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PAGASTA PADOMĒ

Iz ska tī ja 30 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
· Iz slēgt no 2005. bi lan ces šā dus pa mat lī-

dzek ļus par ko pē jo sum mu 
384663 LVL, t.sk.:
Da tor pro gram ma 220.- LVL
Ne dzī vo ja mās ēkas, t.sk. 319096,-LVL
Jau nais ūdens vads 107414.- LVL
Bio lo ģi jas at tī rī ša nas sta ci ja 

119993.- LVL
At dzel žo ša nas sta ci ja 56521.- LVL
Slim nī cas at dzel žo ša nas sta ci ja 

31836.- LVL
Dzelz ce ļa sta ci jas ēka 3332.- LVL
Ci tas celt nes, ēkas sa ka rā ar pār vēr tē ša-

nu (pēc rī ko ju ma) 35025,-LVL
Pār sūk nē ta va 17709,- LVL
Ar tē zis kā aka 17316.- LVL
Ze me
Bir zī tes kad.Nr, 80740050242 (24-v no 

06.05.2005) 172.- LVL
Sid gun das kat  lu  mā ja  kad.  Nr, 

80740050526
(pirk.līg. 6226 no 25.08.2003, rīk.107-V 

no 02.12.2005) 4.- LVL
Vec au dzes kad. Nr. 80740040026 

(sē des lēm. 19/28 no 31.08.2005) 
567.- LVL

Mežs
Vec au dzes kad. Nr. 80740040026 (sē-

des lēm. 19/28 no 31.08.2005)2558.- 
LVL

Teh no lo ģis kās ie kār tas 17372.- LVL
Trans por ta lī dzek ļi
a/m AU DI (sē des lēm.10/19/ no 

13.04.2005) 2500.- LVL Saim nie cis-
kie pa malt. 557.- LVL

Bib lio tē ku fonds 4261.- LVL
Pā rē jie pa malt lī dzek ļi 2331.- LVL

· Ie kļaut 2005. ga dā paš val dī bas bi lan cē 
šā dus ze mes no ga ba lus:
– Māl pils mui žas ze mes no ga bals kad. 

Nr. 80740030845 689.- LVL
– Māl pils teh ni ku ma ze mes no ga bals 

kad. Nr. 80740030846 1590.- LVL
· Pie vie not 2005.ga dā uz krā tās iz mak sas 

pa mat lī dzek ļiem par ko pē jo sum mu 
125592,98 LVL se ko jo šā kār tī bā:
3657,28 LVL pie vie not pa mat lī dzek ļa “Pa-

gas ta ēka” sā kot nē jai vēr tī bai;
8359,34 LVL pie vie not pa mat lī dzek ļa 

“Bēr nu dārzs” sā kot nē jai vēr tī bai;
113576,36 LVL pie vie not pa mat lī dzek ļa 

“Sko la Sid gun das de viņ ga dī gā” sā kot-
nē jai vēr tī bai;

7212,53 LVL pie vie not pa mat lī dzek ļa 
“Skri tu ļo ša nas lau kums” sā kot nē jai 
vēr tī bai

8998,92 LVL pie vie not pa mat lī dzek ļa 
pa gas ta ce ļa “Bu kas–Baus kas–Mer-
gu pes kom plekss” sā kot nē jai vēr tī bai 
(pa mats R-Nr.109-V 07.12.2005.).

· Ap stip ri nāt paš val dī bas zem ju bi lan-
ces vēr tī bu uz 2005.ga da 31.de cem bri 
– 197706,-LVL

· Māl pils pa gas ta pa do mes ne kus ta mo 
īpa šu mu bi lan ces vēr tī bu ak tua li zā ci ju, 
sa ska ņā ar LR VZD ka das trā lo vēr tī bu 
iz mai ņām, veikt kat ru ot ro ga du, nā ko-
šo ak tua li zā ci ju no sa kot uz 2006.ga da 
31.de cem bri.

· Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes 
kon tu plā nu.

· Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes 
2005.ga da pār ska tu.
Bi lan ces ak tī vi uz 31.12.2005.g. 

2709494,-LVL

Pa mat bu dže ta fak tis kie ie ņē mu mi 
1201634.- LVL

Pa mat bu dže ta fak tis kie iz de vu mi 
1540947.- LVL

Spe ciā lā bu dže ta fak tis kie ie ņē mu mi 
58127.- LVL

Spe ciā lā bu dže ta fak tis kie iz de vu mi 
65954.- LVL

Zie do ju mu un dā vi nā ju mu fak tis kie ie ņē-
mu mi 24050.- LVL

Zie do ju mu un dā vi nā ju mu fak tis kie iz de-
vu mi 4118.- LVL

Pa mat bu dže ta ie ņē mu mu nau das plūs-
ma 1209595.- LVL

Pa mat bu dže ta iz de vu mu nau das plūs-
ma 1324169.- LVL

Spe ciā lā bu dže ta ie ņē mu mu nau das 
plūs ma 58607.- LVL

Spe ciā lā bu dže ta iz de vu mu nau das plūs-
ma 1324169.- LVL

Zie do ju mu un dā vi nā ju mu ie ņē mu mu 
nau das plūs ma 23720.- LVL

Zie do ju mu un dā vi nā ju mu iz de vu mu 
nau das plūs ma 17634.- LVL

· Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa at-
vieg lo ju mu par 2006.ga du vie nai po li tis ki 
rep re sē ta jai per so nai.

· Sa ska ņot Māl pils cie ma Par ka, Snie dzes 
un Kras ta – Jau nās ie lu re kon struk ci jas 
pro jek tu (teh nis kais pro jekts at ro das būv-
val dē).

· Pie da lī ties ERAF pro jek ta kon kur sa 
ap akš ak ti vi tā tē “Trans por ta sis tē mas 
or ga ni zā ci jas op ti mi zā ci ja un sa tik smes 
dro šī bas uz la bo ju mi ap dzī vo tās te ri to ri-

jās”.
· Uz dot Ru dī tei Be tei, Lī vi jai, Mu kā nei, 

Ie vai Vi ļu mai līdz 16.05.2006 iz strā dāt 
pro jek ta pie tei ku mu “Jau nās–Kras ta ie-
las re kon struk ci ja”.

· Pro jek ta tā mē pa re dzēt ne piec ie ša mo 
paš val dī bas līdz fi  nan sē ju mu 25% ap-
mē rā no pro jek ta iz mak sām, sum mu 
pre ci zē jot pie tei ku ma iz strā des gai tā.

· Kon cep tuā li ap stip ri nāt kon kur sa “Par 
ce ļu, ie lu un lau ku mu uz tu rē ša nu Māl-
pils pa gas tā” no li ku ma no tei ku mus (sk.
pie li ku mā).

· Ap stip ri nāt lī gu ma “Par ce ļu, ie lu un lau ku-
mu uz tu rē ša nu Māl pils pa gas tā” pro jek ta 
no sa cī ju mus.

· At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta miem īpa šu miem:
– “Rū tas”, sa stā vo šu no vie na ze mes 

ga ba la 0,947 ha pla tī bā,
– “Le jas zie di”, sa stā vo šu no ze mes ga-

ba la 1,2 ha pla tī bā,
– “Za ri ņi”, sa stā vo šu no vie na ze mes 

gab la 9,44 ha pla tī bā, dzī vo ja mās ēkas 
un ytrīs pa līg celt nēm,

– “Dzil nas”, sa stā vo šu no ze mes ga ba la 
1,2 ha pla tī bā, un uz ze mes ga ba la 
eso ša dzī vo ja mās mā jas, saim nie cī bas 
ēkas un di vām pal ģē kām.

· Pie krist sa da līt ne kus ta mos īpa šu-
mus:

– “Vec skrun tes” 16,4 ha kop pla tī bā,
– “Jau nā mā ja” 41,5 ha kop pla tī bā,
– “Upes dzin ta ri” 14,6 ha kop pla tī bā,
– “En nī tes” 12,5 ha kop pla tī bā,,
– “Kas ta ņu ie la 1” 1,3 ha kop pla tī bā,
– “Lī či” 17,4 ha kop pla tī bā,
– “Vec sko las” 5,1 ha kop pla tī bā.

· Anu lēt ze mes lie to ša nas tie sī bas vie nam 
ze mes lie to tā jam, sa ska ņā ar vi ņa no ta-
riā li ap lie ci nā to ie snie gu mu.

· Pie šķirt ze mi pa stā vī gā lie to ša nā ar lie-
to ša nas tie sī bu pār eju ci tām per so nām, 
sa ska ņā ar no ta riā li ap lie ci nā to ie snie gu-
mu.

· Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Nied rē ni”, 
“Jaun skrun tes”, “Dzirn ezers”, “Ru be ņi”, 
“Ābeļ dār zi”, “Ceļ ma ļi”, “Pēr lī tes”, “Kaln-
āji”, “Up kal ni”, “Le jas zie di”,”Grā ve ri”, 
Nī tau res ie la 26.

· No teikt ap grū ti nā ju mu LR Zem ko pī bas 
mi nis tri jas, ne kus ta mā īpa šu ma VAS 
“Lat vi jas valsts me ži” ze mes ga ba liem ar 
ju ri dis ko ad re si “Sī lī šu me ži” uz ser vi tū ta 
ce ļa brau ca mo da ļu, ze mes ga ba los:
– 1.ze mes ga ba lā 437,1 ha pla tī bā, ka-

das tra Nr.8074-004-0115
– ser vi tū ta ceļš Nr.1 par la bu ne kus ta-

miem īpa šu miem “Vī zē ni” un “Ce ri ņi”,
– ser vi tū ta ceļš nr.2 par la bu ne kus ta-
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miem īpa šu miem “Sī lī ši”, “Me ža Sī lī ši” 
un “Mo res Kas ta ņi”,

– ser vi tū ta ceļš Nr.3 par la bu ne kus ta-
mam īpa šu mam “Mo res Kas ta ņi”,

– ser vi tū ta ceļš Nr.4 par la bu ne kus ta-
miem īpa šu miem “Straut ma ļi”,”Ani ņi”, 
“Le jas ani ņi”, “Ce rauk stes” un “Pi ku lē nu 
no ga bals”.

– 3.ze mes ga ba lā 22,7 ha pla tī bā, ka-
das tra Nr.8074-004-0122 par la bu 
ne kus ta miem īpa šu miem “Mež mui ža”, 
“Pur ma ļi”un “Pur ma ļi 1”.

– 4.ze mes ga ba lā 11,9 ha pla tī bā, ka-
das tra Nr.8074-004-0123 par la bu 
ne kus ta miem īpa šu miem “Kal na ie la 
1”, “Ska ņi”, “Sko las ie la 4”, “Liel me ži”, 
“Aļ ņi”, un “Da dzī ši”.

· Iz slu di nāt iz so li uz cir smu:
Ne kus ta mais īpa šums Rī gas ra jo na Māl-

pils pa gas tā “Sau lie ši”,
– 1.me ža kvar tā lā 5.un 6. no ga ba lā 

2,4 ha,
· No teikt cir smas iz so les no sa cī to sā ku ma 

ce nu 13000,- Ls
· Ko pē jais iz cēr ta mais ap joms – 928.07m3, 

cir tes pa ņē miens – kail cir te.
· At celt Māl pils pa gas ta val des 1994.ga da 

21.jan vā ra lē mu ma Nr. 1 “Ie snie gu mu 
iz ska tī ša na” 13.pa ra grā fu “Par pār ti kas 
vei ka la ie rī ko ša nu”.

· At ļaut iz man tot kop lie to ša nas tel pu (ra-
ti ņu tel pa) sa ska ņā ar bū ves teh nis kās 
in ven ta ri zā ci jas lie tā un ze mes grā ma tā 
no rā dī to tel pas lie to ša nas mēr ķi.

· Pa pil di nāt 31.08.2005.pa do mes sē des 
Nr.19/9 lē mu mu “Par In for mā ci jas cen tra 
pa kal po ju mu ta ri fu gro zī ju miem” šā dā 
re dak ci jā:

– Ske nē ša na, no sa kot sa mak su (max A4 
for māts) – 0,50 LVL līdz 10 la pām.

– La mi nē ša na, no sa kot sa mak su:
A5 for māts – 0,20LVL
A4 for māts – 0,40LVL
A3 for māts – 0,80LVL

· At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
SIA “Rī gas Ap riņ ķa Avī ze” 1495 ka pi tāl-
da ļām.

· Pār dot vi sas Māl pils pa gas ta pa do mei 
pie de ro šās SIA “Rī gas Ap riņ ķa Avī ze” 
ka pi tāl da ļas, kas sa stā da 100,-LVL

· Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu – daiļ amat nie-
cī ba un kok ap strā de, no sa kot pa tent mak-
su 67,50 Ls līdz ga da bei gām.

· No dot bez at lī dzī bas Māl pils pa gas ta 
pa do mes val dī ju mā un SIA “Nor ma K” tu-
rē ju mā eso šo ne kus ta mo man tu GAZ–66 
Valsts bu dže ta in sti tū ci jai Rī gas–Og res 
virs mež nie cī bai, tai uz lik to valsts funk ci ju 
rea li zā ci jas va ja dzī bām.

· Uz dot p.b.u.”Ergs” lik vi da to ram Rai mon-
dam Ta ran dam no dro ši nāt šī lē mu ma 
iz pil di līdz 01.05.2006.ga dam.

· Iz vei dot iz glī tī bas kon sul ta tī vo pa do mi 
se ko jo šā sa stā vā:

· Māl pils pirms sko las iz glī tī bas ie stā des 
va dī tā ja Mal da Čel no va,

· Māl pils vi dus sko las di rek to re Ine ta Kur-
ma,

· Māl pils mū zi kas un māk slas ko las di rek-
tors Ju ris Vī tums,

· Sid gun das pa mat sko las di rek to re Ani ta 
Sār na,

· Rī gas ra jo na Māl pils in ter nātp amat sko-
las di rek to re Fran čes ka Ģē ve le,

· Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las di rek-

to re Fran čes ka Ģē ve le,
· Māl pils kul tū ras na ma di rek to re Edī te 

Prie ku le,
· Māl pils pa gas ta pa do mes iz pild di rek tors 

Vla dis lavs Ko ma rovs,
· Māl pils pa gas ta pa do mes de pu tā ti Edī te 

Sa le nie ce un Ivars Tā le,
· Māl pils pa gas ta pa do mes in ves tī ci ju un 

ārē jo sa ka ru da ļas va dī tā ja, bied rī bas 
“Māl pils taut sko las” val des priekš sē dē-
tā ja Lī vi ja Mu kā ne,

· In va lī du un vi ņu at bal stī tā ju bied rī bas 
“No ti ci sev!” val des priekš sē dē tājs Jā nis 
Feld ma nis,

· No vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā ja Bai ba 
Lip pe,

· In for mā ci jas cen tra va dī tā ja Ive ta Krie vi-
ņa.

· Sa mak sāt mā cī bu mak su 50 % ap mē rā 
paš val dī bas dar bi nie cei par stu di jām 
Biz ne sa va dī bas ko le džā, no slē dzot lī-
gu mu.

· Pie krist, ka tiek veik ta ne kus ta mā īpa-
šu ma “Sud ma las” lauk saim nie cis kās 
ze mes trans for mā ci ja 0,56 ha pla tī bā 
in di vi duā lās ap bū ves ze mē.

· Sa ma zi nāt sa mak su par iz pēr ka mo saim-
nie cī bas “Pa va sa ri” ze mi par 43% vai 
7,94 pri va ti zā ci jas ser ti fi  kā tiem.

· At cel t  Māl pi ls pa gas ta pa do mes 
17.08.2005.g. lē mu mu Nr.18/6 Par at kri-
tu mu iz gāz tu ves “Ben dzem nie ki” re kul ti-
vā ci ju.

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

1. ap rī lis – pa gas ta pa do mes pār stāv ji 
pie da lās Uz ņē mē ju bal lē.

3. ap rī lis – pa gas ta pa do mes priekš sē-
dē tājs pie da lās ES Re ģio na ko mi te jas 
sa nāk smē Bri se lē, kas vel tī ta vi des 
aiz sar dzī bas pro blē mām un at kri tu mu 
ot rei zē jai iz man to ša nai.

5. ap rī lis – pa gas ta pa do mes priekš sē dē-
tājs sniedz te le fo nin ter vi ju Lat vi jas Ra dio 
par Sa tik smes mi nis tri jas pie šķir ta jiem 
lī dzek ļiem plū du se ku no vēr ša nā.

6. ap rī lis – pa gas ta pa do mes tel pās no tiek 
V/A “Mājok ļu aģen tū ra” rī ko tais se mi nārs 
par dzī vo ja mo mā ju pār val dī ša nu un ap-
saim nie ko ša nu, ener ģi jas tau pī ša nu, māj-
ok ļu li kum do ša nu, kā arī ēku sil ti nā ša nu.
– pa gas ta pa do mes tel pās no tiek pen-

sio nā ru pa do mes sē de, ku rā tiek ap-
spries ti “Māl pils pa gas ta pen sio nā ru 
bied rī bas” di bi nā ša nas ie spē jas un 
sta tū ti.

