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Iz ska tī ja 32 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• No teikt Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no-

ju ma gro zī ju mu pro jek ta re dak ci ju par 
ga lī go re dak ci ju .

• No sū tīt Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju-
ma ga lī go re dak ci ju Re ģio nā lās at tīs tī bas 
un paš val dī bu lie tu mi nis tri jai at zi nu ma 
sa ņem ša nai.

• Uz ska tīt par liet de rī gu Māl pils vi dus sko-
las spor ta bā zes būv nie cī bu īs te not ti kai 
di vās kār tās.
- spor ta zā les un peld ba sei na būv nie-

cī ba,
- āra spor ta lau ku ma būv nie cī ba,

• Uz dot iz pil din sti tū ci jai līdz 10.jū ni jam 
sa gat avot pre ci zē tu dar ba uz de vu mu 
teh nis kā pro jek ta iz strā dei, šī lē mu ma 
iz pil dei.

• Iz slu di nāt līdz 1.au gus tam Māl pils vi dus-
sko las spor ta bā zes pro jek ta va dī bas 
pre ten den tu pie teik ša nos ar ie spē jām 
va dīt arī spor ta kom plek su turp māk. Uz-
dot iz pil din sti tū ci jai iz strā dāt pra sī bas 
pre ten den tam līdz 15.jū ni jam.

• Ai ci nāt Valsts māj ok ļu aģen tū ru veikt ne-
ka vē jo šas dar bī bas, lai no vēr stu Valsts 
no zī mes ar hi tek tū ras pie mi nek ļa Māl pils 
mui žas kom plek sa Pār vald nie ka (“Dar bi-
nie ku”) mā jas sa bruk ša nu.

• Ai ci nāt Pār vald nie ka (“Dar bi nie ku”) mā-
jas dzī vok ļu īpaš nie kus veikt ne piec ie ša-
mās dar bī bas, lai sa gla bā tu ēku.

• Ai ci nāt Rī gas ra jo na pa do mi veikt pa sā-
ku mus Māl pils mui žas klēts sa gla bā ša nai 
un ne pie ļaut tās teh nis kā stā vok ļa pa slik-
ti nā ša nos.

• Ai ci nāt Al di Plau di veikt pa sā ku mus Māl-
pils mui žas smē des sa gla bā ša nai un 
ne pie ļaut tās teh nis kā stā vok ļa pa slik ti-
nā ša nos.

• Ai ci nāt Valsts kul tū ras pie mi nek ļu aiz-
sar dzī bas in spek ci ju pie vērst lie lā ku 
uz ma nī bu Māl pils mui žas kom plek sa 
sa gla bā ša nai un at jau no ša nai.

• Lē mu mu no sū tīt vi sām ie in te re sē tām 
per so nām.

• Iz vei dot Māl pils pa gas ta in for ma tī vo 
no rā žu sis tē mas iz vei des dar ba gru pu 
se ko jo šā sa stā vā:
- Es me ral da Tā le – dar ba gru pas va dī-

tā ja
- Vla dis lavs Ko ma rovs,
- Ai vars Skro de ris,
- Bai ba Lip pe,
- Ive ta Krie vi ņa,
- Ag ris Bu kov skis,
- Jā nis Pau lo vičs,
- Ju ris Ak ta na ro vičs;

• Līdz 2006.ga da 1. sep tem brim iz strā dāt 
priekš li ku mus par in for mā ci jas no rā dēm, 

to iz vie to ša nas shē mām un ap tu ve nām 
iz mak sām.

• Lūgt A/S “Lat vi jas valsts ce ļi” uz stā dīt 
ce ļu no rā des zī mes.

• Pie krist pa ga ri nāt lī gu mu ar SIA “Vi-
des pro jek ti” līdz 25.06.2006. par TEP 
iz strā di.

• Pa re dzēt pa gas ta pa do mes līdz fi  nan sē ju-
mu 15% ap mē rā no at dzel žo ša nas ēkas 
iz bū ves sa dār dzi nā ju ma.

• Pie šķirt 300,- LVL no re zer ves fon da 
lī dzek ļiem Sid gun das pa mat sko las dze-
ra mā ūdens kva li tā tes uz la bo ša nai.

• Uz sākt iz strā dāt Māl pils pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā des, Māl pils vi dus sko las 
ēku, būv ju un te ri to ri jas re no vā ci jas pro-
jek tu.

• Teh nis kā pro jek ta iz strā dei lī dzek ļus pa-
re dzēt 2007.ga da bu dže tā.

• Lūgt Valsts a/s “Lat vi jas dzelz ceļš” at jau-
not Kar des pār brauk tu vi.

• Uz dot iz pil din sti tū ci jai ri si nāt Kar des 
dzelz ce ļa pār brauk tu ves at jau no ša nas 
jau tā ju mus.

• No teikt SIA “Og re land” ūdens tor ņa no-
mas mak su 40,- LVL ga dā, mak sā jot 
10,- LVL ce turk snī.

• Pie krist, ka Lat vi jas mo to spor ta fe de-
rā ci ja rī ko mo to ro gai nin ga sa cen sī bas 
Māl pils pa gas tā š.g. 22.jū li jā.

• Or ga ni za to riem sa ska ņot marš ru ta 
shē mas ar ne kus ta mā īpa šu ma īpaš nie-
kiem.

• Lūgt Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las 
va dī bai at ļaut sa cen sī bu sā ku mu un bei-
gas or ga ni zēt ša jā ie stā dē.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Vir šu kalns” sa-
stā vo šu no 2 ze mes ga ba liem 13,5 ha 
kop pla tī bā.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Ir bī tes” sa stā vo šu 
no 1 ze mes ga ba la 10,2 ha kop pla tī bā.

• At ļaut sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus:
- “Bo žas” 23,3 ha kop pla tī bā, at da lot 

ze mes ga ba lu 5,6 ha 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,

- “Brū nas” 9,1 ha kop pla tī bā, at da lot 
ze mes ga ba lu 3,6 ha 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,

- “Kro ņi” 23,2 ha kop pla tī bā, at da lot ze-
mes ga ba lu 1,6 ha pla tī bā un 4,2 ha 
pla tī bā, at da lī ta jiem ze mes ga ba liem 
no teikt lie to ša nas mēr ķi – pie mā jas 
saim nie cī ba,

- “Si la jā ņi”, at da lot ze mes ga ba lu 4,0 ha 
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,

- “Cen tra fer ma”, at da lot ze mes ga ba lu 
2,1 ha pla tī bā,

- “Jaun lei tā ni” 41,6 ha kop pla tī bā, at-
da lot ze mes ga ba lu 2,8 ha 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,

- “Vib ro kas fer ma –“Ro bež nie ki” 1,6 ha 
kop pla tī bā, at da lot ze mes ga ba lu 0,15 
ha pla tī bā,

- “Sau lie ši – 1” 10,15 ha kop pla tī bā, at-
da lot ze mes ga ba lu 0,43 ha 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,

• Anu lēt Māl pils pa gas ta pa do mei pa stā vī-
gās ze mes lie to ša nas tie sī bas uz ze mes 
ga ba lu “Cen tra fer mas”ze mes no ga ba lā 
2,1 ha pla tī bā.

• Anu lēt pa stā vī gās ze mes lie to ša nas 
tie sī bas uz ze mi 0,2 ha pla tī bā sa ska ņā 
ar zvē ri nā tas no tā res L.Krei les iz do to 
man to ju ma ap lie cī bu.

• Anu lēt pa stā vī gās ze mes lie to ša nas 
tie sī bas uz ze mi 0,3 ha pla tī bā sa ska ņā 
ar zvē ri nā tas no tā res L.Krei les iz do to 
Man to ju ma ap lie cī bu.

• Pie šķirt pa stā vī gā lie to ša nā ze mi 0,2 ha 
kop pla tī bā sa ska ņā ar zvē ri nā tas no tā res 
L.Krei les iz do to man to ju ma ap lie cī bu, 
no sa kot lie to ša nas mē rī – vien ģi me ņu, 
div ģi me ņu dzī vo ja mo mā ju ap bū ve,

• Pie šķirt pa stā vī gā lie to ša nā ze mi 0,3 ha 
kop pla tī bā sa ska ņā ar zvē ri nā tas no tā res 
L.Krei les iz do to man to ju ma ap lie cī bu, 
no sa kot lie to ša nas mēr ķi – pie mā jas 
saim nie cī ba.

• Pie krist ne kus ta mā īpa šu ma “Upes lī či” 
ilg ter mi ņa ze mes no mas lī gu ma slēg ša-
nai ar SIA „BKR”, SIA „Raic ker Group” un 
SIA „Emu Prim” uz 12 ga diem, at bil sto ši 
te ri to ri jas plā no ju mā pa re dzē ta jiem ze-
mes iz man to ša nas mēr ķim.

• Iz beigt lauk saim nie cis ka rak stu ra ze mes 
no mas lī gu mus par ne kus ta mā īpa šu ma 
„Upes lī či” iz no mā ša nu pēc 2006. ga da 
ra žas no vāk ša nas. Brī di nāt paš rei zē jos 
ze mes nom nie kus līdz 2006.ga da 10.jū-
li jam par no mas lī gu ma iz beig ša nu.

• No teikt ze mes no mas mak su 3% ga dā no 
Valsts ze mes die nes ta no teik tās ze mes 
vēr tī bas.

• Līdz 1.jū li jam būv val dei ko pā ar po ten-
ciā la jiem nom nie kiem sa gat avot no mas 
ze mes ro be žu plā nus.

• Lūgt Valsts ze mes die nes tam no teikt šo 
ze mes ga ba lu vēr tī bu.

• Pa slu di nāt par brī vo, val stij pie krī to šo 
ze mi 2,1ha pla tī bā Cen tra fer mas ze mes 
no ga ba lā.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Pū ces”, 
“Kurm ji”, “Med ņu sa la”, Vib ri kas ie la 8 – 2, 
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“Sid gun das Lī ču pes”, “Si la jā ņi”, “Zvirgzdi-
ņi”, “Kaln ozo li”, Jug las ie la 1, “Ābol ti ņi”, 
“An nas dī ķi”,”Bren gu ļi”, “Dred nau ti”, “Me-
žā res”, “Sid gun das Dzin ta ri”, “Ro zī tes”.

• Ap stip ri nāt ze mes no mas lī gu mus starp 
Māl pi los pa gas ta pa do mi un fi  zis kām 
per so nām.

• Pa re dzēt lī dzek ļus ce ļu se gu mu ce ļa 
– Zie di ņi-Eļ mi-Sid gun da, Torņ kal na ie las 
at jau no ša nai un caur te ku no mai ņai, kā 
arī in for ma tī vo no rā žu iz gat avo ša nai.

• Pa pil di nāt Māl pils no va da 800 ga du 
ju bi le jas svi nī bu no ri ses dar ba gru pu 
(16.11.2005. pa do mes sē des Nr.23/13 
lē mums) šā dā sa stā vā:
- VLA DIS LAVS KO MA ROVS
- ES ME RAL DA TĀ LE,
- NOR MUNDS KAL NIŅŠ,
- AI VARS SKRO DE RIS,
- IRĒ NA ZU TE RE,
- RAI MONDS TA RAN DA,
- ANI TA SĀR NA,
- EDĪ TE SA LE NIE CE,
- MOD RIS ZU TERS,
- IVE TA KRIE VI ŅA

• Pa re dzēt ju bi le jas pa sā ku mu iz de vu mu 
ap mak su no re zer ves fon da lī dzek ļiem.

• Fi nan siā li at bal stīt de ju gru pas, lai tās va-
rē tu pie da lī ties kul tū ras fes ti vā los ār pus 
Lat vi jas (Nī der lan dē, Tur ci jā, Igau ni jā), 
pie šķi rot:
1) de ju ko lek tī vam “Mā ra” 1000,- LVL;
2) de ju ko lek tī vam “Sid gun da” 

1000,- LVL;
3) de ju ko lek tī vam “Mā rī tes”500,- LVL,

• Ne piec ie ša mos lī dzek ļus pie šķirt no bu-
dže ta re zer ves fon da lī dzek ļiem.

• Ap stip ri nāt Māl pils vi dus sko las vis pā rē-
jās vi dē jās iz glī tī bas vis pār iz glī to jo šā 
vir zie na pro gram mu ne klā tie nei.

• Ap stip ri nāt Māl pils vi dus sko las pa mat iz-

glī tī bas ot rā pos ma iz glī tī bas pro gram mu 
ne klā tie nei.

• Ap stip ri nāt Māl pils vi dus sko las in te re šu 
iz glī tī bas pro gram mas.

• Ap stip ri nāt fi  nan šu lī dzek ļu iz lie to ju mu 
395,- LVL, no re zer ves fon da, Māl pils 
vi dus sko las sko lo tā ju prē mē ša nai, ku ru 
sa gat avo tie skol nie ki ar la bām sek mēm 
star tē ju ši Lat vi jas valsts mē ro ga olim-
piā dēs.

• Ap stip ri nāt fi  nan šu lī dzek ļu iz lie to ju mu 
70,- LVL, no re zer ves fon da, Sid gun das 
pa mat sko las sko lo tā ju prē mē ša nai, 
ku ru sa gat avo tie skol nie ki ar la bām sek-
mēm star tē ju ši Lat vi jas valsts mē ro ga 
olim piā dēs

• Ap stip ri nāt fi  nan šu lī dzek ļu iz lie to ju mu 
105,- LVL, no re zer ves fon da, Sid gun das 
pa mat sko las Māl pils vi dus sko las un Māl-
pils mū zi kas un māk slas sko las skol nie ku 
ap bal vo ša nai, ku ri ar la bām sek mēm 
star tē ju ši – Lat vi jas valsts mē ro ga olim-
piā dēs, pa snie dzot tiem brīv bi ļe tes uz 
pop gru pas “Put nu Bal le” kon cer tu Māl pils 
kul tū ras na mā š.g.26.mai jā.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.8 
“Par Māl pils paš val dī bas pa lī dzī bu dzī-
vok ļu jau tā ju mu ri si nā ša nā”

• Pār skai tīt līdz fi  nan sē ju mu 50,- LVL bied-
rī bai “No ti ci sev” no pro jek ta līdz fi  nan sē-
ju mam pa re dzē tiem lī dzek ļiem.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
SIA „Rīgas Ap riņ ķa Avī ze” 11000 (vien-
pa dsmit tūk sto ši) ka pi tā la da ļām.

• Ie celt Māl pils pa gas ta pa do mes priekš sē-
dē tā ju Alek san dru LIEL ME ŽU par ka pi tā-
la da ļu tu rē tā ja pār stā vi paš val dī bas SIA 
„Nor ma K”.

• Ie celt Māl pils pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tā ju Alek san dru LIEL ME ŽU par ka-
pi tā la da ļu tu rē tā ja pār stā vi SIA „Māl pils 
Mi ne rāls”.

• Ar šo spē ku zau dē Māl pils pa gas ta pa-
do mes 18.05.2005. lē mums Nr. 12/5 
Par ka pi tāl da ļu tu rē tā ja ie cel ša nu SIA 
„Nor ma K” un SIA „Māl pils Mi ne rāls”.

• Ie vē lēt Vla dis la vu KO MA RO VU par 
Māl pils pa gast tie sas lo cek li uz piec iem 
ga diem.

• Par ilg ga dē ju un tei ca mu dar bu Māl pils 
dzimt sa rak stu no da ļas va dī ša nā un 
sa ka rā ar Dzimt sa rak stu iz vei des 85 ga-
da die nā sa ņem to Valsts at zi nī bas rak stu 
un Sud ra ba pild spal vu, ma te riā li sti mu lēt 
Dzimt sa rak stu no da ļas pār zi ni VIK TO RI-
JU KAL NI ŅU, pa snie dzot bal vu nau das 
iz teik smē.

• Tur pi nāt no va da pa ma to ju ma iz strā di 
pa gas ta ad mi nis tra tī vi te ri to riā la jās 
ro be žās.

• Lē mu mu par Māl pils no va da vei do ša nu 
iz ska tīt jū ni ja pa do mes sē dē.

• Pie krist, ka tiek veik ta da ļa ne kus ta mā 
īpa šu ma “Ap sī tes” 4,69 ha kop pla tī bā 
lauk saim nie cis kās ze mes trans for mā ci ja 
in di vi duā lās ap bū ves ze mē 0,2 ha pla tī-
bā, kas nav pret ru nā ar Māl pils pa gas ta 
te ri to riā lo plā no ju mu.

• Pie krist, ka tiek veik ta da ļa ne kus ta mā 
īpa šu ma “Fi nists” 10,6 ha kop pla tī bā 
lauk saim nie cis kās ze mes trans for mā ci ja 
ap bū ves ze mē 0,2 ha pla tī bā, kas nav 
pret ru nā ar Māl pils pa gas ta te ri to riā lo 
plā no ju mu.

• Mai nīt Māl pils pa gas ta pa do mes ne kus ta-
mā īpa šu ma “Upes lī či” 18,9 ha kop pla tī-
bā ze mes lie to ša nas mēr ķi, no sa kot to:
- 10,2 ha pla tī bā – rūp nie cis kās ra žo ša-

nas uz ņē mu mu ap bū ve,
- 8,7 ha pla tī bā – lid lau ku ap bū ve.

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

2. jū nijs – no tiek Iz glī tī bas kon sul ta tī-
vās pa do mes pir mā sē de.
– iz pild di rek tors pie da lās Lat vi jas paš val-

dī bu iz pild di rek to ru sa nāk smē, ku ra 
no tiek Cē sīs un Cē su ra jo nā. Sa nāk smē 
pa re dzē ta ie pa zī ša nās ar ra jo na un tā 
cen tra at tīs tī bu, pro jek tu „Cēsis – 800” 
un ie vē ro ja mā ka jiem ob jek tiem Prie ku ļu 
pa gas tā un Ama tas no va dā.

