ģi me ne dzī vē var no nākt 
uz ne lie lu vai il gā ku lai ku ris ka 
si tuā ci jā. Tad ko pī gi ri si nām 
ra du šās pro blē mas. Diem žēl 
cil vē ki ne vien mēr vēr šas pēc 
pa lī dzī bas, līdz sa rež ģī ju mi 
pa dzi ļi nās. At se viš ķi in di vī di 
no nāk dep re si jā, se ko sli mī-
bas, da ži ne tiek ga lā ar bēr nu 
ap rū pi un au dzi nā ša nu.

Šo va sar un ru de nī, ap-
se ko jot šīs ģi me nes, pār lie ci-
nā jos, ka pa lī dzam ne ti kai 
mēs, so ciā lie dar bi nie ki, bet 
arī ap kār tē jie ie dzī vo tā ji un 
kai mi ņi. Par šo pa lī dzī bu ne-
tiek ru nāts, tā nāk no sirds, 
paš iem snie dzē jiem sa gā dā jot 
prie ku, ka vi ņi kaut ko no se vis 
var dot.
– Vai ir daudz tā du cil vē ku?

Jā, va rē tu no saukt ļo ti daudz ģi me ņu un 
kai mi ņu, kas to da ra. Vi ņi ir kā brīv prā tī gie 
so ciā lie dar bi nie ki un ra da sa jū tu, ka ša jā dar-
bā ne esam vie ni. Ma te riā lais stā vok lis te nav 
no tei co šais, bet gan sirds iz glī tī ba, at vēr tī ba 
pret ap kār tē jo dzī vi. Pa lī dzī bas snie dzē jiem 
ne piec ie ša ma arī uz drīk stē ša nās – neaiz vai-
not ot ru cil vē ku, at rast to stī gu, īs to brī di, īs tā 
rei zē uz ru nāt. Kad ras ta sa pra ša nās, no tiek 
ab pu sē ja ba gā ti nā ša nās.

Vē lē tos, lai mēs sa vus kai mi ņus vai rāk 
pa zī tu no la bā kās pu ses un ier au dzī tu, ka 
viņš, kai miņš ir tāds pats cil vēks kā tu, bet šo-
brīd ne tiek va ļā no kā das sa vas pro blē mas. 
Va ja dzē tu no ti cēt, ka arī tas, kurš sēž cen trā 
uz so li ņa un ku ram nav mā jas, ne ģi me nes, 
kurš ne tiek ga lā ar at ka rī bu no al ko ho la, tā-
pat ir cil vēks ar ie spē jām mai nī ties.
– To mēr starp ve se lī bas pro blē mām un 

mo rā les pro blē mām ir at šķi rī ba.
Ar ve se lī bas pro blē mām ir ne daudz 

sa vā dāk. Cil vē kam, pirm kārt, jā pie ņem, ka 
tās ir. Un, ja nav ār stē ja mas, jā cen šas ar 
tām sa dzī vot mū ža ga ru mā. Jā mē ģi na se vi 
pie spiest ma zāk par to do māt, at rast vei du, 
kā uz la bot fi  zis ko un ga rī go stā vok li.

Šie cil vē ki ar īpa šām un spe ciā lām va-
ja dzī bām mū su sa bied rī bā ne tiek in teg rē ti 
va ja dzī ga jā lī me nī. So ciā lais die nests par to 
do mā, rak stām pro jek tus, lai nā kot nē vei do jot 
“Die nas cen tru,” arī vi ņi va rē tu jus ties kā sa-
bied rī bas da ļa. Ne ie pa zīs tot tu vāk, ne ie sais-

tot dar bī bā un at stā jot vie nus mā jā vai sa vā 
ģi me nē, tās dā va nas, kas kat ram cil vē kam 
ir, ne var rea li zē ties. Ap mek lē jot vai rā kus 
“Die nas cen trus,” es mu pār lie ci nā ju sies, cik 
daudz ta lan tī gu dar bu spēj veikt in va lī di.
– Ma nup rāt, lai cik lie la bū tu sa bied rī bas 

in te re se par līdz cil vēk iem, ne kas ne var 
lī dzi nā ties tam ik die nas dar bam, ko 
sa vu ap rū pē ja mo tu vi nie ku la bā veic 
ve cā ki, ra di nie ki.

Vien mēr ar ap brī nu lū ko jos uz ģi me nes 
lo cek ļiem, kas pa kār to sa vu dzī vi, lai pēc 
ie spē jas vai rāk do tu un kal po tu sa vam sli ma-
jam bēr nam vai ci tam tu vi nie kam. Tā ir lie la 
upu rē ša nās. It īpa ši ru nā jot par bēr niem, 
uz tu rē ties ģi me nē bū tu la bi, ti kai mū su val stī 

ir no teikts li kums, 
ka bēr ni ve cā ku 
gā dī bā un ap rū-
pē at ro das līdz 
18 ga diem. Tā-
lāk valsts ne kā du 
ma te riā lo pa lī dzī-
bu ne sniedz. Pēc 
eso ša jiem nor ma-
tī va jiem ak tiem 
šiem bēr niem va-
ja dzē tu iz vē lē ties 
ap rū pes cen tru 
vai līdz īgu valsts 

ie stā di. Jeb ku ra ār pus-
ģi me nes ap rū pe to mēr 
nav ģi me nis kā vi de.

Bie ži ga dās, ka par 
bēr nu, in va lī du, rū pē jas ti-
kai mā te. Tēvs no vēr šas, 
jo ne var iz tu rēt un pār dzī vot, kā arī pie ņemt 
šo fak tu. Vī rie ši šā dos ga dī ju mos kļūst at ka-
rī gi no al ko ho la, vai mek lē ci tu ģi me ni. Šeit 
iz pau žas ga rī gās in te li ģen ces trū kums. Ja abi 
ve cā ki nav ga ta vi bez no sa cī ju ma mī les tī bai, 
tad bērns no nāk ap rū pes ie stā dē. Dau dzi 
jau līdz piln ga dī bas sa snieg ša nai at sa kās 
no au dzi nā ša nas.

Daž kārt šķiet, ka fi zis kās ve se lī bas 
trū kums nav tik lie la pro blē ma, kā ga rī gā 
ne ve se lī ba mū su sa bied rī bā.
– Ko ar to kon krē ti do mā?

Tas ir tā, ka mums nav ga rī gās iz prat nes, 
iz glī tī bas par lie tu bū tī bu. Ja tā pie trūkst, 
tad arī fi  zis ki spē cīgs cil vēks lie lās pro blē-
mās no nāk pie ma zā kiem sa tri ci nā ju miem, 
ne veik smēm. Ro das dep re si ja, dus mas, 
ļau nums, ne ap mie ri nā tī ba ar ap kār tē jiem un 
se vi. No tā da grū ti gai dīt pa lī dzī bu ci tiem. Arī 
do mā jot ti kai par sa vu ek sis ten ciā lo vēlm ju 
pie pil dī ša nu, ap kārt ne ko ne re dzot, cil vēks 
ne būs spē jīgs sniegt ot ram at bal stu.

Ne vien mēr vis ne piec ie ša mā kais ir ma-
te riā lais pa balsts. Es mu dzir dē ju si no kā das 
mā tes, ku ra pa tei cās, ka vis maz pā ris stun-
das kāds ar vi ņas sli mo dē lu no dar bo jās, ka 
tas ir kā bal zāms sir dij. Pa ru nā ties, uz tu rēt 

at tie cī bas, uzai ci nāt cie mos sa vā ģi me nē, lai 
ne daudz at vieg lo tu šo bēr nu ve cā ku rū pes.

Līdz cil vē ku uz ma nī bu bū tu pel nī ju ši arī 
vi si, kas jū tas vien tu ļi, lai arī nav so ciā lās 
ap rū pes re dzes lo kā. Kaut vai pa sa kot la bu 
vār du, pa smai dot, mēs va ram cil vē kam 
daudz ko dot. Pa tie sī bā tas ne piec ie šams 
ik vie nam no mums.

Nor ma tī va jos ak tos ļo ti strik ti uz rak stīts, 
kur, kā dā vei dā un kam pie nā kas so ciā lā 
pa lī dzī ba, so ciā lais pa balsts. Daudz iem so-
ciā lā pa lī dzī ba aso ciē jas tie ši ar ma te riā lo 
pa lī dzī bu, bet ci ta vei da pa lī dzī bu ne ier au ga 
vai vis pār ne uz ska ta par pa lī dzī bu. Es do mā-
ju, ka pa lī dzī ba jau no tiek, ja mēs par šīm 
lie tām sā kam ru nāt, iz stās tām. Tad ro das 
arī ri si nā jums.
– Pro blē mas sa bied rī bā jau var uz tvert 

at tā li nā ti, bet šī gal ve no kārt bi ja sa ru na 
par mums, līdz cil vēk iem, par mū su spē-
ju no teik tos ap stāk ļos, kā dā no teik tā 
brī dī būt ga ta viem pa lī dzēt un iz tu rēt.

At ce ros ne sen no ti ku šu ga dī ju mu. Māl-
pils par kā bi ja pa kri tis kāds cil vēks. Vai rā ki vi-
ņam pa gā ja ga rām, ne pie vēr šot uz ma nī bu. 
Do māj uši, ka ap dzē ries vien kār ši guļ. Ti kai 
tre šā, un tā bi ja mei te ne, skol nie ce ie rau dzī-
ja, ka šis cil vēks asi ņo un tam ne piec ie ša ma 
pa lī dzī ba. Ti ka iz sauk ta āt rā pa lī dzī ba un 
cil vēks no gā dāts slim nī cā.

To ta ču ne var ier au dzīt 
nedz so ciā lais die nests, nedz 
po li ci ja. Tas ir cil vē cis kais mo-
ments, vai mēs to ier au gām. 
Pro tams, mums vis iem ir jā stei-
dzas, nav lai ka, un var būt šis 
cil vēks ir ti kai pie dzē ries. Var 
ga dī ties, ka mū su pū les vel tī-
gas. Un to mēr sva rī gi ne būt 
vien al dzī giem.

No ti kums at gā di na Lū kas 
evaņ ģē li jā ap rak stī to lī dzī bu par žēl sir dī go sa-
ma rie ti. Kāds ir mūs die nu mo der nā, skre jo šā 
cil vē ka žē las tī bas laiks, par ko ru nā Bī be le. 
Ku ram at liek lai ka gai dī ša nai, pār do mām, uz 
ko ve di na Ad ven ta laiks? To mēr brī nu mai nām 
pār vēr tī bām jā no tiek kat rā cil vē kā, lai mēs ne-
pie dzī vo tu ne žē las tī bas lai ku. Ap stā ties no 
skrē jie na, iz do māt un mai nīt ap stāk ļus, vi di 
vai at tiek smi. Izdarīt ir daudzreiz grūtāk nekā 
apsolīt, tomēr to var, ja vēlas.

Ša jā Ad ven ta lai kā pa tei cos vis iem pa-
gas ta cil vēk iem, ku riem ģi me ne ir vis lie lā kā 
vēr tī ba, ku riem cil vēks – res nais un mel nais, 
sli mais un sir mais, at ka rī gais un me lī gais, 
smir dī gais un stūr gal vī gais, augst prā tī gais 
un plā tī gais, maz dū šī gais un at stum tais 
ir vēr tī ba. Mī lēt un cie nīt jau no, skais to, 
gud ro un veik smī go ir vieg li un da bis ki, bet 
pie ņemt, ne at rai dīt un cie nīt ci tā do ir grū ti. 
Tā pēc es pal dies sa ku vis iem ļau dīm, kas 
sa vu lai ku, lī dzek ļus, sa vu ener ģi ju un mī les-
tī bu zie do ja par se vi pa rū pē ties ne spē jī giem 
liel iem un maz iem cil vēk iem.

Do diet viens ot ram sirds gais mu ša jā 
pe lē ka jā Ad ven ta lai kā!

Sa ru nu pie rak stī ja Da ce Kri lov ska

Mū su žē las tī bas laiks
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Tu vo jas 2006. ga da no slē gums, ku rā jeb kurš no mums cen šas 
at ska tī ties uz ga dā pa veik to, ana li zē, kas nav pa veikts, kā pēc nav 
pa veikts, plā no, ko pa veiks nā ko ša jā un turp mā ka jos ga dos. Arī mēs, 
Māl pils pa gas ta pa do mes vē lē tā ju ap vie nī bu “Sa ska ņa”, “No vad nie-
ki” un par ti jas “Jau nais laiks” koa lī ci jas part ne ri, iz vēr tē jot vē lē tā jiem 
do tos so lī ju mus un to iz pil di, vē la mies at skai tī ties par pa da rī to, un 
kon krē ti:

Par ie dzī vo tā ju in for mē ša nas 
no dro ši nā ša nu
– Esam pie ņē mu ši dar bā jau nu in for mā ci jas cen tra va dī tā ju – sa bied-

ris ko at tie cī bu spe ciā lis tu, pa tei co ties, ku ram ir ra du sies ie spē ja ie gūt 
daudz pla šā ku in for mā ci ju par pa gas ta dzī vi gan in ter ne tā, gan “Māl-
pils Vēs tīs”;

– Ir iz strā dā ta un ap stip ri nā ta Māl pils pa gas ta jau nas mā jas la pas ap-
jo mī ga di zai na ver si ja, pa treiz tiek vāk ta in for mā ci ja un 2007. ga da 
sā ku mā ce ram, ka to jau va rēs iz man tot;

– Bei dzot ir ap stip ri nāts Māl pils pa gas ta ģēr bo nis, ta gad un turp māk 
nā kot nē to va rēs iz man tot da žā dos ar Māl pi li sais tī tos pa sā ku mos, 
un do ku men tos;

– Ti ka iz strā dā ta un pa vai ro ta in for ma tī va bro šū ra par Māl pi li, ku rā 
ap ko po ta vi sa ie spē ja mā kon tak tin for mā ci ja par Māl pils ie dzī vo-
tā jiem, ie stā dēm, uz ņē mu miem, pie vie no tas Māl pils pa gas ta un 
Māl pils cie ma kar tes. Šī bro šū ra ir ļo ti pie pra sī ta un vēl jo pro jām 
no pēr ka ma pa gas ta kan ce le jā;

– Ti ka iz strā dā ti un no dru kā ti buk le ti par Māl pils pa gas tu, kā arī par 
Sid gun du;

– Sa vu dar bu tur pi na te le vī zi ja, ku rā ta gad jau ik mē ne si pa gas ta 
va dī ba un dar bi nie ki tieš rai dē at bild uz ie dzī vo tā jus in te re sē jo šiem 
jau tā ju miem. Šie jau tā ju mi ope ra tī vi tiek no do ti iz pil din sti tū ci jas 
dar bi nie kiem tā lā kai rī cī bai, ja tā da ne piec ie ša ma;

– Sa gat avots ap jo mīgs paš val dī bas pub lis kais 2006. ga da pār skats, 
ar ku ru jeb kurš var ie pa zī ties in for mā ci jas cen trā vai pa gas ta kan-
ce le jā.

Par bēr nu iz glī tī bu, dro šī bu, ve se lī bu, fi  zis ko at tīs tī bu
– Ak tua li zēts un ie sniegts valsts in ves tī ci ju fon dā pro jekts par Māl pils 

vi dus sko las ēku re no vā ci ju, pie ņemts lē mums par ēku re no vā ci jas 
pro jek tu iz strā di Māl pils vi dus sko lai un Pirms sko las iz glī tī bas ie stā dei. 
Tu vā ka jā lai kā no skaid ro sim fi r mas, kas to va rē tu pa veikt;

– Ak tua li zēts pa do mes lē mums par spor ta bā zes iz bū vi pie vi dus sko-
las. Pro jek tē tā ju fi r ma ta gad iz strā dā pro jek tu jau gan spor ta hal lei, 
gan peld ba sei nam. Ļo ti ce ram, ka pro jekts tiks iz strā dāts sav lai cī gi, 
kā to pa redz lī gums. Ja viss no tiks, iz bū ves dar bus va rē sim uz sākt 
2007. ga dā. Jau kon kur sa kār tī bā pie ņemts dar bā po ten ciā lais 
spor ta kom plek sa va dī tājs;

– Pa pil di nā ti ro ta ļu lau ku mi pie teh ni ku ma un Up ma lu cie mā;
– Ir iz strā dāts teh nis kais pro jekts un ie sniegts pie tei kums ES struk tūr-

fon da lī dzek ļu pie sais tei Jau nās – Kras ta ie las re no vā ci jai, kas bū tī bā 
at ri si nā tu bēr nu un ie dzī vo tā ju dro šī bu, sa kār to tu ie lai pie sais tī to 
te ri to ri ju;

– Pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē ta gad ir ie spē ja jeb ku ram ve cā kam 
uz zi nā mu lai ku no dot sa vus bēr nus pie re dzē ju ša pe da go ga uzr-
au dzī bā, pa to lai ku pa šam veikt sev ne piec ie ša mos dar bus;

– Stip ri ak ti vi zē jies spor ta or ga ni za to ra Mā ra Čī mas darbs, re gu lā ri 
tiek or ga ni zē tas sa cen sī bas Māl pils un Rī gas ra jo na mē ro gā, ta jās 
ar la biem pa nā ku miem star tē arī māl pi lie ši un re gu lā ri tiek iz cī nī tas 
go dal go tas vie tas.

– Māl pils vi dus sko lā sā cis dar bo ties ser ti fi  cēts zob ārst nie cī bas ka bi-
nets, kurš ap kal po ne ti kai bēr nus, bet arī Māl pils ie dzī vo tā jus;

– Ie rī kots un dar bo jas lo go pē da ka bi nets Pirms sko las iz glī tī bas ie stā-
dē;

– Uz sā ku si dar bu dar ba gru pa, kas ri si na jau tā ju mus par mūž iz glī tī-
bas pie eja mī bu Māl pi lī. Ga la re zul tā tā Māl pils var iz vei do ties par 
mūž iz glī tī bas pie re dzes ap gū ša nas cen tru ne ti kai Lat vi jas, bet arī 
ES val stu pe da go giem. Šā dai ie ce rei jau ir starp tau tisks at balsts.