– pa gas ta saim nie cis kās dar bī bas 
sek mē ša nas dar bi nie ki tie kas ar vai-
rā ku mu no pa gas ta zem nie kiem, lai 
ap spries tu ak tuā lā kos jau tā ju mus.

– in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru pro jek tu 
koor di na to re pie da lās se mi nā rā par 
Nor vē ģi jas fi  nan šu ins tru men tu “Lat vi-
jas un Nor vē ģi jas paš val dī bu sa dar bī-
ba: iz vēr tē jot jau nas ie spē jas”.

10. ap rī lis – pa gas ta pa do mes priekš sē dē-
tājs tie kas ar Na cio nā lo bru ņo to spē ku 
ko man die ri A.Zei bo tu par ie spē ja mo 
sa dar bī bu.

11. ap rī lis – pa gas ta pa do mes dar bi nie ki 
tie kas ar Re ģio nā lās At tīs tī bas un paš-
val dī bu lie tu mi nis tri jas pār stā vi Ve ro ni ku 
Jur ču par Māl pils no va da iz vei di.

13. ap rī lis – so ciā lā dar bi nie ce ko pā ar 
Māl pils baz nī cas dia ko ni jas va dī tā ju ap-
cie mo pa gas ta vien tu ļos pen sio nā rus, lai 
sveik tu Liel die nās.

– kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja 
un in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru pro jek tu 
koor di na to re ie sniedz pie tei ku mu Kul tū-
ras man to ju ma ga da bal vai 2005 no mi-
nā ci jā – In di vi duā lais de vums kul tū ras 
man to ju ma sa gla bā ša nā I.Skul mi.

– kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja 
un no vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā ja 
pie da lās kur sos “Jau no teh no lo ģi-
ju iz man to ša nas ie spē jas mu ze ja 
darbā”.

18. ap rī lis – pa gas ta pa do mes priekš sē-
dē tājs pie da lās Rī gas ra jo na pa do mes 
fi  nan šu ko mi te jas sē dē.
– pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs sveic 

Ro pa žu no va da priekš sē dē tā ju A.Ci buļ-
ski dzī ves ju bi le jā.

19. ap rī lis – no tiek pa gas ta ie stā žu at bil-
dī go dar bi nie ku sa nāk sme par iz slu di-
nā tā Spod rī bas mē ne ša vei ca ma jiem 
pa sā ku miem.

PA GAS TA PA DO MES NO TI KU MI AP RĪ LĪ

Turpinājums 4. lpp.
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– no tiek SIA “Lat vi jas Mo bi lais Te le fons” 
bā zes sta ci jas “Sid gun da” būv nie cī bas 
ie ce res pub lis kās ap sprie ša nas pa gas-
ta pa do mes lē mu ma pie ņem ša nas 
sē de.

– kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas un no vad-
pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā jas do das 
eks pe dī ci jā uz Ķe me riem ar no lū ku 
ie gūt eks po nā tus mu ze jam.

20. ap rī lis – pa gas ta pa do mes at bil dī gie 
dar bi nie ki tie kas ar Māl pils pa gas ta 
Par ka, Snie dzes, Kras ta – Jau nās ie lu 
pro jek tē tā jiem, lai ap spries tu pro jek ta 
ri si nā ju ma ie spē ja mos va rian tus.
– pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs 

pie da lās Mū zi kas un māk slas sko las 
ak re di tā ci jā.

– pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs un in-
for mā ci jas cen tra va dī tā ja ap mek lē Ķīp-
sa las iz stā žu cen trā iz stā di “Reģio nā lā 
at tīs tī ba Lat vi jā 2006”, ku ras ie tva ros 
Lat vi jas Paš val dī bu sa vie nī bas priekš-
sē dis A. Jaun slei nis, uz ru nā jot kon fe-
ren ces “Rīcīb spē jī gas paš val dī bas” 
da līb nie kus, uz svē ra, ka paš val dī bu 
rī cīb spē ju pa aug sti nās nor ma tī vis ma 
un bi ro krā ti jas sa ma zi nā ša na.

– kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas un no vad-
pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā jas do das 
eks pe dī ci jā pie Sid gun das cie ma ie dzī-
vo tā jiem ar no lū ku ie gūt eks po nā tus 
mu ze jam.

– pa gas ta pa do mes tel pās no tiek SIA 
“Māl pils pien saim nieks” bied ru kop sa-
pul ce, ku rā sva rī gā ko par ve te ri nā ri jas 
un liel lo pu pārr au dzī bas jau tā ju miem 
sniedz arī pa gas ta saim nie cis kās dar-
bī bas sek mē ša nas da ļas dar bi nie ki.

21. ap rī lis – pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās Pa gas tu ap vie nī bas 
val des sē dē, ku ra no ti ka Lim ba žu pa-
gas ta Lād eze ra pa gas tā un ku rā ko pā ar 
Sa tik smes mi nis tri jas amat per so nām ti ka 
ap spries ti jau tā ju mi par pa gas tu au to ce ļu 
un cie ma tu ie lu uz tu rē ša nu un mērķ do tā-
ci jām šim mēr ķim, par valsts ot rās šķi ras 
au to ce ļu sa kār to ša nu, par pa sa žie ru pār-
va dā ju mu or ga ni zā ci jas re for mu, par ES 
at bal sta pa sā ku miem 2007.–2013.ga dā 
ce ļu in fra struk tū ras uz la bo ša nai (au to-
ce ļi, dzelz ceļš, ve lo ce ļi), kā arī ci ti lau ku 
paš val dī bām ak tuā li jau tā ju mi. Val de ap-
sprie dās arī par paš val dī bu sais to ša jiem 
no tei ku miem mā jas (is ta bas) dzīv nie ku 
tu rē ša nai un par ope ra cio nā la jām pro-
gram mām 2007.–2013.ga dam.
– no vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā ja 

pie da lās kur sos “Mut vār du vēs tu res 
lie cī bu vāk ša na un do ku men tē ša na”.

22. ap rī lis – pa gas ta pa do mes dar bi nie ki 
Spod rī bas mē ne ša ie tva ros do das tal kā 
uz so ciā lās ap rū pes cen tru un ka piem.

24. ap rī lis – pa gas ta pa do mes pār stāv ji tie-
kas ar Na cio nā lo bru ņo to spē ku pār stāv-
jiem par tā lā kās sa dar bī bas ie spē jām.

25. ap rī lis – kul tū ras na mā ko pā ar Itā li-
jas, Beļ ģi jas un Igau ni jas vie siem no tiek 
Co me nius pro jek ta at klā ša na.

26. ap rī lis – māk slas sko lā Co me nius 
pro jek ta ie tva ros ko pā ar Itā li jas, Beļ ģi-
jas un Igau ni jas vie siem no tiek T-krek lu 
ap glez no ša na gra fi  ti teh ni kā.
– no tiek pa gast tie sas sē de, ku rā ti ka 

lemts par aiz gād ņa ie cel ša nu rī cī bas 
ne spē jī gai per so nai un par bēr nu uz tu-
rē ša nās pa ga ri nā ša nu au džu ģi me nē.

– in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru pro jek tu 
koor di na to re pie da lās Ei ro pas Re ģio nā-
lās at tīs tī bas fon da rī ko ta jā se mi nā rā 
“Tran spor ta sis tē mas or ga ni zā ci jas 
op ti mi zā ci ja un sa tik smes dro šī bas 
uz la bo ju mi ap dzī vo tās te ri to ri jās”.

– pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs 
paš val dī bu iz pild di rek to riem Valsts 
Ad mi nis trā ci jas sko lā la sa lek ci ju par 
paš val dī bu bu dže tu.

– pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie-
da lās Lat vi jas Paš val dī bu sa vie nī bas 
un Fi nan šu mi nis tri jas sa ru nās, ku rās 
ti ka ap spries ti jau tā ju mi par aiz de vu mu 
un gal vo ju mu li mi tu, li ku ma “Par valsts 
bu dže tu 2006. ga dam” iz pil des gai tu, 
dar ba gru pa in for mē ja par priekš li ku-
miem ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
po li ti kas piln vei do ša nai, iz strā dā jot 
jau nu tie sī bu ak tu pro jek tu.