5. jū nijs – pa gas ta pa do mē no tiek 
dar ba gru pas sa nāk sme par vi dus sko las 
spor ta zā les celt nie cī bu.
– dar ba gru pas sē de par Rī gas ra jo na kul-

tū ras dzī ves ka ta lo ga iz vei di.
6. jū nijs – pa do mes priekš sē dē tājs 

pie da lās LPS val des sē dē, ku rā LPS 
priekš sē dis

A. Jaun slei nis at skai tās par LPS 
16.kon gre sa ie ņē mu mu un iz de vu mu tā mi 
un tiek iz ska tī ti LPS Re vī zi jas ko mi si jas 

priekš li ku mi, kā arī tiek zi ņots par no ti ku ša-
jām LPS sa ru nām ar Lab klā jī bas mi nis tri-
ju, ar Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri ju.
– pa do mes priekš sē dē tājs sniedz in ter vi ju 

Lat vi jas ra dio
– pa do mes priekš sē dē tājs Rī gas Lat vie šu 

bied rī bas na mā pie da lās aug stā kā lī me-
ņa dis ku si jā „Eiro pas nā kot ne krust ce-
lēs”. Dis ku si jā pie da lī jās Beļ ģi jas Ka ra lis-
tes Mi nis tru pre zi dents Gijs Ver hof stads, 
LR Mi nis tru pre zi dents A.Kal vī tis, LR 
ār lie tu mi nistrs Dr.A.Pa briks, ES ko mi-
sā re, Ei ro pas Kus tī bas Lat vi jā val des 
lo cek le S.Kaln ie te un Lie tu vas po li tis kais 
ana lī ti ķis M.Jur ki nas

– pa gas ta pa do mes dar bi nie ki ko pā ar 
pa gas ta ie dzī vo tā ju J.Lū ki nu ap se ko 
kul tū ras, tū ris ma un vēs tu ris kās pa gas-
ta vie tas ar no lū ku te ri to ri jas sa kopt un 
iz vei dot tū ris ma marš ru tus.

9. jū nijs – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās Pa gas tu ap vie nī bas val des sē-
dē, ku ra no tiek Vent spils ra jo na An ces 
pa gas tā.
– pa do mes tel pās no tiek mak šķer nie ku 

in te re šu ko pas sa pul ce, ku rā iz ska tī ja jau-
tā ju mus par Māl pils pa gas ta ūdens krā tuv-
ju stā vok li, par vei ca ma jām ak ti vi tā tēm 
ziv ju re sur su pa vai ro ša nā, par vie tē jās 
mak šķer nie ku bied rī bas di bi nā ša nas ie-
spē jām, kā arī uz klau sī ja bied rī bas „Mēs 
– Zi vīm” pār stāv ja in for mā ci ju par ziv ju 
aiz sar dzī bas pa sā ku miem ci tu paš val dī-
bu te ri to ri jās.

– pa do mes de pu tāts V.Cērps pie da lās 
Māl pils vi dus sko las 9. kla šu iz lai du mu 
svi nī bās.

Pa gas ta pa do mes no ti ku mi jū ni jā

Turpinājums 4. lpp.
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– iz pild di rek tors pie da lās Sid gun das pa mat-
sko las 9. kla ses iz lai du ma svi nī bās.

– Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja Rī-
gā Nor de ķu mui žā pie da lās pa sā ku mā 
„Kul tū ras man to ju ma ga da bal va 2005”, 
ku rā Inā rai Skul mei pa snie dza at zi nī bu 
no mi nā ci jā „Indiv iduā lais de vums kul tū-
ras man to ju ma sa gla bā ša nā”.

12. jū nijs – P/A „Māl pils so ciā lais die-
nests” sa dar bī bā ar Pen sio nā ru pa do mi 
pa gas ta pen sio nā riem or ga ni zē brau cie-
nu uz Gaiļ eze ra re dzes pār bau des cen-
tru. – dar ba gru pas sa nāk sme par Sid gun-
das 800-ga des svi nī bu or ga ni zē ša nu.

14. jū nijs – pa do mes priekš sē dē tājs 
sveic L.Kras ti ņu vi ņas dzī ves ju bi le jā.

15. jū nijs – pa do mes de pu tā ti, iz-
pild di rek tors un in for mā ci jas cen tra va-
dī tā ja – sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te 
pie da lās pie re dzes ap mai ņas brau cie nā 
uz In ču kal na spor ta kom plek su.
– no tiek pir mā dar ba gru pas sa nāk sme 

par in for ma tī vo no rā žu iz gat avo ša nu un 
uz stā dī ša nu Māl pils pa gas tā.

16. jū nijs – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās Pro bā ci jas die nes ta kon sul ta tī-
vās pa do mes sē dē.
– pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Māl pils vi-

dus sko las 12. kla ses iz lai du ma svi nī bās.
– in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru no da ļas va dī-

tā ja pie da lās pie re dzes ap mai ņas brau-

cie nā uz Bro cē niem par ESF pro jek ta 
prak tis ko rea li zā ci ju.

20. jū nijs – no tiek dar ba gru pas 
sa nāk sme, ku rā ti ka iz ska tī ta lid lau ka 
no mas lī gu ma no sa cī ju mu iz pil de un ap-
spries tas turp mā kās ie spē ja mās lī gu ma 
at tie cī bas.
– te ri to ri jas plā no tājs, iz pild di rek tors un 

kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja do-
das pie re dzes ap mai ņas brau cie nā uz 
Al la žu pa gas tu un Si gul du, lai ie pa zī tos 
ar tū ris ma marš ru tu no rā žu iz vie to ju mu 
te ri to ri jā un di zai nu.

27. jū nijs – P/A „Māl pils so ciā lais die-
nests” sa dar bī bā ar Pen sio nā ru pa do mi 
pa gas ta pen sio nā riem or ga ni zē brau cie nu 
uz Gaiļ eze ra re dzes pār bau des cen tru.

25. – 28. jū nijs – pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās RK DE VE ko mi si jas 
sa nāk smē Grie ķi jā.

Jū ni jā mē ne sī ģi me nes, ku ras sa ņem 
so ciā lo pa lī dzī bu brīv pus die nu vei dā pie-
da lās līdz dar bī bas pa sā ku mos Māl pils 
vi dus sko lā un Sid gun das pa mat sko lā.

Pro jek ta „Inte grā ci jas at bal sta sis tē-
mas iz vei de jau nie šiem ar spe ciā lām 
va ja dzī bām Rī gas ra jo nā” ie tva ros di vi 
pa gas ta bēr ni pie da lās Rī gas ra jo na 
or ga ni zē ta jā va sa ras at pū tas un pie dzī-
vo ju mu no met nē Car ni ka vas spe ciā lā 
in ter nātp amat sko lā.

Up ma lu cie mā tiek uz stā dīts bēr nu 
ro ta ļu lau kums.

Valsts no dar bi nā tī bas aģen tū ras pro-
jek ta „Inva lī du – bez darb nie ku sub si dē-
tās no dar bi nā tī bas pa sā ku mi” ie tva ros 
No vad pēt nie cī bas mu ze jā tiek ie kār to ta 
ot ra dar ba vie ta.

Tiek uz sāk ta ie pir ku mu pro ce dū ra 
par Pirms sko las iz glī tī bas ie stā des un 
Māl pils vi dus sko las ēku re no vā ci jas pro-
jek tu iz strā di.

Pa gas ta pa do mes I stā va ves ti bi lā A/S 
„BTB” ir uz sā ku si tel pu re mon tu.

Te ri to ri jas plā no tājs – vi des spe ciā lists 
ap se ko pa gas ta ilg sto ši ne sa kop tās te ri to-
ri jas, lai vei do tu da tu bā zi un īpaš nie kiem 
pie mē ro tu so da sank ci jas.

Re ģio nā lās at tīs tī bas un paš val dī bu 
lie tu mi nis tri jā ap stip ri nā ša nai ie snieg ti 
Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju ma 
gro zī ju mi.

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

Māl pils pa gas ta pa do me pa zi ņo, 
ka š.g. 21. jū ni ja pa do mes sē dē Nr. 9 
ir ap stip ri nāts Māl pils pa gas ta pa do-
mes ga da pub lis kais pār skats par 
2005. ga du, ar ku ru var ie pa zī ties pa do-
mes kan ce le jā un in for mā ci jas cen trā.

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES SĒ ŽU GRA FIKS 
2006.ga da JŪ LI JA un AU GUS TA mē ne šiem

Sē des no sau kums Da tums, laiks Tel pas nr. Sē des va dī tājs
Taut saim nie cī bas un at tīs tī bas ko mi te jas sē de 12.07.09.08.23.08.pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē PĒ TE RIS KURMS
So ciā lo, iz glī tī bas un kul tūr as jau tā ju mu ko mi te-
jas sē de 12.07.09.08.pl. 15.0024.08.pl.16.00 Ma za jā sē žu zā lē VOL DE MĀRS CĒRPS

Fi nan šu ko mi te jas sē de 12.07.09.08.pl.15.0024.08.pl.17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDR SLIEL MEŽS
PA DO MES SĒ DE 12.07.09.08.30.08.pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDR SLIEL MEŽS
Pri va ti zā ci jas ko mi si jas sē de 28.08.pl.18.00 204.kab. ALEK SANDR SLIEL MEŽS
Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sē de 12.07.09.08.30.08.pl.14.00 Ma za jā sē žu zā lē VLA DIS LAV SKO MA ROVS

Pa do mes priekš sē dē tājs A. Liel mežs

Svei cam jau nos māl pi lie šus 
un vi ņu ve cā kus!

Ai gars Pri ku lis (dzi mis 2. mar tā), 
Bren dons Fjo do rovs (dzi mis 13. ap rī lī), 
Ņi ki ta Ko sin kovs (dzi mis 19. ap rī lī), 
Leons Buk lov skis (dzi mis 22. ap rī lī), 
Me gi ja Jo nā ne (dzi mu si 23. mai jā), 
Ri čards Ošs (dzi mis 25. mai jā)

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

Turpinājums no 3. lpp.
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Sa gai dot svēt kus, dar ba gru pa Edī tes Prie ku les va dī bā ir uz-
klau sī ju si dau dzus ie ro si nā ju mus un plā no ju si da žā das no ri ses 
Sid gun dā lai ka pos mā no mai ja līdz sep tem bra bei gām.

Jau re dza mi pir mie ko pī gi pa veik tā dar ba re zul tā ti. Sa kopts 
pil skalns pie Vec kal nu mā jām, kur ko pā ar Rī gas folk lo ras ko pu 

ie lī go ti Jā ņi. Sa dar bī bā ar tēl nie ci Dzin tru Jan so ni – Skrib nov sku 
un ak meņ ka li San dri Skrib nov ski ie ce rēts pil skal nā uz stā dīt 800 
ga des pie mi ņas ak me ni un tur pi nāt lab ie kār to ša nas dar bus, 
pa da rot šo vie tu in te re san tu ne ti kai pa gas ta ie dzī vo tā jiem, 
bet arī tū ris tiem.

Tiek ap ko po ti vēs tu ris kie ma te riā li, top buk lets, Sid gun da 
tiek ie mū ži nā ta māk sli nie ku va sa ras ple nē ra un fo to grā fa Jā ņa 
Breņ ča dar bos, kas būs ska tā mi iz stā dēs sep tem bra mē ne sī. 
Lat vi jas ce ļu da ļa ir so lī ju si at re mon tēt un sa kār tot au to bu su 
pie tu ras Sid gun dā. Tiek lab ie kār tots bēr nu ro taļ lau kums. Par 
Sid gun du un sid gun die šiem va rēs la sīt in for ma tī vā iz de vu ma 
“Māl pils vēs tis” spe ciā liz lai du mā. Iz man to jot ‘Lat vi jas pa sta” 
pie dā vā ju mu, ir pa sū tī ta past mar ka “Si de gun de 800”.

De ju ko pas “Sid gun da” ie sāk to kon cer tu dar bī bu tur pi nās 
dzie do šie sid gun die ši un de jo tā ji Sid gun das kul tū ras na ma at-
klā ša nas svēt kos. Te būs ska tā ma Zu te ru dzim tas māk sli nie ku 
dar bu iz stā de.

30. sep tem brī ar vē rie nī gu sa rī ko ju mu no slēg sies Sid gun das 
800 ga des ju bi le jai vel tī to pa sā ku mu virk ne.

Dar ba gru pa ir pa tei cī ga at sau cī ga jiem tal ci nie kiem, uz ņē mu-
mu un zem nie ku saim nie cī bu va dī tā jiem, ku ri ar sa vu fi  nan siā lo 
pa lī dzī bu pa lī dzēs īs te not dau dzās ie ce res.

17. jū ni jā Jā ņu ie lī go ša nā pil skal nā gru pas „Savie ši” da līb nie ki 
at zi nī gi no vēr tē ja Pil ska la sa kop ša nu un iz tei ca vē lē ju mu vei dot 
šeit lat vis ko svēt ku svi nē ša nas vie tu.

Pro fe sio nā la jā vi dus sko lā tie kas ilg ga dī gie 
sko lo tā ji

Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā vei do jas la ba tra dī ci ja – va-
sa ras sā ku mā uz kop īgu tik ša nos ai ci nāt pe da go gus, ku ri il gus 
ga dus no strā dā ju ši Māl pils teh ni ku mā vai pro fe sio nā la jā vi dus-
sko lā un šo brīd dzī vo Māl pi lī. Tā šo gad 15. jū ni jā pro fe sio nā lās 
vi dus sko las kon fe ren ču zā lē ri tē ja sa ru nas par šo die nas dzī vi, 
klā te so šie ti ka ie pa zīs ti nā ti ar ap ko po ta jiem datiem par au dzēk-
ņu skai tu un ap mā cī bas pro gram mām da žā dos lai kos. Bi ju šie 
sko lo tā ji un dar bi nie ki ie pa zi nās ar tel pām un ap rī ko ju mu. Sko-
lo tā ji ti ka ie prie ci nā ti ar dā va ni ņām un zie diem. Bi ja pa tī ka mi 
at ce rē ties aiz gā ju šos lai kus un pe da go gus – spilg tas per so nī-
bas. Rī ko tā ji var būt gan da rī ti par jau ko tik ša nos, un ci tu ga du 
uzai ci nā to skaits va rē tu būt vēl piln īgāks.

Māl pils No vad pēt nie cī bas mu zejs
ai ci na Jūs pie da lī ties Sid gun das as toņ simt ga des svi nī bām vel-
tī tās iz stā des „Mana Sid gun da” vei do ša nā. Lū dzam uz lai ku 
at vē lēt iz stā des va ja dzī bām priekš me tus (da žā du lai ku – no 
se niem lai kiem līdz mūs die nām), kas Jums sais tās ar Sid gun du 
(Jū su dzim tu, mā jām, no ti ku miem utt.)! Iz vei do tā ko lek ci ja tiks 
iz stā dī ta Sid gun das kul tū ras na mā.

Priekš me tus lū dzam nest uz Māl pils no vad pēt nie cī bas 
mu ze ju, 
Māl pils pa gas ta pa do mes tel pās, Nā kot nes ie lā 1, 226.k.,
tālr. 7970896, līdz š.g. 10. sep tem brim

Pār bū ves dar bi Pirts ie lā
Agrā ka jā pirts ēkā jau vai rā kus mē ne šus no tiek in ten sī vi 

būv nie cī bas dar bi. Kā pa stās tī ja SIA ”Nā ri ņa” val des lo cek lis 
Nor munds Ba sa rābs, pēc pir mās kār tas pār bū ves pa beig ša nas 
da ļā ēkas būs iz vei do ti 4 vi sām mūs die nu pra sī bām at bil sto ši 
div is ta bu dzī vok ļi. Nā ko ša jiem dzī vok ļa īpaš nie kiem at liks ti kai 
iz vē lē ties sie nu ap da ri – te pe tes vai krā so ju mu. Ēkas pir ma jā 
stā vā māl pi lie šu ēr tī bām  tiks at vērts skais tum kop ša nas sa lons 
un ne liels kos mē ti kas pie de ru mu vei ka liņš. Per spek tī vē, tur pi not 
re mont dar bus, tiks iz bū vē ti arī vai rā ki trīs is ta bu dzī vok ļi. Celt nie-
ki  strā dā, bet jau na jos, lie la jos lo gos va ram iz la sīt pa zi ņo ju mu, 
ka dzī vok ļi jau ir no pēr ka mi.

Pirts ēkas fa sā de ie gu vu si jau nu, pa vi sam ci tā dā ku iz ska tu.

ZIŅAS

Ziņas sagatavoja Dzinta Krastiņa
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No Mālpils pagasta 1941.gada 14.jūnijā tika izvesti: 
“Vitenieku” saimieks ar ģimeni – Lazdiņa Vilma, Lazdiņš Jānis (miris 1943.g.11.11.), Lazdiņa Liene (mirusi 1943.g.11.11.); 

“Siksnu” saimnieki – Tobis Kārlis (miris 1941.g.28.08.), Tobis Klāra (mirusi 1950.g.18.09.); “Tūžu” saimnieks ar ģimeni – 
Kaulēns Pauls (miris 1942.g.01.06.), Kaulēna Alvīne,  Kaulēns Gunārs; “Kalnjaunzemju” saimnieki – Klaips Emīls Raimonds 
(miris 1942.g.11.05), Klaipa Berta; “Jaunzemju” saimnieki – Karlsbergs Augusts (miris 1941.g.11.11.), Karlsbergs Anna (mirusi 
1941.g.11.11.), Karlsberga Anna (mirusi 1951.g.16.07.), Karlsbergs Valda (mirusi 1950.g.1.07.), Karlsbergs Uldis.