Sa bied ris kās kār tī bas 
no dro ši nā ša na
– Ļo ti ak tī vi uz sā ka sa vu dar bu 

paš val dī bas po li ci ja, ta ču, diem-
žēl tra ģis ku ap stāk ļu dēļ šis 
darbs ne daudz pie brem zē jās. 
Ce ram uz jau nās ie cirk ņa priekš-
nie ces Ok sa nas Smir no vas 
ini cia tī vu un dar ba spē jām tā lā kā ie cirk ņa dar ba uz la bo ša nā. Ie cirk-
ņa va ja dzī bām esam no pir ku ši jau nu trans por ta lī dzek li, iz da lī ju ši 
ne piec ie ša mos lī dzek ļus, no pir ku ši ci tu ap rī ko ju mu, lai ie cirk nis var 
sek mī gi strā dāt;

– Ir or ga ni zē ta sa dar bī ba ar Valsts po li ci ju, ap sar dzes fi r mu un paš val-
dī bas po li ci ju ar tā du ap rē ķi nu, lai jeb ku rā dien nakts stun dā jeb kurš 
ie dzī vo tājs var sa zva nī ties un sa gai dīt pa lī dzī bu sa vas dro šī bas 
no dro ši nā ša nā;

– Māl pils cie ma cen trā pub lis kās vie tās ie rī ko ta vi deo no vē ro ša nas 
sis tē ma, kas fi k sē vi deo at tē lus, ku rus var iz man tot sa bied ris kās 
kār tī bas pār kā pē ju no skaid ro ša nai. Tiek rea li zē ta ie ce re šo vi deo-
no vē ro ša nas sis tē mu re kons truēt uz teh no lo ģis ki aug stā ku lī me ni, 
tā du, ka jeb kurš dar bi nieks, ku ram būs at ļau ja to da rīt, va rēs no 
jeb ku ras vie tas, kur pie ejams in ter nets, no vē rot vi deo ka me ru fi k sē-
tos kad rus un ie rak stus. Šā du sis tē mu plā nots ie rī kot gan Māl pils 
cie ma cen trā, gan arī pie vi sām paš val dī bas un ci tām pub lis kām 
ēkām (vi dus sko las, pirms sko las iz glī tī bas ie stā de, kul tū ras nams 
Māl pi lī, Sid gun dā u.c.);

– Pa tei co ties sa dar bī bai ar Valsts po li ci ju iz de vies ie ro be žot ne le gā lā 
al ko ho la tirdz nie cī bas vie tu skai tu;

– Vēl jo pro jām pa stāv pro blē ma par ce ļu sa tik smes dro šī bas no dro ši-
nā ša nu, jo pa stā vo šā li kum do ša na ne ļauj spē ka struk tū rām ope ra tī-
vi šos pār kā pu mus no vērst, ta ču pē dē jā lai kā veik tās ak ti vi tā tes ļauj 
ce rēt uz uz la bo ju miem arī ša jā jau tā ju mā jau tu vā ka jā nā kot nē.

In fra struk tū ras sa kār to ša nā
– At jau no ta vai no jau na iz bū vē ta elek troap gais mo ju ma sis tē ma Pils 

un Spor ta ie lām, kā arī Jau nās 5 – Kras ta 2 pos mā, ie lu elek troap-
gais mo jums tiek no dro ši nāts pil nī bā vi sās dien nakts tum šā ka jās 
stun dās. Nā koš gad, ja fi  nan ses to ļaus, tiks ie rī kots ie lu ap gais mo-
jums Gar kal nes ie lā no Su das til ta līdz Dok to rā tam, Ķir šu ie lā no 
daudz dzī vok ļu ma sī va Ķir šu 5,7 līdz ap ved ce ļam, Mer gu pes ie lai 
no “ve cās sko las” līdz teh ni ku mam, Up ma lās – Liel vār des šo se jā 
līdz SIA “Lai ko” bū vēm;

– Bi ja ie sniegts pie tei kums ES in ves tī ci ju pie sais tei Māl pils cie ma 
sil tu map gā des sis tē mas re kon struk ci jai. Nu pat esam sa ņē mu ši 
pa zi ņo ju mu par šā du lī dzek ļu pie šķir ša nu vai rāk ne kā pus mil jo na 
la tu ap mē rā. Ir ap stip ri nā ta dar ba gru pa šī pro jek ta ie vie ša nai.

– Ir iz strā dā ti teh nis ki eko no mis kie pa ma to ju mi Sid gun das un Māl pils 
Pien saim nie ka no tek ūde ņu at tī rī ša nas ie kār tu re kon struk ci jai, tiek 
ri si nā ti jau tā ju mi par pie tei ku ma ie snieg ša nu ES struk tūr fon dos, lai 
sa ņem tu ne piec ie ša mo fi  nan sē ju mu Su das un Lie lās Jug las ūde ņu 
pie sār ņo ju mu no vēr ša nai;

– Bei dzot “iz kus tē jies no vie tas” Māl pils tirdz nie cī bas cen tra lau ku ma 
sa kār to ša nas jau tā jums. Vi si ie in te re sē tie lau ku ma kop īpaš nie ki 
ir vie no ju šies iz strā dāt at bil sto šo lab ie kār to ša nas pro jek tu un to 
rea li zēt;

– Ir ak tua li zē ta ie ce re par liet de rī bu iz bū vēt au to stāv vie tu starp A.Bē-
val des ģi me nes ār sta prak ses vie tu un vei ka lu “Zem ūde ne”;

– Ir uz sāk tas dar bī bas, lai at jau no tu dzelz ce ļa pār brauk tu vi pie Kār-
des sta ci jas;

– Sa dar bī bā ar VAS “Valsts ce ļi” at re mon tē tas au to bu su pie tu ras 
Sid gun dā, Up ma lās, at re mon tē ti til ti pār Mer gu pi, tiek veik ti iz pē tes 
dar bi, lai va rē tu at jau not sa tik smi pā ri Su dai pie Vib ro kas (Su das 
ie la);

– Ak tī vi uz sā ku si dar bu te ri to ri jas sa kop ša nā un ce ļu uz tu rē ša nā 
jau nā paš val dī bas uz ņē mu ma “Nor ma K” lab ie kār to ša nas un ce ļu 
die nes ta va dī tā ja Il ze Va na ga, vi ņas ak ti vi tā šu re zul tā tus ie dzī vo tā ji 
ir jau no vēr tē ju ši.

Par 2006. ga dā pa veik to

GADU AIZVADOT

Turpinājums 8. lpp.
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Pro jek tu pie sais te
No za re Pro jekts Pro jek ta īs te no tājs Fi nan sē ju ma 

avots Fonds
Sum ma 

LVL
Līdz fi n. Sta tuss

IZ GLĪ TĪ-
BA.JAU-
NAT NE

Stik la krāsns ie gā de mā cī bu 
pro ce sa no dro ši nā ša nai

Mū zi kas un māk slas 
sko la

Valsts Kul-
tūr ka pi tā la 
fonds

2 000 1 000Lai-
ko 1000

Tiek īs te nots

Ei ro pas pļa vas Pirmsk. izgl. iest. Soc ra tes 10 029 Tiek īs te nots
Ei ro pas pil sē tu gra fi  ti Vi dus sko la Soc ra tes 5 539 Tiek īs te nots
Ei ro pas dar ba tir gus Vi dus sko la Soc ra tes 11 245 Tiek īs te nots
Vec mā mi ņas vir tu vē Pro fe sio nā lā vi dus-

sko la
Soc ra tes 12 147 Tiek īs te nots 

Tā lāk iz glī tī bas ie spē ju no dro-
ši nā ju ma mo de ļa un tā ie vie-
ša nas rī cī bas plā na iz strā de 
Māl pils pa gas tā

Māl pils taut sko la Ei ro pas So-
ciā lais fonds 
(ESF)

6 373 2 124 Tiek īs te nots

In di vi duā lās iz glī tī bas sti pen-
di jas

Pirmsk.izgl. iest. un 
Māl pils taut sko la

Grund tvig 2 178 Īs te nots

Jaun ie šu va sa ras aka dē mi ja Vi dus sko la Youth 2 277 Īs te nots
Mēs fi k sē jam mir kli Māl pils taut sko la Rī gas ra jo na 

pa do me
200 Īs te nots

Ne vis vie nat nē, bet ko pā In va lī du bied rī ba Rī gas ra jo na 
pa do me

200 Īs te nots

Mūž iz glī tī bas pie re dze 
Zvied ri jas un Vā ci jas lau ku 
paš val dī bās

Māl pils taut sko la Leo nar do da 
Vin ci

3 092 At bal stīts

YES! / Jau nat ne Ei ro pā Gam bo lo paš val dī-
ba Itā li jā 

Youth 100 234 Īs te nots

Ci ti zens’ mee tings / Pil so ņu 
tik ša nās

Gam bo lo paš val dī-
ba Itā li jā 

Town Twin-
ning

1 115 1 056 Īs te nots

SO CIĀ LĀ-
JO MA

Zi ni, va ri, da ri In va lī du bied rī ba 
“No ti ci sev”

Lau ku NVO 
at bal sta pro-
gram ma

3 390 1 003 No rai dīts 12.12.2006. 

In va lī da – bez darb nie ka 
sub si dē tās dar ba vie tas ie-
kār to ša na

No vad pēt nie cī bas 
mu zejs

Valsts no dar-
bi nā tī bas 
die nests

4 639  3 194 Tiek īs te nots

No ti ci sev Māl pils pa gas ta 
pa do me

Ei ro pas So-
ciā lais fonds 
(ESF)

22 253  0 Tiks īs te nots 2007.
ga dā

Pa sā ku mu kom plekss dzī-
ves vi des kva li tā tes pa aug sti-
nā ša nai Māl pils SAC

p/a So ciā lās ap rū-
pes centrs

Re ģio nā lās 
at tīs tī bas un 
paš val dī bu 
lie tu mi nis-
tri ja

71 000 12 000 Ie sniegts 04.2005.

KUL TŪ-
RAS MAN-
TO JUMS. 
TŪ RISMS

Skulm ju dzim tas man to ju ma 
sa gla bā ša na Māl pils pa gas-
tā

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Kul tū ras mi-
nis tri ja

205 610 Top pro jek ta pie tei-
kums

Māl pils ev.-lut. baz nī cas ēr-
ģe ļu res tau rā ci ja

Māl pils ev.-lut. drau-
dze

Valsts 
Kul tūr ka pi tā-
la fonds

– – No rai dīts 30.11.2006.

Ba ro na V. fon Tau bes obe lis-
ka res tau rā ci ja

Māl pils pa gas ta 
pa do me

VKPAI Kul tū-
ras mi nis tri ja

8 616 862 Ie sniegts01.04.2006.

Sid gun dai 800! Ju bi le jas pie-
mi ņas ak mens

Māl pils kul tū ras 
nams

Valsts Kul-
tūr ka pi tā la 
fonds

– – No rai dīts 14.09.2006.

Tū ris ma in fra struk tū ras iz vei-
do ša na Māl pils pa gas tā

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Ei ro pas 
re ģio nā lās at-
tīs tī bas fonds 
(ERAF)

– – No rai dīts 20.08.2006.

IN FRA-
STRUK-
TŪ RA SAT-
TĪS TĪ BA

Māl pils vi dus sko las spor ta 
kom plekss – teh nis kā pro jek-
ta iz strā de 

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Iz glī tī bas un 
zi nāt nes mi-
nis tri ja

17 646 Top tehn. pro jekts

Turpinājums no 7. lpp.
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Māl pils vi dus sko las re no-
vā ci ja – teh nis kā pro jek ta 
iz strā de

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Iz glī tī bas un 
zi nāt nes mi-
nis tri ja

25 000 Ak tua li zēts 12.2006.

Māl pils vi dus sko las re no vā ci-
ja – būv nie cī ba

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Iz glī tī bas un 
zi nāt nes mi-
nis tri ja

354 591 Ak tua li zēts 12.2006.

Māl pils pirms sko las iz glī-
tī bas ie stā des re no vā ci ja 
– teh nis kā pro jek ta iz strā de

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Iz glī tī bas un 
zi nāt nes mi-
nis tri ja

25 000 Top tehn. pro jekts

Māl pils cie ma sil tu map gā des 
sis tē mas re kon struk ci ja

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Re ģio nā lās 
at tīs tī bas un 
paš val dī bu 
lie tu mi nis-
tri ja

872 000 Ak tua li zēts 
17.11.2006.

Par ka ie las re kon struk ci ja Māl pils pa gas ta 
pa do me

Sa tik smes 
mi nis tri ja

250 000 Ie sniegts 2005.

Snie dzes ie las re kon struk-
ci ja

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Sa tik smes 
mi nis tri ja

250 000 Ie sniegts 2005.

Sil tu map gā des sis tē mas 
efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Ei ro pas 
re ģio nā lās at-
tīs tī bas fonds 
(ERAF)

537 224 182 489 At bal stīts 
30.11.2006.

Sid gun das cie ma ūdens-
saim nie cī bas in fra struk tū ras 
at tīs tī ba

Māl pils pa gas ta 
pa do me

EEZ un 
Nor vē ģi jas 
fi  nan šu ins tru-
ments

361 000 Top pro jek ta pie tei-
kums

Ūdens saim nie cī bas at tīs tī ba 
A–Lat vi jas up ju ba sei nu paš-
val dī bās

Māl pils pa gas ta 
pa do me

IS PA un Ko-
hē zi jas fonds

828 000 124 000 At bal stīts 03.2005.

Jau nās-Kras ta ie las re kon-
struk ci ja

Māl pils pa gas ta 
pa do me

Ei ro pas 
re ģio nā lās at-
tīs tī bas fonds 
(ERAF)

465 789 116 447 Ie sniegts 20.06.2006.

Te ri to ri jas plā no ša na, vi des aiz sar dzī ba, 
kul tūr vi des sa kār to ša na
– Pa beigts ap jo mīgs 2 ga du darbs pie Māl pils pa gas ta te ri to ri jas 

plā no ju ma gro zī ju miem, uz ku ru pa ma ta būs ie spē ja rea li zēt 
dau dzas ie dzī vo tā ju un fi r mu ie ce res, t.sk. uz sākt ģip ša at rad ņu 
iz strā di un ģip ša pār strā di, iz bū vēt vai rā kas ra žot nes, uz sākt māj-
ok ļu pro gram mas rea li zā ci ju, uz sākt gā zes va da iz bū vi, utt;

– Dar bā pie ņem ta jau na, ener ģis ka, iz glī to ta vi des spe ciā lis te, 
kas no dar bo sies arī ar te ri to ri jas plā no ša nas jau tā ju miem. Vi ņas 
pie nā ku mos ie tilpst arī vie no tas Māl pils te ri to ri jas sa kop ša nas 
pro gram mas iz strā de un kon tro le par tās iz pil di;

– Uz sāk tas dar bī bas Māl pils cie ma da bas par ka re kon struk ci jas 
pro jek ta iz strā dei un at bil sto šo ES lī dzek ļu pie sais tei šī pro jek ta 
rea li zā ci jas no dro ši nā ša nai;

– 2007. ga dā pa lie li nāts fi  nan sē jums Māl pils te ri to ri jas sa kop ša nas 
dar biem;

– Ar paš val dī bas at bal stu ir no di bi nā ta bied rī ba “Māl pils zi vīm”, ku-
ras dar bī bas mēr ķi – aiz sar gāt pub lis ki pie eja mās ūdens tilp nes 
no ma lu zvej nie kiem, pa vai rot ziv ju re sur sus, or ga ni zēt da žā das 
ak ti vi tā tes, lai ie sais tī tu ie dzī vo tā jus un īpaš nie kus ūdens tilp ņu un 
tām pie gu lo šo kras tu sa kop ša nā. Ir ie ce re no dot Māl pils cie ma 
cen tra ūdens tilp nes šīs bied rī bas ap saim nie ko ša nā;

– Arī šo gad pa vai ro ti ziv ju re sur si pie no ta vas ūdens krā tu vē ar kar pu 
ma zu ļiem;

– Ir no pirk ta lai va un at bil stošs ap rī ko jums, kas no do ti paš val dī bas 
po li ci jas rī cī bā, lai tā var ope ra tī vi rī ko ties pa gas ta ūdens tilp ņu un 
ūdens te ču aiz sar dzī bā pret pār kā pē jiem;

– Ir plā no ti un veik ti pa sā ku mi Māl pils pil skal na sa kop ša nai. It īpa ši 
pil skal nu sa kop ša nas, lab ie kār to ša nas dar bi ir un būs ak tuā li sais-
tī bā ar 800 ga du ju bi le jas svi nī bām – šo gad Sid gun dā Vec kal nu 
pil skalns, 2007. – 2008. ga dos Māl pils pil skalns.

– Bei dzot ir iz strā dā ti un ap stip ri nā ti sais to šie no tei ku mi par Māl pils 
cen tra ūdens krā tu ves eks plua tā ci ju, uz ku ru pa ma ta pre cī zi va rēs 
no teikt, kā das dar bī bas ta jās ir at ļau tas, kā das – nē.