27. ap rī lis – Māl pils so ciā lā cen tra ie mīt-
nie kiem ti ka or ga ni zē ta dzies mu pēc-
pus die na, ku rā pie da lī jās A.Klint sons un 
in va lī du bied rī bas pār stāv ji.

28. ap rī lis – kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas 
un no vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā jas 
do das eks pe dī ci jā pie Sid gun das cie ma 
ie dzī vo tā jiem ar no lū ku ie gūt eks po nā tus 
mu ze jam.

29. ap rī lis – Mū zi kas un māk slas sko lā 
no tiek māk slas die nas, ku rās pie da lās 
arī itā ļu un igau ņu vie si.

Ie pir ku ma ko mi si ja iz vē lē ju sies lī zin ga 
kom pā ni ju SIA “Bal ti jas Au to lī zings” au to-
ma šī nu no mai pa do mes priekš sē dē tā ja 
un paš val dī bas po li ci jas die nes ta pie nā-
ku mu veik ša nai.

Ie pir ku mu ko mi si ja iz vē lē ju sies fi r mu 
“Mado nas po li grā fi sts” pa gas ta pa do mes 
in for ma tī vā iz de vu ma un pre zen ta tī vā 
buk le ta ie spie ša nai.

Ie pir ku mu ko mi si ja iz slu di nā ju si ce nu 
ap tau ju paš val dī bas ie lu bed rī šu re mon-
tam.

Zem nie ku kon sul tan te or ga ni zē pie-
teik ša nos Lauk saim nie cis kās iz glī tī bas 
I lī me ņa kur siem.

Rī gas ra jo na Iz glī tī bas un kul tū ras pār-
val dē sa gat avots un ie sniegts iz ska tī ša nai 
pro jekts “Nevis vie nat nē, bet ko pā”, ku ra 
ie tva ros tiks or ga ni zēts psi ho te ra pei tes 
lek ci ju cikls cil vēk iem ar īpa šām va ja dzī-
bām per so nī bas ak ti vi zā ci jai, ko pī bas iz jū-
tas stip ri nā ša nai, sa vu ie spē ju un re sur su 
ap zi nā ša nai un paš ap zi ņas sti mu lā ci jai.

SIA “Prei me” ir ie snie gu si pa gas ta pa-
do mei iz ska tī ša nai piln vei do tu te ri to ri jas 
plā no ju ma 1. re dak ci ju.

Pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā dē
25.ap rī lis – Rī gas ra jo na spor ta sko lo tā ju 

se mi nārs.
27.ap rī lis – Māl pils PII ko man da (8 bēr ni 

un 2 sko lo tā jas) pie da lī sies bēr nu spor ta 
svēt kos Bal do nē.

Sid gun das pa mat sko lā
no 18.ap rī ļa līdz 20.mai jam – da lī ba 

Zem ko pī bas mi nis tri jas kon kur sā “Mēs 
mī lam me žu”:

21.04. un 22.04. – put nu bū ru gat avo ša-
na;

22.04. – par ka te ri to ri jas sa kop ša na( pa-
me ža iz zā ģē ša na);

24.04. – par ka te ri to ri jas sa kop ša na, mā cī-
bu ta kas iz vei de, put nu bū rī šu uz stā dī ša-
na, uguns ku ra vie tas iz vei de (5.–9.kla šu 
sko lē ni, sko lo tā ji);

27.04. – kon kurss “Mēs mī lam me žu”1.–
4.kla šu sko lē niem;

03.05. – kon kurss “Mēs mī lam me žu”5.–
9.kla šu sko lē niem;

25.–28.05. – ese ju kon kurss 5.–9.kla šu 
sko lē niem;

20.05. – Me ža die nu 2006 cen trā lā pa sā ku-
ma ap mek lē ša na Rī gā, do ma lau ku mā.

25.04. – Sid gun das pa mat sko las Al la žu 
pa mat sko las kla šu au dzi nā tā ju pie re-
dzes ap mai ņas se mi nārs Sid gun das 
pa mat sko lā.

28.04.  – Kar je ras die na – 5–9.kla šu sko-
lē nu tik ša nās ar
§ Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des dar bi-

nie kiem,
§ Sko las ab sol ven tiem (da žā du pro fe si ju 

pār stāv jiem);
28.04. – pe da go gu tik ša nās ar Rī gas ra jo-

na po li ci jas pār val des kār tī bas po li ci jas 
dar bi nie kiem – par iz mai ņām bēr nu tie sī-
bu aiz sar dzī bas jo mā;

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

Turpinājums no 3. lpp.

CIE NĪ JA MIE VE CĀ KI!
Tie, ku ri vēl nav pie tei ku ši sa vus 

bēr nus 2006./2007.mā cī bu ga dam Sid-
gun das pa mat sko las 1.kla sē, lū dzam 
to iz da rīt līdz š.g. 5.mai jam.

15.mai jā plkst.14.00 ai ci nām vi sus 
nā ka mās 1.kla ses ve cā kus uz tik ša nos 
ar 1.kla ses au dzi nā tā ju.

Sid gun das pa mat sko las 
ad mi nis trā ci ja
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Vi zuā lās māk slas pul ci ņa da līb nie ki (sko lo tā ja In ta Rul le) 
no Māl pils vi dus sko las Lī ga Mu kā ne, Re nā te Tu če, Lai ma 
Nied ra, Mar ta Lai zā ne, no Sid gun das pa mat sko las Bri gi ta Zu-
te re pie da lās me žam vel tī ta jā pla kā tu iz stā dē“Mežs – mums, 
mēs – me žam” tirdz nie cī bas par kā Al fa. Kon kur sa mēr ķis ir 
ie sais tīt sko lē nus da bas aiz sar dzī bas pro blē mu ri si nā ša nā. 
Pla kā ti “Al fā” būs ap ska tā mi līdz mai ja vi dum, 26. ap rī lī no tiks 
kon kur sa iz vēr tē ša na un vēl reiz pla kā ti būs ska tā mi gal ve na jā 
Me ža die nu pa sā ku mā 20. mai jā Do ma lau ku mā.

Māl pils mū zi kas un māk slas sko la 20. ap rī lī uz ņē ma cie-
mi ņus. Sko lā no ti ka ak re di tā ci ja. Ko mi si ja no klau sī jās sko las 
va dī bas zi ņo ju mu par sko lu, ti kās ar paš val dī bas pār stāv jiem un 

ve cā kiem. Ap ska tī ja tel pas un au dzēk ņu dar bu iz stā di. No klau-
sī jās au dzēk ņu kon cer tu, ku rā spē lē ja bēr ni no vi sām mū zi kas 
sko las no da ļām – kla vie ru, vi jo les, fl au tas, čel la, akor deo na, 
sak sa fo na un ģi tā ras, dzie dā ja mū zi kas sko las mei te ņu ko ris. 
Ko mi si ja ie pa zi nās ar dar bu kla sēs un sko las do ku men tā ci ju. 
Zi ņo ju mā par sko las vēr tē ju mu ko mi si ja atzinīgi novērtēja 
koncerta dalībnieku muzikālo sniegumu, priecājās par sko las 
gai ša jām, pa tī ka ma jām tel pām, mūs die nī go iz stā žu zā li un 
bērnu interesantajiem darbiem. Māl pils mū zi kas un māk slas 
sko la ti ka ak re di tē ta uz seš iem ga diem.

Valsts Me ža die nes ta rī ko ta jās Me ža die nās ie sais tās 
valsts un paš val dī bas in sti tū ci jas, sa bied ris kās or ga ni zā ci jas 
un kok ap strā des uz ņē mu mi. Ko pu mā pa re dzē ti vai rāk ne kā 
400 pa sā ku mi – me ža stā dī ša na, sa kop ša nas tal kas, se mi nā ri 
un kon kur si. Me ža die nu, ku ras šo gad no ri si nā sies jau 78. rei zi, 
de vī ze ir “Mēs mī lam me žu” un ta jās īpa ša vē rī ba tiks vel tī ta 
sko lē nu in for mē ša nai un iz glī to ša nai.