No bijušā Sidgundas pagasta:
“Miglu” saimnieki – Lasis Pēteris (miris 1942.g.06.03.), Lasis Emīlija (mirusi 1942.g.192.g.11.11.); “Tālavu” saimnieks ar 

ģimeni – Lauva Voldemārs (miris 1944.g.10.08.), Lauva Emīlija, Lauva Mārtiņš (miris 1941.g.11.11.), Lauva Jānis, Lauva Juris, 
Lauva Valdis; “Pupaiņu” saimnieks ar ģimeni – Brenners Jēkabs (miris 1942.g.06.04.), Brennere Marta (mirusi 1947.g.20.06.), 
Brenners Dzintars, Brenners  Millija, Brennere Alise; “Bendzemnieku” saimnieki – Jaunronis Vilis (miris 1941.g.18.12.), Jaun-
ronis Paulīne (mirusi 1946.g.11.11.), Jaunronis Skaidrīte.

No bijušā Allažu pagasta:
“Kaipšu” saimnieks ar ģimeni – Kalniņš Voldemārs (miris 1941.g.15.12 ), Kalniņa Marija (mirusi 1953.g.25.09.), Pelne Rasma, 

Pelne Ausma, Pelne Oskars; “Jaunbūņu” saimnieks ar ģimeni – Liepiņš Jānis (miris 1946.g.11.11.), Liepiņa Helēna, Liepiņš 
Eduards, Liepiņa Anna, Liepiņa Elza, Liepiņa Elga, Liepiņa Māra, Liepiņš Jānis, Miķelsone Marija (mirusi 1943.g.11.11.).

No kopā 1941.gada 14.jūnijā 45 izsūtītajiem mālpiliešiem 26 mira izsūtījumā, tajā skaitā 
3 bērni un 10 sievietes.

Vilciens atkal steidzas naktī,
Garām ciematiem un birzīm,
Garām pakalniem, kur rudzi
Ziedā vārpu viļņus šūpo.
Sarkans vilciens melnā naktī
Dārdot pazūd, aizved simtus, 
Tūkstošus, kam krūtīs sirdis
Brīvībai un tautai sita.
Aizrauj, aizved, izdzēš skatam,
Izkaisa kā pēļus vējos,
Purvos, tuksnešos un tundrās.
Un neviens tiem nemāj roku, 
Nevēdina puķu saujām, 
Tikai melnu vārnu bari
Ķērcot nošalko pa pēdām.
Zeme klusē pilna bēdām.
 (Pēteris Aigars)

14. JŪNIJS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

Ar Māl pils pa gas ta pa do mes at bal stu ir iz vei do ta dar ba gru pa 
tā lāk iz glī tī bas at tīs tī bas vei do ša nai vis iem ie dzī vo tā jiem. Pro jek ta 
gai tā tiks iz vei do ta Māl pils iz glī tī bas un kul tū ras ie stā žu vie no ta 
da tu bā ze ar pār ska tā mu in for mā ci ju par pie eja ma jām tel pām, pe-
da go gu ie spē jām ie sais tī ties pie au gu šo ap mā cī bā; tiks or ga ni zē ta 
ap mā cī ba sko lo tā jiem, kas iz tei ku ši vē lē ša nos ie sais tī ties ša jā 
dar bā, kā arī iz strā dāts rī cī bas plāns re gu lā ra pie au gu šo iz glī tī bas 
pie dā vā ju ma no dro ši nā ša nai Māl pils pa gas tā.

Jau ir or ga ni zē tas ap tau jas po ten ciā la jiem iz glī tī bas pa kal-
po ju mu snie dzē jiem un sa ņē mē jiem. To re zul tā ti būs pub li cē ti 
nā ka ma jā avī zes nu mu rā. Pa tei co ties vis iem, kas at ra da lai ku 
aiz pil dīt an ke tas, gri bam teikt, ka ar to vēl ne kas nav bei dzies, 
mūž iz glī tī bas at tīs tī bas darbs ar to vēl ti kai sā kas, tā dēļ:

Dār gie māl pi lie ši!
Šai di na mis ka jā lai kā Māl pils iz aug sme ga lu ga lā ir at ka rī ga 

vie nī gi no Jums!
Tās pa mats un sa turs ir Jū su ak ti vi tā tes – kā sa vā dar bā, tā 

mū su sa bied ris ka jā dzī vē.
Ne kad nav par vē lu. Ga diem nav no zī mes. Ap zi nā si mies vis-

pirms sa vas vēl mes, ide jas un tad ra dī sies arī ie spē jas.

Es gri bu, es va rē šu, es va ru!
Kat ram no mums ir sa va dzī ves pie re dze. Mēs strā dā sim, 

lai jums pie dā vā tu jau nas ie spē jas mū ža ga ru mā ne pār trauk ti 
pa pla ši nāt sa vas zi nā ša nas, mā kas un pras mes.

Mēs jums pie dā vā sim da lī ties ar sa vām zi nā ša nām, mā kām 
un pras mēm ar ci tiem māl pi lie šiem, jaun iem un it se viš ķi sa vā 
ga ra jā dzī vē jau daudz pie re dzē ju šiem.

Mēs jums pie dā vā jam vei dot ra do šas in te re šu gru pas vis da-
žā dā kos vir zie nos.

Mēs pie dā vā jam or ga ni zēt māl pi lie šu in te re šu gru pu kon tak-
tus, sa dar bī bu un pie re dzes ap mai ņu gan ar kai mi ņu re ģio nu, 
gan Ei ro pas val stu paš val dī bām.

Se ko jiet in for mā ci jai par pro jek ta gai tu un ie sais tie ties tā pa-
sā ku mos, iz sa kiet sa vus priekš li ku mus, zva not pa tālr. 26836192 
vai at sū tot uz e-pa stu: kar te1@in box.lv!

Ivars Tā le, 
dar ba gru pas da līb nieks

PRO JEK TU LĪDZ FI NAN SĒ EI RO PAS SA VIE NĪ BA, 
EI RO PAS SO CIĀ LAIS FONDS

Bied rī ba “Māl pils taut sko la” ir uz sā ku si pro jek ta ”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” rea li zā ci ju.



2006. gada jūnijs 7mÂLpILS VÇSTIS 

Vi si po šas ce ļā!

Laik rak stu lap pu sēs at ro dam pa 
rak stam, kā no ri tē ju ši iz lai du mi Lat vi jas 
sko lās.

Arī Māl pils vi dus sko lā iz ska nē ju šas 
iz lai du ma dzies mas un ru nas, ap svei-
ku mi, no vē lē ju mi, un sko lē ni iz klī du ši 
va sa ras gai tās.

Šo gad Māl pils vi dus sko las 9. kla si bei-
dza četrdesmit divi ab sol ven ti, 12.kla si – 
astoņpadsmit (ko pā ar va kar sko lu).

Trīs 12. kla ses sko lē ni – Lī ga Kir štei-
ne, Ali se Tu če un Oļegs Te ter ve noks 
ie gu va sko las aug stā ko ap bal vo ju mu – Pū-
ces bal vu.

Jau pir ma jās die nās pēc iz lai du ma 
12 bi ju šie de vīt klas nie ki ie snie dza do ku-
men tus, lai tur pi nā tu mā cī bas Māl pils 
vi dus sko lā.

Arī 12. kla ses ab sol ven ti po šas uz 
nā ka ma jām mā cī bu vie tām – Lat vi jas 
Uni ver si tā ti, Kul tū ras aka dē mi ju, Rī gas 
Teh nis ko uni ver si tā ti, Lauk saim nie cī bas 
uni ver si tā ti, Rī gas celt nie cī bas teh ni ku mu 

u.c. priek šā gan vēl sa trau ku ma brī ži – 
10.jū li jā bei dzot va rēs sa ņemt cen tra li zē to 
ek sā me nu re zul tā tus un ates tā tus. Un 
tad ti kai vēl tāds „sīkums”, kā ie stā ša nās 
nā ka ma jā mā cī bu ie stā dē.

Mēs vis iem – gan 9.kla šu, gan 12.kla-

šu ab sol ven tiem vē lam veik smī gi tur pi nāt 
iz glī tī bu! Tā lā kais pa šu ro kās, un mēs ti kai 
va ram tu rēt īk šķus par vis iem.

Te, lūk, vi ņi, mū su cen so ņi! Skais ti, 
smai do ši, ap ņē mī bas pil ni.

9.a kla se
1.r. no krei sās – 
San dris Feld ma nis, 
Jā nis Sil nieks, 
Rai vis Maz alo, 
Ju ris Broks, San dis 
Puk sis, Sta ņis lavs 
Kap tars, Ro berts 
Slogs, Mār tiņš 
Bi cāns.
2.r. – Ed gars Se cis, 
Ina Je meļ ja ņen ko, 
Ag ne se Lū se, Li li ta 
Gai le, San ta 
Streļ co va, Ri ta 
Prie de, Līga Krū mi-
ņa, Evi ja Cē mī te, 
kla ses audz. San dra 
To mi ņa, Egi ja Sī man-
so ne, Kris tī ne Seņ-
kā ne, Lie ne Vīk sne, 
Oļegs Se ļe va novs.

Svei cam Māl pils iz glī tī bas ie stā žu ab sol ven tus, kā arī vienpadsmit 9. kla ses un vienpadsmit 
12. kla ses ab sol ven tus mālpiliešus, ku ri sek mī gi bei gu ši Og res, Si gul das, Rī gas un Sun ta žu mācību 
ie stā des!

Turpinājums 8. lpp.

Gru pa “Maz put niņš”
sko lo tā ja Lo li ta Bēr zi ņa, 
sko lo tā jas pa lī dze 
Da na Ozo li ņa
AB SOL VEN TI:
1. Dā vis Šķe pasts
2. Niks Or lovs
3. Vi tā lijs Zei ma nis
4. Ma da ra San ta Bi ča
5. Re nārs Viš ķers
6. To mass Ruoš ka
7. Kris tiā na Vei ca
8. Di dzis Bū ma nis

9. Ie va Liel me ža
10. Ar tems Ko zir jac kis
11. Ar vis Jo merts
12. Ka rī na Dvor ja ņi no va
13. Dā niels Poz ņaks
14. Sa bī ne Bēr zi ņa
15. Vi ne ta Oša
16. Ma da ra Cī ru le
17. Ie va Ozo la
18. Bai ba Grīn ber ga
19. Marks Da niels Ve cai nis
20. An na Kric ka
21. Beā te Ra dzi ņa

Gru pa “Zī ļuks”
Sko lo tā ja Vi ne ta Sau lī te, 
sko lo tā jas pa lī dze 
Na dež da Kan ti nie ce
AB SOL VEN TI:
1. Marks Gai dels
2. To mass Mau riņš
3. Nel da Blum ber ga
4. Diā na El si ņa
5. Ro lands Čer ņiks
6. Mak sims Blo kins
7. An ni ja Ka ņe pē ja

8. Ali se Ru du ka
9. Edžus Dā vids
10. Elī na Nied ra
11. Ri čards Ie sal nieks
12. Sig ne Zu te re
13. Bru no Ba jārs
14. Dā vis Klāvs Cau ne
15. Me gi ja Ga ga re
16. Justs An drejs Mār tin sons
17. Egils Sta fec kis

Māl pils pirms sko las iz glī tī bas ie stā des 2006.ga da iz lai dums:

Māl pils vidus sko las 2006.ga da iz lai dums:

JŪNIJS – IZLAIDUMU LAIKS
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Šo gad Māl pils mū zi kas un māk slas sko las mū zi kas no da ļu bei dza trīs au dzēk ņi. 
Vi si trīs ir ap gu vu ši pro gram mu Taus tiņ ins tru men tu spē le. Beig ša nas ap lie cī bas ti ka iz-
snieg tas kla vier spē les au dzēk ņiem Kin ti jai Ku ku rā nei (ped. Kris tī ne Eze ra) un Mi ķe lim 
Vu ļam (ped. Diā na Dzel vī te – Lu bar te), kā arī akor deo na spē les au dzēk nei Ri tai Prie dei 
(ped. Ai ga Sta se ļū ne).

Māl pils mū zi kas un 
māk slas sko las Māk slas 
no da ļas ab sol ven ti 
(no krei sās):
Lai ma Lei tā ne,
Kris tī ne Mel ce re,
Kris ta Voi ceš ču ka,
Ju ta Pur vi ņa,
Diā na Ti mir ga zi na,
An na Te luš ko va,
Mi ka Gai lis,
San ta Bar kē vi ča,
kā arī Bai ba Kir štei na, 
kas do mās no teik ti bi ja 
ko pā ar mums.

Māk slas no da ļai šis bi ja 
jau sep tī tais iz lai dums, 

ku rā ap lie cī bas sa ņē ma de vi ņi au dzēk ņi. Ie ra ku mos 11. jū-
ni jā gan bi ja ti kai as to ņi. Diem žēl fo to gra fē ša nās brī dī Bai ba 
at ra dās la za re tē. Ga lu ga lā – da žam iz cī nī ta pat as to ņus 
ga dus il ga cī ņa, līdz ga lī gai uz va rai. Ie ra ku mos, kā jau ie ra-
ku mos – cies ti zau dē ju mi un pie dzī vo tas spo žas uz va ras, 
bet at mi ņā pa ras ti pa liek tas, kas sa sniegts ar lie lā ko dar bu, 
pār va rot ne žē lī gā kās grū tī bas. Pē dē jā cī ņa bi ja de vi ņi dip-
lom dar bi, kas vēl līdz au gus ta vi dum būs ap lū ko ja mi Māl pils 
kul tū ras na ma iz stā žu zā lē. Un vēl kāds mazs sī ku miņš – svei-
cam Mi ku Gai li, kurš sa ņē ma 50-to mū su no da ļas beig ša nas 
dip lo mu. Viņš gan pats to ne maz ne zi na.

9.b kla se
1.r. no krei sās – Mon ta Ma ta, Mu dī te Kau pu ža, Ie va Zun de, 
Il ze Vil ci ņa, Jū li ja Ņi ki ti na, kla ses audz. Il ze Ap sī te, Ie va Klint so ne, 
In ta Ša bo ha, Bai ba Bra kov ska.
2.r. – Mi ķe lis Vuļs, Ma rats Ab du rah ma novs, Miks Eg lī tis, 
Ar mīns Fjo do rovs, Ar tūrs Tešs, Ēriks Azi movs, El vijs Dzel me, 
Pē te ris Vuļs.

12.kla se
1.r.no krei sās – Ali se Tu če, Lī ga Kir štei ne, Elī na Ar da va, 
Inu ta Grau di ņa, kla ses audz. Inā ra Bah ma ne, Ma da ra Bē val de, 
San ta Kal ni ņa, Lī ga Api ne, Kris tī ne Ņi kan dro va.
2.r. – Oļegs Te ter ve noks, Jā nis Grau biņš, Ar tis Re se lis, 
Ed gars Klint sons, Jā nis Žo gots, An dris Iva novs, Ar tūrs Ša bo ha, 
Jā nis Gri ķis, Elī na Meln alk sne.

Jau ku, sau lai nu, ba gā tu, in te re san tu va sa ru vis iem māl pi lie šiem, īpa ši sko lē niem, sko lo tā jiem un sko las dar bi nie kiem!

Turpinājums no 7. lpp.

Māl pils mūzikas 
un mākslas sko las 
2006.ga da iz lai dums:

No krei sās: Elī na Vil kas te, 
Lās ma Nag le, skolotāja 
In dra Pu ķe, Ma da ra Pau lo vi ča, 
Mon ta Mau rā ne, San ta Ste pi ņa, 
ot rā rin dā Vai ris Ozo liņš.

Sidgundas pamatsko las 
2006.ga da iz lai dums:
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Pa šā va sa ras vi dū, kad esam sa gai dī ju-
ši vis ga rā ko die nu un vis īsā ko nak ti, za ļā, 
zie do šā da bā svi nam Jā ņus. Šīs se nās 
tau tas tra dī ci jas ri tuā li pla ši ap dzie dā ti 
dai nās. Jā ņu zā les, uguns ku ri, lī go dzies-
mas, ro ta ļas, de jas un neiz trūk sto šais Jā ņu 
mie lasts. Lat vie ši ša jā die nā vie sus cie nā 
ar alu, sie ru, da žā diem, vē lams, ap aļ iem 
rau šiem un plā ce ņiem. Sie ra ri tu lis, sau les 
lī dzi nieks „devi ņiem stū rī šiem” ir gal ve nais 
svēt ku cie nasts un sim bols.

Agrāk kat rā lau ku sē tā saim nie ce Jā ņu 
sie ru sē ja pa ti. Mūs die nās var iz lī dzē ties ar 
vei ka lā pirk to. To mēr arī ta gad, it īpa ši saul-
grie žu lai kā, ne vie nā vien mā jā top pa šu 
gat avots siers. „Māl pils Vēs tis” pirms Jā ņiem 
ti kās ar māl pi lie tēm Mai ju Mel gai li un An nu 
Ju ri so ni, ku rām lū dza pa stās tīt par sa vu pie-
re dzi sie ra gat avo ša nā, Jā ņu svi nē ša nā.

Mai ja Mel gai le no bēr nī bas at ce ras, 
ka sie ru sē ja gan vec mā mi ņa, gan mā te. 
Pa ras tos ķi me ņu sie rus da žā di va riē ja, 
pie lie kot vai rāk vai ma zāk pa val gu – olas, 
krē ju mu, svies tu. „Paras ti uz ru dens pu si 
sa sē ja cie tā kus sie rus un no li ka klē tī kas tē 
ar sā li. Kad ap sā lī jās, ie vie to ja grau dos. Tā-
di sie ri stā vē ja il gi, vi su zie mu, bet bi ja ļo ti 
cie ti. Va ja dzē ja gan drīz cir šus cirst. Mēs, 
bēr ni, vi ņu grau zām. Lai bū tu mīk stāks, 
mans brā lis uz ie sma og lēs sie ru ap ce pa, 
līdz pa li ka brūns. Cik tas siers mums, bēr-
niem, bi ja gar šīgs!

Bēr nī bā ļo ti ne cie tu pirk tos sie rus, se viš-
ķi pū dē tos. Pat na zis oda pēc sie ra. Vien-
mēr me tu to pro jām un ne kad ne ēdu.”