– Ko pā ar pri vāt īpaš nie kiem esam no di bi nā ju ši bied rī bu un šīs bied-
rī bas ie tva ros ie snie gu ši pie tei ku mu ES struk tūr fon da lī dzek ļu pie-
sais tei Māl pils mui žas kom plek sa res tau rā ci jai. Šāds fi  nan sē jums 
ir ak cep tēts un acīm re dzot, tu vā ka jā lai kā arī šī māl pi lie šiem tik 
no zī mī gā jau tā ju ma ri si nā ša na bei dzot “iz kus tē sies no vie tas”;

– Tiek ri si nāts jau tā jums, lai pil nī bā ap vie no tu vie no tā kom plek sā 
vi su Māl pils mui žas ap bū vi, kā da tā vēs tu ris ki bi ja un no dro ši nā tu 
tās at jau no ša nu vēs tu ris kā iz ska tā;

– Ir iz strā dāts de ta li zēts pro jekts ce ļa no rā žu ie rī ko ša nai uz kul tūr-
vēs tu ris kiem un da bas ob jek tiem vi sā pa gas ta te ri to ri jā. 2007. 
ga dā plā no ta šī pro jek ta rea li zā ci ja;

– Ir iz vei do ta dar ba gru pa Māl pils 800 ga du ju bi le jas svi nī bu or ga ni-
zē ša nai un no dro ši nā ša nai 2007. – 2008. ga dos.

Par so ciā la jiem jau tā ju miem
– No di bi nā ta paš val dī bas ie stā de “Māl pils so ciā lais die nests”, 

kas kom plek si ri si na vi sus jau tā ju mus, kas sais tī ti ar ie dzī-
vo tā ju so ciā lo ap rū pi un so ciā lo pa lī dzī bu;

– Tiek vei ci nā tas sa bied ris ko or ga ni zā ci ju iz vei des un tām 
sniegts at balsts;

– Veik ti ie vē ro ja mi ka pi tāl ie gul dī ju mi, lai sa kār to tu Māl pils so ciā-
lās ap rū pes cen tra ēkas;

– No di bi nā ti sa ka ri ar Starp tau tis ko Sar ka nā Krus ta bied rī bu, ku-
ras re zul tā tā esam sa ņē mu ši lie la ap jo ma hu ma ni tā ro pa lī dzī bu 
Māl pils pa gas ta maz tu rī gām un daudz bēr nu ģi me nēm.

Pal dies par sa dar bī bu un ak ti vi tā tēm arī pā rē jo ap vie nī bu 
de pu tā tiem.

Vē lē tā ju ap vie nī bas “Sa ska ņa” vār dā Alek sandrs Liel mežs, 
Va len tīns Svikšs, Jā nis Pī ķis

Vē lē tā ju ap vie nī bas “No vad nie ki” vār dā Pē te ris Kurms
Par ti jas “Jau nais Laiks” vār dā Ivars Tā le, Vla dis lavs Ko ma rovs.
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Šī ga da mar tā Gam bo lo paš val dī ba 
no Itā li jas pie dā vā ja mums sa dar bo ties 
un ie sais tī ties paš val dī bu sa dar bī bas pro-
jek tā ko pā ar itā ļu un grie ķu paš val dī bām 
Ei ro pas Ko mi si jas pro gram mas “Pil sē tu 
sa dar bī ba” (Town Twin ning) ie tva ros. Mai-
jā no ti ka ie pa zī ša nās vi zī te, ko ap mak sā ja 
Gam bo lo paš val dī ba un ku ras lai kā pie da-
lī jās di vi pār stāv ji no Māl pils paš val dī bas, 
pie ci pār stāv ji no Kir ros paš val dī bas Grie-
ķi jā un arī Gam bo lo paš val dī ba. Šīs vi zī tes 
mēr ķis bi ja pa rak stīt pir mo sa dar bī bas 
lī gu mu starp mi nē ta jām paš val dī bām un 
iz vir zīt ide jas par ko pī giem nā kot nes pro-
jek tiem kul tū ras un jau nat nes jo mā.

Drīz pēc ie pa zī ša nās vi zī tes Ei ro pas 
Ko mi si jai ti ka ie sniegts mū su pir mais kop-
īgais sa dar bī bas pro jekts, ku ra lat vis kais 
no sau kums bi ja “Pil so ņu tik ša nās” (Ci ti-
zens’ mee tings). Pro jekts gu va Ei ro pas 
Ko mi si jas at bal stu un ti ka īs te nots 11. 
– 14.no vem brī Gam bo lo pil sē tā, Itā li jā.

Pro jek ta bū tī ba bi ja ie in te re sēt jaun ie-

šus būt par at bil dī giem un ak tī viem pil so-
ņiem. Tā pēc pro jek ta da līb nie ku vi dū bi ja 
ne piec ie šams ie sais tīt cil vē kus, ku ri strā dā 
ar jau nat ni un ir sais tī ti ar jau nat nes po li ti-
ku, iz glī tī bu, no dar bi nā tī bu. Māl pils de le gā-
ci jas sa stā vā ti ka ie sais tī ti 15 pro jek ta da-
līb nie ki, ku ri bi ja gan paš val dī bas pār stāv ji, 
gan kul tū ras na ma, mū zi kas un māk slas 
sko las, SIA “Māl pils pien saim nieks” un ci tu 
uz ņē mu mu pār stāv ji, kā arī pa ši jau nie ši ve-

cu mā no 18 – 25 ga di. Ko man da iz vei do ta 
at bil sto ši pro jek ta no sa cī ju miem – po li ti ka, 
iz glī tī ba, uz ņē mēj dar bī ba un brī vā lai ka 
pa va dī ša nas ie spē jas (mū zi ka un sports). 
No Grie ķi jas bi ja jaun ie šu de le gā ci ja, ku ras 
sa stā vā bi ja 11 da līb nie ki.

Mū su mā jas darbs bi ja pir ma jā ie pa zī ša-
nās va ka rā pa stās tīt par sa vu paš val dī bu 
un pre zen tēt kaut ko sev rak stu rī gu. In te re-
san ta un jaut ra bi ja Gam bo lo paš val dī bas 

GADU AIZVADOT

At kal strau ji tu vo jas ga da no ga le. Bal to 
zie mu gai dot, ie de dzam sve cī tes Ad ven ta 
vai na gā.

Šis gads mū su lauk saim nie kus nav 
luti nā jis. Esam rū dī ti gan auk stu mā, gan 
karstu mā, gan ne bi ju šā sau su mā. Daudz-
iem šī zie ma ne būs vieg la, īpa ši lop kop jiem. 
Va ja dzēs mek lēt jau nus ri si nā ju mus ga nām-
pul ka pro duk ti vi tā tes sa gla bā ša nā.

Aiz ejo šais gads ie zī mē jas ar Ei ro pas 
pie sais tī to lī dzek ļu ap gu vi. Ir no ti cis lū zums 
un zem nie ki vairs nav ide ju pa sī vi. Gan-
drīz kat rā zem nie ku saim nie cī bā ra du šās 
jau nas ie ce res, ku ras jau uz sāk tas īs te not 
vai taps īs te no tas, lai at tīs tī tu saim nie cī bu. 
Šā du ide ju pār pil na ir Mod ra Zu te ra ģi me-
ne, kur z/s “Jaun cep lī ši” saim-
nie ko dēls Di dzis Zu ters. Vēl 
ne sen viņš ti ka ie vē rots starp 
Lat vi jas jau na jiem zem nie-
kiem ik ga dē jā Zem ko pī bas 
mi nis tri jas un vi des mi nis tri jas 
or ga ni zē ta jā kon kur sā “Sē-
jējs 2006.”

Lie lā ko pro jek tu paš laik 
ap gūst An dra Li ge ra z/s “Va-
na gi.” No tiek piln īgi jau nas 
slau ca mo gov ju kūts, jaun-
lo pu no viet nes, slauk ša nas 
zā les un mēs lu krā tu ves 
iz bū ve.

Ar vien sa kop tā kas zem-
nie ku sē tās iz ska tās lo pu 
tu rē ša nas mīt nes, pie na 
mā jas pa līg tel pas. Dar bu 
at vieg lo un pie na kva li tā ti 
no dro ši na me ha ni zē ta mēs-

lu iz vāk ša na, slauk ša na pie na va dā un 
pie na sav lai cī ga dze sē ša na. Tas viss 
pra sa lī dzek ļus, zi nā ša nas, pa cie tī bu un 
ne žē lī gu dar bu.

Ša jā Zie mas svēt ku lai kā ik vie na ģi me-
ne at ska tās uz vai rāk vai ma zāk pa veik to. 
Lai arī vēl daudz da rā mā, gan da rī ju mu 
var just Ma ri ta un Jā nis Pī ķi z/s “Ru ķi.” 
Vi ņi vie ni no pir ma jiem pa bei dza mēs lu 
krā tu ves iz bū vi un tur pi na ap gūt vēl ci tus 
pro jek tus.

Nā koš gad ie ce res īs te nos: Jā nis Straut-
nieks un Za ne Drei ma ne z/s “Bēr zi,” Da ce 
Vil ci ņa “Kan ga ros,” El ga Skač ko z/s “Jaun-
bēr šas,” Ai na Gar jā ne z/s “Vi tes kalns,” 
Mā ris Fo ge lis “Vec kal nos” un ci ti.

Ze mes ap saim nie ko tā ji no sa vas 
pie re dzes var teikt, ka lauk saim nie cī ba 
ir mil zī ga lo te ri ja. Jo pā rāk daudz kas at-
ka rīgs no lai ka ap stāk ļiem. Šo sma gu mu 
šo gad ju ta ik viens, kam sē tie lau ki cie ta 
no sau su ma.

Jau agrāk se vi kā pro fe sio nā lus ze mes 
ap saim nie ko tā jus ap lie ci nā ju ši: Igors Ša bo-
ha z/s “Agat nie ki,” Jā nis Ži va z/s “Arā ji,” 
Nor munds Kal niņš SIA “Sid gun da 2,” Jā-
nis Žī gurs z/s “Jaun ze mi,” An dris Bergs 
z/s “At va ses.”

Šo gad kon kur sā “Zel ta ton na” Liel rī gas 
re ģio nā kā kva li ta tī vā kais grau du ie gu vējs 
ti ka at zīts Igors Ša bo ha.

Pa ļau jo ties uz šiem god prā tī ga jiem 
cil vēk iem, Māl pils pa gas ta lau ki 
ie gūst sa kop tā ku ai na vu. Šīs pār-
mai ņas zem nie ku saim nie cī bu 
at tīs tī bā šo gad ti ka ie mū ži nā tas 
vi deo fi l mā par Māl pi li, ko vei do 
TV “Spektrs.” Ide ju sa gla bāt 
vēs tu ri par šo lai ka pe rio du at-
bal stī ja Māl pils pa gas ta pa do me 
Si gul das lau ku kon sul tā ci jas cen-
tra pro jek ta ie tva ros, kā arī z/s 
“Va na gi,” z/s”Agat nie ki.”

Vis iem lauk saim nie kiem vē lu 
gai šu no ska ņu Zie mas svēt kos. 
Jau na jā ga dā spē ku, iz tu rī bu, 
daudz ide ju, ra do šu do mu un 
veik smi.

Māl pils pa gas ta lau ku at tīs tī bas 
spe ciā lis te Nel li ja An dru ke le

Ie ce res un īstenotais pa gas ta zem nie ku saim nie cī bās 2006. ga dā

PROJEKTI

Ei ro pas Sa vie nī bas pil so ņu tik ša nās Gam bo lo pil sē tā, Itā li jā

Zemnieku saimniecības "Ruķi" govju novietnē.
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mū zi kas sko las au dzēk ņu teat ra li zē tā 
kla vier spē le. Grie ķu jau nie ši de mons trē ja 
mums sa vas tau tas de jas na cio nā la jos 
tēr pos. Sa vu kārt, mēs pie dā vā jām pub li kai 
no gar šot Lat vi jas ru dzu mai zi un Māl pils 
pien saim nie ka sie ra pro duk ci ju, kā arī iz-
vei do jām ne lie lu tau tas lie tiš ķās māk slas 
stu di jas “Ur ga” iz stā di. Itā ļu kun dzes bi ja 
sa jūs mi nā tas īpa ši par Aus mas At va res 
adī ta jiem cim diem.

Ot ra jā die nā mēs de vā mies uz at tā lo 
Vi dže va no, kur mūs gai dī ja eks kur si ja par 
ve co pil sē tas cen tru. Pēc pus die nā no ri si-
nā jās ofi ciā la starp tau tis kās sa dar bī bas 
lī gu ma pa rak stī ša nas ce re mo ni ja, uz ku ru 
bi ja ai ci nā ti ne vien vie tē jie ie dzī vo tā ji un me-

di ji, bet arī pār stā vis no Itā li jas par la men ta. 
Pa sā ku mam svi nī gu ma no ska ņu ra dī ja svi-
nī gā sa dar bī bas so lī ju ma no la sī ša na tri jās 
va lo dās (itā ļu, grie ķu un lat vie šu) un kat ras 
valsts him nas no dzie dā ša na. Va ka rā lai ku 
pa va dī jām jau kā kon cer tā. Te uz stā jās vie tē-
jā gru pa “Meet-in`ti me”, kas dzie dā ja po pu-
lā ras dzies mas itā ļu un ang ļu va lo dā. Mū su 
da lī ba ša jā kon cer tā iz pau dās ar dzies mu 
tul ko ju miem sa vā dzim ta jā va lo dā.

Tre šās, pē dē jās pro jek ta die nas rī tā ap-
mek lē jām Gam bo lo pa mat sko lu un pil sē tas 
spor ta kom plek su. Bi ja in te re san ti ie pa zī ties 
ar ci tas valsts iz glī tī bas sis tē mu. Pēc tam 
vie na da līb nie ku da ļa de vās uz Mi lā nu, pā-
rē jie pa li ka Gam bo lo, lai pār ru nā tu lie tas par 

nā ka mo kop īgo pro jek tu, ko va rē tu īs te not 
nā ka mā ga da va sa rā un ku rā pie da lī tos 
ti kai jau nie ši. Šo pro jek tu plā nots ie sniegt 
Ei ro pas Ko mi si jas pro gram mā “Jau nat ne” 
(Youth) nā ka mā ga da sā ku mā.

Vai šis pro jekts iz do sies, tas ir at ka rīgs 
no mums paš iem. Tā pēc ai ci nu jaun ie šus 
(ve cu ma gru pa no 16 līdz 26 ga di) būt 
ak tī viem un ie sais tī ties Māl pils pa gas ta 
jaun ie šu dzī ves at tīs tī bā un piln vei do ša nā, 
sa vu da lī bu pie sa kot pie Dzin tas Kras ti ņas 
Māl pils kul tū ras na mā.

Ie va Vi ļu ma
Pro jek ta va dī tā ja

No 22.ok tob ra līdz 26.ok tob rim Māl pils 
bēr nu dār zā no ti ka starp tau tis kā pro jek ta 
Co me nius “Ei ro pas pļa vas” da līb val stu da-
līb nie ku tik ša nās. Vie su vi dū bi ja pe da go gi 
un bēr ni ar īpa šām va ja dzī bām no Vā ci jas, 
An gli jas un Po li jas.

Pro jek ta da līb nie ki Māl pi lī ie ra dās 
svēt die nas va ka rā un ap me tās in ter nātp-
amat sko las kop mīt nēs. Ta jā pa šā va ka rā 
cie mi ņiem bi ja ie spē ja no bau dīt na cio nā lās 
va ka ri ņas ka fej nī cā “Au gusts”.

Pirm die nas rī tā bēr nu dār zā vie si ti ka 
sa gai dī ti ar kon cer tu, ku rā bēr nu dār za 
au dzēk ņi iz pil dī ja dzies mas un lat vie šu 
tau tas de jas par pļa vas tē mu. Lie lā kie au-
dzēk ņi dzie dā ja arī vā cu un ang ļu va lo dās! 
Cie mi ņi sa vu sa jūs mu iz rā dī ja ar ska ļiem 
ap lau siem. Kon cer ta iz ska ņā, kat ram ār-
zem ju vie sim ti ka pa snieg ta dā va na – bēr-
nu ap glez nots stik la trau ciņš.

Tad pro jek ta da līb nie ki ie pa zi nās ar ie stā-
di un ap lū ko ja bēr nu un pe da go gu māk slas 
dar bu iz stā di. Vie si ak tī vi in te re sē jās un 
uz de va jau tā ju mus par ik die nas dar bu pirms-
sko las ie stā dē. Mū su ma zie “bēr nu dārz nie-
ki” bi ja pār steig ti par to, kā dā va lo dā cie mi ņi 
sa ru nā jas, tas vi ņiem li kās jo cī gi!

Pēc ie stā des ap ska tes vi si ko pā de-
vā mies uz mū su ma zo “Ei ro pas pļa vu” 
(tā at ro das pre tī “Sie nā zī šu” gru pai), šeit 
jau pa va sa rī ti ka ie sē tas sēk las no Vā ci-
jas, An gli jas, Po li jas un Lat vi jas. Par spī ti 
ru de nim, pļa va vēl aiz vien zie dē ja pil nā 
plau ku mā. Šo reiz pļa vu pa pil di nā jām ar 
nar ci šu, tulp ju un kro ku su dēs tiem. Da ļu 
sēk lu bēr ni ie sē ja kas tī tēs, lai tie mūs prie-
cē tu arī zie mā. Kad stā dī ša nas dar bi ņi bi ja 
pa beig ti, dzie dā jām dzies mas par pļa vu 
– katrs sa vā dzim ta jā va lo dā. Mā cī jā mies 
un iz spē lē jām arī da žā das ro ta ļas.

Pēc jaut ras iz kus tē ša nās pro jek ta da-
līb nie ki de vās uz pa gas ta pa do mes kon fe-
ren ču zā li, kur ti kās ar pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tā ju Alek san dru Liel me žu. Kat ra 
de le gā ci ja pre zen tē ja sa vu val sti. Īpa ši bi ja 
sa ga ta vo ju šies po ļi – sa ga ta vo ju ši spe ciā-
lu mo der no de ju priekš ne su mu.