Māl pils mež nie cī ba Me ža die nās sa dar bo sies ar Sid gun das 
pa mat sko las au dzēk ņiem. Pēc sko las ie ros mes tiks sa kop ta da ļa 
Sid gun das par ka, arī bi ju sī sta dio na te ri to ri ja – iz zā ģē ti sau sie 
ko ki, krū mi, sa tī rī ti za ri un ci ti at kri tu mi. Tiks ie kār to ta uguns ku ra 
vie ta un blu ķī ši sē dē ša nai. Uz stā dī ti put nu bū rī ši. Pie tam mal kai 
de rī gie ko ki tiks aiz gā dā ti uz sko lu, sko las ap ku rei. Kā pa stās tī ja 
Māl pils mežzinis San dris Grau diņš, ini cia tī va šo reiz nā ku si no 
sko las pu ses. Ar mež nie cī bas dar bi nie kiem tiek sa ska ņo ti vei ca-
mie dar bi un uz klau sī ti pa do mi, kā la bāk veikt ie ce rē to.

Māl pils mež nie cī bas te ri to ri jā ir arī Al la žu pa gasts. Šeit ko pā 
ar sko lē niem mež nie cī bas dar bi nie ki veiks diž ak mens ap kārt-
nes sa kop ša nas dar bus – no zā ģēs da žus ko kus, lab ie kār tos 
ce li ņu uz ak me ni.

27. ap rī lī pa re dzēts se mi nārs me žu īpaš nie kiem par me žu 
kop ša nas jau tā ju miem un ie spē ju tam pie sais tīt Valsts un Ei ro-
pas Sa vie nī bas nau du.

ZIŅAS

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES SĒ ŽU GRA FIKS
2006.ga da MAI JA mē ne sī

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 03.05., 24.05.  pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē PĒ TE RIS KURMS

So ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras jau tā ju mu 
ko mi te jas sē de 03.05. pl.14.00; 25.05. pl.16.00 Ma za jā sē žu zā lē VOL DE MĀRS CĒRPS

Fi nan šu ko mi te jas sē de 03.05. pl.15.00; 25.05. pl.17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

PA DO MES SĒ DE 10.05., 31.05.  pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Pri va ti zā ci jas ko mi si jas sē de 29.05.  pl.18.00 204.kab. ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sē de 10.05., 31.05.  pl.14.00 Ma za jā sē žu zā lē VLA DIS LAVS KO MA ROVS

Pa do mes priekš sē dē tājs: A.Liel mežs

Vi sā Lat vi jā sā ku šās Me ža die nas

Ziņu turpinājums 6. lpp.

Mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums un mākslas 
nodaļas vadītāja Māra Ārente iepazīstina  akreditācijas komisiju 
ar  mākslas nodaļas bērnu darbu izstādi

Meža dienas Mālpilī 1934. gada maijā
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Ve se lī bas ne dē ļa
No 20. līdz 24.mar tam bēr nu dār zā no ti ka ve se lī bas ne dē ļa. 

Tās mēr ķis – ie pa zīs ti nāt bēr nus ar ve se lī ga uz tu ra un dzī ves-
vei da no zī mi.

Kat rai ne dē ļas die nai ti ka dots īpašs no sau kums:
Pirm die na – Bal tā die na.
Cie mos ie ra dās si vēn tiņš Ne tī re lis un ko pā ar bēr niem de vās 

uz ve ļas maz gā ta vu, kas at ro das tur pat bēr nu dār zā. Ve ļas pār zi-
ne Aus ma Ra go zi na pa stās tī ja par ve ļas maz gā ša nas pro ce su 
–kā tas no ti ka se nāk un kā tas no tiek ta gad. Bēr ni va rē ja ap lū-
kot agrā ko lai ku ve ļas dē ļus, baļ ļas, ve ļas ma šī nas, žā vē ja mās 
ie rī ces un da žā dus glu dek ļus.

Otr die na –Svai gā gai sa die na.
Ša jā die nā vi sas gru pi ņas de vās ārā. At rak tī vie tē li – Skā-

bek lis un Sma ce nis ie sais tī ja bēr nus da žā dās kus tī bu ro ta ļās 
un sta fe tēs, sa vu kārt au dzi nā tā jas pa stās tī ja par svai gā gai sa 
no zī mi.

Treš die na –Sa lā tu die na.
Kat rā gru pi ņā bēr ni pa ši ga ta vo ja un no bau dī ja ve se lī gus 

sa lā tus.
Ce turt die na –Pie na die na.
Vi si au dzēk ņi no ska tī jās fi l mi ņu par pie nu un pēc tam ve-

cā ko un sa gat avo ša nas gru pu bēr ni de vās eks kur si jā uz zem-
nie ku saim nie cī bas “Ru ķi” gov ju fer mu. Pal dies saim nie kiem 
–Ma ri tai un Jā nim Pī ķiem par in te re san to stās tī ju mu un gar do 
cie nas tu!

Piekt die na –Ska ņu un rit ma die na.
Mū zi kas sko lo tā jas In grī da un Ai ga ie pa zīs ti nā ja bēr nus ar 

da žā diem ska ņu un rit ma ins tru men tiem. Bēr ni at klā ja, ka mu zi-

cēt var arī ar da žā diem sa dzī ves priekš me tiem – ka ro tēm, kat lu 
vā kiem, kā arī ak men ti ņiem, čie ku riem u.c.

Ve se lī bas ne dē ļa iz de vās ļo ti veik smī ga un do mā jam, ka 
šā di pa sā ku mi bēr niem ir jā rī ko bie žāk!

Me to di ķe  Ag ne se Kan ti še va

Ziņas apkopoja 
Dzinta Krastiņa

Liel die nu dievkalpojumi
15. ap rī lī diev kal po jums Māl pils evaņ ģē lis ki lu te ris ka jā baz-

nī cā sā kās plkst.22.30 ar pro ce si ju un Kris tus gais mas ie ne ša-
nu. Uz al tā ra tiek no vie to ti Kru ci fi kss, Bī be le, sveč tu ri un zie di, 
gais ma no Liel die nu sve ces tiek pa do ta kat ram baz nī cas ap-
mek lē tā jam. Tur pi nā ju mā mā cī tājs Ivars Jē kab sons iz jus ti dzied 
Liel die nu sla vas him nu, tad se ko 7 la sī ju mi, ko la sa drau dzes 
lo cek ļi. Aiz kus ti no ša bi ja ik ga dē jā kris tī bu so lī ju ma at jau no ša na 
un lie lā drau dzes lūg ša na. Ir laiks tu vu pus nak tij, skan zva ni, 
al tā ris tiek sa gat avots Liel die nu no ti ku mam, sāk ska nēt ēr ģe les, 
ie de gās gais mas, skan sla vas un pa tei cī bas dzies mas – Kris tus 
ir augš ām cē lies! Kris tus pa tie si ir augš ām cē lies! Diev kal po jums 
no slē dzas ar Svē to va kar ēdie nu, pa tei cī bu un svē tī ša nu.

16. ap rī lī plkst. 14.00 Pir mo Liel die nu diev kal po jums Māl pils 
baz nī cā sā kās ar sla vas dzies mu Die vam, ka Kris tus dzīvs, vairs 
ne draud bries mas. Svēt ku uz ru nā mā cī tājs uz svē ra Die va Dē la lie-
lo mī les tī bas bal vu kat ram cil vē kam un ai ci nā ja kal pot Kris tum.

17. ap rī lī plkst. 14.00 Ģi me ņu un bēr nu diev kal po jums sā kās 

ar mū zi ķa Viļ ņa Da ņi lē vi ča un 
Bai bas Uzu rā nes dzies mām, 
kam se ko ja mā cī tā ja uz ru na 
par olas bū tī bu, kas pa slēp ta 
olas ko do lā jeb dzel te nu mā, 
tā pat var sa lī dzi nāt Liel die nu 
svēt kus, kā bū tī ba ir Dzī vī bā. 
Ma zo māl pi lie šu dros mī gā 
tu vo ša nās al tā rim un kop īgā 
Svē tās lūg ša na aiz ska nē ja 
līdz de be sīm. Tā lāk pa va sa-
ra brī num da ris – za ķis tur pi-
nā ja va dīt Liel die nu kon cer tu 
un pie tei ca va re nos mū zi kas 
sko las māk sli nie kus. Pēc tam 
dzie dā ja, Liel die nu dze jo ļus 
ru nā ja bap tis tu svēt die nas 
sko las bēr ni, bet par mā rī tes 

līdz jū tī bu Jē zus cie ša nās stās tī ja Māl pils ev. lut. baz nī cas drau-
dzes sa gat avo tā lu dzi ņa “Mā rī te”. Svēt ki tur pi nā jās baz nī cas 
dār zā ar ot ra za ķa mek lē ša nu, uz ve du mu “Oli ņa”, dār zā pa slēp to 
za ķa olu mek lē ša nu, olu ri pi nā ša nu, kop dzie dā ša nu, svēt ku mie-
las tu un pa tei cī bām. Žēl, ka dau dzi māk sli nie ki bi ja ļo ti stei dzī gi 
un var būt neiz ju ta Svē tā Ga ra klāt būt ni un va dī bu.