Sie ra sie ša nas pras mi Mai ja pār man-
to ju si un sa vā ģi me nē Jā ņos vien mēr 
cen tu sies gal dā likt pa šas gat avo tu sie ru. 
Pē dē jos ga dos, bū da ma pen si jā, daž kārt 
sie ru sa sien arī ik die nā, jo saim nie cī bā 
ir go ti ņa, bet pie nu va jag iz lie tot. Tā pa 
ri tu lim tiek bēr niem, drau giem, pa zi ņām. 
Sā ku mā sie ru ga ta vo ju si pēc tra di cio nā lās 
re cep tes. Vē lāk da bū ju si sa vā dā ku, ku ru 
iz man to paš laik: „La bo pie nu bez no kre jo-
ša nas lej kat li ņā, pieber ķi me nes. Uz kar sē 

līdz vir ša nai, tad pievieno 
olas, cit ron skā bi vai da-
žus pi lie nus eti ķa esen-
ces. Kad pie nu sa rauj 
pi kās, to no kāš, drā ni ņā 
sa sien, no liek zem slo ga 
10 – 15 mi nū tes. Pēc 
tam ap sā la un ie tin mit-
rā drā ni ņā. Tad no liek 
auk stu mā. Vie na ki lo gra-
ma sie ra pa gat avo ša nai 
va jag ap mē ram pie ci lit ri 
pie na un trīs olas.” Mai ja 
ir pa mē ģi nā ju si gat avot arī pi kan tā ku sie ru 
ar gar švie lām – sā li, pa pri ku. Jā pie bilst, ka 
sie ram pie vie no mā jas vis tu olas un pa šas 
la sī tas ķi me nes.

Vis skais tā kās un piln īgā kās Jā ņu svi nē-
ša nas iz jū tas Mai ja pie dzī vo ju si dzim ta jā 
Jaun gul be nes pu sē Lī go pa gas tā: „Lī go tā-
ji, ejot no mā jas uz mā ju, ie nā ca arī mū su 
pa gal mā. Ma na vec āmā te bi ja lie la, dū šī ga 
sie va. Jā ņos vien mēr uz sē ja bal tu priekš-
au tu ar špi cēm, un ta jā priekš au tā at ra dās 
ga ba los sa griezts siers. Tad ar priekš au tu 
gā ja, kā mēs ta gad ar šķīv jiem vai gro zi-
ņiem, un da lī ja Jā ņu bēr niem sie ru. Tēvs 
de va alu. Vi si pa lī go ja, pēc tam pie bied ro jās 
ma ni ve cā ki un gā ja lī got uz ci tām mā jām, 
bēr nus ne ņē ma lī dzi. Kad pa au gos, bi ju 
lie la dzie dā tā ja. Jā ņu die nā ga nos vie na 
pa ti lī go ju pilnā bal sī, ka viss ska nē ja. No 
pļa vas pu ķēm pi nu vai na gus, puš ķo jos pa ti 
un iz puš ķo ju go vis. Da žas ne pa klau sī gās 
vai na gus pu ri nā ja no ra giem nost, bet vie-
na, to sau ca Prin ce, stā vē ja un ļā va da rīt, 
ko vē los, vi ņai pat as tei pie sē ju puš ķi.”

Jau nī ba aiz va dī ta lai kā, kad Jā ņu svi nē-
ša na gan drīz no lieg ta un ti kai vē lāk at kal 
va rē ja brī vi lī got. Ta gad saul grie žu svēt ki 
pa iet rim tāk, gai dot cie mos bēr nus, ku ri, 
ja ne tiek Lī go va ka rā, at brauc Jā ņa die nā. 
Dēls Jā nis bie ži vien par svi nī bu vie tu iz-
vē las ve cā ku mā jas. Tel pas tiek puš ķo tas 
ar mei jām, pļa vu pu ķēm, kai sī tas kal mēm. 
Mai ja cep pī rā dzi ņus, sien sie ru, bet vīrs 
ga ta vo kva su. Kad vi si sa brau ku ši, dedz 
uguns ku ru un ko pā va da Lī go va ka ru.

Arī An nai Ju ri so nei at mi ņas par mā jas 
sie ra bau dī ša nu saistās ar bēr nī bu. An nas 
mam mī te, kas bi ja pras mī ga saim nie ce, 
diez gan bie ži sē ja sie ru. Bet Jā ņos no teik ti, 
jo ģi me nē gan vīrs, gan dēls sau cās Jā ņa 
vār dā. Tā lāk šo vār du man to ju ši An nas 
brā ļa dēls un brā ļa dē la dēls.

An nai pa šai vi sa tā 
sie ra bū ša na sā ku sies, 
kad pirms piec pa dsmit 
ga diem ie gā dā ju sies ka-
zas. Paš laik ir trīs ka zas, 
pie kam ļo ti pie nī gas. Tu-
ku mā pirk tā ka za dod 3,8 
lit rus pie na, un ko pā no 
vi sām die nā sa nāk des-
mit lit ri pie na. Tik daudz 
ne var iz lie tot dzer ša nai, 

tā pēc An na ie ma nī ju sies 
no ve se lī gā ka zas pie na 
ie gūt daudz vei dī gus pro-
duk tus. Tiek gat avots krē-
jums, biez piens, jo gurts 
un siers. An na at zīst, ka 
tra di cio nā lais Jā ņu siers 
no ka zas pie na īs ti neiz do-
das: „Esmu mē ģi nā ju si, 
bet man viņš iz nāk smē-
rē jams, ne vis grie žams. 
To pa šu sa ka arī ci ti ka zu 
saim nie ki. Kaut kas ar 

tām tau ku lo dī tēm tur ne sa nāk.” To mēr 
sie ra gat avo ša na An nu ļo ti ie in te re sē ju si, 
un pēc vai rā ku ga du mek lē ju miem iz de vies 
at rast vis la bā ko ri si nā ju mu ka zas sie ra 
pa gat avo ša nai. Pir mās zi nā ša nas smel tas 
1930.ga dā iz do tā grā ma tā „Sier nie cī ba.”, 
kur ap rak stī ta „Jer ce vas sie ra” re cep te. 
Turp mā kais nā cis ar da žā dām grū tī bām 
at rast va ja dzī go pie na re ci nā tā ju, sier ābo-
li ņu. Kad siers bei dzot iz de vies pa prā tam, 
aiz prie ka vie na pa ti ska ļi ga vi lē ju si.

Lūk, An nas Ju ri so nes re cep te „Zaļais 
ka zas siers”:

„Kazas pie nu uz sil du līdz 33 grā diem. 
Pie le ju ier au gu – tīr kul tū ru vai ke fī ru, uz 
10 lit riem pie na ap mē ram pus glā zi. Pie vie-
no ju fer men tu (re ci nā tā ju), 2 pi lie ni kat ram 
pie na lit ram. 30 mi nū tēs vei do jas pa stingrs 
re cek lis, ku ru ar na zi grie žu kvad rā ti ņos. 
Grie žu un mai su 20 – 25 mi nū tes.

No sme ļu 1/3 da ļu 
su li ņas kat li ņā un uz-
kar sē ju līdz ap mē ram 
60 grā diem. Tad le ju 
at pa kaļ pie sie ra grau-
diem. Mai su ap mē ram 
20 mi nū tes, ka mēr grau-
di sāk sa lipt.

Es sa sē ju lie lu sie ru, Jā ņu die nas gai dī da ma

TRADĪCIJAS

Mai ja Mel gai le sie ra sie ša nas pras mi 
pār man to ju si no vec mā mi ņas un mā tes.

An na Ju ri so ne demonstrē, 
kā top ka zas sie rs.

Turpinājums 10. lpp.
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Da ļē ji no sme ļu su li ņas, pie be ru sā li (uz 10 l pie na 
4 – 5 ēdam ka ro tes) un mai su 10 mi nū tes. No te ci nu uz sie ti ņa 
su li ņas, grau dus be ru bļo dā, pie vie no ju sie ra ābo li ņa pul ve ri 
apm.2 ēdam ka ro tes uz 10 l. Var pie vie not ķi me nes, dil les vai ci tas 
pie de vas. Vi su āt ri sa mai su, jo grau di līp ko pā, un pil du for mī tēs. 
No 10 lit riem pie na iz nāk ap mē ram 1 ki lo grams sie ra.

P.S. re ci nā tā ju un tīr kul tū ru var ie gā dā ties Rī gā SIA NEO 
Dau gav grī vas ie lā 45.,tālr.: 75oo360. Sie ra ābo li ņu au dzē ju pa ti. 
La su la pi ņas, žā vē ju, ma ļu ka fi  jas dzir na vi ņās un lie to ju kā gar-
švie lu pie sa lā tiem, krē ju ma, olām, ga ļas. Ja kā dam ir in te re se, 
ne daudz sēk las va ru pie dā vāt. Lai 
jums iz do das!”

Kad mā jās daudz biez pie na, An-
na ga ta vo arī knap sie ri ņus ar za ļo 
pul ve ri. Tos var sa kal tēt un uz gla bāt 
zie mai. Sa kal tu šus sa rī vē pul ve rī un 
ber uz sviest mai zēm. Jā ņos gan tiek 
ēsts „Zaļais ka zas siers.”

Ar saul grie žu nak ti An nai sais-
tās kāds spilgts bēr nī bas pār dzī vo-
jums: „Visi stās tī ja, ka Jā ņu nak tī 
uz plaukst pa par des zieds. Pie pa-
par des krū ma ar pī lā dzi jā ap velk 
riņ ķis, lai ne la bie ga ri un ne zvē ri 
ne nāk klāt, jā sēž un jā gai da, kad 
pa par de uz zie dēs. Tā arī da rī ju. Gai-
dī ju, ka mēr aiz mi gu. Un viss. Tas 
no ti ka lie lā da bas par kā Krās la vas 
ra jo nā pie Sau les kal na. Mans tēvs 
sa vu laik no pir ka ze mi ar grā fa par ku. Tā bi ja pa sa ku val stī ba, kur 
at ra dās vis da žā dā kie ko ki, krū mi un au gi.” Jau nī bas lai kā, kad 
ce rē ju sies ar vī ru, pa par des zie dē ša nu kā dos Jā ņos mē ģi nā ju ši 
sa ska tīt tri ja tā Māl pi lī Torņ kal na me žā. Un at kal ne kā. Pēc tam 
drau gi smē ju šies, ka pa par des zieds uz plaukst ti kai div iem. „Tās ir 
jau kas at mi ņas, ku ras šad tad pa Jā ņiem at ce ra mies,” sa ka An na. 
Agrāk skais ti Jā ņi pie dzī vo ti ko pā ar ģi me nes drau giem sa li ņā pie 
pie no ta vas. Ta gad svēt ki tiek pa va dī ti mā jā, ska to ties Rai mon da 
Pau la kon cert pro gram mu. Gal dā ir paš cep ti pī rā gi, ka zas siers, 
alus. „ Jā ņu zā les gan ko pā ar maz mei tām un mei tu la sām, pi nam 
vai na gus, sa ne sam mei jas, pie dur vīm vien mēr pī lā džu zars pret 
ļaun iem ga riem. Va ka rā ie ku ram ma zu uguns ku ru.”

Lai gan mā jas sie ra gat avo ša nas tra dī ci jas vēl spē kā un arī 
mū su pa gas tā at ro das sie ra sē jē jas, to mēr bez vei ka lā pirk tā sie ra 
mūs die nās neiz tikt. Par to gā dā pie na pār strā des uz ņē mu mi. SIA 
„Māl pils pien saim nieks” di rek to ru Rai mon du Jo mer tu ai ci nā-
jām „Māl pils Vēs tīm” pa stās tīt par no zī mī gā ko pie no ta vas dar bā, 
par sie ra pro duk ci ju, ko pir cē jiem pie dā vā Jā ņos, da lī ties ie spai dos 

par Sie ra svēt kiem un 
Jā ņu svi nē ša nu.

Ma za jiem uz ņē-
mu miem šo brīd Lat-
vi jā ne iet vieg li. Ir 
ļo ti sī va un sma ga 
kon ku ren ce vi sos vei-
dos, gan par pie nu, 
gan pro duk ci ju vei ka-
lu plauk tos. „Varē tu 
teikt, ka nor mā la sie-
ra tirdz nie cī ba tik pat 
kā ne no rit. Ja vei ka lā 
sep ti ņi sie ri tiek tir go ti 
ar at lai dēm, tad tas 
vairs nav no piet ni. 

Vē ro jams, ka arī Lie tu vas pie na kon cer ni diez gan pa ma tī gi ķē ru-
šies pie Lat vi jas uz ņē mu miem un tir gus. No sā ku ma var būt tas 
prie cē ja pie na ra žo tā jus, ma zāk prie cē mūs, kā uz ņē mu mus. 
Tā lā kā nā kot nē ne prie cēs ne vie nu. Šo dien pir cē ja iz vē li dik tē 
liel vei ka lu ķē des, kas pie pra sa ar vien lē tā ku pro duk ci ju, ga rā kus 
rea li zā ci jas ter mi ņus. Līdz ar to vei ka lu plauk tos zūd sav da bī ba, 
pā rāk ste ri lie pie na pro duk ti vairs nav dzī vi,” skar bo īs te nī bu rak-
stu ro Rai monds Jo merts.

Lai šā dos ap stāk ļos dar bo tos, ma za jiem uz ņē mu miem 
jā cen šas at rast ko tā du, kas ne tiek ra žots lie la jos, iz cel ties ar 
sav da bī bu un cī nī ties par vie tu tir gū. Paš laik uz Jā ņiem „Māl pils 
pien saim nieks” pir cē jiem pie dā vā „Māl pils sie ru ar ķi me nēm” ap-
aļā ri tu lī. Pē dē jā lai kā no vē rots, ka pie pra sīts arī fa sē tais siers, 
jo tiek vei do tas sie ra pla tes. Vēl Jā ņu va ka ra vie sus ie prie ci nās 
ne tra di cio nāls pro dukts pie alus – kū pi nā tas „ Māl pils sie ra vir vī-
tes.” Tā pat kā ie priekš vei ka los pie eja mi pā rē jie Māl pils pie no ta-
vā ra žo tie sie ri –„ Ho lan des,” „Rīgas,” „Māl pils kū pi nā tais siers,” 
sā ļie sie ri „Feta” un „Brin za.” Abi pē dē jie it se viš ķi ie cie nī ti va sa rā 
Grie ķu sa lā tu pa gat avo ša nai.

Tu vā ka jā lai kā pa re dzēts 
uz sākt ra žot di vas jau nas „Māl-
pils sie ra” va riā ci jas. Viens siers 
būs ar bur kā niem un sī po li em, 
otrs drus ku pi kan tāks, itā ļu gau-
mē – ar to mā tiem, pi pa riem.

Pa vi sam ne sen „Māl pils 
pien saim nieks” pie da lī jās piek-
ta jā Sie ra die nā Ma do nā. Tur 
sa vu pre ci tir go ja un ap mek-
lē tā jiem de va de gus tēt pie na 
pār strā des uz ņē mu mi no vis-
iem Lat vi jas no va diem. Ša jos 
svēt kos no ti ka arī sie rī go tēr pu 
ska te. Tēr pus ra dī ja di zai ne re, 
ie priekš iz gar šo jot sie rus un 
iz pē tot vēs tu ri. No „Māl pils 
pien saim nie ka” pro duk ci jas ti ka 
pre zen tēts „Rīgas siers”, ku ra 

vi zuā lo tē lu de mons trē ja uz ņē mu ma dar bi nie ce Lau ra Jan so ne. 
Sie ra tēr pam māk sli nie ce iz vē lē jās Rī gas ska tu ap dru ku, ele gan tā 
rī ta klei ta do mā ta gal vas pil sē tas mei te nei, kas ar ka fi  jas ta si ro kā 
no fran ču bal ko ni ņa nor au gās stei dzī ga jos rī dzi nie kos. „Tā bi ja 
la ba rek lā ma „Rīgas sie ram.” Sa vā lai kā lie los uz ņē mu mus drus-
ku ap stei dzām, ka Rī gas vār du jau esam pri va ti zē ju ši,” smai dot 
pie bilst Ro lands Jo merts.

Šo gad, kā ie rasts, „Māl pils pien saim nieks” ar sa vu pro duk ci ju 
22.jū ni jā kup li nās Zā ļu tir gu Rī gā. Saul grie žu svēt ki vis iem pie na 
pār strā des uz ņē mu miem drī zāk sais tās ar sma gu dar bu, tā pat kā 
saim nie cei, ku rai jā sa ga ta vo svēt ku mie lasts. Jau tāts par Jā ņu 
svi nē ša nas tra dī ci jām ģi me nē, Ro lands Jo merts at teic, ka ne kā 
īpa ša ne esot. Vie nī gi cen šo ties iz braukt no Māl pils, vis bie žāk pie 
ve cā kiem. Kad abi ar sie vu de jo ju ši de ju ko lek tī vā, tad bie ži Jā ņos 
no ti ku ši kon cer ti un ko lek tī va lī go ša na. „Šajos svēt kos pa tīk ko pā 
bū ša na. At pū tas, ap do mas brī dis pa šā va sa ras skais tu mā. Jā ņu 
zā ļu un pir mā sie na smar ža – vi sa tā smar žu bu ķe te. Īsā kā nakts, 
uguns kurs. Tur ir ro man ti ka. Uz vi su prie cīgs un gaišs skats.”

Dace Krilovska

Turpinājums no 9. lpp.

Jau nais pro dukts – kū pi nā tās Māl pils sie ra 
vir vī tes ir liel is ka uz ko da pie alus.

“Māl pils pien saim nie ka” dar bi nie ces Lau ra Jan so ne 
un San ta Zā la ma ne pie uz ņē mu ma sten da Sie ra die nā Ma do nā.