Tur pi nā ju mā vie si ie pa zi nās ar Māl pi li, 
vi zi no ties zir ga pa jū gā.

Va ka ra no slē gu mā se ko ja spē ļu va kars 
ko pā ar pe da go gu bēr niem.

Otr dien pro jek ta da līb nie ki de vās uz Si-
gul du ap ska tīt Gūt ma ņa alu un Tu rai das pi-
li, kā arī iz stai gā ja da bas ta kas Lī gat nē.

Pēc pus die nā at grie žo ties Māl pi lī, sko lo-
tā ji strā dā ja pie pro jek ta, bet bēr ni māk slas 
sko lā sko lo tā jas In tas Rul les va dī bā ga ta vo-
ja at spie du mus no pļa vas au giem.

Va kars ti ka pa va dīts Si gul das bou lin ga 
zā lē, ku rā val dī ja pa tie si spor tisks gars.

Treš dien pro jek ta koor di na to re, vā-
cu pro fe so re Re nā te Men ge sa, Āda žu 
vi dus sko lā no la sī ja lek ci ju Rī gas ra jo na 
iz glī tī bas ie stā žu va dī tā jiem un sko lo tā jiem 
par in te grā ci jas-ie kļau ša nas sis tē mu Ba vā-
ri jā. Pa to lai ku bēr ni ap ska tī ja Saul kras tu 
jūr ma lu un Rī gas zoo dār zu. Pēc tam vi si 
ko pā iz stai gā jām Vec rī gu. Va ka ri ņas ti ka 
bau dī tas kom plek sā “Li do”. Vā cu ko lē ģi 
bi ja sa jūs mā par šī kom plek sa in ter je ru.

Ce turt dien ap mek lē jām Gais mas spe-
ciā lo in ter nātp amat sko lu Sto pi ņos. Pēc 
tam de vā mies uz Kleis tu spor ta bā zi. 
Pro jek ta da līb nie kiem bi ja ie spē ja no ska tī-
ties zir gu par aug de mons trē ju mus un, pat 
gal ve nais, va rē jām pa glau dīt un pa cie nāt 
četr kā jai nos skais tu ļus.

Pēc pus die nā tur pi nā jās darbs pie pro-
jek ta, bet bēr ni TLM stu di jā “Ur ga” Lau mas 
Kras ti ņas un Lilijas Kalniņas va dī bā ga ta-
vo ja go be lē nus.

Viens vā cu ko lē ģis iz rā dī ja lie lu in te re si 
par Lat vi jas da bu, tā dēļ sa gā dā jām ie spē ju 
ap ska tīt me ža ta ku, ko iz vei do jis E.Ģēr ma-
nis, to laip ni iz rā dī ja Edī te Ģēr ma ne.

Va ka rā se ko ja pro jek ta ne dē ļas no-
slē gums, ku rā pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tājs Alek sandrs Liel mežs pa snie dza 
kat ram pro jek ta da līb nie kam da lī bas ap-
lie ci nā ju mu un māk slas sko las da ri nā tos 
ori ģi nā los su ve nī rus.

Vi si ko pā no ska tī jā mies ne dē ļas no ri-
ses fo to mir kļus.

Gri bam pa teikt lie lu pal dies cil vēk iem, 
kas mums pa lī dzē ja no or ga ni zēt šo pro-
jek ta ne dē ļu: Māl pils Pien saim nie kam 
un per so nī gi R.Jo mer tam, SIA “Sav le” 
un per so nī gi N.Sa vi nai par gar šī ga jiem 
cie nas tiem.

I.Rul lei un L.Kras ti ņai par ra do ša jām 
ide jām, S.Mu kā nam par fi l mē ša nu, I.Vi ļu-
mai par ak tī vu līdz da lī bu, un pa šam la bā-
ka jam šo fe rim A.Mel ce ram!

Pro jek ta da līb nie ku vār dā: 
Ag ne se Kan ti še va

Pro jek ta ne dē ļa “Ei ro pas pļa vas”
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NODERĪGA  INFORMĀCIJA

Saim nie kam, kas vē las, lai vi ņa īpa šums tik tu at tī rīts no snie ga 
ar Māl pils paš val dī bas rī cī bā eso šo teh ni ku, ir jā ie ro das Māl pils 
pa gas ta paš val dī bā, bet vis la bāk SIA “Nor ma K” ar ie snie gu mu 
par vē lē ša nos iz man tot šo pa kal po ju mu. Ie snie gu mā ir jā uz rā da 
ie snie dzē ja vārds, uz vārds, tāl ru nis, vie ta, kur jā at tī ra no snie ga 
un ga ran ti ja par ap mak su. Ja kā du ie mes lu dēļ ie snie gu ma ie snie-
dzējs nav spē jīgs sa mak sāt par pa kal po ju mu, vi ņam ie snie gu mā 
to va ja dzē tu mi nēt un griez ties pēc pa lī dzī bas Māl pils so ciā la jā 
die nes tā. Ga dī ju mos, kad fi  nan siā la pa lī dzī ba nav va ja dzī ga, tiek 
no slēg ta ab pu sē ja vie no ša nās par pa kal po ju mu. Kat ru mē ne si 
pēc pa kal po ju ma sa ņem ša nas tiek pa rak stīts dar bu pie ņem ša nas 
– no do ša nas akts uz ku ra pa ma ta tiek pie stā dīts rē ķins. Pa kal po-
ju ma iz ce no ju mi ir ap stip ri nā ti pirms snie ga tī rī ša nas un ie spē ja-
mās iz mak sas va jag at ru nāt jau pie vie no ša nās slēg ša nas. Šā da 
kār tī ba ir arī ga dī ju mos, kad ir ne piec ie ša mi zā les pļau ša nas vai 
ci ti trans por ta pa kal po ju mi no SIA “Nor ma K”

Pa kal po ju mu iz ce no ju mi:
1. Ap stip ri nāt au to ma šī nas VW Trans por tier 1 stun das pa kal po ju-

ma iz ce no ju mu – 10.37 Ls + 18 % PVN;
2. Ap stip ri nāt trak to ra Jum za 1 stun das pa kal po ju ma iz ce no ju mu 

– 14.00 Ls + 18% PVN;
3. Ap stip ri nāt trak to ra MTZ 80 1 stun das pa kal po ju ma iz ce no ju mu 

– 16.90 Ls + 18% PVN.

4. Ap stip ri nāt trak to ra DT 75 1 stun das 
pa kal po ju ma iz ce no ju mu – 17.60 Ls 
+ 18 % PVN.

5. Ap stip ri nāt trak to ra T 150 1 stun das 
pa kal po ju ma iz ce no ju mu – 18.20 Ls 
+ 18% PVN.

6. Ap stip ri nāt au to grei de ra Dz 99 
1stun das pa kal po ju ma iz ce no ju mu 
– 18.20 Ls + 18% PVN.

7. Ap stip ri nāt trak to ra T – 25 (trans-
por tē ša nai) 1 stun das pa kal po ju ma 
iz ce no ju mu –6.35 Ls + 18% PVN.

8. Ap stip ri nāt trak to ra LTZ–55 (ar pļauj-
ma šī nu) 1 stun das pa kal po ju ma iz ce no ju mu – 22.00 Ls +18% 
PVN.

9. Ap stip ri nāt trak to ra T –25 (ar ie lu bir sti) 1 stun das pa kal po ju ma 
iz ce no ju mu – 10.20 Ls +18% PVN.

10. Ap stip ri nāt trak to ra LTZ – 55 1 stun das pa kal po ju ma iz ce no-
ju mu –15,80 Ls + 18% PVN.

11. Ap stip ri nāt krūm grie ža pa kal po ju mu 1 ha – 50.00 Ls + 18% PVN
12. Ap stip ri nāt krūm grie ža pa kal po ju mu sa rež ģī tā kos ga dī ju mos 

1 ha – 62.50 Ls + 18% PVN
13. Ap stip ri nāt zā lie na pļā vē ja pa kal po ju mu 1 ha – 70.00 Ls + 

18% PVN

Par kār tī bu, kā dā zie mas se zo nā tiek at tī rī ti pri vāt ce ļi no snie ga:

1.Vis pār īgie da ti:
1.1. ūdens ob jek ta no sau kums; MĀL PILS CEN TRA DĪ ĶIS
1.2. at ra ša nās vie ta:
1.2.1. ra jons: Rī gas
1.2.3. pa gasts; Māl pils
1.3. ģeo grā fi s kās koor di nā tes: ZP 57˚ 0037 ׳˝;
    AG 24˚ 5752 ׳˝;
   LKS 92 koor di nā tēs: 318960;/ 557567
1.4.ūdens saim nie cis kā ie cirk ņa kods/ūdens til pes kods (sa-

ska ņā ar Lat vi jas Vi des, ģeo lo ģi jas un me teo ro lo ģi jas 
aģen tū ras kla si fi  ka to ru): 412345263/41295

1.5. upes ba seins, ku rā at ro das ūdens ob jekts: Dau ga vas 
ba sei nu ap ga bals

1.5.1. upe, kur at ro das ūdens ob jekts: Su das upe
1.5.2. at tā lums no ie te kas ci tā upē, 9,5 km no ie te kas Lie la jā 

Jug lā
1.6. ūdens ob jek ta veids: ūdens krā tu ve
1.6.3. māk slīgs uz plu di nā jums (ūdens krā tu ve) kopš 

1977.ga da;
1.7. ūdens ob jek ta saim nie cis kās iz man to ša nas veids: rek reā-

ci ja, mak šķe rē ša na, ūdens ņem ša na uguns dzē ša nas 
va ja dzī bām

2. Ūdens ob jek ta rak stu ro jums:
2.1. mor fo met ris kais un hid ro lo ģis kais rak stu ro jums:

2.1.1. ūdens ob jek ta sa te ces ba seins 129 km2;
2.1.2. ba sei na re la tī vā me žai nī ba ~ 50 %;
2.1.3. ba sei na re la tī vā pur vai nī ba – 23 %;
2.1.4. pa va sa ra plū du mak si mā lais caur plū dums
  Q 1 % = 37.4 m3/s;
  Q 5 % = 24,9 m3/s;
2.1.5. mi ni mā lais caur plū dums
  Q min 30d. 95 % = 0.10 m3/s
  Q ekol. (m3/s) =0.15 (no teikts ūdens re sur su lie to ša nas 

at ļau jā Māl pils HES (dzir na vu))
2.1.6.nor mā lais ūdens lī me nis (NŪL)= 83.45 m Bal ti jas aug-

stu mu sis tē mā (BS);
2.1.7. ze mā kais ūdens lī me nis (ZŪL) 83.40 m BS;
2.1.8. aug stā kais (plū du) 1 % ūdens lī me nis (AŪL) 

=84.15 m BS
2.1.9. ko pē jais ūdens ob jek ta til pums nor mā lam ūdens lī me-

nim 175 tūkst. m3;
2.1.10. liet de rī gais til pums = 0 tūkst. m3;
2.1.11. virs mas lau kums nor mā la jam ūdens lī me nim 

=14.3 ha;
2.1.12. ūdens ob jek ta ga rums 1.6 km;
2.1.13. ūdens ob jek ta lie lā kais pla tums 0,3 km;
2.1.14. ūdens ob jek ta vi dē jais dzi ļums 1.3 m;
2.1.15. ūdens ob jek ta mak si mā lais dzi ļums 3.4 m;

SAIS TO ŠIE NO TEI KU MI NR.14
Ap stip ri nā ti ar Māl pils pa gas ta pa do mes
2006.ga da 29.no vem bra sē des lē mu mu

Nr.18/4

MĀL PILS CEN TRA DĪ ĶA (ŪDENS KRĀ TU VES) 
EKS PLUA TĀ CI JAS (AP SAIM NIE KO ŠA NAS) NO TEI KU MI

Iz do ti sa ska ņā ar LR li ku ma “Par paš val dī bām” 15.pan ta pir mās da ļas 3.punk tu, 21.pan ta pir mās 
da ļas 16.punk tu, 43.pan ta pir mās da ļas 2.punk tu.

Sa stā dī ti sa ska ņā ar Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku miem Nr.1014 2005.ga da 27.de cem brī “Ūdens 
ob jek tu eks plua tā ci jas (ap saim nie ko ša nas) no tei ku mu iz strā dā ša nas kār tī ba”.
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2.1.16. kras ta lī ni jas ga rums 3.58 km;
2.1.17. sekl ūdens zo nas (dzi ļums ma zāks par 0,5 m) pla tī ba 

3,5 ha;
2.1.18. ilg ga dī gā vi dē jā no te ce ga dā ūdens ob jek tā 

387 milj. m3;
2.1.19. ie tek mē to zem ju pla tī ba nor mā lam ūdens lī me nim 

~7 ha;
2.2. ūdens ob jek ta eko lo ģis kā stā vok ļa rak stu ro jums:
2.2.1.prio ri tā rie ūde ņi (ūdens ob jek ta at bil stī ba nor ma tī vo ak tu 

pra sī bām par virs ze mes un pa ze mes ūde ņu kva li tā ti)
  Su das upe nav pie skai tī ta pie prio ri tā riem ūde ņiem, vie nī-

gi var at zī mēt, ka vie ta, kur Su das upe sa tek ar Mer gu pi, 
sā kas Lie lā Jug la, ku ra ir ie kļau ta prio ri tā ro laš ūde ņu un 
karp ūde ņu sa rak stā, bet tās pos mi pie Za ķu mui žas un 
Ro pa žiem ir ie kļau ti prio ri tā ro peld ūde ņu sa rak stā. To-
mēr jā at zī mē, ka Su das upes ūde ņi var ie tek mēt Lie lās 
Jug las ūde ņu kva li tā ti.

  Sprie žot pēc 16.11.2005.g. ņem to par au gu ana lī zes, 
Su das upē pie Māl pils HES, kas at ro das Cen tra dī ķim 
(ūdens krā tu vei) le jas bje fā un sa krīt ar šī HES aug šē jo 
bje fu, Cen tra dī ķis (ūdens krā tu ve) pēc ūde ņu hid ro ķī mis-
kā sa stā va pa ma tā at bilst kā zivj ūde ņu, tā peld ūde ņu 
kva li tā tes nor ma tī va jām pra sī bām un tā rā dī tā ji ir:

• skā bek ļa dau dzu mu ir 7,8 – 8,2 mg/l un pie sā ti nā ju-
mu – ~87%,

• labs bio ķī mis kā skā bek ļa pa tē ri ņa (BSP5) rā dī tājs = 2,74 
mg/l,

• ķī mis kā skā bek ļa pa tē riņš (ĶSP) rā dī tājs = 44 mg/l,
• ko pē jais fos fors = 0,023 mg/l
• nit rī tu jo ni =0,049 mg/l
• nit rā tu jo ni =2,3 mg/l
• amo ni ja jo ni = 0,142 mg/l
• bet pēc pH, ku ra rā dī tājs ir – 7,2–7,5, ūdens ir vā ji sār-

mains.
2.2.2. ūdens ob jek ta hid ro lo ģis kā re žī ma ie tek me uz pie gu lo šo 

pla tī bu grunts ūdens lī me ņiem
  Ūdens krā tu ve pa stāv kopš 1977. ga da, un pie gu lo šo 

te ri to ri ju grunts ūdens lī me nis ne tiek ie tek mēts, jo ie spē-
ja mās ga da ūdens lī me ņu svār stī bas ir ne lie las (0,05 m). 
Sa ka rā ar to, ka uz bū vē tā pār gā zes vir sas at zī me ir par 
0,65 m ze mā ka sa lī dzi nā ju mā ar pro jek tā pa re dzē to, bet 
til ta kon struk ci ja ir uz bū vē ta pēc pro jek tē tām at zī mēm, 
tas ļauj ūdens pie te cei brī vi no plūst uz le jas bje fu, līdz 
ar to arī ir pa ze mi nāts nor mā lais ūdens lī me nis no pro-
jek tē tā NŪL= 84.00 m BS uz 83.45 m BS.

2.2.3.hid ro bio ce no žu rak stu ro jums, ta jā skai tā da ti par ko pē jo 
un virs ūdens aiz au gu mu (%)

  Ūdens krā tu ves eko lo ģis kās kva li tā tes vēr tē ju mu vei ca LU 
Bio lo ģi jas in sti tū ta dar bi nie ki 2005.ga dā (at skai te, ku ru 
sa stā dī ju si Dr.biol. El ga Pa re le, at ro das Māl pils pa gas tā). 
Ūdens krā tu ves zoo ben to sa ce no žu ana lī ze pa rā da, ka 
ap se ko ta jās par au gu ņem ša nas vie tās ben to sa ce no zēs, 
at ka rī bā no kon sta tē tā bio to pa, sa sto pa mas at tie cī giem 
bio to piem rak stu rī gās su gas. Ap se ko ta jos punk tos dū ņā 
vai dū ņai nā smilts grun tī ar det rī ta pie jau ku mu kon sta-
tē ti gal ve no kārt maz sa ru tār pi (20,5 – 74,3 no ko pē jā 
or ga nis mu skai ta) un trī su ļo du kā pu ri (22,9 – 62,3 % no 
ko pē jā or ga nis mu skai ta), kas no rā da uz pa aug sti nā tu 
eit ro fi  kā ci ju. No maz sa ru tār piem Oli goc hae ta do mi nē 
pe lo fī lie (dū ņu) tu bi fi  cī di – Lim nod ri lus hoff meis te ri, L. 
un de ke mia nus, Po ta mot hrix ham mo nien sis. Vis lie lā kā 
zoo ben to sa or ga nis mu daudz vei dī ba kon sta tē ta ie cie nī-
ta jā pel dē ta vas ra jo nā.