Pa tei cī ba
“Nor mai–K” un per so nī gi Ju rim Ak ta na ro vi čam par pa lī dzī bu 

baz nī cas ap kārt nes uz kop ša nā, Mod rim Ha pa nio ne kam par ie kār-
ta jām šū po lēm baz nī cas dār zā, zie do tā jiem Ģi me nes un bēr nu 
Liel die nu svēt ku gal dam – Ine sei Žu bec kai, “Māl pils Pien saim-
nie kam” un per so nī gi Ro lan dam Jo mer tam, “Māl pils mai zei”un 
per so nī gi Na dež dai Sa vi nai, kul tū ras na mam un per so nī gi Edī tei 
Prie ku lei par sa dar bī bu. Lai Die va svē tī ba ir ar Jums!

Māl pils ev. lut. baz nī cas drau dzes pa do me

Aiz ri tē ju šas Liel die nas ar diev kal-
po ju miem baz nī cās, krā sai nām olām, 
ne gai dī tu snie gu, ra du ap cie mo ju miem 
un ci tiem brīv die nu no ti ku miem. Māl pils 
kul tū ras na ma ama tier teāt ra da līb nie ces 
Ane te un Ul la ( re ži so re Lie ne Cim ža) 
ie ju tās Liel die nu za ķu lo mās un ot ra jās 
Liel die nās pie da lī jās bēr niem vel tī ta jā 
diev kal po ju mā Māl pils baz nī cā, kur priekš-
ne su mus snie dza mū zi kas sko las au dzēk-
ņi un svēt die nas sko las da līb nie ki, bet 
nā ko ša jā die nā ap cie mo ja Māl pils pirms-
sko las ie stā des au dzēk ņus, ie prie ci not 
kat ras gru pi ņas bēr nus ar stās tu par brī nu-
mai nu olu ar Liel die nu pār stei gu mu.

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

Lieldienu zaķi ciemojas bērnudārzā.

Salātu diena.
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Pa va sa rī gi svei cie ni vis iem Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā jiem no Sid gun das pa-
mat sko las.

Esam prie cī gi par mums do to ie spē ju ie pa zīs ti nāt pā rē jos pa gas ta ie dzī vo tā jus 
ar mū su sko las ak tua li tā tēm.

Jau nais Su ņa gads ti kai uz ņē mis sa vu gai tu, bet sko lā kā jau sko lā – cā ļus 
skai ta pa va sa rī...un mā cī bu gads lē nām (?) tu vo jas no bei gu mam.

Jau šo brīd mēs dro ši va ram teikt, ka sko las gads, lai gan vēl nav bei dzies, 
bet būs bi jis ra žīgs. Šo brīd pie dā vā jam ie ska tam ne lie lu da ļu no tā, kā dzī vo jam, 
ko iz jū tam, ko da rām.

Mēs ce ļo ju ma lai kā Olim piā žu da līb nie ki

SID GUN DAS PA MAT SKO LAS 

IN FOR MA TĪ VAIS IZ DE VUMS
SKO LAS VĒS TIS

PA VA SA RĪ GAS PĀR DO MAS
Ap kārt viss mos tas pa va sa rim, dažs labs sa mā cies 

vaigs uz smai da prie cī gāk, ar vien vai rāk il gi gai dī to sau les-
sta ru ne bēd nī gi ie skrien is ta bā un ne maz ne grib skriet ārā. 
Tas ir prieks, kurš val da arī 8.kla ses skol nie ces Bri gi tas 
dar bā. Ne liels ie skats ša jās pār do mās.

“Ir rīts. Sau les spilg tie sta ri trie cas ma nā lo gā un trā pa 
man tie ši se jā – mos ties!, mos ties! – tie sauc un mu di na. 
Ne drīkst ka vē ties ne mir kli. Tik il gi ir bi ju si tum sa, auk stums, 
pe lē cī ba. Nāc, kur tūk stoš krā sās sa šķīst ma zie, traus lie 
die nas brī nu mi ņi. Vi sa pa sau le grib da lī ties ar te vi sa vā 
prie kā par pa va sa ra bur vī bu.”

ĀR PUS KLA SES AK TI VI TĀ TES
2.pus ga dā sko lā no ti ku ši gan iz zi no ši, gan iz klai dē jo ši, 

gan in tri ģē jo ši pa sā ku mi. Pie pir ma jiem gri bē tu pie mi nēt 
Rī gas ra jo na ne piln ga dī go lie tu in spek to res Kur sī tes va dī-
to sep ti ņu no dar bī bu cik lu 5.–9.kla šu sko lē niem par kri mi-
nāl at bil dī bu un ad mi nis tra tī vo at bil dī bu un tri ju no dar bī bu 
cik lu 1.–4.kla šu sko lē niem par dro šī bu. Sko lē ni at zīst, ka 
uz zi nā ju ši un iz pra tu ši dau dzus bū tis kus jau tā ju mus par 
dro šī bu uz ce ļa, par sa tik smes no tei ku mu ie vē ro ša nu, 
par se kām, kā das ie stā jas pār kāp jot kri mi nāl li ku mu vai 
ad mi nis tra tī vo li ku mu.

Lie lu uz ma nī bu pie vēr šam pro fe sio nā lās orien tā ci jas 
dar bam. 9.kla ses sko lē niem ti ka no or ga ni zēts iz stā des 
“Sko la–2006” ap mek lē jums. 8. un 9.kla šu sko lē niem un 
ve cā kiem no ti ka tik ša nās ar Pro fe sio nā lās kar je ras iz vē les 
cen tra dar bi nie cēm.

Jo pro jām at zī mē jam arī gad skār tu ie ra žas – ti kai ne sen 
“dzi nām Me te ni”, bet te jau pa vi sam drīz šū po si mies Liel die-
nu šū po lēs. 1.pus ga dā ie vie sām jau nu tra dī ci ju – Ra do šās 
darb nī cas. Ve cā ku pa do mes priekš sē dē tā ja Dai ga Karl so ne 
mar tā va dī ja jau ot ro ra do šo darb nī cu (pir mā no ti ka Zie mas-
svēt kos), ku ras lai kā sko lē ni va rē ja at svai dzi nāt at mi ņā Liel-
die nu tra dī ci jas, pa ga ta vo jot krāš ņus Liel die nu ro tā ju mus.

Ak tī vu at bal stu da žā du pa sā ku mu no ri sē un or ga ni zē-
ša nā sniedz Sko lē nu do me. Ar Sko lē nu do mes pa lī dzī bu 
ir no ti ku ši Jaut rie zie mas star ti, Va len tīn die nas dis ko tē ka, 
Ābe ces svēt ki.

Ār pus kla ses dar ba or ga ni za to re Li gi ta Skud ra

TAS BI JA LIEL IS KI!
Do mu do ties tā lā kā vi sas kla ses ko pē jā eks kur si jā Sid-

gun das pa mat sko las ta ga dē jās 9.kla ses ve cā ki lo lo ja jau 
da žus ga dus ie priekš. Šo gad ar tū ris ma aģen tū ras “Lau-
vas tūrs” starp nie cī bu ra dās ie spē ja do ties uz ak va par ku 
“Tro pi ka na” Po li jā.

Turpinājums 8. lpp.
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Ie spai dus par eks kur si ju ap ko po ju šas 9.kla ses 
skol nie ces Mon ta Mau rā ne un Ma da ra Pau lo-
vi ča.

“Agrā 18.mar ta rī tā mūs – 9.kla ses sko lē nus un 
vēl as to ņus 6.–8.kla šu sko lē nus sa gai dī ja “Lau vas 
tūrs” ēr tais “Neop lan” au to buss, lai vi zi nā tu mūs 
as to ņu stun du ga ra jā ce ļā uz Po li jas pil sē tu Mi-
ko lai ki. Ce ļo ju ma lai kā šķēr so jām di vas ro be žas 
– Lat vi jas – Lie tu vas un Lie tu vas – Po li jas. Dau dzi 
no mums valsts ro be žu šķēr so ja pir mo rei zi. Ga-
rais ceļš pa gā ja ne ma not, jo vi si ar ne pa cie tī bu 
gai dī ja galamērķa sa snieg ša nu. Brau cie nā mūs 
pa va dī ja ļo ti zi no ša gi de Dai na. Vi ņa cen tās pie-
vērst mū su uz ma nī bu kat ram ie vē rī bas cie nī gam 
tū ris ma ob jek tam, ku ram brau cām ga rām. No nā-
kot Mi ko lai kos, mēs ap me tā mies lie lā vies nī cu 
kom plek sā “Hotel Go le biev ski”. Jau au to bu sā gi de 
mūs ne klā tie nē ie pa zīs ti nā ja ar mū su ce ļo ju ma 
vie tu. Uz zi nā jām, ka vies nī ca at ro das glez nai nā 
Tal ta eze ra kras tā. Tā cel ta 1991. ga dā. Vie su 
rī cī bā ir 575 vies nī cas nu mu ri, res to rā ni un bā ri, 
spē ļu zā le, bou lings, bil jards, vei kals, fri zē ta va un 
kos mē tis kais sa lons, fo to stu di ja, au to stāv vie ta.