Sie rī go tēr pu ska tē. No krei sās: SIA Edams – Mui žas siers, Smil te nes 
piens – Krie vi jas un Lat vi jas siers, Māl pils pien saim nieks – Rī gas 
siers ( de mons trē Lau ra Jan so ne), SIA Lī vi – ka zas pie na siers Lī vi.
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I VIS PĀR ĪGIE NO TEI KU MI
1. Sais to šie no tei ku mi (turp māk – No tei ku mi) 

no sa ka:
1.1. per so nu ka te go ri jas, ku rām Māl pils pa-

gas ta paš val dī ba (turp māk – Paš val dī ba) 
sniedz pa lī dzī bu pir mām kār tām, ja tās tiek 
iz lik tas no īrē tās dzī vo ja mās tel pas;

1.2. maz nod ro ši nā tu per so nu ka te go ri jas, 
ku ras Paš val dī ba ar dzī vo ja mo tel pu no dro-
ši na pir mām kār tām;

1.3. no sa cī ju mus per so nu, ku ras dzī vo de-
na cio na li zē tā vai li ku mī ga jam īpaš nie kam 
at do tā mā jā un lie to ju šas dzī vok li līdz īpa-
šu ma tie sī bu at jau no ša nai, no dro ši nā ša nai 
ar dzī vo ja mo tel pu, kā arī kār tī bu, kā dā tās 
tiek at zī tas par tie sī gām sa ņemt šo paš val-
dī bas pa lī dzī bu;

1.4. per so nas, ku ras ar dzī vo ja mo tel pu no-
dro ši nā mas vis pā rē jā kār tī bā;

1.5. zi ņas, ku ras ie gū tas pa ma to jo ties uz 
li ku ma „Par pa lī dzī bu dzī vok ļa jau tā ju ma 
ri si nā ša nā” (turp māk – Li ku ma) 6.pan ta pir-
ma jā da ļā mi nē ta jiem do ku men tiem;

1.6. dzī vo ja mo tel pu pie dā vā ša nas se cī bu 
re ģis trā ci jas gru pu ie tva ros;

1.7. ga dī ju mus, ku ros Paš val dī ba at sa ka 
per so nai paš val dī bai pie de ro šas vai uz 
li ku mī ga pa ma ta paš val dī bas lie to ju mā 
eso šas dzī vo ja mās tel pas iz īrē ša nu, ja 
pirms pa lī dzī bas lūg ša nas per so na ar sa vu 
rī cī bu ap zi nā ti pa slik ti nā ju si sa vus dzī vok ļa 
ap stāk ļus;

1.8. kār tī bu un se cī bu, kā dā tiek iz īrē ti so ciā-
lie dzī vok ļi;

1.9. kār tī bu, kā dā Paš val dī ba sniedz pa lī dzī-
bu īrē tās dzī vo ja mās tel pas ap mai ņā pret 
dzī vo ja mo tel pu;

1.10. kār tī bu, kā dā Paš val dī ba mak sā pa-
bal stu dzī vo ja mās tel pas īres mak sas un 
mak sas par pa kal po ju miem, kas sais tī ti ar 
dzī vo ja mās tel pas lie to ša nu, seg ša nai un 
šo pa bal stu ap mē ru (turp māk – Dzī vok ļa 
pa balsts);

1.11. per so nu ka te go ri jas, ku rām Paš val dī ba 
pie šķir vien rei zē ju pa bal stu dzī vo ja mās tel-
pas vai dzī vo ja mās mā jas re mon tam, un 
šā pa bal sta ap mē ru (turp māk – Pa balsts 
re mon tam);

1.12. kār tī bu, kā dā Paš val dī ba pie šķir vien-
rei zē ju dzī vo ja mās tel pas at brī vo ša nas 
pa bal stu per so nām, kas at brī vo dzī vo ja mo 
tel pu, ku ra at ro das de na cio na li zē tā vai li ku-
mī ga jam īpaš nie kam at do tā mā jā un ku ru 
tās lie to ju šas līdz īpa šu mu tie sī bu at jau no-
ša nai, vai arī mi nē tās per so nas tiek iz lik tas 
no dzī vo ja mās tel pas li ku ma „Par dzī vo ja mo 
tel pu īri”28.2, 28.4, 28.5 pan tā pa re dzē ta jos 
ga dī ju mos, un šā pa bal sta ap mē ru (turp-
māk – At brī vo ša nas pa balsts);

1.13. kār tī bu, kā dā Paš val dī ba sniedz pa lī dzī-
bu maz nod ro ši nā tām per so nām, re mon tē jot 
šo per so nu īpa šu mā eso šas dzī vo ja mās 
tel pas;

1.14. kār tī bu, kā dā Paš val dī ba sniedz pa lī-
dzī bu dzī vo ja mās tel pas ie gā des vai būv-
nie cī bas ga dī ju mā, se dzot kre dīt pro cen tu 
mak sā ju mus.

2. Paš val dī ba ie dzī vo tā jiem sniedz šā du pa lī dzī-
bu:
2.1. iz īrē paš val dī bai pie de ro šas vai uz li ku-

mī ga pa ma ta paš val dī bas lie to ju mā eso šas 
dzī vo ja mās tel pas;

2.2. iz īrē so ciā los dzī vok ļus;
2.3. no dro ši na ar pa gai du dzī vo ja mo tel pu;
2.4. sniedz pa lī dzī bu īrē tās dzī vo ja mās tel-

pas ap mai ņā pret ci tu īrē ja mu dzī vo ja mo 
tel pu;

2.5. pie šķir pa bal stu dzī vo ja mās tel pas īres 
mak sas un mak sas par pa kal po ju miem, kas 
sais tī ti ar dzī vo ja mās tel pas lie to ša nu, seg-
ša nai (turp māk – Dzī vok ļa pa balsts);

2.6. pie šķir vien rei zē ju pa bal stu dzī vo ja mās 
tel pas vai dzī vo ja mās mā jas re mon tam;

2.7. pie šķir vien rei zē ju dzī vo ja mās tel pas 
at brī vo ša nas pa bal stu;

2.8. re mon tē dzī vo ja mās tel pas;
2.9. sniedz pa lī dzī bu dzī vo ja mās tel pas ie gā-

dei vai būv nie cī bai.
3. Lē mu mus par per so nu re ģis trē ša nu Paš val dī-

bas pa lī dzī bas sa ņem ša nai, par paš val dī bas 
pa lī dzī bas snieg ša nu un per so nu iz slēg ša nu 
no at tie cī gā paš val dī bas pa lī dzī bas re ģis tra 
(turp māk – pa lī dzī bas re ģistrs) pie ņem paš-
val dī bas aģen tū ra „Māl pils so ciā lais die nests” 
(turp māk – Aģen tū ra).

4. Pirms paš val dī bas pa lī dzī bas snieg ša nas 
Aģen tū ra pār bau da iekļ au to zi ņu at bil stī bu 
pa tie sī bai un per so nas tie sī bas sa ņemt at tie-
cī go pa lī dzī bu.

II PER SO NU KA TE GO RI JAS, 
KU RĀM SNIE DZA MA PAŠ VAL DĪ BAS 
PA LĪ DZĪ BA DZĪ VOK ĻA JAU TĀ JU MU 
RI SI NĀ ŠA NĀ
5. Per so nas, ku ras ar dzī vo ja mo tel pu no dro-

ši nā mas pir mām kār tām, no teik tas Li ku mā. 
Pa pil dus Li ku ma 14.pan tā mi nē ta jām per so-
nām paš val dī ba iz īrē dzī vo ja mo tel pu pir mām 
kār tām:
5.1. per so nai, ar ku ru ko pā dzī vo un ku ras 

ap gā dī bā ir vis maz trīs ne piln ga dī gi bēr ni 
un ku ra tiek iz lik ta no dzī vo ja mās tel pas, 
ku ras iz īrē tājs nav paš val dī ba, li ku ma „Par 
dzī vo ja mo tel pu īri” 28.2 pan ta pir ma jā da ļa 
pa re dzē ta jos ga dī ju mos;

5.2. maz nod ro ši nā tai per so nai, ku ras īrē tā 
vai īpa šu mā eso šā dzī vo ja mā tel pa ir avā-
ri jas stā vok lī;

5.3. maz nod ro ši nā tai per so nai, ku ra au dzi na 
bēr nu in va lī du;

5.4. maz nod ro ši nā tai per so nai, ku ra ir sa snie-
gu si pen si jas ve cu mu vai ir darb nes pē jī ga 
in va li di tā tes dēļ;

5.5. maz nod ro ši nā tai per so nai, ku ra īrē vai 
lie to tā du tai pie de ro šo dzī vo ja mo tel pu, 

ka vie nā is ta bā jā dzī vo da žā da dzi mu ma 
per so nām (iz ņe mot lau lā tos), kas ve cā kas 
par de viņ iem ga diem;

5.6. per so nai, ku ra dzī vo de na cio na li zē tā vai 
li ku mī ga jam īpaš nie kam at do tā mā jā un 
lie to ju si dzī vok li līdz īpa šu ma tie sī bu at jau-
no ša nai, un uz ku ru ir at tie ci nām viens no 
šā diem no sa cī ju miem:

5.6.1. dzī vo ja mās tel pas, kas at ro das de na cio-
na li zē tā vai li ku mī ga jam īpaš nie kam at do tā 
mā jā, īres lī gums ar īr nie ku tiek iz beigts, 
pa ma to jo ties uz mi nē tās mā jas li ku mī gā īpaš-
nie ka (iz īrē tā ja) ka pi tā lo re mon tu un re mon ta 
veik ša na nav ie spē ja ma, īr nie kam dzī vo jot 
mā jā vai lie to jot at tie cī go tel pu, un kopš īpa-
šu ma tie sī bu at jau no ša nas ir pa gā ju ši vai rāk 
ne kā 7 ga di, kā arī dzī vo ja mo mā ju (dzī vo ja-
mo tel pu) nav pa re dzēts pār bū vēt par ne dzī-
vo ja mo mā ju (ne ap dzī vo ja mo tel pu);

5.6.2. per so na ir maz nod ro ši nā ta;
5.6.3. ar per so nu ko pā dzī vo un tās ap gā dī bā 

ir vis maz trīs ne piln ga dī gi bēr ni;
5.6.4. per so na ir sa snie gu si pen si jas ve cu mu 

vai ir darb nes pē jī ga in va li di tā tes dēļ;
6. Paš val dī ba iz īrē dzī vo ja mo tel pu vis pā rē jā 

kār tī bā:
6.1. spe ciā lis tiem, ku ri pie ņem ti dar bā Paš val-

dī bā, tās ie stā dēs vai ka pi tāl sa bied rī bās, 
ja tas sais tīts ar šo per so nu pār cel ša nos 
uz Māl pils pa gas tu no ci ta ap vi dus un ja 
Paš val dī ba ar lē mu mu ir at zi nu si par ne-
piec ie ša mu šo spe ciā lis tu no dro ši nāt ar 
dzī vo ja mo pla tī bu;

6.2. per so nai, ku ras ģi me nes aiz ņem tā dzī-
vok ļa ko pē jā pla tī ba ir ma zā ka par 6m2 uz 
vie nu cil vē ku.

III RE ĢIS TRĀ CI JAS 
KĀR TĪ BA PAŠ VAL DĪ BAS 
PA LĪ DZĪ BAS SA ŅEM ŠA NAI
7. Per so na, kas vē las sa ņemt paš val dī bas pa lī-

dzī bu dzī vok ļa jau tā ju mu ri si nā ša nā, pa pil dus 
raks tvei da ie snie gu mam Aģen tū rā ie sniedz:
7.1. dzī ves vie tas dek la rē ša nas iz zi ņu;
7.2. pa ses ko pi ju;
7.3. iz zi ņu par maz nod ro ši nā tas per so nas 

sta tu sa pie šķir ša nu (ja at bil sto ši Li ku ma 
14.pan tam vai No tei ku miem pa lī dzī ba snie-
dza ma maz nod ro ši nā tai per so nai).

8. Pa pil dus šo No tei ku mu 7.punk tā no rā dī ta jiem 
do ku men tiem:
8.1. Li ku ma 14.pan ta pir mās da ļas 1.punk ta 

„a” un „b” ap akš punk tos, kā arī No tei ku mu 
5.1.ap akš punk tā no rā dī tās per so nas Aģen-
tū rai ie sniedz:

8.1.1. tie sas sprie du ma ko pi ju par iz lik ša nu no 
dzī vo ja mās tel pas li ku ma „Par dzī vo ja mās 
tel pas īri” 28.2 pan ta pir ma jā da ļā, 28.3 
pan ta pir ma jā da ļā vai 28.4 pan ta ot ra jā 
da ļā pa re dzē ta jos ga dī ju mos;

8.1.2. pen sio nā ra vai in va lī da ap lie cī bas 
ko pi ju vai

ZINĀŠANAI

2006. ga da 31.mai jā. Rī gas ra jo na Māl pils pa gas tā SAIS TO ŠIE NO TEI KU MI NR .8
Ap stip ri nā ti ar Māl pils pa gas ta pa do mes 2006.ga da 31.mai ja sē des lē mu mu (pro to kols Nr.8/25)

PAR MĀL PILS PAŠ VAL DĪ BAS PA LĪ DZĪ BU DZĪ VOK ĻA JAU TĀ JU MU RI SI NĀ ŠA NĀ
Iz do ti sa ska ņā ar li ku mu „Par pa lī dzī bu dzī vok ļa jau tā ju mu ri si nā ša nā” 7.pan ta ses to da ļu, 

9.pan ta pir mās da ļas 4.punk tu, 14.pan ta pir mās da ļas 1.punk ta „c” ap akš punk tu, 14.pan ta pir mās da ļas 6.punk tu, 
14.pan ta sep tī to da ļu, 17.pan ta pir mo da ļu, 24.pan ta pir mo da ļu, 25.pan tu, 26.pan tu, 26.1 pan tu, 27.pan ta ot ro da ļu, , 

27.1 pan ta ot ro da ļu; „Par so ciā la jiem dzī vok ļiem un so ciā la jām dzī vo ja mām mā jām” 6.pan tu, 9.pan ta ce tur to da ļu, 
10.pan ta ot ro un tre šo da ļu.

Turpinājums 12. lpp.
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8.1.3. bēr nu dzim ša nas ap lie cī bas ko pi jas vai 
tie sas sprie du ma par aiz bild nī bas ap stip ri nā-
ša nu ko pi ju vai

8.1.4. tie sas sprie du ma par aiz gād nī bas no di-
bi nā ša nu ko pi ju.

8.2. Li ku ma 14.pan ta pir mās da ļās 1.1 punk tā 
no rā dī tās per so nas Aģen tū rā ie sniedz:

8.2.1. po li tis ki rep re sē tās per so nas ap lie cī-
bas ko pi ju;

8.2.2. tie sas sprie du ma ko pi ju par iz lik ša nu no 
dzī vo ja mās tel pas li ku ma „Par dzī vo ja mās 
tel pas īri” 28.2 pan ta pir ma jā da ļā, 28.3 
pan ta pir ma jā da ļā vai 28.4 pan ta ot ra jā 
da ļā pa re dzē ta jos ga dī ju mos;

8.2.3. raks tvei da ap lie ci nā ju mu, ka per so nas 
lie to ša nā vai īpa šu mā nav ci tas dzī vo ja mās 
tel pas.

8.3. Li ku ma 14.pan ta pir mās da ļas 2.punk tā 
no rā dī tās per so nas Aģen tū rā ie sniedz:

8.3.1. tie sas sprie du ma ko pi ju par iz lik ša nu no 
dzī vo ja mās tel pas ga dī ju mos, ja uz dzī vok ļa 
īpa šu mu ir vēr sta pie dzi ņa sa ka rā ar mak sā-
ju miem par ko mu nā la jiem pa kal po ju miem, 
kas sais tī ti ar dzī vo ja mās tel pas lie to ša nu, 
mā jas uz tu rē ša nu, eks plua tā ci ju vai re mon-
ta iz de vu miem;

8.3.2. pen sio nā ra vai in va lī da ap lie cī bas 
ko pi ju vai

8.3.3. bēr nu dzim ša nas ap lie cī bu ko pi jas vai 
tie sas sprie du ma par aiz bild nī bas no di bi nā-
ša nu ko pi ju vai

8.3.4. po li tis ki rep re sē tās per so nas ap lie cī-
bas ko pi ju un raks tvei da ap lie ci nā ju mu, ka 
per so nas lie to ša nā vai īpa šu mā nav ci tas 
dzī vo ja mās tel pas.

8.4. Li ku ma 14.pan ta pir mās da ļas 4.punk tā 
no rā dī tās per so nas Aģen tū rā ie sniedz:

8.4.1. re pat rian ta sta tu su ap lie ci no šu do ku-
men tu;

8.4.2. ar hī va iz zi ņu par re pat rian ta, vi ņu ve cā-
ku vai vec ve cā ku pē dē jo dzī ves vie tu pirms 
iz ce ļo ša nas no Lat vi jas.

8.5. Li ku ma 14.pan ta pir mās da ļas 4.1punk tā 
no rā dī tās per so nas Aģen tū rā ie sniedz po li tis ki 
rep re sē tās per so nas ap lie cī bas ko pi ju.

8.6. Li ku ma 14.pan ta pir mās da ļas 5.punk tā 
no rā dī tās per so nas Aģen tū rā ie sniedz brī-
vī bas at ņem ša nas vie tas iz do tu no teik ta 
par au ga iz zi ņu, ku rā no rā dīts at brī vo ša nas 
pa mats un fak tis ki iz cies tais brī vī bas at ņem-
ša nas so das laiks.

8.7. No tei ku mu 5.2, 5.3., 5.4., 5.5., un 6.2. 
ap akš punk tos no rā dī tās per so nas Aģen tū rā 
ie sniedz bēr nu dzim ša nas ap lie cī bu ko pi jas 
un dzī vo ja mās tel pas īres lī gu ma ko pi ju.