  Pa ma to jo ties uz ben to sa ce no žu su gu ana lī zi ap rē ķi nāts 
sa pro bi tā tes in dekss ro be žās no 2,3 – 2,5.

  Aiz au gums ar ūdens au giem, ir ne liels, ap 15%. Sa stop 
nied res, ezer mel drus, glī ve nes, ūdens mēt ras, maz lē pes, 
pa ve dien aļ ģes u.c..

2.2.4. ih tio fau nas rak stu ro jums

  Ih tio fau nas rak stu ro jums sa stā dīts pa ma to jo ties uz kas-
kā dē at ro do šos Māl pils HES (dzir na vu) ūdens krā tu vei 
Lat vi jas ziv ju re sur su aģen tū ras do to 26.09.2005.g. 
“Ziv saim nie cis kās eks per tī zes at zi nu mu par Māl pils HES 
eks plua tā ci ju”.

  Su das upei nav ie vē ro ja ma ziv saim nie cis ka no zī me, jo 
ziv ju re sur si ir ne pie tie ka mi rūp nie cis kai eks plua tā ci jai, 
tos iz man to ti kai mak šķe rē ša nai. Ih tio fau nu vei do vie tē jās, 
pa ma tā ūdens krā tu vēs dzī vo jo šās ziv ju su gas: lī da kas, 
asa ri, ru du ļi, rau das, plau ži, pli či, sa pa li, sud rab ka rū sas, 
lī ņi, kā arī ci tas, kas veic ti kai vie tē jā rak stu ra mi grā ci ju, 
t.sk. nār stu. Ņe mot vē rā ūdens krā tu ves ne lie los iz mē rus, 
ta jā pa šā lai kā lie lo ūdens ap mai ņu un šau ro sekl ūdens 
zo nu, nār sta vie tas ir maz no zī mī gas.

2.2.5. eko lo ģis kā stā vok ļa vēr tē jums un to ie tek mē jo šie fak to ri
  Ūdens krā tu ve pēc hid ro ķī mis kā sa stā va pa ma tā at bilst 

pat prio ri tā ro zivj ūde ņu kva li tā tes pra sī bām.
  Pēc hid ro bio lo ģis ko da tu vēr tē ju ma ūdens kva li tā te ūdens-

krā tu vē lī dzi nās lē ni te ko šai upei un pēc sa pro bi tā tes 
in dek sa var rak stu rot ūdens krā tu vi kā β – α – me zo sap-
ro bu vai vā ji pie sār ņo tu līdz pie sār ņo tai, tas ir, at bil sto šu 
vi dē jas kva li tā tes ūde ņiem. Sa ska ņā ar Māl pils pa gas ta 
pa do mes ap lie ci nā ju mu (5.5.pie li kums) Cen tra ūdens-
krā tu vē ne tiek no va dī ti da bai kai tī gi no tek ūde ņi, kā arī 
ne tiek ci tā da vei da pie sār ņo ti ūdens krā tu ves ūde ņi un 
kras ta jos la. Paš val dī bas uz de vums ir stin gri kon tro lēt 
aiz sarg jos lās eso šo maz dār zi ņu īpaš nie ku un pie ro bež-
nie ku dar bī bas ie ro be žo ju mu ie vē ro ša nu, sa ska ņā ar 
aiz sarg jos lu li ku mu. Sva rīgs pa sā kums, kas jā veic Māl pils 
pa gas ta pa do mei vai tre ša jai per so nai tās uz de vu mā, ir 
ūde ņu kva li tā tes uz la bo ša na, pie kras tes sekl ūdens zo-
nas sa kop ša na, kā arī ūdens krā tu ves vir sē jā aiz au gu ma 
iz pļau ša na un gult nes tī rī ša na, iz vā cot nopļ au to aiz au-
gu mu. Gult nes pa dzi ļi nā ša nai un pār tī rī ša nai jā sa ņem 
ūdens re sur su lie to ša nas at ļau ja (ŪR LA).

2.3. Ūdens ob jek ta un tā pie kras tes jos las sais tī ba ar aiz sarg āja-
mām te ri to ri jām un aiz sarg āja miem da bas ob jek tiem;

  Ūdens krā tu ves te ri to ri jā, kā arī tās pie kras tes aiz sar dzī-
bas jos lā nav aiz sarg āja mo da bas ob jek tu.

2.4. ūdens lī me ņa re gu lē ša nas būv ju rak stu ro jums:
2.4.1. aiz spros ta vir sas aug stu ma at zī me 85,79 m BS;
2.4.2. aiz spros ta vir sas pla tums 14 m;
2.4.3. aiz spros ta vir sas ga rums pa asi 35 m;
2.4.4. aiz spros ta no gā žu slī pums:
– aug šas bje fā 1:3 un
– le jas bje fā 1:2,5;
2.4.5. aiz spros ta no gā žu no stip ri nā ju ma ma te riāls:
  aug šas bje fā – mo no līts dzelzsbe tons
  le jas bje fā – šķem bu bē rums un ve lē no jums rū tīs;
2.4.6. ūdens no vad bū ves tips – ne re gu lē ja ma lok vei da pār-

gāz ne ar dzi ļu maiz va ru;
2.4.7. ūdens no vad bū ves pār gā zes aug stu ma at zī me 

83.35 m BS;
2.4.8. ūdens no vad bū ves di be na aug stu ma at zī me 

80,00 m BS;
3. Ūdens ob jek ta eks plua tā ci jas no sa cī ju mi:

3.1. hid ro teh nis ko būv ju eks plua tā ci jas no sa cī ju mi:
3.1.1. no te ces re gu lē ša nas pa sā ku mi
  Eks plua tā ci jas lai kā pie te ko šie ūde ņi aiz plūst pā ri pār gā-

zei. At vērt aiz va ru nav ne piec ie šams pat pa va sa ra pa los 
pie mak si mā la jiem caur plū du miem, jo pār gā ze uz bū vē ta 
par 0.65m ze mā ka, bet til ta vi si pa ra met ri ir iz bū vē ti pēc 
pro jek ta, kas ie vē ro ja mi pa lie li na pār gā zes caur va des 
spē jas, sa lī dzi not ar pro jek tā uz rā dī to, t.i., pie AŪL= 84.15 
m BS un le jas bje fa 83,00 m BS caur va des spē jas būs 
37,4 m³/s, kas vie nā da ar 1% caur plū du ma var bū tī bu. Aiz-
va ra pa cel ša na va rē tu būt ne piec ie ša ma ūdens krā tu ves 

Turpinājums 14.lpp.
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iztukšo ša nai gult nes pār tī rī ša nas va ja dzī bām, bet tas jā da-
ra ti kai vien lai cī gi ar Māl pils HES (dzir na vu) ūdens krā tu ves 
iz tuk šo ša nu, sa ņe mot ūdens re sur su lie to ša nas at ļau ja 
(ŪR LA) no Valsts vi des die nes ta Liel rī gas re ģio nā lās vi des 
pār val des (RVP).

3.1.2. hid ro mez gla dar bī ba ār kār tē jos (plū du) ap stāk ļos
  Ār kār tē ji da bas ap stāk ļi var ie stā ties, ja Su das upē pa va-

sa ra pa lu lai kā tiek sa sniegts mak si mā lais caur plū du mu 
Q1%= 37,4 m³/s un no tiek avā ri ja, kā dā no šo brīd vēl 
augš pu sē ne eso šām ūdens krā tu vēm (Bu ku ūdens krā-
tu ve ir no lais ta). Kat ru pa va sa ri pirms plū du ie stā ša nās 
jā pār bau da pār gā zes teh nis kais stā vok lis, jā iz vāc sa krā ju-
šies gru ži, kā arī jā at brī vo no le dus. Jā pār bau da lej pu sē 
eso šo Māl pils HES (dzir na vu) lī me ņu re gu lē ša na, vei cot 
sa ska ņo tu dar bī bu, lai mi nē tās HES ūdens krā tu vē AŪL 
ne pār snieg tu at zī mi 83,00 mBS, kas ir piln īgi ie spē jams, 
ņe mot vē rā bū ves mak si mā lo caur lai des spē ju 94m3/s. 
Re zul tā tā Cen tra ūdens krā tu ves pār gā zei pie AŪL 84.15 
m BS un le jas bje fa 83,00 mBS caur va des spē jas būs 
37,4 m³/s, kas vie nā da ar Q1%.

  Ga dī ju mā, ja no tiek avā ri ja, kā dā no šo brīd vēl augš pu sē 
ne eso šām ūdens krā tu vēm (Bu ku ūdens krā tu ve ir no-
lais ta) un šī avā ri ja sa krīt ar Su das upes pa va sa ra pa lu 
Q1%, tad Cen tra ūdens krā tu vē pa cel sies lī me nis līdz 
at zī mei AŪL 84.50 m BS, pār gā zes caur lai des spē jas 
pa lie li nā sies līdz 63m3/s.

3.1.3. mi ni mā lā vai eko lo ģis kā caur plū du ma teh nis kais no-
dro ši nā jums

  Cen tra dī ķa hid ro teh nis ko būv ju le jasb jefs ir uz stā di nāts 
un sa krīt ar Māl pils HES (dzir na vu) ūdens krā tu ves lī me-
ņu svār stī bām, ku ras re žī mam ir iz snieg ta ūdens re sur su 
lie to ša nas at ļau ja (ŪR LA), ko iz snie gu si 2005. ga dā 12. 
de cem brī Liel rī gas re ģio nā lā vi des pār val de ar de rī gu ma 
ter mi ņu līdz 2010.g.11. de cem brīm, ar no teik to Qekol. 
= 0.15 m3/s. Maz ūdens pe rio dā vi si pie te ko šie ūde ņi 
aiz plūst pā ri Cen tra dī ķa pār gā zei, ku ras at zī me ir par 
5 cm ze mā ka par ze mā ko ūdens lī me ņa (ZŪL) at zī mi. 
Sa ka rā ar to, ka ūdens krā tu ves at ro das kas kā dē, vi sā 
Su das upes ie tek mē ta jā pos mā lej pus šīm ūdens krā tu-
vēm ne piec ie šams no dro ši nāt mi ni mā lo ga ran tē ja mo 
caur plū du mu ūdens te ces ūdens da bis kās pie te ces ie-
spē ju ro be žās, kā to no sa ka Gro zī ju mi Mi nis tru ka bi ne ta 
2003.ga da 23.de cem bra no tei ku mos Nr.736 “No tei ku mi 
par ūdens re sur su lie to ša nas at ļau ju” 40.2 punkts. Tas 
no zī mē ka, hid ro teh nis kās bū ves abās ūdens krā tu vēs ne-
drīkst dar bo ties ūdens uz krā ša nas re žī mā pe rio dos, kad 
upes da bis kais caur plū dums ir ma zāks ne kā pār val des 
no teik tais caur hid ro teh nis ko bū vi caur va dā mais (mi ni-
mā lais ga ran tē ja mais vai eko lo ģis kais) caur plū dums. Ja 
ūdens lī me nis ūdens krā tu vē ša jā lai kā sa krīt ar ze mā ko 
(mi ni mā lo) ūdens lī me ņa at zī mi, ir pie ļau jams, ka caur 
hid ro teh nis ko bū vi caur va dā mais caur plū dums ir vie nāds 
ar upes ko pē jo pie te ci bez iz tvai ko ša nas zu du miem(MK 
no tei ku mu Nr.736 40.2 punkts).

  Sa vu kārt Māl pils HES (dzir na vu) ūdens re sur su lie to ša-
nas at ļau jā (ŪR LA) no teikts ka, va sa ras 30 die nu pe rio da 
vi dē jais mi ni mā lais caur plū dums ar 95 % no dro ši nā ju mu 
(mi ni mā lais ga ran tē ja mais caur plū dums) – 0,15 m3/sek 
tiek no dro ši nāts at vad ka nā lā ar plūs mu caur ne pie vēr tu 
tur bī nas vad apa rā tu.

3.1.4. ūdens re sur su iz man to ša na maz ūdens pe rio dā;
  Maz ūdens pe rio dā vi si pie te ko šie ūde ņi, t.sk., ap rē ķi na 

Qmin 30d. 95 % = 0.10 m3/s aiz plūst pā ri Cen tra dī ķa 
hid ro teh nis ko būv ju pār gā zei, ku ras at zī me ir par 5 cm 
ze mā ka par ZŪL at zī mi un ne tiek uz krā ti ūdens krā tu vē, 
bet no va dī ti Māl pils HES (dzir na vu) ūdens krā tu vē. Ūde-
ņu ci ta vei da lie to ša na ne no tiek. Māl pils pa gas ta te ri to ri ju 
plā no ju mā nav pa re dzē ta maz dār zi ņu lais tī ša na un nav 

arī pie pra sī ju ma. Mi ni mā lais ga ran tē ja mais caur plū dums 
0,016 m3/s vec upē lej pus Māl pils HES (dzir na vu) tiek 
no dro ši nāts ar no vad bū ves aiz va rā ie rī ko tu cau ru mu 8 
cm dia met rā uz at zī mes 82,40 m BS.

3.1.5. dar bī bas ie ro be žo ju mi ziv ju nār sta pe rio dā;
  Cen tra dī ķa (ūdens krā tu ves) lī me ņu svār stī bas starp 

nor mā lo ūdens uz stā di nā ju ma lī me ni un ze mā ko (mi ni-
mā lo) ūdens uz stā di nā ju ma lī me ni, no tiek ro be žās starp 
lī me ņiem 83,45 m BS un 83,40 m BS. Tā tad lī me ņa 
svār stī bas ir mi ni mā las un nav lie lā kas par nor ma tī vos 
no teik ta jām pie ļau ja ma jām 0,2 m/d ziv ju nār sta pe rio dā. 
Ir aiz liegts ziv ju nār sta lai kā no le dus brī va jā lai kā līdz 
01.05. ūdens krā tu vē iz man tot jeb kā dus pel do šus pār-
vie to ša nās lī dzek ļus, t.sk. lai vas, plos tus, mo to ri zē tus 
peld lī dzek ļus.

3.2. saim nie cis kās dar bī bas no sa cī ju mi:
3.2.1. ūdens ob jek ta iz man to ša na eks plua tā ci jas no tei ku mos 

pa re dzē tās saim nie cis kās dar bī bas veik ša nai;
  Sa ska ņā ar Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju ma gro zī ju-

miem, (pa re dzē ti pē dē jā la sī ju mā ap stip ri nāt 2006.ga da 
01.no vem bra pa gas ta pa do mes sē dē), saim nie cis kās 
dar bī bas ie tva ros Cen tra dī ķi (ūdens krā tu vi) un HES uz-
plu di nā ju mu ir pa re dzē tas iz man tot ti kai ne piec ie ša mī bas 
ga dī ju mā ūdens ņem ša nai uguns dzē sī bas va ja dzī bām. 
Ūdens ņem ša nas vie ta pa re dzē ta ar pār vie to ja mo sūk ņu 
sta ci ju ūdens krā tu ves krei sa jā kras tā ~ 20 m at tā lu mā no 
aiz spros ta. Ga dī ju mā, ja tiks pa re dzē ti ci ti saim nie cis kās 
dar bī bas vei di, būs jā sa ņem ūdens re sur su lie to ša nas 
at ļau ja (ŪR LA), at bil sto ši MK 2003.12.23. no tei ku miem 
Nr.736.

3.2.2. pie kras tes pla tī bu iz man to ša na ūdens ob jek ta aiz sarg-
jos lā

  Sa ska ņā ar Aiz sarg jos lu li ku mu, kurš pie ņemts Sa ei mā 
1997.g. ar gro zī ju miem 2002., 2003., 2005.g.g., Māl pils 
cen tra dī ķim (ūdens krā tu vei) no sa kā mas di vu vei du aiz-
sarg jos las:

 – virs ze mes ūdens ob jek tu aiz sarg jos las un
– aiz sarg jos las ūdens ak va to ri jās augš pus un lej pus aiz-

spros tiem.
  Aiz sarg jos lu ro be žas jā at zī mē ze mes ga ba lu plā nos un 

jā ie rak sta ze mes grā ma tā šā li ku ma 60. un 62.pan tā no-
teik ta jā kār tī bā. Ūdens tilp ju un ūdens te ču aiz sarg jos lu 
ro be žas da bā no sa ka un te ri to ri ju plā no ju mos ie zī mē 
at tie cī go paš val dī bu spe ciā lis ti pēc sa ska ņo ša nas ar 
re ģio nā lo vi des pār val di.

  Virs ze mes ūdens ob jek tu aiz sarg jos las
  Sa ska ņā ar Aiz sarg jos lu li ku ma 7.pan tu, Māl pils cen tra 

dī ķim (ūdens krā tu vei) ar virs mas lau ku mu =14,3 ha 
bū tu pie mē ro ja ma aiz sarg jos la ne ma zāk kā 50 met-
rus pla ta jos la, kas no teik ta 10 — 25 hek tā rus lie lām 
ūdens til pēm. Sa ska ņā ar Aiz sarg jos lu li ku ma 7. pan ta 
2) punk tu pil sē tās un cie mos aiz sarg jos lu no sa ka— te ri-
to ri ju plā no ju mos, bet ne ma zāk kā 10 met rus pla ta jos la 
kat rā kras tā, iz ņe mot ga dī ju mus, kad tas nav ie spē jams 
eso šās ap bū ves dēļ.

  Do ta jā si tuā ci jā Māl pils cen tra dī ķim (ūdens krā tu vei) 
Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju mā ir pa re dzē ta virs ze-
mes ūdens ob jek ta aiz sarg jos la cie ma ta te ri to ri jā 10 m 
pla tu mā, kā arī pēc ie spē jas vir zī ta pa da bis ku ro be žu 
– vie tē jas no zī mes ce ļiem, kur tas ie spē jams, kā arī 
ie vē ro jot eso šās ap bū ves pie cie ma zie me ļu ro be žas. 
Sa vu kārt virs pus cie ma ro be žas vir zie nā uz zie meļ iem, 
aiz sarg jos las pla tums pie ņemts ūdens krā tu vei 50 m, bet 
no vie tas, kur bei dzās ūdens krā tu ves uz stā di nā jums, 
aiz sarg jos la pie ņem ta kā Su das upei – 100 m pla ta jos la 
kat rā kras tā.