Jau no nā ku ši vies nī cā, stei dzām ie kār to-
ties nu mu ri ņos, jo mūs jau gai dī ja ak va par ka 
iz klai des. Vi su, kas tur bi ja, ne maz tā ne var 
ap rak stīt, vieg lāk bū tu pa rā dīt dau dzās fo to grā-
fi jas, ku ras at ve dām. Ak va par kā bi ja 2000 m2 
ap sil dā ma ūdens. Vai rā ki ūdens kal ni ņi, ba sei-
nu kom plekss, dža ku zi, bur buļ van nas, bēr nu 
ba seins, “me žo nī gā” upe, hid ro ma sā ža, trīs da-
žā di aro ma ti zē tas sau nas, tvai ka pirts, sāls ala.
Pēc ūdens prie kiem va rē jām ie tu rēt gar das mal tī-
tes pie zvied ru gal da māj īga jā Sar ka na jā res to rā-
nā, kā arī ap mek lēt nakts dis ko tē ku. Vēl pa spē jām 
arī aiz iet ap lū kot vie tē jo pil sē ti ņu.

19.mar tā jau 700 no rī ta vēl stei dzām ap mek lēt 
ak va par ku, tad ba gā tī gas bro kas tis, pa stai ga pa 
Mi ko lai kiem un – pa liec svei ka, Po li ja! At pa kaļ ce ļā 
ie grie zā mies El kes pil sē ti ņā, kur va rē jām at stāt 
sa vu su ve nīr nau du. Jā, gan drīz vai aiz mir sām! 
El kes su per mār ke tā no klau sī ta sa ru na: “Mam mu, 
vai šis ir lat vie šu vei kals?” Pa skaid ro jam – ša jā 
vei ka lā uz mū su ie ra ša nās brī di bi ja lie la cil vē ku 
drūz ma, ta ču, kur vien pa grie zies, dzir di –ņe mam 
to un ņe mam šo....skaid rā lat vie šu va lo dā.

Pa lū dzām arī ci tiem eks kur san tiem pa da lī ties 
ie spai dos. Lūk, da ži no tiem.

Dar ja: “Tas bi ja neaiz mir stams no ti kums.”
Sa bī ne: “Es la bi at pū tos, žēl, ka brau ciens 

bi ja tik īss.”
Ta ņa: “Kla sē arī va ja dzē tu tā dus te le fo nus kā 

vies nī cā, lai va rē tu sa ru nā ties ar sa vē jiem piln īgi 
par brī vu.”

Kris taps: “Nu tās lie lās cau ru les, jā,tas tik bi ja 
va re ni!”

No bei gu mā vi su sko lē nu vār dā gri bam teikt 
lie lu pal dies sa viem ve cā kiem par šo mums sa gā-
dā to ie spē ju!”

Ak tua li tā tes mā cī bu dar bā 
Sid gun das pa mat sko lā

Jau ru de nī ša jā mā cī bu ga dā no lē mām, ka mū su sko la va rē tu 
or ga ni zēt at klā tās mā cī bu priekš me tu olim piā des, ai ci not pie da lī ties 
arī ci tu sko lu sko lē nus, tā de jā di ra dot ie spē ju sko lē niem no stip ri nāt 
sa vas zi nā ša nas un pras mes, gūt jau nu pie re dzi, kā arī sa gat avo-
ties Rī gas ra jo na mā cī bu priekš me tu olim piā dēm.

Tā jan vā ra mē ne sī no ti ka at klā tā lat vie šu va lo das olim piā de 
8.kla sei, ku rā ai ci nā jām pie da lī ties sko lē nus no Tu rai das, Sē jas, Al-
la žu pa mat sko lām un Māl pils in ter nātp amat sko las. No mū su sko las 
ša jā olim piā dē pa nā ku mus gu va Bri gi ta Zu te re, kas ie gu va 1.vie tu, 
Dar ja Voit ju ka ie gu va 2.vie tu, Lin da Sār na – at zi nī bu.

Mar ta mē ne sī rī ko jām at klā to olim piā di ģeo grā fi  jā 6.kla sei. Arī 
uz šo olim piā di ai ci nā jām Māl pils in ter nātp amat sko las, Al la žu un 
Mo res pa mat sko las sko lē nus. 1.vie tu ša jā olim piā dē ie gu va Jā nis 
Sau lī tis no Mo res pa mat sko las, sa vu kārt mū su da līb nie ki – Mā ris 
Ro zī tis ie gu va 2.vie tu un Emīls Pav lovs 3.vie tu.

Do mā ju, ka nā ko ša jā mā cī bu ga dā tur pi nā sim šo jau no tra dī ci-
ju – or ga ni zēt at klā tās olim piā des arī ci tos mā cī bu priekš me tos. Tā 
“iesil dī ju šies” mū su sko las no ti ku ša jās olim piā dēs, ak tī vi pie da lī jā-
mies arī Rī gas ra jo na or ga ni zē ta jās mā cī bu priekš me tu olim piā dēs. 
Sa vas zi nā ša nas un pras mes gan pie lie tot, gan pār bau dīt va rē ja 
Ma da ra Pau lo vi ča – lat vie šu va lo das, fi  zi kas un ma te mā ti kas olim-
piā dēs 9.kla sei, San ta Ste pi ņa – ma te mā ti kas olim piā dē 9.kla sei, Elī-
na Vil kas te – vēs tu res olim piā dē 9.kla sei, Bri gi ta Zu te re – lat vie šu 
va lo das olim piā dē 8.kla sei un vi zuā lās māk slas olim piā dē, Sa bī ne 
Pu ķe – krie vu va lo das olim piā dē 8.kla sei, Kris taps Cau ne, Ar tūrs 
Bu gins, Kris taps Nar nic kis un Ie va Ste pa no va – ma te mā ti kas olim-
piā dē 5.–8.kla sēm, Ro ber ta Ki me rā le vi zuā lās māk slas un 3.kla ses 
kom plek sa jā olim piā dē, Kār lis Zu ters – lat vie šu va lo das olim piā dē 
4.kla sei un starp tau tis ka jā ma te mā ti kas olim piā dē 4.kla sei, Ju ris 
Ie sal nieks – starp tau tis ka jā ma te mā ti kas olim piā dē 4.kla sei.

Īpašs prieks un gan da rī jums ir par mū su 8.kla ses skol nie ci Dar ju 
Voit ju ku, ku ra krie vu va lo das olim piā dē ra jo nā ie gu va 1.vie tu un ti ka 
iz vir zī ta pie da lī ties no va da valsts krie vu va lo das olim piā dē.

No mā cī bām brī va jā lai kā sko lē ni dar bo jas da žā dos in te re šu 
iz glī tī bas pul ci ņos un pār stāv sko lu arī Rī gas ra jo na rī ko ta jos 
pa sā ku mos. Šo gad 1.–4.kla šu un 5.–9.kla šu an sam bļi pie da lī jās 
kon kur sā “Do–re–mi”. Ša jā kon kur sā kā so lis te 3.vie tu ie gu va mū su 
2.kla ses skol nie ce Egi ta Dzal be.

Vi zuā lās māk slas pul ci ņu da līb nie ku dar bi ap rī lī bi ja iz stā dī ti 
Rī gas ra jo na Iz glī tī bas un kul tū ras pār val des iz stā dē.