8.8. No tei ku mu 5.6.ap akš punk tā no rā dī tās 
per so nas Aģen tū rā ie sniedz:

8.8.1. dzī vo ja mās tel pas īres lī gu ma ko pi ju;
8.8.2. lē mu ma ko pi ju par nam īpa šu ma de-

na cio na li zā ci ju vai at do ša nu li ku mī ga jam 
īpaš nie kam vai tie sas sprie du ma ko pi ju 
par īpa šu ma tie sī bu at jau no ša nu (ie sniedz 
mā jas īpaš nieks);

8.8.3. li ku ma „Par dzī vo ja mo tel pu īri” 28.4 pan ta 
tre ša jā da ļā no rā dī tos do ku men tus vai

8.8.4. bēr nu dzim ša nas ap lie cī bu ko pi jas vai 
tie sas sprie du ma par aiz bild nī bas no di bi nā-
ša nu ko pi ju vai

8.8.5. pen sio nā ra vai in va lī da ap lie cī bas 
ko pi ju.

9. Ie snie dzot 8.punk tā mi nē to do ku men tu ko pi-
jas, per so na Aģen tū rā uz rā da šo do ku men tu 
ori ģi nā lus.

10. Ie snieg tos do ku men tus re ģis trā ci jas se cī-

bā Aģen tū ra 14 (četr pa dsmit) die nu lai kā 
iz ska ta un pie ņem lē mu mu par per so nas 
at zī ša nu par tie sī gu sa ņemt pa lī dzī bu 

un ie kļau ša nu dzī vo ja mo tel pu iz īrē ša nas 
re ģis trā vai par at tei ku mu per so nu re ģis trēt 
dzī vo ja mo tel pu iz īrē ša nas re ģis trā, kā arī 
per so nas iz slēg ša nu no dzī vo ja mo tel pu iz-
īrē ša nas re ģis tra.

11. Pa pil dus Li ku mā no teik ta jām zi ņām, par kat-
ru per so nu, kas re ģis trē ta pa lī dzī bas sa ņem ša-
nai, pa lī dzī bas re ģis trā ie kļauj šā das zi ņas:
11.1. per so nas dzī ves vie tas ad re se;
11.2. ģi me nes lo cek ļu skaits.

12. Vi sus pa lī dzī bas re ģis trus kār to – so ciā lās 
pa lī dzī bas or ga ni za tors.

13. Aģen tū rai ir tie sī bas pār bau dīt pa lī dzī bas 
re ģis trā iekļ au to zi ņu pa tie sī bu.

14. Ja pēc per so nas re ģis trē ša nas pa lī dzī bas 
re ģis trā zu du ši ap stāk ļi, kas bi ja par pa ma tu 
per so nas at zī ša nai par tie sī gu sa ņemt pa lī dzī-
bu, per so nas pie nā kums ir ne ka vē jo ties par 
to zi ņot Aģen tū rai.

15. Per so nas, kas bi ja re ģis trē ju šās Paš val dī-
bas pa lī dzī bas sa ņem ša nai līdz šo No tei ku-
mu spē kā stā ša nās die nai, tiek pār re ģis trē ti 
jau na jos re ģis tros ar kār tas nu mu ru at bil sto ši 
lē mu ma par Paš val dī bas pa lī dzī bas snieg ša-
nu pie ņem ša nas da tu mam.

IV DZĪ VO JA MO TEL PU 
PIE DĀ VĀ ŠA NAS SE CĪ BA
16. Paš val dī bas re ģis trā re ģis trē ta jām per so-

nām, ku ras ar dzī vo ja mo tel pu no dro ši nā mas 
pir mām kār tām, dzī vo ja mo tel pu pie dā vā īrēt 
šā dā se cī bā:
16.1. per so nai, ku ra dzī vo de na cio na li zē tā 

vai li ku mī ga jam īpaš nie kam at do tā mā jā 
un lie to ju si dzī vok li līdz īpa šu ma tie sī bu 
at jau no ša nai;

16.2. maz nod ro ši nā tai per so nai;
16.3. per so nai, ar ku ru ko pā dzī vo un ku ras 

ap gā dī bā ir vis maz viens ne piln ga dīgs 
bērns.

17. Re ģis trā ci jas gru pu ie tva ros per so nām, 
ku ras ar dzī vo ja mo tel pu no dro ši nā mas vis-
pā rē jā kār tī bā, dzī vo ja mo tel pu pie dā vā īrēt 
re ģis trā ci jas se cī bā.

18. Šo No tei ku mu 16.punk tā mi nē ta jām per so-
nām vien lai kus pie dā vā īrēt vi sas dzī vo ja mās 
tel pas, kas uz to brī di ir ie kļau tas nei zī rē to 
dzī vo ja mo tel pu re ģis trā, ie vē ro jot se ko jo šus 
kri tē ri jus:
18.1. vien is ta bas dzī vok li – 1 līdz 3 cil vē ku 

ģi me nei;
18.2. div is ta bu dzī vok li – 3 līdz 5 cil vē ku 

ģi me nei;
18.3. trīs is ta bu un lie lā kus dzī vok ļus – 5 un 

vai rāk cil vē ku ģi me nei.
19. Lē mu mu par paš val dī bai pie de ro šas dzī-

vo ja mās tel pas iz īrē ša nu pie ņem Aģen tū ra, 
lē mu mā no rā dot ter mi ņu, uz kā du slē dzams 
īres lī gums.

V GA DĪ JU MI, KAD PAŠ VAL DĪ BA 
AT SA KA AT ZĪT PER SO NU PAR 
TIE SĪ GU ĪRĒT DZĪ VO JA MO TEL PU
20. Ja pirms pa lī dzī bas lūg ša nas per so na ar 

sa vu rī cī bu ap zi nā ti pa slik ti nā ju si sa vus dzī-
vok ļa ap stāk ļus, Aģen tū ra pie ņem lē mu mu 
at teikt at zīt per so nu par tie sī gu sa ņemt Li ku-
ma 3.pan ta 1.punk tā no teik to pa lī dzī bu pie cus 
ga dus pēc tam, kad:
20.1. per so nas īrē tās dzī vo ja mās tel pas 

īres lī gums tiek iz beigts sa ka rā ar dzī vo ja-
mās tel pas vai mā jas bo jā ša nu vai ci tā du 
dzī vo ja mās tel pas lie to ša nas no tei ku mu 

pār kāp ša nu;
20.2. per so nas dzī vo ja mās tel pas īres lī gums 

tiek iz beigts sa ka rā ar īres mak sas un mak sas 
par pa kal po ju miem pa rā du, lai gan per so na 
va rē ja ne uz krāt pa rā du, jo per so nas ģi me nes 
piln ga dī go ģi me nes lo cek ļu ko pē jie ie nā ku mi 
īres lī gu ma dar bī bas lai kā ne bi ja ze mā ki par 
at tie cī ga jā mē ne sī val stī no teik to vie na ie dzī-
vo tā ja pil na iz ti kas mi ni mu ma pre ču un pa kal-
po ju mu gro za vi dē jo vēr tī bu la tos;

20.3. per so na ne li ku mī gi ie mi ti na sa vā dzī vo ja-
mā tel pā ci tas per so nas, tā de jā di sa ma zi not 
dzī vo ja mās tel pas pla tī bu līdz tā dai pla tī bai, 
kas ir ma zā ka par 6m2 uz vie nu cil vē ku.

VI SO CIĀ LO DZĪ VOK ĻU IZ ĪRĒ ŠA NA
21. So ciā los dzī vok ļus ir tie sī bas iz īrēt li ku ma 

“Par so ciā la jiem dzī vok ļiem un so ciā la jām 
dzī vo ja mām mā jām” 5.pan ta pir ma jā da ļā 
mi nē ta jām per so nām.

22. Per so na, kas vē las īrēt so ciā lo dzī vok li, pa pil dus 
raks tvei da ie snie gu mam Aģen tū rā ie sniedz
22.1. dzī ves vie tas dek la rē ša nas iz zi ņu;
22.2. bēr nu dzim ša nas ap lie cī bas ko pi jas vai
22.3. bēr na in va li di tā tes ap lie cī bas ko pi ju vai
22.4. in va li di tā tes ap lie cī bas ko pi ju vai
22.5. pen sio nā ra ap lie cī bas ko pi ju vai
22.6. po li tis ki rep re sē tās per so nas ap lie cī bas 

ko pi ju vai
22.7. pa gast tie sas vai Paš val dī bas (līdz 1997.

ga da 1.jan vā rim) lē mu mu par ie vie to ša nu 
ār pus ģi me nes ap rū pes ie stā dē vai aiz bild-
nī bas no di bi nā ša nu;

22.8. iz zi ņu par maz nod ro ši nā tas (trū cī gas) 
per so nas sta tu sa pie šķir ša nu.

23. Ie snieg tos do ku men tus re ģis trā ci jas se cī bā 
Aģen tū ra 14 (četr pa dsmit) die nu lai kā iz ska ta 
un pie ņem lē mu mu par per so nas at zī ša nu 
par tie sī gu sa ņemt pa lī dzī bu un ie kļau ša nu 
So ciā lo dzī vok ļu iz īrē ša nas re ģis trā vai par 
at tei ku mu per so nu re ģis trēt So ciā lo dzī vok ļu 
iz īrē ša nas re ģis trā, kā arī per so nas iz slēg ša-
nu no So ciā lo dzī vok ļu iz īrē ša nas re ģis tra.

24. So ciā lo dzī vok li pie dā vā īrēt pie tei ku mu 
re ģis trā ci jas se cī bā.

25. Aģen tū ra, pēc per so nas raks tvei da pie kri ša-
nas sa ņem ša nas, pie ņem lē mu mu par so ciā lā 
dzī vok ļa iz īrē ša nu.

26. Ne vē lāk kā mē ne ša lai kā no lē mu ma pie ņem-
ša nas die nas Aģen tū ra ar per so nu no slēdz īres 
lī gu mu par so ciā lā dzī vok ļa iz īrē ša nu uz lai ka 
pe rio du ne il gā ku par seš iem mē ne šiem.

27. Īr nieks di vas ne dē ļas pirms īres lī gu ma ter-
mi ņa bei gām ie sniedz Aģen tū rā No tei ku mu 
22.punk tā mi nē tos do ku men tus, kas ap lie ci-
na vi ņa un ģi me nes lo cek ļu tie sī bas at jau not 
īres lī gu mu.

28. Aģen tū ra pie ņem lē mu mu, ku rā dod at zi-
nu mu at jau not so ciā lā dzī vok ļa īres lī gu mu, 
pa ga ri not to vēl uz seš iem mē ne šiem.

VII DZĪ VO JA MĀS TEL PAS AP MAI ŅA
29. Dzī vo ja mās tel pas ap mai ņas pa lī dzī bas 

re ģis trā re ģis trē per so nas, ku ras dzī vo Paš-
val dī bas dzī vo ja mā fon dā un:
29.1. vē las pār cel ties no lie lā kas uz ma zā ku 

dzī vo ja mo tel pu;
29.2. vē las pār cel ties no ma zā kas uz lie lā ku 

dzī vo ja mo tel pu;
29.3. vē las pār cel ties uz dzī vo ja mo tel pu ar 

ze mā ku mak su par pa kal po ju miem, kas sais-
tī ti ar dzī vo ja mās tel pas lie to ša nu;

29.4. kā arī ve se lī bas stā vok ļa dēļ vē las dzī-
vo ja mo tel pu ze mā kā stā vā.

30. Per so na, kas vē las sa ņemt pa lī dzī bu dzī vok-
ļa jau tā ju mu ri si nā ša nā, ap mai not paš laik īrē to 
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dzī vo ja mo tel pu pret ci tu, pa pil dus raks tvei da 
ie snie gu mam Aģen tū rā ie sniedz:
30.1. dzī ves vie tas dek la rē ša nas iz zi ņa;
30.2. 29.2.ap akš punk tā mi nē tā jā ga dī ju mā 

arī iz zi ņas par to, ka per so na pil nā ap mē rā 
ap mak sā ju si dzī vo ja mās tel pas īres un pa-
kal po ju mu mak sas.

31. Ie snieg tos do ku men tus re ģis trā ci jas se cī bā 
Aģen tū ra 14 (četr pa dsmit) die nu lai kā iz ska ta 
un pie ņem lē mu mu par per so nas at zī ša nu par 
tie sī gu sa ņemt pa lī dzī bu un ie kļau ša nu Dzī-
vo ja mās tel pas ap mai ņas re ģis trā vai par at-
tei ku mu per so nu re ģis trēt Dzī vo ja mās tel pas 
ap mai ņas re ģis trā, kā arī per so nas iz slēg ša nu 
no Dzī vo ja mās tel pas ap mai ņas re ģis tra.

VIII DZĪ VOK ĻA PA BALSTS
32. Dzī vok ļa pa bal stus Aģen tū ra pie šķir trū cī gai 

vai maz nod ro ši nā tai per so nai.
33. Per so na, kas vē las sa ņemt Dzī vok ļa pa-

bal stu, pa pil dus raks tvei da ie snie gu mam 
Aģen tū rā ie sniedz:
33.1. dzī ves vie tas dek la rē ša nas iz zi ņu;
33.2. iz zi ņu par maz nod ro ši nā tas (vai trū cī-

gas) per so nas sta tu sa pie šķir ša nu;
33.3. pen si jas ap lie cī bas ko pi ju vai
33.4. in va lī da ap lie cī bas ko pi ju.

34. Dzī vok ļa pa bal sta ap mērs ir līdz Ls 60.00 
(seš des mit la tiem).

35. Ie snieg tos do ku men tus re ģis trā ci jas se cī bā 
Aģen tū ra 14 (četr pa dsmit) die nu lai kā iz ska ta 
un pie ņem lē mu mu par per so nas at zī ša nu par 
tie sī gu sa ņemt pa lī dzī bu un ie kļau ša nu Dzī vok ļa 
pa bal sta re ģis trā vai par at tei ku mu per so nu re ģis-
trēt Dzī vok ļa pa bal sta re ģis trā, kā arī per so nas 
iz slēg ša nu no Dzī vok ļa pa bal sta re ģis tra.

IX PA BALSTS RE MON TAM
36. Vien rei zē ju pa bal stu dzī vo ja mās tel pas vai 

dzī vo ja mās mā jas re mon tam (turp māk – Pa-
balsts re mon tam) Paš val dī ba pie šķir:

36.1. ja per so nas īpa šums bo jāts da bas sti hi ju 
(plū di, vēt ra utt.) vai uguns grē ka ga dī ju mā, 
ja Paš val dī ba ne var no dro ši nāt per so nu ar 
dzī vo ša nai de rī gu dzī vo ja mo tel pu vai ar pa-
gai du dzī vo ja mo tel pu, jo at tie cī ga jā brī dī tai 
nav nei zī rē tu dzī vo ja mo tel pu;

36.2. ja dzī vo ja mā tel pā eso šās ap ku res ie rī ces 
nav lie to ja mas uguns dro šī bas dēļ;

36.3. so ciā li maz nod ro ši nā tai vai trū cī gai per so nai.
37. Per so na, kas vē las sa ņemt Pa bal stu re-

mon tam, pa pil dus raks tvei da ie snie gu mam 
Aģen tū rā ie sniedz:

37.1. dzī ves vie tas dek la rē ša nas iz zi ņu;
37.2. Būv val des at zi nu mu par at tie cī gās dzī vo ja-

mās tel pas re mon ta ne piec ie ša mī bu vai
37.3. Valsts uguns dzē ša nas un glāb ša nas 

die nes ta iz snieg tu iz zi ņu par eso šo ap ku res 
ie rī ču lie to ša nas bīs ta mī bu vai

37.4. iz zi ņu par maz nod ro ši nā tas (vai trū cī gas) 
per so nas sta tu sa pie šķir ša nu;

37.5. Būv val des ap stip ri nā tu tā mi par vei ca mā 
re mon ta iz mak sām.

38. Pa bal sta lie lums No tei ku mu 36.1.punk tā mi nē ta-
jā ga dī ju mā ir līdz Ls 500.00(pie ci sim ti la tiem);

39. Pa bal sta re mon tam (iz ņe mot No tei ku mu 
36.1.punk tā mi nē ta jā ga dī ju mā) lie lums ir līdz 
Ls 200.00 (di vi sim ti la tiem).

40. Ie snieg tos do ku men tus re ģis trā ci jas se cī bā 
Aģen tū ra 14 (četr pa dsmit) die nu lai kā iz ska ta 
un pie ņem lē mu mu par per so nas at zī ša nu 
par tie sī gu sa ņemt pa lī dzī bu un ie kļau ša nu 
Pa balsts re mon tam re ģis trā vai par at tei ku mu 
per so nu re ģis trēt Pa balsts re mon tam re ģis-
trā, kā arī per so nas iz slēg ša nu no Pa balsts 
re mon tam re ģis tra.

X VIEN REI ZĒJS DZĪ VO JA MĀS 
TEL PAS AT BRĪ VO ŠA NAS PA BALSTS
41. Vien rei zē ju dzī vo ja mās tel pas at brī vo ša nas pa-

bal stu (turp māk – At brī vo ša nas pa balsts) pie šķir 
per so nai, kas dzī vo de na cio na li zē tā vai li ku mī ga-
jam īpaš nie kam at do tā mā jā un ku ru tā ir lie to ju si 
līdz īpa šu ma tie sī bu at jau no ša nai, ja:
41.1. tā at brī vo dzī vo ja mo tel pu, iz bei dzot dzī-

vo ja mās tel pas īres lī gu mu de na cio na li zē tā 
vai li ku mī ga jam īpaš nie kam at do tā mā jā;

41.2. tā tiek iz lik ta un ar vi ņu tiek iz beigts 
dzī vo ja mās tel pas īres lī gums li ku ma „Par 
dzī vo ja mās tel pas īri” 28.2, 28.4 un 28.5 
pan tā pa re dzē tos ga dī ju mos;

41.3. tā ir tie sī ga sa ņemt Li ku ma 3.pan ta 1.un 
2.punk tā mi nē to pa lī dzī bu.