  Sa ka rā ar to, ka ūdens krā tu ve pie der paš val dī bai un 
at ro das cie ma te ri to ri jā, tās iz man to ša nu reg la men tē 
pa gas ta paš val dī bas sais to šie no tei ku mi, ku ri sa ska ņo ti 
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ar Aiz sarg jos lu li ku mu “Virs ze mes ūdens ob jek tu aiz sarg-
jos lās”. Ūdens krā tu ves NŪL pa stāv kopš 1977. ga da un 
tās kras ti ir no sta bi li zē ju šie un ne lie lo ūdens svār stī bu 
(0.05 m ga dā) ne pa stāv to ero zi jas drau di. Ūdens lī me ņi 
sa ska ņo ti ar Lau ku at bal sta die nes ta Liel rī gas re ģio nā lo 
lauk saim nie cī bas pār val di (5.6. pie li kums). Ka na li zā ci jas, 
t.sk., kon cen trē tas lie tus ka na li zā ci jas iz plū des nav. Cen-
tra ūdens krā tu ves krei sa jā kras tā ir pa stā vošs ap bū ves 
ob jekts, bet at bil sto ši aiz sarg jos lu li ku ma 7. pan ta 2), tas 
nav ie kļauts virs ze mes ūdens ob jek ta aiz sarg jos lā.

  Virs ze mes ūdens ob jek tu aiz sarg jos lās aiz liegts:
– celt un iz vie tot jeb kā das ēkas un bū ves, tai skai tā no-

žo go ju mus (iz ņe mot kul tū ras pie mi nek ļu at jau no ša nu, 
ūdens ņem ša nas ie tai ses, ūdens re gu lē ša nas ie tai ses, 
kā arī ci tas hid ro teh nis kās, kras tu no stip ri nā ša nas un 
til tu bū ves, ku ģo ša nas dro šī bai ne piec ie ša mās bū ves, 
peld vie tas, lai vu un mo to ri zē to ūdens trans port lī dzek ļu 
pie stāt nes un šo trans port lī dzek ļu uz pil dī ša nai pa re dzē-
tās deg vie las uz pil des sta ci jas, ja at tie cī gās dar bī bas ir 
pa re dzē tas vie tē jās paš val dī bas te ri to ri jas plā no ju mā 
vai ūdens ob jek ta ap saim nie ko ša nas plā nā),

– iz vie tot deg vie las uz pil des sta ci jas,
– veikt gal ve no cir ti, iz ņe mot ko ku cir ša nu ār kār tas si tuā ci ju 

se ku lik vi dē ša nai, vēj gā žu, vēj lau žu un sni eg lau žu se ku 
lik vi dē ša nai,

– veikt me ža zem ju trans for mā ci ju, ja tā nav sais tī ta ar 
aug stāk mi nē ta jiem iz ņē mu ma ga dī ju miem,

– kurt uguns ku rus un no vie tot tel tis ār pus šim no lū kam no-
rā dī tām vie tām bez sa ska ņo ša nas ar ze mes īpaš nie ku 
vai tie sis ko val dī tā ju,

– no vie tot ie gū to grun ti pēc nor ma tī va jos ak tos no teik ta jā 
kār tī bā veik tas virs ze mes ūdens ob jek ta pa dzi ļi nā ša nas 
vai tī rī ša nas ār pus tam pa re dzē ta jām vie tām;

– ie rī kot me hā nis ko trans port lī dzek ļu sa cīk šu tra ses un 
iz mē ģi nā ju mu vie tas,

– ie rī kot ne li ku mī gu no žo go ju mu.
  Vie tē jā paš val dī ba pie ņem at tie cī gu lē mu mu par jeb kā du 

ne li ku mī gu no žo go ju mu no jauk ša nu virs ze mes ūdens ob-
jek tu aiz sarg jos lās. Vie tē jā paš val dī ba veic vai or ga ni zē 
no žo go ju mu no jauk ša nu, ja īpaš nieks vai tie sis kais val dī-
tājs pēc paš val dī bas lē mu ma pie ņem ša nas no žo go ju mu 
vie na mē ne ša lai kā nav no jau cis. Ar no jauk ša nu sais tī tos 
iz de vu mus sedz no žo go ju ma īpaš nieks vai tie sis kais 
val dī tājs.

  Šī kār tī ba at tie ci nā ma uz vi sām Māl pils pa gas tā eso ša-
jām ūdens te ču un ūdens tilp ņu tau vas jos lām.

  Aiz sarg jos las ūdens ak va to ri jās augš pus un lej pus aiz-
spros tiem.

  Aiz sarg jos lu li ku mā 58.pants no sa ka ap ro be žo ju mus 
aiz sarg jos lās ūdens ak va to ri jās augš pus un lej pus aiz-
spros tiem (aiz sprosts — hid ro teh nis ko būv ju kom plekss, 
kas no dro ši na ūdens lī me ņa pa cel ša nu ūdens til pē vai 
ūdens te cē ar mak si mā lo lī me ņa kri tu mu

  di vi met ri un vai rāk). Aiz sarg jos lās ūdens ak va to ri jās 
augš pus un lej pus aiz spros tiem no sa ka lai no dro ši nā tu 
aiz spros tu hid ro teh nis ko būv ju eks plua tā ci ju un dro šu-
mu, kā arī cil vē ku dro šī bu ūdens til pēs un ūdens te cēs 
augš pus un lej pus aiz spros tiem.

– Aiz sarg jos las at tā lums no hid ro teh nis kās bū ves vis tu vāk 
iz vir zī tās virs ze mes vai zem ūdens da ļas augš pus un 
lej pus aiz spros ta tiek no teikts vis maz lej pus aiz spros ta 
eso šās ūdens te ces pla tu mā, bet ne vai rāk kā 200 met rus 
pla tā jos lā. Pie ņe mot, ka Su das upes pla tums da bis kā 
stā vok lī lej pus Māl pils HES 200m jos lā vi dē ji ir ~50 m, 
tā pēc, sa ska ņā ar MK no tei ku miem, aiz sarg jos las at tā-
lums ūdens ak va to ri jās augš pus un lej pus aiz spros tiem 
pie ņemts 50m.

  Aiz sarg jos lās ūdens ak va to ri jās augš pus un lej pus aiz-
spros tiem tiek no teik ti šā di ap ro be žo ju mi:

– aiz liegts bez vie tē jā būv val dē ap stip ri nā ta dar bu iz pil des 
pro jek ta veikt urb ša nas dar bus un būv nie cī bas dar bus.

  Jeb ku ras dar bī bas veik ša nai aiz sarg jos lās ak va to ri jās 
augš pus un lej pus aiz spros tiem, iz ņe mot dar bī bas kon tro-
les no dro ši nā ša nai, ne piec ie ša ma aiz spros ta īpaš nie ka 
vai tie sis kā val dī tā ja rak stis ka at ļau ja.

  Hid ro teh nis kās bū ves īpaš nie kam ir at ļauts aiz sarg jos lā 
veikt at tie cī gā ob jek ta eks plua tā ci jai, re mon tam, re no vā ci-
jai un re kon struk ci jai ne piec ie ša mos dar bus. Par to raks-
tvei dā jā brī di na ze mes īpaš nieks vai tie sis kais val dī tājs 
vis maz di vas ne dē ļas pirms dar bu uz sāk ša nas, iz ņe mot 
avā ri ju no vēr ša nas vai to se ku lik vi dā ci jas dar bus, ku rus 
var veikt jeb ku rā lai kā. Ju ri dis kās un fi  zis kās per so nas, 
vei cot aiz sarg jos lās dar bus, ku ru dēļ ir ne piec ie šams ob-
jek tus aiz sar gāt no bo jā ju miem, pār bū vēt vai pār vie tot, 
aiz sar dzī bas, pār bū ves vai pār vie to ša nas dar bus veic 
pēc sa ska ņo ša nas ar at tie cī gā ob jek ta īpaš nie ku. Kār tī-
bu, kā dā vei ca ma ap saim nie ko ša na un kon tro le aiz sarg-
jos lās gar ie lām un til tiem, kas at ro das ūdens krā tu ves 
aiz sarg jos lā, no sa ka Māl pils pa gas ta ap bū ves no tei ku mi, 
kā arī at tie cī gie sais to šie no tei ku mi. “Par ēku un būv ju 
uz tu rē ša nu Māl pils pa gas tā”.

  Cen tra dī ķa (ūdens krā tu ves) tie ša jai ap kārt nei jā būt sa-
bied ris ki pie eja mai tau vas jos lai, ku ras pla tums – 4 m.

3.2.3. ūdens ob jek ta iz man to ša na ci tām saim nie cis kām dar-
bī bām

  Ūdens ob jek ta iz man to ša na saim nie cis kām va ja dzī bām 
pa re dzē ta sa ska ņā ar p. 3.2.1.

3.2.4. pra sī bas ziv ju aiz sar dzī bas un pār va des ie rī cēm;
  Ziv ju aiz sar dzī bas un pār va des ie rī ces Cen tra ūdens krā-

tu vei nav ne piec ie ša mas sa ka rā ar ne ie vē ro ja mo lī me ņu 
star pī bu starp aug šas un le jas bje fu (0.6–0.8m), bet Māl-
pils HES (dzir na vu)ūdens krā tu vei pār va des ie rī ces nav 
no teik tas, sa ka rā ar ilg sto ši pa stā vē jo šo aiz spros tu, ku ra 
re zul tā tā ziv ju mi grā ci ja ne no tiek. Ziv ju aiz sar dzī bas bū-
ves un ie rī ces Māl pils HES (dzir na vu)– me tā la res tes ar 
sprau gu at vē ru mu 20 mm pie ie plū des tur bī nu ka me rā.

3.2.5. ziv ju nār sta no dro ši nā jums un ci tas da bas aiz sar dzī-
bas pra sī bas

  Kā at zī mēts 2005.ga da 26. sep tem brī Lat vi jas Ziv ju re sur-
su aģen tū ras iz snieg ta jā “Ziv saim nie cis kās eks per tī zes 
at zi nu mā par Māl pils HES eks plua tā ci ju”, ūdens krā tu ves 
māk slī gās lī me ņu svār stī bas vi su ga du ie ro be žo tas 20 
cm dia pa zo nā, kas do ta jos ap stāk ļos ne ra da bū tis ku 
kai tē ju mu rau du, asa ru, lī da ku un ci tu ziv ju pa va sa ra 
nār stam ūdens krā tu vē”. Sa ka rā ar to, ka arī Cen tra 
ūdens krā tu vē ūdens lī me ņu re žīms ir pil nī bā at ka rī gas 
no Māl pils HES eks plua tā ci jas re žī ma, tāds pats se ci nā-
jums at tie cas arī uz šo ūdens krā tu vi. Nār sta vie tu ūdens-
krā tu ves augš ga lā ir pie tie ka mi daudz, tā pēc aiz sprosts 
ar ūdens lī me ņu star pī bu 0,80 m starp augšbje fu un 
le jas bje fu arī bez ziv ju mi grā ci jas no dro ši nā ša nas pā ri 
aiz spros tam ne var būt par ie mes lu ziv ju at ra žo ša nas 
sa ruk ša nai.

3.2.6. īpa ši no sa cī ju mi mak šķe rē ša nai
  Sa ska ņā ar MK 2006.ga da 10.jan vā ra no tei ku miem Nr.31 

“Mak šķe rē ša nas no tei ku mi” (Iz do ti sa ska ņā ar Zvej nie cī-
bas li ku ma 13.pan ta pir mās da ļas 3.punk tu):

– no dar bo ties ar mak šķe rē ša nu Lat vi jas Re pub li kas ūde ņos 
var fi  zis kās per so nas (mak šķer nie ki), ku rām mak šķe rē ša-
nas lai kā ir klāt mak šķe rē ša nas kar te. Vie tās, kur no teik ta 
li cen cē tā mak šķe rē ša na, pa pil dus mak šķe rē ša nas kar tei 
ir ne piec ie ša ma arī li cen ce (2.p-ts);

– per so nām ve cu mā līdz 16 ga diem un per so nām, ve cā-
kām par 65 ga diem, kā arī in va lī diem at ļauts mak šķe rēt 
bez mak šķe rē ša nas kar tes ie gā des. Mi nē ta jām per so-
nām jā būt klāt at tie cī gam per so nu ap lie ci no šam do ku-
men tam vai in va li di tā tes ap lie cī bai(3.p-ts);
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– mak šķer nie kam mak šķe rē jot ir tie sī bas bez mak sas iz-
man tot da bis ko tau vas jos lu: gar pri vā to ūde ņu kras tiem 
— 4 m, gar pā rē jo ūde ņu kras tiem — 10 m. (9.p-ts).

3.2.7. pel do šo lī dzek ļu iz man to ša nas kār tī ba
– Pel do šo lī dzek ļu iz man to ša na var no tikt ti kai sa ska ņā ar 

Māl pils pa gas ta sais to šiem no tei ku miem („Māl pils pa gas-
ta te ri to ri jas iz man to ša nas un ap bū ves no tei ku mi”), t.sk., 
ie spē jams iz man tot ti kai ne lie las ai ru lai vi ņas, ku ru kus tī-
bas reg la men tā ci ja var tikt no teik ta ti kai ga dī ju mā, ja tiek 
or ga ni zē ta mak sas rek reā ci ja. Mo tor lai vas drīkst iz man tot 
ti kai sa bied ris kās kār tī bas, šo no tei ku mu ie vē ro ša nas 
kon tro les, da bas aiz sar dzī bas pa sā ku mu va ja dzī bām, 
sa ska ņā ar Māl pils pa gas ta pa do mes no teik to kār tī bu.

3.2.8. paš val dī bas pie ņem tie sais to šie no tei ku mi, kas no sa ka 
ūdens ob jek ta iz man to ša nu

  Ūdens ob jek ta iz man to ša nu no sa ka Māl pils pa gas ta te ri-
to ri jas plā no ju ma gro zī ju mi – Māl pils pa gas ta te ri to ri jas 
iz man to ša nas un ap bū ves no tei ku mi,

  Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju ma gro zī ju mi – Māl pils 
pa gas ta sais to šie no tei ku mi – Māl pils pa gas ta te ri to ri jas 
iz man to ša nas un ap bū ves no tei ku mi iz strā dā ti sa ska-
ņā ar 12.06.2002. LR li ku mu “Te ri to ri jas plā no ša nas 
li kums”, 19.10.2004. MK no tei ku miem Nr. 883 “Vie tē jās 
paš val dī bas te ri to ri jas plā no ša nas no tei ku mi”, Rī gas ra-
jo na te ri to ri jas plā no ša nas do ku men tiem “Rī gas ra jo na 
te ri to ri jas plā no jums 2001” un Māl pils pa gas ta at tīs tī bas 
plā no ša nas do ku men tiem.

  Māl pils pa gas ta sais to šie no tei ku mi Māl pils pa gas ta te-
ri to ri jas iz man to ša nas un ap bū ves no tei ku mi ir ārē jais 
nor ma tī vais akts un kā tāds no sa ka pra sī bas ze mes 
iz man to ša nā un ap bū vē vis iem ze mes īpaš nie kiem vai 
val dī ju miem Māl pils pa gas ta ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā, 
ku ras ir ob li gā tas un sais to šas vis iem ne kus ta mo īpa-
šu mu (ze me, ēkas, bū ves) īpaš nie kiem vai val dī ta jiem. 
Tas sniedz kon tek stu de ta li zē tā kai plā no ša nai, kas tie ši 
sais tī tas ar eko no mis ka jam ak ti vi tā tēm un tā dēļ var vei-
ci nāt vai ari ie ro be žot kon krē tas eko no mis kas ak ti vi tā tes 
kon krē tas eko no mis kas te ri to ri jas.

  Gal ve nie uz de vu mi ir:
– no teikt pa gas ta te ri to riāls at tīs tī bas ten den ces;
– vei ci nāt Māl pils pa gas ta te ri to ri jas ilgt spē jī gu un ra cio nā-

lu iz man to ša nu;
– vei ci nāt Māl pils pa gas ta da bas pa mat nes ilgt spē jī gu 

at tīs tī bu;
– vei ci nāt sa bied rī bas kva li ta tī vas dzī ves tel pas iz vei do-

ša nu;
– reg la men tēt ze mes īpaš nie ku tie sī bas ze mes iz man to-

ša nā un at tīs tī ša nā;
– sa ska not eko no mis kas ak ti vi tā tes un in ves tī ci jas ar pa-

gas ta at tīs tī bas vir zie niem;
– iz vēr tēt da žā du pro jek tu at bil stī bu līdz sva ro tai pa gas ta 

at tīs tī bai;
– no teikt ze mes īpa šu mu iz man to ša nas ie spē jas.

3.2.9. Peld vie tas
  Pel dē ties at ļauts vi sās pa gas ta te ri to ri jā eso ša jās ūdens-

til pēs un ūdens te cēs, iz ņe mot vie tās, kur ar pa gas ta 
pa do mes ak cep tu iz lik tas aiz lie gu ma zī mes.

3.3. saim nie cis kās dar bī bas vei cē ja pie nā ku mi un tie sī bas;
  Ūdens krā tu ves ap saim nie ko ša nu or ga ni zē un no dro ši na 

Māl pils pa gas ta pa do me, ku ras –
3.3.1.pie nā ku mos ir:

• or ga ni zēt ūdens lī me ņu re gu lē ša nas kon tro li Māl pils HES 
(dzir na vu) ūdens krā tu vē at bil sto ši ša jos no tei ku mos do ta jam 
re žī mam, no dro ši not Cen tra ūdens krā tu ves ne trau cē tu no te-
cei īpa ši pa va sa ra pa lu un va sa ras – ru dens plū du pe rio dā, 
šim pa sā ku mam no zī mēt at bil dī gu amat per so nu;

• uz tu rēt kār tī bā hid ro bū vi, kas at ro das uz vie tē jā ce ļa Māl-
pils – Peļ ņi, veikt to re mon tu, re gu lā ru teh nis ko ap ska ti.

• or ga ni zēt hid ro būv ju ap kārt nes lab ie kār to ša nu un uz tu rēt to 
kār tī bā.

• se kot, lai vi sa dar bī ba ūdens krā tu ves ak va to ri jā un pie kras tes 
aiz sar dzī bas jos lā, t.sk. eko lo ģis kās si tuā ci jas uz la bo ša na 
tik tu veik ta pēc pro jek tiem vai ci tiem sa ska ņo tiem do ku men-
tiem.

• uzr au dzīt un kon tro lēt ūdens til pes stā vok li un tās aiz sar dzī bas 
jos las 10 un 50 m pla tu mā no ūdens krā tu ves NŪL.

• no dro ši nāt li ku mu un ci tu tie sī bu ak tu ie vē ro ša nu 4 m tau vas 
jos las iz man to ša nā.

• ap se kot kras tu stā vok li, no teikt kras tu ero zi jas vie tas un rau-
dzī ties lai ne tik tu pār sniegts pie ļau ja mais lī me ņu re žīms.

• se kot ūdens sa ni tā ra jam stā vok lim, ne piec ie ša mī bas ga dī-
ju mā kri tis kā si tuā ci jā or ga ni zēt par au gu no ņem ša nu un 
in for mēt ap kār tē jos ie dzī vo tā jus.

• or ga ni zēt pa sā ku mus, lai no dro ši nā tu ūdens krā tuv ju kras tu 
sa kop ša nu to aiz sar dzī bas zo nās.

• or ga ni zēt ziv ju re sur su pa pil di nā ša nu, iz man to jot ser ti fi  cē tu 
ziv ju au dzē tā ju pa kal po ju mus.

• or ga ni zēt pa sā ku mus, lai no vēr stu ūdens krā tuv ju aiz aug ša nu 
ar ūdens zā lēm.

• or ga ni zēt un no dro ši nāt kon tro li par pel dē ša nas aiz lie gu mu 
ne ie vē ro ša nu tam no lū kam ne pa re dzē tās vie tās.

3.3.2. tie sī bas ir:
– uz tu rēt Cen tra ūdens krā tu vē NŪL un pie pra sīt uz tu rēt 

NŪL Māl pils HES (dzir na vu) ūdens krā tu vē un to pa ze-
mi nāt līdz ZŪL at zī mei, ie vē ro jot šos un Māl pils HES 
(dzir na vu) ūdens krā tu ves eks plua tā ci jas (ap saim nie ko-
ša nas) no tei ku mus;

– aiz sarg jos lā veikt at tie cī gā ob jek ta eks plua tā ci jai, re-
mon tam, re no vā ci jai un re kon struk ci jai ne piec ie ša mos 
dar bus. Par to raks tvei dā jā brī di na ze mes īpaš nieks vai 
tie sis kais val dī tājs vis maz di vas ne dē ļas pirms dar bu 
uz sāk ša nas, iz ņe mot avā ri ju no vēr ša nas vai to se ku 
lik vi dā ci jas dar bus, ku rus var veikt jeb ku rā lai kā;

– or ga ni zēt un veikt dar bus aiz sarg jos lās, ku ru dēļ ir ne-
piec ie šams ob jek tus aiz sar gāt no bo jā ju miem, pār bū vēt 
vai pār vie tot, aiz sar dzī bas, pār bū ves vai pār vie to ša nas 
dar bus pēc sa ska ņo ša nas ar at tie cī gā ob jek ta īpaš nie ku. 
Ar mi nē ta jām dar bī bām sais tī tās iz mak sas sedz at tie cī-
gā ju ri dis kā vai fi  zis kā per so na vai — pēc sav star pē jas 
vie no ša nās — ob jek ta īpaš nieks. (Aiz sarg jos lu li ku ma 
35.pan ta ot rā un tre šā da ļa);

– ūdens tilp ņu ap saim nie ko ša nā pa do me var ie sais tīt ci tas 
ju ri dis kas vai fi  zis kas per so nas, tam no lū kam slē dzot 
at bil sto ša sa tu ra ju ri dis kus do ku men tus;

– cen tra ūdens krā tu vēs at ļaut li cen zē to mak šķe rē ša nu, 
at bil sto ši no sa kot mak su par li cen zes ie gā di;

– uz lai ku aiz liegt mak šķe rē ša nu vie nā vai vai rā kās ūdens-
krā tu vēs, ja šis aiz lie gums sek mē ziv ju re sur su ap jo ma 
sa gla bā ša nu un pa vai ro ša nu;

– pie pra sīt ūdens krā tuv ju kras tos at ro do šos ne kus ta mo 
īpa šu mu īpaš nie kiem ie kļau ties kop īgos pa sā ku mos, 
kas sais tī ti ar kras tu sa kār to ša nu un lab ie kār to ša nu.

3.4. saim nie cis kās dar bī bas vei cē ja dar bī ba ār kār tē jos da bas 
ap stāk ļos.

  Ār kār tē ji da bas ap stāk ļi var ie stā ties, ja Su das upē pa va-
sa ra pa lu lai kā tiek sa sniegts mak si mā lais caur plū du mu 
Q1%= 37,6 m³/s. Ņe mot vē rā, ka ne vie nai no kas kā dē 
eso ša jām ūdens krā tu vēm nav lie lās ūdens aku mu lā ci jas 
un no te ces re gu lē ša nas spē jas, sa gai dot jeb ku rus pa va-
sa ra pa lus, pirm kārt, ne piec ie šams veikt vi sas dar bī bas 
sa ska ņā ar šo no tei ku mu 3.1.2. punk tu. Otr kārt, jā būt 
sa ska ņo tai rī cī bai ar abu kas kā dē iz vie to to ūdens krā tuv ju 
dar bī bu, kā arī ga dī ju mā, ja tiks at jau no ta Bu ku ūdens-
krā tu ve. Pā rē jās augš pu sē at ro do šās ūdens til pes nav 
re gu lē ja mas un lab vē lī gi pil da da bis kās no te ces re gu lē-
ša nas funk ci jas ne ap drau dot le jup eso šo ūdens krā tuv ju 
hid ro bū ves. Lai ne pār snieg tu no teik to AŪL Māl pils Cen-

Turpinājums no 15.lpp.
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tra dī ķī (ūdens krā tu vē), tas tiek re gu lēts hid ro mez glā, 
ku ra ūdens no vad bū ves pār gā zes caur lai des spē ja ir 
pie tie ka mi lie la, un tā no dro ši na caur plū du mu Q1% = 
37,6 m³/s. Bet vien lai cī gi jā būt at vēr tiem vis iem Māl pils 
HES (dzir na vu)no vad bū ves aiz va riem, kas ļauj no dro ši-
nāt Su das upes pa va sa ra pa lu un va sa ras–ru dens plū du 
mak si mā lo caur plū du mu no va dī ša nu ne pār snie dzot AŪL 
at zī mi arī Māl pils HES (dzir na vu) ūdens krā tu vē. Tas ir ļo ti 
sva rī gi ne ti kai pie gu lo šo pla tī bu aiz sar dzī bai, bet HES 
ūdens krā tu ves aug šē jā bje fa sais tī ba ar Māl pils Cen tra 
ūdens krā tu ves le jas bje fu. Pār snie dzot AŪL at zī mi Māl pils 
HES, var sa ma zi nā ties Māl pils Cen tra ūdens krā tu ves 
pār gā zes caur lai des spē jas, ka re zul tā tā var pa aug sti-
nā ties ūdens lī me ni arī ša jā ūdens krā tu vē virs AŪL. Ļo ti 
sva rī gi – stin gri kon tro lēt Māl pils HES (dzir na vu) ūdens krā-
tu ves hid ro mez glu sa ska ņo tu dar bī bu plū du no va dī ša nā. 
Par ār kār tas si tuā ci jām sais tī bā Māl pils HES (dzir na vu) 
ar dar bī bā, tās val dī tā jam stei dza mi jā zi ņo Māl pils cie ma 
pa do mei, ku ra pie ņem lē mu mu par ār kār tas si tuā ci jas 
ie stā ša nos un brī di na ap kār tē jos ie dzī vo tā jus.

  Bez tam, lai eks plua tā ci jas lai kā sav lai cī gi va rē tu lik vi dēt 
ra du šos bo jā ju mus un iz pil dīt ne piec ie ša mos re mon ta 
dar bus, liet de rī gi tu vu mā iz vei dot da žā du ma te riā lu re zer-
ves (ak me ņi, šķem bas u.c.), kā arī no teik tā vie tā gla bāt 
ne piec ie ša mo in ven tā ru un re zer ves da ļas.

4. In sti tū ci jas, kas kon tro lē eks plua tā ci jas no tei ku mu ie vē ro ša nu.
4.1. Valsts vi des kon tro li par eks plua tā ci jas no tei ku mu ie vē-

ro ša nu sa vas kom pe ten ces ie tva ros rea li zē LR Vi des 
mi nis tri jas Valsts vi des die nests un Valsts vi des die nes ta 
Liel rī gas re ģio nā lā vi des pār val de.

4.2. Valsts vi des kon tro les in sti tū ci jām ir tie sī bas dot 
rī ko ju mus ju ri dis ka jām un fi zis ka jām per so nām par 
eks plua tā ci jas pa sā ku mu veik ša nu, re mon tu un ci tiem 
dar biem, kas ne piec ie ša mi būv ju teh nis kā stā vok ļa 
uz tu rē ša nai, vi des aiz sar dzī bai un da bas re sur su 
iz man to ša nai.

4.3. Par pie kras tes jos lu iz man to ša nas re žī ma ie vē ro ša nu 
at bil dī gas tās ju ri dis kās un fi  zis kās per so nas, ku ras 
at ro das vai veic jeb ku ru dar bī bu šo jos lu ro be žās. Kon-
tro li un zau dē ju mu at lī dzi nā ša nas pie dzi ņu veic Māl pils 
pa gas ta pa do me.

4.4. Jos lu ie vē ro ša nas re žī ma kon tro li sa vas kom pe ten ces 
ie tva ros veic Māl pils pa gas ta pa do me, vai tās piln va ro tas 
per so nas.

4.5. Fi zis ko per so nu dar bī bu do ta jās te ri to ri jās reg la men tē 
ūdens krā tu ves īpaš nieks Māl pils pa gas ta pa do me, vai 
nom nieks (ja tas pa re dzēts no mas lī gu mā), iz do dot īpa-

šas no rā des vai in for mā ci jas zī mes, kas nav pret ru nā ar 
spē kā eso ša jiem tie sis ka jiem ak tiem.

4.6. Ap rē ķi nus par vi dei no da rī tiem zau dē ju miem un kom-
pen sā ci ju pie dzi ņu no vai nī ga jām per so nām (ju ri dis ka-
jām un fi  zis ka jām) veic Valsts vi des die nes ta Liel rī gas 
re ģio nā lā vi des pār val de Vi des aiz sar dzī bas li ku mā 
no teik ta jā kār tī bā.

4.7. Šo no tei ku mu ie vē ro ša nas un kon tro les no dro ši nā ša nai 
Māl pils pa gas ta pa do me var pie sais tīt sa bied ris kas or ga-
ni zā ci jas, valsts in sti tū ci jas un fi  zis kas per so nas – valsts 
vai paš val dī bas piln va ro tus sa bied ris kos vi des in spek to-
rus, ku riem, sa ska ņā ar LR nor ma tī va jiem ak tiem būs 
iz snieg ta at bil sto ša par au ga ap lie cī ba.

5. Pa pild ma te riā li:
5.1. pār ska ta plāns (M 1:5000) ar ie krā so tu ūdens ob jek tu 

(nor mā lam ūdens lī me nim) ar no rā dī tu ūdens til pes vai 
ūdens te ces aiz sarg jos lu, hid ro teh nis ko būv ju iz vie to ju mu 
un dro šī bas aiz sarg jos lām ap aiz spros tiem ak va to ri jā un 
kras tos (5.1.pie li kums);

5.2.she ma tisks hid ro mez gla plāns ar hid ro būv ju un ūdens 
lī me ņa aug stu ma at zī mēm (m) Bal ti jas aug stu mu sis tē-
mā (5.2.pie li kums);

5.3. ser ti fi  cē ta mēr nie ka akts par ūdens lī me ņu mēr la tas pie sais-
ti Bal ti jas aug stu mu sis tē mai (ja saim nie cis kās dar bī bas 
veik ša nai ne piec ie šams re gu lēt ūdens ob jek ta ūdens 
lī me ni) Do ta jā si tuā ci jā tas nav ne piec ie šams, Cen tra dī ķim 
(ūdens krā tu vei) ūdens lī me ņu re gu lē ša na nav pa re dzē ta, 
tā tad arī lī me ņu mēr la tas pie sais te at krīt. Ūdens lī me ņu un 
hid ro būv ju dro šu ma kon tro lei var tikt iz man tots Māl pils HES 
ie rī ko tais ser ti fi  cē ta mēr nie ka re pe ris (5.3.pie li kums);

5.4. ziv saim nie cis kās eks per tī zes at zi nums
  Sa ka rā ar to, ka Cen tra dī ķis (ūdens krā tu ve) at ro das 

kas kā dē ar Māl pils HES (dzir na vu) uz plu di nā ju mu ar 
NŪL star pī bu 0,6m starp abām ūdens krā tu vēm, do ta jiem 
eks plua tā ci jas (ap saim nie ko ša nas) no tei ku miem tiek pie-
vie nots Lat vi jas ziv ju re sur su aģen tū ras 26.09.2005. ga dā 
iz snieg tais ziv saim nie cis kās eks per tī zes at zi nums par 
Māl pils HES (5.4.pie li kums), uz ku ra pa ma ta ir iz snieg ta 
ūdens re sur su lie to ša nas at ļau ja Māl pils HES.

5.5. ūdens ob jek ta saim nie cis kās dar bī bas ie tek mē to paš val-
dī bu uz skai tī jums:

 Ti kai Māl pils pa gasts, lie lā kā da ļa ūdens ob jek tu at ro das 
Māl pils cie mā;

5.6. ūdens ob jek ta kop īpaš nie ku sa raksts.
  Cen tra dī ķi (ūdens krā tu vi) ap saim nie ko ša nu veic Māl pils 

pa gas ta pa do me vai tās piln va ro tas per so nas, ci tu īpaš-
nie ku nav.

KULTŪRA UN SPORTS

Māl pils jaun ie šu ap vie nī ba 2007.ga da 
feb ruā rī kul tū ras na ma tel pās ir ie ce rē ju si 
rī kot fo to iz stā di, ku rā pie da lī ties tiek ai ci nā ti 
vi si jau nie in te re sen ti, kas aiz rau jas ar fo-
to māk slu, vai vien kār ši vē las pa rā dīt pa šu 
fo to gra fē tas bil des, ku ras līdz šim at stā tas 
no vār tā un nav bi ju šas pie eja mas pla šā kai 
sa bied rī bai. Ja vē la ties būt šīs iz stā des da-
līb nieks(-ce), lū dzam sū tīt sa vas fo to grā fi  jas 
uz e-pa sta ad re si bri ga da-bri ga da@in box.lv, 
neaiz mir stot no rā dīt sa vu vār du, uz vār du, 
ve cu mu un te le fo na nu mu ru. No jū su ie sū tī ta-
jiem at tē liem iz vē lē si mies la bā kos va rian tus. 
Ie snieg ša nas da tums 20.jan vā ris. Sī kā kai 
in for mā ci jai zva niet pa tāl ru ni 26587990. Gai-
dī sim ra do šu pie eju un in te re san tas ide jas 
šī pa sā ku ma piln vei do ša nai!

....snieg pār sli ņu zā ba kos, pi par kū ku mē te lī-
tī, maz liet smar žo dams pēc krust nag li ņām un 
zel tai nā vas ka, šurp brien klu sais Zie mas svēt ku 
brī nums....

Vē lam, lai Zie mas svēt ku gai šais prieks ir 
pie pil dī jums vi sam ve ca jam ga dam un ro si nošs 
sā kums jau na jam!

2006. ga da iz ska ņā – 
kul tū ras na ma dar bi nie ki

Par fo to iz stā di
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20.no vem brī Si gul dā no ti ka Rī gas ra jo na pil sē tu un pa gas-
tu in di vi duā lās – ko man du meis tar sa cīk stes bou lin gā, ku rās 
pie da lī jās arī di vas Māl pils ko man das. Jā pie bilst, ka māl pi lie ši 
vien mēr ir bi ju ši pir ma jā trij nie kā, ta ču ne rei zi pir ma jā vie tā, bet 
šo reiz tā rei ze pie nā ca un Māl pils I ko man da iz cī nī ja 1.vie tu, 
2.vie tā at stā jot Ba bī tes ko man du, bet 3.vie tā Si gul das I ko man-
du. 4.vie tu 11 ko man du kon ku ren cē ie gu va Māl pils II ko man da 
ap stei dzot Si gul das II ko man du (5.vie ta). Māl pils I ko man das 
sa stā vā star tē ja Da ce Čī ma, Ed gars Ba lo dis, Jā nis Klauss un 
Ga tis Lā cis. Ed gars Ba lo dis in di vi duā li vī ru kon ku ren cē iz cī nī ja 
2.vie tu. Ap svei cam!!!