42. Per so na, ku ra vē las sa ņemt At brī vo ša nas pa-
bal stu, ie sniedz Aģen tū rā ie snie gu mu, ku ram 
pie vie no se ko jo šus do ku men tus:
42.1. dzī vo ja mās tel pas īres lī gu ma ko pi ju, 

uz rā dot ori ģi nā lu;
42.2. dzī ves vie tas dek la rē ša nas iz zi ņu;
42.3. vie no ša nos starp īr nie ku, vi ņa ģi me nes 

lo cek ļiem un ci tām at tie cī ga jā dzī vo ja mā tel-
pā dek la rē tām per so nām par At brī vo ša nas 
pa bal sta sa ņē mē ju;

42.4. vie no ša nās lī gu mu starp mā jas īpaš-
nie ku vai tās piln va ro tu per so nu un īr nie ku 
par īrē tās dzī vo ja mās tel pas at brī vo ša nas 
kār tī bu vai

42.5. tie sas sprie du ma ko pi ju, ja dzī vo ja mās 
tel pas īres lī gums tiek iz beigts, pa ma to jo ties 
uz tie sas sprie du mu vai

42.6. li ku ma „Par dzī vo ja mo tel pu īri” 28.4 
pan ta tre ša jā da ļā no rā dī tos do ku men tus 
(ie sniedz Iz īrē tājs).

43. Ie snieg tos do ku men tus re ģis trā ci jas se cī bā 
Aģen tū ra 14 (četr pa dsmit) die nu lai kā iz ska ta 
un pie ņem lē mu mu par per so nas at zī ša nu 
par tie sī gu sa ņemt At brī vo ša nas pa bal stu un 
ie kļau ša nu At brī vo ša nas pa bal sta pa lī dzī bas 
re ģis trā vai arī par at tei ku mu per so nu re ģis trēt 
At brī vo ša nas pa bal sta re ģis trā, kā arī per so nas 
iz slēg ša nu no At brī vo ša nas pa bal sta re ģis tra.

44. At brī vo ša nas pa bal stu pie šķir re ģis trā ci jas 
se cī bā.

45. At brī vo ša nas pa bal sta ap mērs ir Ls 000.00 
(di vi tūk sto ši la tu).

46. At brī vo ša nas pa bal stu per so na var iz lie tot:
46.1. kā sa mak su dzī vo ja mās tel pas pār de-

vē jam, pa ma to jo ties uz pir ku ma lī gu mu 
dzī vo ja mās tel pas ie gā dei;

46.2. kā pir mo ie mak su (da ļu no pir mās ie-
mak sas) kre dī ties tā dē hi po te kā rā kre dī ta 
ņem ša nai dzī vo ja mās tel pas ie gā dei;

46.3. dzī vo ja mās tel pas (dzī vo ja mās mā jas), 
uz ku ru per so na pār ce ļas, re mon ta iz de vu-
mu seg ša nai.

47. Ja At brī vo ša nas pa bal stu per so na vē las 
iz lie tot kā sa mak su dzī vo ja mās tel pas pār de-
vē jam, pēc lē mu ma par At brī vo ša nas pa bal sta 
pie šķir ša nu pie ņem ša nu, At brī vo ša nas pa bal-
sta sa ņē mējs ie sniedz Aģen tū rā vie nu no ta riā li 
ap stip ri nā tu pir ku ma – pār de vu ma lī gu ma 
ek sem plā ru, pa ma to jo ties uz ku ru Aģen tū ra 
pār skai ta uz at tie cī go da rī ju ma kon tu fi  nan šu 
lī dzek ļus lē mu mā par At brī vo ša nas pa bal sta 
pie šķir ša nu no rā dī ta jā ap mē rā.

48. Ja At brī vo ša nas pa bal stu per so na vē las 
iz lie tot kā pir mo ie mak su (da ļu no pir mās ie-
mak sas) kre dī ties tā dē hi po te kā rā kre dī ta ņem-
ša nai dzī vo ja mās tel pas ie gā dei, tad per so na 
lē mu mu par At brī vo ša nas pa bal sta pie šķir ša-
nu ie sniedz at tie cī ga jai kre dī ties tā dei ko pā ar 
ci tiem ban kas no teik ta jiem ne piec ie ša ma jiem 
do ku men tiem hi po te kā rā kre dī ta sa ņem ša nai. 
Ja kre dī ties tā de pie ņem lē mu mu pie šķirt per-

so nai hi po te kā ro kre dī tu Aģen tū ra pār skai ta 
At brī vo ša nas pa bal sta fi  nan šu lī dzek ļus uz 
šīs kre dī ties tā des no rā dī to kon tu.

49. Ja At brī vo ša nas pa bal stu per so na vē las iz lie-
tot dzī vo ja mās tel pas (dzī vo ja mās mā jas), uz 
ku ru per so na pār ce ļas dzī vot, re mon ta iz de vu-
mu seg ša nai, pēc lē mu ma par At brī vo ša nas pa-
bal sta pie šķir ša nu pie ņem ša nas, At brī vo ša nas 
pa bal sta sa ņē mējs ie sniedz Aģen tū rai:
49.1. Būv val des at zi nu mu par dzī vo ja mās 

tel pas (dzī vo ja mās mā jas) ka pi tā lā re mon ta 
ne piec ie ša mī bu;

49.2. nor ma tī va jos ak tos no teik ta jā kār tī bā ap stip-
ri nā tu būv pro jek tu un sa ņem to būv at ļau ju;

49.3. ka pi tā lā re mon ta iz mak su ap rē ķi nu (tā mi).
Pa ma to jo ties uz mi nē ta jiem do ku men tiem Aģen-

tū ra pār skai ta uz per so nas no rā dī to kon tu 
vai iz mak sā skaid rā nau dā fi  nan šu lī dzek ļus 
lē mu mā par At brī vo ša nas pa bal sta pie šķir ša-
nu no rā dī ta jā ap mē rā.

XI DZĪ VO JA MĀS TEL PAS RE MONTS
50. Aģen tū ra sniedz pa lī dzī bu maz nod ro ši nā-

tām vai trū cī gām per so nām, re mon tē jot vi ņu 
īrē tās dzī vo ja mās tel pas, kas ne pie der paš-
val dī bai, vai re mon tē jot šo per so nu īpa šu mā 
eso šās dzī vo ja mās tel pas.

51. Pa bal sta lie lums ir līdz Ls 200.00 (di vi sim ti 
la tiem).

52. Per so na, kas vē las sa ņemt pa lī dzī bu dzī vok-
ļa jau tā ju mu ri si nā ša nā, pa pil dus raks tvei da 
ie snie gu mam Aģen tū rā ie sniedz:
52.1. dzī ves vie tas dek la rē ša nas iz zi ņu;
52.2. iz zi ņu par maz nod ro ši nā tas (vai trū cī-

gas) per so nas sta tu sa pie šķir ša nu;
52.3. Būv val des at zi nu mu par at tie cī gās dzī vo-

ja mās tel pas re mon ta ne piec ie ša mī bu;
52.4. Būv val des ap stip ri nā tu tā mi par vei ca mā 

re mon ta iz mak sām.
53. Ie snieg tos do ku men tus re ģis trā ci jas se cī bā 

Aģen tū ra 14 (četr pa dsmit) die nu lai kā iz ska ta 
un pie ņem lē mu mu par per so nas at zī ša nu 
par tie sī gu sa ņemt pa lī dzī bu un ie kļau ša nu 
Dzī vo ja mās tel pas re monts re ģis trā vai par at-
tei ku mu per so nu re ģis trēt Dzī vo ja mās tel pas 
re monts re ģis trā, kā arī per so nas iz slēg ša nu 
no Dzī vo ja mās tel pas re monts re ģis tra.

XII PA LĪ DZĪ BA DZĪ VO JA MĀS TEL PAS 
IE GĀ DEI VAI BŪV NIE CĪ BAI
54. Paš val dī ba sniedz pa lī dzī bu dzī vo ja mās 

tel pas ie gā dei vai būv nie cī bai, at mak sā jot 
līdz 50% kre dīt pro cen tu mak sā ju mus valsts 
iz snieg ta jam gal vo ju mam.

55. Pa lī dzī bu dzī vo ja mās tel pas ie gā dei vai 
būv nie cī bai var sa ņemt per so na, ku ra īrē dzī-
vo ja mo tel pu de na cio na li zē tā vai li ku mī ga jam 
īpaš nie kam at do tā mā jā un ir lie to ju ši to līdz 
īpa šu ma tie sī bu at jau no ša nai.

56. Per so na, ku ra vē las sa ņemt pa lī dzī bu dzī vo-
ja mās tel pas ie gā dei vai būv nie cī bai, Aģen tū rā 
ie sniedz ie snie gu mu un kre dī ties tā des lē mu-
mu par aiz de vu ma dzī vo ja mās tel pas ie gā dei 
vai būv nie cī bai pie šķir ša nu.

XIII NO SLĒ GU MA JAU TĀ JU MI
57. Ar šo no tei ku mu spē kā stā ša nos spē ku 

zau dē Māl pils pa gas ta pa do mes 2002.ga da 
16.ok tob ra Sais to šie no tei ku mi Nr.6 „Par 
kār tī bu, kā dā Māl pils pa gas tā re ģis trē ja mas 
per so nas paš val dī bas pa lī dzī bas sa ņem ša nai 
dzī vok ļa jau tā ju mu ri si nā ša nā”.

Pa do mes priekš sē dē tājs A. Liel mežs
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Māl pils pa gas ta pa do me ir uz sā ku si ak ti vi tā tes, lai līdz 2008. ga da va sa-
rai iz bū vē tu spor ta kom plek su, sa stā vo šu no spor ta hal les un peld ba sei na, 
ir uz sāk ta kom plek sa pro jek ta iz strā de. Šī pro ce sa va dī bai un uzr au dzī bai, 
kā arī pēc kom plek sa iz bū ves, tā pār val dī ša nai jau ta gad ir ne piec ie šams 
kom pe tents va dī tājs, kas at bil stu se ko jo šiem kri tē ri jiem:
• vis maz vi dē jā vai vi dē jā spe ciā lā iz glī tī ba;
• ini cia tī va un pras me efek tī vi plā not un or ga ni zēt dar bu;
• ko mu ni ka bi li tā te, mērķ tie cī ba;
• aug sta at bil dī bas sa jū ta;
• pro jek tu va dī ša nas prin ci pu pār zi nā ša na;
• zi nā ša nas būv uzr au dzī bas jau tā ju mos;
• pras mes dar bā ar da to ru;
• tei ca mas lat vie šu un la bas krie vu un ang ļu va lo das zi nā ša nas;
• aug sti per so nī gie spor tis kie sa snie gu mi tiks uz ska tī ti par priekš ro cī bu;
• dar ba pie re dze šā dā vai līdz īgā ama tā tiks uz ska tī ta par priekš ro cī bu;
• zi nā ša nas spor ta jo mā tiks uz ska tī tas par priekš ro cī bu;
• vē la ma pie re dze dar bā ar ie pir ku mu kon kur siem;

Ai ci nām līdz 21.08.2006. pie teik ties dar bā un pie tei ku mus sū tīt Māl pils 
pa gas ta pa do mei Nā kot nes ie lā 1, Māl pi lī, Rī gas raj., vai ie sniegt per so nī gi 
ka ce le jā, klāt pie vie no jot se ko jo šos do kun men tus:

- Iz glī tī bas do ku men tu ko pi jas;
- CV ar ie priek šē jo dar ba vie tu no rā dēm un ad re sēm;
- Spor tis ko sa snie gu mu un zi nā ša nu ap lie ci no šu do ku men tu ko pi jas;
- Ci tu do ku men tu ko pi jas, kas var ap lie ci nāt at bil stī bu pra sī bām.
Sī kā ka in for mā ci ja – Māl pils pa gas ta pa do mes iz pild di rek tors Vla dis lavs 

Ko ma rovs, tel. 7970887, 29250880.

Ir ie sāk ta pil na teh nis kā pro jek ta iz strā de daudz dzī vok ļu ēkas būv nie cī-
bai Māl pi lī, Jau nā ie lā 2A. Pro jek tu rea li zē SIA „Māl pils na mi”.

Sa ka rā ar daudz dzī vok ļu ēkas būv nie cī bas ie ce ri Māl pi lī, SIA „Tei de” 2006. 
ga da 14. jū ni jā Māl pils pa gas ta pa do mei ie snie gu si pie tei ku mu par ze mes ga ba la 
ar ka das tra Nr. 8074-003-0743 un ka das tra Nr. 8074-003-0742 no do ša nu no mā 
mi nē tā pro jek ta rea li zā ci jai.

Māl pils pa gas ta pa do me pa zi ņo, ka no 2006. ga da 3. jū li ja līdz 15. au gus tam 
pa do mes dar bi nie ki do das vie no tā at va ļi nā ju mā. At va ļi nā ju ma lai kā strā dās kan-
ce le ja, dzimt sa rak stu no da ļa, ie dzī vo tā ju re ģistrs, ka se un paš val dī bas po li ci ja.

Po li ci jas zi ņas
23. mai jā
 Māl pils pa gas ta Bu kās, iz ņe mot lo gam stik lu, no 

dzī vok ļa no zagts te le vi zors. Lie tas ap stāk ļi tiek no-
skaid ro ti.

24. mai jā
 Māl pi lī, Par ka ie lā kāds ne pa zīs tams jau nie tis no da rī-

ja mie sas bo jā ju mus 1989.ga dā dzi mu šam jaun ie tim. 
Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

30. mai jā
 Māl pi lī, Celt nie ku ie lā 1939.ga dā dzi mu šais vī rie tis 

sa vā dzī ves vie tā, bū dams al ko ho la rei bu mā iz rai sī ja 
ģi me nes kon fl ik tu. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

2. jū ni jā
 Māl pils pa gas tā no de gu si 1,5 stā vu ko ka mā ja ap-

šū ta ar ķie ģe ļiem, uguns grēks iz cē lies no skur ste ņa 
bo jā ju ma. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

3. jū ni jā
 Au to ce ļa Māl pils – Nī tau re 1.ki lo met rā 1987.ga dā 

dzi mu šais vī rie tis va dī ja au to ma šī nu BMW 325 bez 
trans port lī dzek ļu va dī ša nas tie sī bām (at ņem tas), 
ap drau dot sa tik smes dro šī bu. Uz sākts kri mi nāl pro-
cess.

Nak tī uz 4.jū ni ju
 Māl pi lī, Nā kot nes ie lā pie Māl pils kul tū ras na ma no 

ne ap sarg āja mas stāv vie tas no zagts pa sa žie ru au to-
buss MER CE DES BENZ 0345. Ap dro ši nāts a/s BTA. 
Ma te riā lais zau dē jums tiek no skaid rots. Au to bu sa 
mek lē ša na ir pār trauk ta, jo au to buss at rasts.

4. jū ni jā
 Māl pils pa gas tā, me žā ne tā lu no mā jām at rasts 

no šauts 1977.ga dā dzi mu šam vī rie tim pie de rošs 
me dī bu suns. Ma te riā lais zau dē jums 500 la ti. Lie tas 
ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

6. jū ni jā
 Māl pi lī, 1977.ga dā dzi mu šais vī rie tis vai rā kas rei zes 

ie si ta pa se ju 1989.ga dā dzi mu šai sie vie tei, no da rot 
mie sas bo jā ju mus. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti, iz-
sniegts no rī ko jums uz tie su me di cī nis ko eks per tī zi.

Ce ļu sa tik smes 
ne ga dī ju mi

4. jū ni jā
 Māl pils pa gas tā, au to ce ļa Māl pils – Bu kas 2.ki lo met-

rā trans port lī dzek ļa BMW – 730, 1981.ga dā dzi mu-
šais va dī tājs no brau ca no ce ļa brau ca mās da ļas un 
uz brau ca ko kam. Cie ta au to ma šī nas pa sa žie ris, kurš 
no gā dāts Si gul das slim nī cā. Lie tas ma te riā li no do ti 
ce ļu po li ci jas no da ļai.

14. jū ni jā
 Māl pi lī, Nā kot nes un Kas ta ņu ie las krus to ju mā pie 

ēkas Kas ta ņu ie la 1, trans port lī dzek ļa VW GOLF, 
1930.ga dā dzi mu šais va dī tājs uz gā jē ju pār ejas iz rai-
sī ja uz brau ku mu 1945.ga dā dzi mu šai gā jē jai. Ce ļu 
sa tik smes ne ga dī ju ma re zul tā tā gā jē ja gu va gal vas 
sa si tu mus, mu gu ras sa si tu mus, la bā augš stil ba lū-
zu mu. Lie tas ma te riā li no do ti ce ļu po li ci jas no da ļai.

Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des 
priekš nie ka pa lī dze 

Ma ri na Ča pa. Tālr.:7219701.

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).

Pār skats par paš val dī bas po li ci jas un ap sar dzes fi r mas 
„Mus tang” dar ba re zul tā tiem sa bied ris kās kār tī bas 
no dro ši nā ša nai lai kā no 2006. ga da 15. mai ja līdz 15. jū ni jam

At sau co ties uz 2006. ga da mar ta un ap rī ļa mē ne ša TV tieš rai des rai dī ju mā ie dzī-
vo tā ju uz do ta jiem jau tā ju miem pa do mes priekš sē dē tā jam Alek san dram Liel me žam, 
Paš val dī bas po li ci ja at gā di na par sa vu dar ba lai ku:

Pie ņe ma mās die nas: pirm die n pl. 9.00 – 15.00, ce turt die n pl. 9.00 – 17.00, pā rē jās 
die nās pl. 9.00 – 15.00, sest die nas, svēt die nas ir brī vas, bet, ja ro das kā di jau tā ju mi, 
ie dzī vo tā ji var griez ties ap sar dzes fi r mā „MUS TANG” vi su dien nak ti (tel. 7925271), ar 
ku ru mums ir cie ša sa dar bī ba. Ja ir ne piec ie šams, tad uz no ti ku mu iz sauc arī kā du no 
po li ci jas dar bi nie kiem.

Sa ska ņā ar li ku mu „Par po li ci ju” un paš val dī bas po li ci jas par aug no li ku mu, mēs sa-
dar bo ja mies ar Valsts un Ce ļu po li ci ju un ci tām in sti tū ci jām, kas pa līdz mums no dro ši nāt 
sa bied ris ko kār tī bu un dro šī bu.

Ie dzī vo tā ji iz tei ca ie bil du mus par jau nie šiem, kas brauc lie lā āt ru mā pa Māl pils 
ie lām. Mū su re dzes lo kā no nā ku šās per so nas tiek uz skai tī tas. Pēc ne piec ie ša mī bas 
un va ja dzī bas in for mā ci ja par per so nu un vi ņu pār kā pu miem tiek no do ta ci tu in sti tū ci ju 
iz ska tī ša nai, kas ir kom pe ten ta šo per so nu at tie cī gi saukt pie ad mi nis tra tī vās at bil dī bas. 
Bi ja arī jau tā jums par to, kā pēc pa gas ta buss kat ru rī tu un va ka ru stāv uz „gulo šā po li-
cis ta” pie bēr nu dār za? Pēc CSDD no tei ku miem, ja nav aiz lie gu ma zī mes, au to ma šī na 
var stā vēt uz „gulo šā po li cis ta”.

Pār skats no 15.05.2006. līdz 15.06.2006
Pa tru lē ša na pa Māl pi li un Māl pils pa gas tu 43
Iz sau ku mi uz ģi me nes skan dā liem 21
Iz sau ku mi uz sko lām 6
Iz sau ku mi no pri vāt per so nām 17
Pro fi  lak tis kie rei di 22
Aiz tu rē ti par al ko ho la lie to ša nu kop lie to ša nas tel pās un uz lik ti nau das so di 4
Aiz tu rē ti par iek šē jās kār tī bas no tei ku ma ne ie vē ro ša nu un uz lik ti nau das so di 5
De žū ras un kār tī bas uz tu rē ša na pa sā ku mos 3
No gā dā ti uz Si gul das PN 13
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Rī gas ra jo na Māl pils pa gas ta paš val dī bas sa bied rī ba ar ie ro-
be žo tu at bil dī bu “Nor ma K” pa zi ņo, ka Rī gas ra jo na paš val dī bu 
Sa bied ris ko pa kal po ju mu re gu la to ram ie snieg ti jau ni ko mu nā lo pa-
kalp ju mu ta ri fu pro jek ti:

Sil tu me ner ģi ja:
1 Mwh ju ri dis ka jām per so nām – 21.60 Ls/ Mwh + PVN;
1 Mwh fi  zis kām per so nām – 21.60 Ls + PVN;
1 m2 – 0.58 Ls/m2 + PVN

Ūdens ap gā de un ka na li zā ci jas no tek ūde ņu no va dī-
ša na, at tī rī ša na:
ūdens ap gā de ar skai tī tā ju – 0.29 Ls/m3 + PVN
ūdens ap gā de no per so nas mē ne sī, ja nav skai tī tā ja – 
1.57 Ls + PVN
ka na li zā ci jas no tek ūde ņu no va dī ša na un at tī rī ša na ar skai tī tā ju – 0.39 
Ls/m3 + PVN;

ka na li zā ci jas no tek ūde ņu no va dī ša na un at tī rī ša na no per so nas mē-
ne sī, ja nav skai tī tā ja – 2.11 Ls + PVN

Ta ri fu pie au gums sais tīts ar ku ri nā mā, deg vie las, elek troe ner ģi jas, 
me tā la iz strā dā ju mu ce nu pie au gu mu.

Ar ta ri fu pro jek tiem var ie pa zī ties Māl pils pa gas ta paš val dī bas 
SIA “Nor ma K” tel pās Nā kot nes ie lā 1, 3.stā vā (tālr. 7925741), Māl pils 
Cen trā la jā kat lu mā jā Ener ģē ti kas ie lā 3 (tālr. 7925775), pie Rī gas 
ra jo na paš val dī bu Sa bied ris ko pa kal po ju mu re gu la to ra Rī gā, Lāč plē-
ša ie lā 24 (tālr.) 7282666).

Priekš li ku mus un ie tei ku mus par ta ri fu pro jek tu var ie sniegt SIA 
“Nor ma K” Nā kot nes ie la 1, Māl pils, tāl ru nis /fakss 7925741 vai e-
pasts: nor mak@ap ol lo.lv, kā arī Sa bied ris ko pa kal po ju mu re gu la to ram 
Rī gā Lāč plē ša ie lā 24, fakss 7282666, e-pasts: re gu la tors@rrp.lv

SIA “Nor ma K”  ad mi nis trā ci ja

PA ZI ŅO JUMS

12.ap rī lī ir stā ju šies spē kā MK no tei-
ku mi Nr.266, kas no sa ka pra sī bas is ta-
bas dzīv nie ku tu rē ša nai, tirdz nie cī bai, 
pār va dā ša nai, iz stā dēm, ap mā cī bai. Līdz 
ar to vēr šam jū su uz ma nī bu uz, mū sup rāt, 
sva rī gā ka jiem punk tiem:
4.Dzīv nie kus, ku ri dzi mu ši pēc 2006.ga da 

12.ap rī ļa kop lie to ša nas tel pās at ļauts iz mi ti-
nāt ar rak stis ku kop īpaš nie ku pie kri ša nu.

7.Sa bied ris ka jā trans por tā su nim ir uz pur nis, 
to tur pa va dā vai tas at ro das pie mē ro tā 
so mā vai bū rī.

9.Su ņi drīkst at sa vi nāt pēc as to ņu ne dē ļu 
ve cu ma sa snieg ša nas un 2 ne dē ļas pēc 
pē dē jās vak ci nā ci jas.

CIE MA TĀ
10.1 Pri vāt mā ju īpaš nie kiem jā ie žo go 

te ri to ri ja, no vēr šot ie spē ju su nim iz kļūt 
no tās.

10.2 Pie vār ti ņiem ie rī ko zva nu.
12.1 Ār pus no žo go tās te ri to ri jas su ni ved 

pa va dā.
12.2 Bīs ta miem su ņiem jā būt uz pur nim un 

sar ka nai at šķi rī bas len tei.

ĀR PUS CIE MA TA
14.1 Vien sē tās su ni var tu rēt ār pus tel pām 

ne pie sie tu un bez uz pur ņa, ja tiek no-
dro ši nāts, ka tas ne ap draud cil vē kus un 
dzīv nie kus.

14.2 Pie te ri to ri jas jā būt uz rak stam “suns”.
14.3 Ār pus īpaš nie ka te ri to ri jas suns bez pa-

va das un uz pur ņa var at ras ties pa stai gas 
lai kā īpaš nie ka uzr au dzī bā un re dzes lo kā 
tā dā at tā lu mā, kā dā īpaš nieks spēj kon tro-
lēt dzīv nie ka rī cī bu.

19. Līdz 10 mēn. ve cu mam su ni ne drīkst 
tu rēt pie sie tu.

20. Ka ķi drīkst at sa vi nāt pēc 10 ned. ve cu-
ma sa snieg ša nas un 2 ned.pēc pē dē jās 
vak ci nā ci jas.

21.Ka ķi, kas ve cā ki par 6 mēn. var brī vi uz-
tu rē ties ār pus īpaš nie ka te ri to ri jas, ja ka ķi 
ir ste ri li zē ti.

Dzīv nie ka īpaš nie kam ir PIE NĀ KUMS
51. Dzīv nie ka īpaš nie kam ir tie sī bas ko pā ar 

is ta bas dzīv nie ku at ras ties ār pus īpaš nie ka 
val dī ju mā eso šās te ri to ri jas, ja dzīv nieks 
ne trau cē sa bied rī bu un ne ra da drau dus 

cil vē ku dro šī bai, ve se lī bai un dzī vī bai.
52.1 no dro ši nāt,lai dzīv nie ka sma ka, rie ša-

na vai gau do ša na ne trau cē tu ap kārt nes 
ie dzī vo tā jus.

52.3 Ap dzī vo tu vie tu te ri to ri jā sa vākt dzīv nie-
ku eks kre men tus.

52.5 Vak ci nēt su ņus un ka ķus pret tra kum sēr-
gu no 3 mēn. ve cu ma vie nu rei zi ga dā.

52.9 Ja cie ma te ri to ri jā vie nā ad re sē tur vis-
maz pie cus vie nas su gas is ta bas dzīv nie-
kus, kas ir ve cā ki par 6 mēn., par to rak stis ki 
jāin for mē PVD Rī gas ra jo na pār val di.

53. Par šo no tei ku mu ne ie vē ro ša nu īpaš nieks 
tiek saukts pie at bil dī bas.

54.3 Is ta bas dzīv nie kus ne drīkst iz mi ti nāt uz 
bal ko na vai lo dži jas.

55.2 Ja suns sa ko dis cil vē ku, dzīv nie ku iz olē 
un par to jā zi ņo pa gas ta ve te ri nār ār stam.

Ar 2007.ga da 1.jan vā ri stā sies spē kā arī 
MK no tei ku mi Nr.407 par pra sī bām dzīv nie ku 
pa tver smēm un vies nī cām.
23. Šeit no teikts, ka pa tver smē uz ņem tos 

dzīv nie kus tur 14 die nas.
Mālpils pagasta 

lauksaimniecības konsultantu dienests

Is ta bas dzīv nie ku tu rē ša nas no tei ku mi

SPORTS

21.mai jā ka fej nī cā „AUGUSTS” 
no slē dzās ma ra tons Zo lī tes spēlē, 
kur 6 pos mos ti ka no skaid ro ti la-
bā kie Māl pils „zol ma ņi”. Ko pu mā 
pie da lī jās 30 da līb nie ki (kat rā pos-
mā vi dē ji – 21). Ti ka ap bal vots 
olim pis kais se ši nieks, t.i. pir mās 
se šas vie tas. 6.vie tu ie gu va Jā nis 
Pod ra čiks; 5. – Mā ris Čī ma; 4. – Ar-
nis Jan bergs. Go dal go to trij nie kā 
ie kļu va Va lē rijs Vol kovs (3.vie ta), 
Ro berts Bā ku lis (2.vie ta), bet 1.vie-
tu iz cī nī ja Rai monds Ta ran da 
(jā pie bilst, ka Rai monds tri jos no 
piec iem pos miem ie rin do jās go dal-
go to trij nie kā – di vas rei zes 1.vie tā 
un vie nu rei zi – 3.vie tā).

Spor ta zi ņas
Sta tis ti ka: 
Vis vai rāk punk tu kār tā 50
Vis vai rāk punk tu pos mā 83
Vis ma zāk punk tu kār tā -66
Vis ma zāk punk tu pos mā -113

Sa lac grī vā no slē dzies Bal ti jas 
kau sa ūdens mo to cik liem ot rais 
posms – EL MO Lie lā bal va. SKI 
jeb stāv mo to cik lu kla sē liel is ku snie-
gu mu de mons trē ja Lat vi jas la bā kais 
ūdens mo to cik lists Mā ris Ārents, kurš 
ir se zo nas ab so lū tais lī de ris. Mā ris fi  ni-
šē ja pir mais vi sos brau cie nos.

Pa zi ņo jums
Kad? 22.jū li jā plkst.17.00

Kur? Māl pils pro fe sio nā lās 
 vi dus sko las sta dio nā

Kas? Fut bo la spē le: 
 VE CIE (no 30.g.ve cu ma) – 
           JAU NIE (līdz 30.ga du ve cu mam)

Šo gad šai par tra dī ci ju kļu vu ša jai 
fut bo la spē lei ju bi le ja – 5 ga di.

Pie teik ties un sī kā ku in for mā ci ju var ie gūt pie:

Gin ta Ap sī ša (mob. 29196355) – VE CIE

Ģir ta Liel me ža (mob. 29248752) – JAU NIE
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Māl pils mū zi kas un māk slas sko la
rī ko au dzēk ņu pa pil dus uz ņem ša nu 
š. g. 7. jū li jā  no plkst. 18.00 līdz 21.00

Pro gram ma “Ins tru men tā lā mū zi ka”
sko lo tā ja Inā ra Dauk ste jūs gai dīs 307. ka bi ne tā

Pro gram ma “Vi zuā li plas tis kā māk sla”
sko lo tā ja Mā ra Āren te jūs gai dīs 326. ka bi ne tā.

Lī dzi jā ņem dzim ša nas ap lie cī ba.

21. au gus tā Māl pi lī vie so sies Vā ci jas part ner paš val dī bu de le gā-
ci ja, ku ras sa stā vā būs lauk saim nie ku un lau ku sie vie šu ap vie nī bas 
pār stāv ji. Vi ņi vē lē tos ap mek lēt lauk saim nie cī bas uz ņē mu mus, lai, 
ie spē jams, no di bi nā tu cie šā kus kon tak tus. Tā pēc lū dzam, lauk saim nie-
kus, kas bū tu ie in te re sē ti sa dar bo ties ar Vā ci jas part ne riem pie teik ties 
pa tāl ru ni 26836192.

2006. gada jūnijs

Sludinājumi
Snie dzu pa kal po ju mus ar pļauj ma šī nu – smal ci nā tā ju, iz pļau jot ei-
rop la tī bas. Tel. 9408583
Va ja dzīgs pa līgs saim nie cī bā, vē lams jau na sie vie te (var būt skol-
nie ce) no Māl pils vai tu vā kās ap kārt nes. Darbs nav kat ru die nu. Tel. 
26402496

 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA

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

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

Svei cam 
ju bi lā rus!

Jū li jā
70 – Ēri kai Ber gai
75 – Āri jai Ape nī tei, An nai Kar ka ņi cai, 

 An nai Verž bo vi cai, Va len tī nai Vo ron ko vai
80 –  Aus trai Žu ko vai

Au gus tā
70 –  Dzin trai Ba ra nov skai, Ju rim Grau di ņam, 

 Il zei Ja kov ļe vai, Leo nar dam Lo cam
75 – Ed vī nam Prū sim, Gu nā ram To bim
85 – Il mā ram Mi ķel so nam, Van dai Sa dov skai

1. jū li jā Cie mo ša nās Dru vie nas Ve ca jā sko lā – mu ze jā, lai pie da lī-
tos un sveik tu mu ze ju un folk lo ras ko pu “Pēr lis” ju bi le jās.

15. jū li jā Brau ciens uz Cē su pil sē tas svēt kiem – De ju ma ra tons 
800 de jas, lie lās lus tes bēr nu pil sē ti ņā, pa sā ku mi jau nie-
šiem, se nie svēt ki vec pil sē tā.

 Lū dzam pie teik ties pie kul tū ras na ma de žu ran ta līdz 10. 
jū li jam

15. jū li jā Dis ko tē ka “Pe ri fē ri ja”
23. jū li jā TLM stu di jas “Ur ga” pie da lī ša nās Mai zes svēt kos Ārai šos
24., 25. au gus tā  Pa gas ta pen sio nā ru un vec mā mi ņu klu bi ņa eks kur si ja 

uz Lat ga li ( Rē zek nes un Dau gav pils ap kārt ne)
 Pie teik ties pie kul tū ras na ma de žu ran ta līdz 1. au gus tam)
19. au gus tā Sid gun das kul tū ras na ma at klā ša nas svēt ki

Kon certs “Dzies ma Sid gun dai”
Pie da lās Sid gun das pu ses so lis ti, due ti, de ju gru pa “Amu-
lets”. Zu te ru dzim tas māk sli nie ku dar bu iz stā de

26. au gus tā Dis ko tē ka “Pe ri fē ri ja”
27. – 30. au gus tā  Zie du svēt ki.

Evi jas Pa ke res un Va lē ri ja Cī ru ļa kon certs, 
dis ka pre zen tā ci ja

.....................................................................................................................

Ka pu svēt ki
Māl pils ka pos 6. au gus tā 11.00
Torņ kal na ka pos 13. au gus tā
Rū ķī šu ka pos 13. au gus tā

Šī ga da mar tā, ap rī lī, mai jā un jū ni jā
mū žī bā aiz gā ju ši se ko jo ši māl pi lie ši:

Li li ja Ābo li ņa, 93 ga du ve cu mā, An na Dze-
ne, 82 ga du ve cu mā, Jā nis Kal niņš, 71 ga du 
ve cu mā, Zen ta Odi ņa, 91 ga da ve cu mā, Jā nis 
Vī to liņš, 57 ga du ve cu mā, An drejs Sil nieks, 54 
ga du ve cu mā, Vla di mirs Rož kalns, 77 ga du 
ve cu mā, Vid vuds Api nis, 75 ga du ve cu mā, 
Jev gē ņi ja Ka ļi ņi na, 76 ga du ve cu mā, Lau ra 
Pa eg lī te, 60 ga du ve cu mā, Vla di mirs Ta ra ka-
novs, 62 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

Sa rī ko ju mi Māl pils kul tū ras na mā
2006. ga da jū li jā un au gus tā

Māl pils no vad pēt nie cī bas mu zejs
iz sa ka sa vu vis lie lā ko pa tei cī bu de pu tā tiem 

Leon ti nai Ame ri kai un Iva ram Tā lem
par zie do ju miem – se na jiem sko las so liem

mu ze ja pa stā vī gās eks po zī ci jas vei do ša nai.
Māl pils no vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā ja  Bai ba Lip pe

Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja  Es me ral da Tā le

Ra & Riss
www.ra riss.lv; e-pasts: ra riss@one.lv

Vei kals 7971017; Stik li nie ku darb nī ca 7971120
Si gul da, Māl pils ie la 6, LV 2150

• Dī vā ni, kor pus mē be les 
mā jai un bi ro jam

• Ie spē ja pa sū tīt 
pēc ka ta lo ga

• Te pi ķi
• Pirts pie de ru mi

• Glu di nā mie dē ļi
• Ap ģēr bi
• Rūp nie cī bas pie de ru mi
• Mē be ļu ie gā de 

uz no mak su

Mālpils Vēstis lasītāji!
Nākošo numuru gaidiet augusta beigās. 

Jauku vasaru vēlot – redakcija.