Re zul tā ti (di vu me tie nu kop sum ma):
Māl pils I 1224 punk ti
Ba bī te 1220 punk ti
Si gul da I 1213 punk ti
Māl pils II 1133 punk ti
Si gul da II 1111 punk ti

23.no vem brī Māl pils vo lej bo la ko man da ar 3:0 uz va rot Āda-
žus bei dza da lī bu Rī gas ra jo na spor ta spē lēs vo lej bo lā. Ko pu mā 
pie da lī jās 12 ko man das un Māl pils ko man da tā pat kā pa gā ju šo 
ga du ie rin do jās 10.vie tā. 1.vie tu iz cī nī ja Ba bī te, kas fi  nā lā, sī vā 
cī ņā, ar re zul tā tu 3:2 pār spē ja Si gul das ko man du. 3.vie tu, ar re-
zul tā tu 3:1 pār spē jot Sto pi ņus, ie gu va Kri mul da.

25.no vem brī Māl pils vi dus sko lā no ti ka Māl pils pa gas ta čem-
pio nāts Dam bre tē un Šaut ri ņu me ša nā.

Dam bre tē vī riem ar 100% re zul tā tu, ie gūs tot 8 punk tus no 8 ie-
spē ja miem, uz va ru iz cī nī ja Vil nis Brik šķe, 2.vie tā ar 6 punk tiem ie-
rin do jās Jā nis Ja nons, bet 3.vie tu ar 5,5 punk tiem ie gu va Gun dars 
Bī riņš. Šie trīs vī ri arī iz cī nī ja tie sī bas pār stā vēt Māl pils ko man du 
Rī gas ra jo na Spor ta spē lēs dam bre tē. Dā mām 1.vie tu dam bre tē 
ar 100% re zul tā tu iz cī nī ja Vel ta Liel me ža, 2.vie tā ie rin do jās Il ze 
Vil ci ņa, bet go dal go to trij nie ku no slē dza Li li ja Kal ni ņa.

Šaut ri ņu me ša nā uz va ru vī riem iz cī nī ja Mā ris Čī ma, 2.vie ta 
– Ģir tam Liel me žam, 3.vie ta – Jā nim Jan so nam. Šaut ri ņu me-
ša nā dā mām 1.vie ta – Li li jai Kal ni ņai, 2.vie ta – Il zei Vil ci ņai, bet 
3.vie ta – Vel tai Liel me žai.

9.de cem brī, di vas ne dē ļas pēc no ti ku miem Māl pils vi dus sko lā, 
Sē jas spor ta kom plek sā no ti ka Rī gas ra jo na 2006.ga da spor ta 
spē ļu fi  nāl sa cen sī bas 4 spor ta vei dos: vo lej bo lā vī rie šiem un 
sie vie tēm, dam bre tē, šaut ri ņu me ša nā un ro ku cī ņā.

Dam bre tē tur nīrs no ri si nā jās pēc ap ļa sis tē mas, tas no zī mē, 
ka ko man dām bi ja jā spē lē kat rai ar kat ru. Bi ja at brau ku šas 11 
ko man das un līdz ar to ti ka iz spē lē tas 10 kār tas. Ko man das sa-
stāvs pēc tur nī ra reg la men ta bi ja 3 kun gi un 1 dā ma. Ko pu mā 
Māl pils ko man da (Vil nis Brik šķe, Jā nis Jan sons, Gun dars Bī riņš 
un Li li ja Kal ni ņa) ie gu va 10.vie tu.

Šaut ri ņu me ša nā ti ka spē lēts “Kri kets”. Māl pils ko man dai (Kas-
pars Poišs, Ed gars Ba lo dis un Mai ri ta Bič kov ska) šo reiz pie trū ka veik-
sme un no trī cē ja ro ka un nā cās sa mie ri nā ties ar 7.vie tu 14 ko man du 
kon ku ren cē, lai gan po ten ciā li va rē ja cī nī ties par pir mo trij nie ku.

No sa cī tās ne veik smes dam bre tē un šaut ri ņu me ša nā ar uz vi ju 
kom pen sē ja Māl pils “ro ku lau zē ji”. Vi si se ši ko man das da līb nie-
ki sa vās sva ra ka te go ri jās ie gu va me da ļas. 3.vie tu sa vās sva ra 
ka te go ri jās ie gu va Li li ja Kal ni ņa un Jā nis Jan sons, 2.vie tu, 
zau dē jot ti kai Ei ro pas čem pio nā ta go dal go to vie tu ie gu vē jiem, 
iz cī nī ja Mai ri ta Bič kov ska un Val dis Ro zenš trauhs, bet uz va ru 
sa vās sva ra ka te go ri jās Rī gas ra jo na 2006.ga da spor ta spē lēs 
iz cī nī ja Nau ris Su ti rins un Sī ma nis Bič kov skis.

Spor ta pa sā ku mu plāns:
7.jan vā ris Sa cen sī bas ZO LĪ TES spē lē 1.posms Ka fej nī ca 

“AU GUSTS”
21.jan vā ris Sa cen sī bas ZO LĪ TES spē lē 2.posms Ka fej nī ca 

“AU GUSTS”

No vē lu vis iem Lai mī gu, Ve se lī gu un Spor tis ku 
Jau no 2007.ga du!

Spor ta or ga ni za tors Mā ris Čī ma, mob.26445802

Spor ta zi ņas

Go dal go to vie tu ie gu vē jas Māl pils pa gas ta čem pio nā tā dam bre tē: 
Li li ja Kal ni ņa (no krei sās), Vel ta Liel me ža un Il ze Vil ci ņa.

Rī gas ra jo na čenm pio ni bou lin gā ko man du vēr tē ju mā: Jā nis 
Klauss (no krei sās), Ed gars Ba lo dis, Da ce Čī ma un Ga tis Lā cis.

Go dal go to vie tu ie gu vē ji Māl pils pa gas ta čem pio nā tā dam bre tē: 
Gun dars Bī riņš (no krei sās), Vil nis Brik šķe un Jā nis Jan sons.
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Mū žī bā aiz gā ju ši se ko jo ši 
māl pi lie ši

Dzin tra Osī te (12. ok to brī, 83 ga du ve cu mā), Ja zups Uš kāns 
(14. ok to brī, 76 ga du ve cu mā), Mi hails Vo ro ņuks (25. ok to brī, 77 ga du 
ve cu mā), Jā nis Ri mi cāns (25. ok to brī, 44 ga du ve cu mā), Zi nai da Va siļ je va 
(3. no vem brī, 82 ga du ve cu mā) Dzin tars Jā nis Ruk ma nis (3. no vem brī, 74 
ga du ve cu mā), Imants Dzer ka lis (4. no vem brī, 65 ga du ve cu mā), An dris 
Put niņš (6. no vem brī, 41 ga da ve cu mā), Ul dis Ja nu šev skis (14. no vem brī, 
74 ga du ve cu mā), Petrs Ver slovs (18. no vem brī, 54 ga du ve cu mā), Skaid-
rī te Du ce na (7. de cem brī, 70 ga du ve cu mā).

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

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

Po li ci jas zi ņas
Rī gas ra jo na po li ci jas pār val de in for mē, ka lai kā no 

2006.ga da 15. no vem bra līdz 2006.ga da 14.de-
cem brim Māl pils pa gas tā re ģis trē ti 19 no ti ku mi. 
Ta jā skai tā: 4 no zie dzī gi no da rī ju mi pret per so nas 
ve se lī bu, 10 no zie gu mi pret per so nas īpa šu mu, 3 
ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi, 1 uguns grēks.

14. no vem brī
Pie Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las kop mīt nes 
au to ma šī nai OPEL KA DETT no lauzts spo gu lis un 
lo gu tī rī tā ji, sa buk tē tas dur vis. Uz sākts kri mi nāl pro-
cess.

 Māl pils pa gas ta “Lāč plē šos” au to ma šī nai HUN DA 
GETZ iz sists krei sās pu ses durv ju stikls, bo jā ta 
durv ju slē dze ne. Ma te riā lais zau dē jums tiek no-
skaid rots. Uz sākts kri mi nāl pro cess.

 Māl pi lī, Pils ie lā pie Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko-
las 1987. ga dā dzi mu šais jau nie tis tī ši de for mē ja 
au to ma šī nai OPEL KA DET, V/N DR2309 jum tu un 
dzi nē ja pār se gu, at pa kaļ ska ta spo gu li.

26. no vem brī
Māl pi lī, Celt nie ku ie lā sav star pē jā kau ti ņā 1970. 
ga dā dzi mu šais vī rie tis ar na zi ie dū ris ro kā 1984. 
ga dā dzi mu šam vī rie tim, no da rot mie sas bo jā ju-
mus. Uz sākts kri mi nāl pro cess.

3. de cem brī
Māl pils pa gas ta Sid gun dā, at pū tas cen trā “Kok-
les” maz pa zīs tams vī rie tis, si tot ar dū ri, no da rī ja 
mie sas bo jā ju mus 1988.ga dā dzi mu šam vī rie tim. 
Uz sākts kri mi nāl pro cess.

4.de cem brī
Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā, brī vi pie kļūs tot, 
no ka bi ne ta no zagts mo bi lais tāl ru nis. Uz sākts 
kri mi nāl pro cess.

6.de cem brī
Māl pi lī, Dār za ie lā, uz lau žot ga rā žas dur vis, au to-
ma šī nai AU DI–80 iz sists aiz mu gu res un priek šē jais 
vēj stikls. Uz sākts kri mi nāl pro cess.

 Māl pi lī, Dār za ie lā, uz lau žot ga rā žas dur vis, au-
to ma šī nai VW PAS SAT iz sists aiz mu gu res stikls. 
Ma te riā lais zau dē jums ap 100 LVL. Uz sākts kri mi-
nāl pro cess.

9. de cem brī
Māl pils pa gas ta Sid gun dā, pie at pū tas cen tra 
“Kok les” maz pa zīs tams vī rie tis ar kā ju ie spē ra pa 
au to ma šī nu BMW 523 priek šē jo spār nu, ra dot tā 
bo jā ju mu. Ma te riā lais zau dē jums tiek no skaid rots.

 Māl pi lī, Kas ta ņu ie lā uguns grē ka lai kā bo jā tas dzī-
vok ļa dur vis un lo dži jas dur vis. Ma te riā lais zau dē-
jums tiek no skaid rots.

11.de cem brī
Māl pils pa gas ta Sid gun dā, 1967.ga dā dzi mu šais 
vī rie tis, si tot ar ro kām un kā jām, no da rī jis mie sas 
bo jā ju mus 1979.ga dā dzi mu šai sie vie tei. Uz sākts 
kri mi nāl pro cess.

12. de cem brī
Māl pi lī, Pils ie lā 1956.ga dā dzi mu šais vī rie tis al ko-
ho la rei bu ma stā vok lī sa rī ko ja ģi me nes kon fl ik tu.

Ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi
30. no vem brī

Māl pi lī pie pa sta ēkas, ne no skaid ro ta au to ma šī na 
bo jā ja au to ma šī nu FORD MON DEO, pēc kā no 
no ti ku ma vie tas aiz brau ca.

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).  

In for mā ci ja no SIA “ZAAO”
Sa ka rā ar to, ka ar 2005.ga da 13.au gus tu stā jās spē kā jau ni gro-

zī ju mi At kri tu mu ap saim nie ko ša nas li ku mā, kas no sa ka to, ka elek-
tro ie kār tas vairs ne drīk stēs no dot ko pā ar liel ga ba rī ta at kri tu miem, 
SIA “ZAAO” pie dā vā pa kal po ju mu bez mak sas sa vākt bo jā tās elek tro-
ie kār tas (te le vi zo rus, le dus skap jus, glu dek ļus u.c.), šo pa kal po ju mu 
pie sa kot par tāl ru ni 26660029.

Ie dzī vo tā jiem ti kai jā ņem vē rā, ka “ZAAO” ņem sa mak su par 
ie kār tu iz ne ša nu no mā jās vai dzī vok ļa 0.50 Ls par stā vu. Tā tad, pie-
mē ram, par no ne ša nu no 3.stā va būs jā mak sā 1.50 Ls. Ja iz ne ša nu 
veic pa ši ie dzī vo tā ji, tad pa kal po jums ir bez mak sas.

DAR BA PIE DĀ VĀ JUMS
Paš val dī bas SIA “Nor ma K” ai ci na dar bā at slēdz nie ku

Pie teik ties pa te le fo niem – 28358840; 26450752 
vai per so nī gi pie val des lo cek ļa R.Ta ran das

Māl pils vi dus sko la ai ci na dar bā
•  di rek to res viet nie ku au dzi nā ša nas dar bā

•  sek re tā ri – liet ve di
In for mā ci ja pa tāl ru ni 7925340 vai per so nī gi Māl pils vi dus sko lā.

• Ra žo ša nas kva li tā tes kon trol ie-
ris, va dī tājs.

• Slī pē tājs. (Darbs Nor vē ģi jā.) 
Priekš ro cī bas ar ang ļu va lo das 
zi nā ša nām.

• Au to va dī tājs ar “E” ka te go ri ju.
• Celt nieks.
• Kok ap strā des ope ra tors.
Pie teik ties: Māl pi lī, Ķir šu ie lā 6, 
LV–2152. Tālr.: 29182356, Dai nis

SIA “EKO NAMS” va ja dzī gi dar bi nie ki guļ būv ju ra žot nē

Māl pils 
pa gas ta pa do me

lūdz at sauk ties po ten ciā los ēku īpaš nie-
kus, ku riem pie der ēkas uz paš val dī bas 
ze mes ne kus ta ma jā īpa šu mā “Cen tra 

fer mas” (ze me aiz ga te ra), ka das tra Nr. 
08740030250 ter mi ņā līdz 2007.g. 1.febr., 

ar īpa šu ma pie rā do šiem do ku men tiem, 
pre tē jā ga dī ju mā ēkas tiks no jauk tas.
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Svei cam 
janvāra 

ju bi lā rus!
Svēt ku prie kam ie degt spul dzes,
Just kā plauk stā sve ķi ga ro,
Un no sirds, kas sa si lu si,
Iz vērpt jau nu gais mas sta ru!

/Ri ta Gā le/

85 – Jā nim Kri so nam, 
Leo kā di jai Lo dzi ņai

80 – Dai nai Lī du mai, 
Ras mai Va na gai

75 – Viz mai Jur ge lei, 
Mil li jai La pi rai, 
Vik to ram Lap šā nam

70 – In du lim Frei ma nim, 
Va si li jam Ur gun ja nam

Pa tei cī ba
Iz sa kām pa tei cī bu Sol vi tai Strau sai par ap mak-

sā tām bi ļe tēm uz teāt ra iz rā dēm un kon cert iem vi sa 
ga da ga ru mā. Tas ir de vis ie spē ju ap mek lēt sa rī ko ju-
mus kul tū ras na mā daudz iem pen sio nā riem, un ci tiem 
teāt ra un mū zi kas drau giem.

Māl pils kul tū ras na ma dar bi ninie ku vār dā, 
ka sie re Ani ta

Slu di nā jums
Pār dod ze mi 2,22 ha at ro das 4km no Māl pils Sid gun das 
vir zie nā. Zva nīt va ka ros 28783689, 29277166.

31. de cem brī
Māl pils kul tū ras na mā

Jaun ga da sa gai dī ša nas bal le

“Kad ga diem es pā ri ska tos...”
Viss sā kas 22.00. Bal le un... no piet ni, ne no pietns at skats uz 

aiz ejo šo ga du, ko pī gi dzie dā tas dzies mas, ap svei ku mi, pār stei gu-
mi, la ba de ju mū zi ka – spē lē Zie do nis no Kok ne ses. Tos ti par go du 
jau na jam ga dam un kop īgs prieks par sa lū tu.

Gal di ņus var pie teikt zva not pa tāl ru ņiem 7925339, 7925836. 
Va ka ra vie si tiek gai dī ti lai kā no 22.00 – 22.30. (Vē lāk – līdz 24.00 
dur vis būs slēg tas)

Un tur pi nās 0.30 – Bal le un Dis ko tē ka (Dj Salvis)

Ie eja uz vi su va ka ru 4Ls, no 0.30 – 3 Ls

Māl pils baz nī cā
24. de cem brī plkst. 16.00

ZIE MAS SVĒT KU DIEV KAL PO JUMS

25. de cem brī plkst. 14.00
BĒR NU DIEV KAL PO JUMS

Pal dies vis iem
Ar vē ja spār niem aiz stei dzies vēl viens gads, nu jau 

ses tais, ku ru va dī ju ik mē ne si do mā jot par jums, mī ļie 
“Māl pils Vēs tis” la sī tā ji. No brī ža, kad ta pa pir mie nu mu ri 
un ra dās sa prat ne par avī zes vei do ša nu, līdz šim lai kam 
vis lie lā ko gan da rī ju mu snie gu si jū su uz ti cē ša nās. Ik vie-
na sa ru na un ie spē ja tik ties ar tik daudz iem māl pi lie šiem 
ba gā ti nā ju si dvē se li. Pal dies vis iem, ku ri rak stī ja avī zī tei, 
snie dza sa vu pa do mu, iz tei ca vēr tē ju mu un ne bi ja vien-
al dzī gi. Pal dies vistu vā ka jiem ko lē ģiem, ar ku riem ko pā 
vei do ju šās “Māl pils Vēs tis.”

Gai šus, prie cī gus un snie go tus 
Zie mas svēt kus  vē lot, Da ce Kri lov ska

Gai ša prie ka pil nus, lai mes ap mir dzē tus, 
veik smes pa va dī tus Zie mas svēt kus 

un Jau no ga du!

Pa gas ta ie dzī vo tā jiem vēl  
Māl pils pa sta ko lek tīvs.