6.–9.kla šu tau tis ko de ju pul ci ņa da līb nie ki pie da lī jās Drau dzī-
bas kon cer tā Māl pils kul tū ras na mā, ku rā rai to de jas so li iz de jo ja 
ko pā ar de jo tā jiem no Māl pils un Si gul das, sa vu kārt Mai zes die nā 
ma zie de jo tā ji snie dza so lo priekš ne su mu. Sko lē ni ne ti kai dzied 
un de jo, bet ir arī ak tī vi spor tis ti – tā mū su tū ris ti pie da lī jās Rī gas 
pil sē tas 18.at klā ta jās sa cen sī bās spor ta tū ris ma ral li jā un spor ta 
pul ci ņa spē cī gā kie skrē jē ji pa va sa ra kro sā Ba bī tē. Pro tams pēc ak-
tī va dar ba pie nā kas arī at pū ta, tā pēc de jo tā ji iz lē mu ši, ka 12.mai jā 
do sies eks kur si jā uz Vent spi li.

Mū su sko lā mā cās ne ti kai sko lē ni, bet arī sko lo tā ji. No 6.jan vā ra 
sest die nās no ti ka pe da go giem or ga ni zē ti 36stun du kur si “Kla ses 
au dzi nā tā ja efek tī va dar bī ba iz glī tī bas ie stā dē”, ku rus va dī ja Ani ta 
Skal ber ga. Ša jos kur sos pie da lī jās arī sko lo tā ji no Sun ta žu in ter-
nātp amat sko las un Al la žu pa mat sko las.

Di rek to ra viet nie ce mā cī bu dar bā 
No ra Pav lo va

Turpinājums no 7. lpp.
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Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā 
īs te no ar Rī gas re ģio na at tīs tī bas stra-
tē ģi ju sais tī tas iz glī tī bas pro gram mas: 
“Ēdi nā ša nas ser viss”, “Kok iz strā dā ju mu 
iz gat avo ša na” un vie nī gie Lat vi jā – “Sil-
tu ma, gā zes un ūdens teh no lo ģi ja”. Lai 
pa aug sti nā tu au dzēk ņu, bet pēc sko las 
beig ša nas ēdi nā ša nas ser vi sa spe ciā-
lis tu, ēku in že nier tīk lu teh ni ķu, mē be ļu 
gald nie ku kon ku rēt spē ju dar ba tir gū 
Māl pils pro fe sio nā lā vi dus sko la tra di cio-
nā li mar ta bei gās or ga ni zē Uz ņē mē ju 
die nas. Šo gad Uz ņē mē ju die nās lai kā no 
20.mar ta līdz 24.mar tam au dzēk ņi, vi ņu 
ve cā ki, sko lo tā ji, uz ņē mē ji, Rī gas ra jo na 
pa do mes un Māl pils pa gas ta paš val dī bas 
pār stāv ji: 1) ana li zē ja iz glī tī bas pro gram-
mas un ma te riā li teh nis kās bā zes no dro-
ši nā ju mu, 2) pa re dzē ja kva li ta tī vi uz la bot 
uz ņē mu mos or ga ni zē tās mā cī bu prak ses, 
3) ana li zē ja dar ba tir gus pie pra sī ju mu 
pēc kva li fi  cē ta dar ba spē ka un nā kot nes 
ten den ces, 4) pa re dzē ja piln vei dot sa dar-

bī bu ar uz ņē mē jiem Re ģio na eko no mis ki 
sva rī gās taut saim nie cī bas no za rēs.

Pir ma jā die nā sko las bib lio tē kā no ti ka 
au dzēk ņu pat stā vī go dar bu la sī ju mi. Īpa-
ši rū pī gi sa vu dar bu” In di vi duā lās mā jas 
sil tu map gā de” bi ja iz strā dā jis to po šais 
ēku in že nier tīk li teh ni ķis – F–3 gru pas 
au dzēk nis Ed vīns Erik sons.

Ot ra jā die nā sko lā vie so jās fir mas 
“Arko lat” un SIA “Die ta Ltd” pār stāv ji un 
pre zen tē ja ēdi nā ša nas uz ņē mu mos pie-
pra sī tā ko un mūs die nī gā ko trau ku ko lek-
ci ju un pro fe sio nā lās vir tuv ju ap rī ko ju mu 
un teh ni ku. Pēc pus die nā no ti ka Mē mais 
šovs “Cel, zā ģē, ap kal po, sev vie tu dzī vē 
ie man to” starp spe cia li tā šu ap vie no ta jām 
ko man dām. Au dzēk ņiem pre zen tē ja sa vu 
pro fe si ju un vei ca da žā dus at jau tī bas uz-
de vu mus Ša jā pa sā ku mā uz va rē ja mē be-
ļu iz gat avo ša nas spe cia li tā tes ap vie no tā 
ko man da.

Tre ša jā die nā 
sko lā vie so jās kok-
ap strā des ie kār tu un 
ins tru men tu fir mas 
“Kimi” un “Mar kus” – 
vi ņi pre zen tē ja uz-
ņē mu mos pie pra sī-
tā kos kok ap strā des 
ins t ru men tus,  to 
priekš ro cī bas un teh-
nis kos pa ra met rus. 
Sa vu kārt Iz glī tī bas 
pro gram mas “Sil tu-
ma, gā zes un ūdens 
ap gā des teh no lo ģi-
ja” au dzēk ņiem Rī-
gas ra jo na pa do mes 
Sa bied ris ko pa kal po-
ju mu re gu la to ra lek to-
re Tat ja na Jur ke vi ča 
no la sī ja lek ci ju “Regu la to ra in sti tū ci jas lo-
ma sa bied ris ko pa kal po ju mu re gu lē ša nā 
Lat vi jā”. Tur pi nā ju mā fi r mas “Grein” pār-

stā vis no la sī ja lek ci ju 
“Apku res sis tē mas 
ba lan sē ša na”, abas 
lek ci jas pa pil di nā ja 
plašs vi deo ma te riā lu 
klāsts.

Uz ņē mē ju ne dē-
ļas kul mi nā ci ja bi ja 
treš dien no ti ku sī tik-
ša nās ar uz ņē mē-
jiem – no uzai ci nā-
ta jiem 42 sko las sa-
dar bī bas eso ša jiem 
un po ten ciā la jiem 
part ne riem bi ja ie ra-
du šies

11 – res to rā na 
“Sar kans”, SIA “Val-
mie ras sil tums”, SIA 
“Mar kus”, SIA “Grund-

fos Lat vi ja”, SIA “Daiļ ra des koks”, SIA 
“Zand”, KGS “Net worgs”. Uz ņē mē ju die-
nas ap mek lē ja arī Rī gas ra jo na pa do mes 
un Māl pils paš val dī bas pār stāv ji. Ie ro do-
ties sko lā, cie mi ņi ti ka ai ci nā ti ap ska tīt 
sko las mā cī bu kla ses un la bo ra to ri jas.

Tik ša nās sā ku mā Māl pils pro fe sio-
nā lās vi dus sko las di rek to re Fran čes ka 
Ģē ve le pre zen tē ja sko las at tīs tī bas plā na 
da ļu, kas sko las ik die nā pa līdz no dro ši nāt 
au dzēk ņu kon ku rēt spē ju at bil sto ši dar ba 
tir gus pie pra sī ju mam – iz glī tī bas pro gram-
mas, sko las un ār pus sko las pro fe si ju 
kon kur su re zul tā ti, pie re dzes/ sta žē ša nās 
prak ses Leo nar do da Vin ci pro gram mas 
un va lo das ap gu ves Co me nius pro gram-
mas ie tva ros Vā ci jā, Fran ci jā, Itā li jā, Dā-
ni jā, Nor vē ģi jā. Iz glī to ja mo par la men ta 
priekš sē dē tājs – iz glī tī bas pro gram mas 
“Kok iz strā dā ju mu iz gat avo ša na” – M–3 
gru pas au dzēk nis

Ed gars Vuņ ģis pa stās tī ja par Co me-
niuss pro jek tā “Drau dzī gās šū po les” pie-
re dzē to Māl pi lī un Vā ci jā. Pa stās tī ja par 
veik to dar bu no bēr nu ski ces līdz ga ta vam 
šū puļ krēs lam gan Māl pils bēr nu dār za 
bēr niem, gan Māl pils in ter nātp amat sko-
las sko lē niem. Au dzēk ņi snie dza sti li zē tu 
priekš ne su mu par sko lā ap gūs ta ma jām 
pro fe si jām.

Turp mā ka jā gai tā no ti ka dis ku si ja 
starp au dzēk ņiem un uz ņē mē jiem. Au-
dzēk ņi bi ja sa ga ta vo ju ši jau tā ju mus, ku ri 
vi ņus in te re sē, stā jo ties dar ba at tie cī bās: 
dar ba sa mak sas no tei ku mi, tā lāk iz glī tī bas 
ie spē jas u.c. Sa vu kārt uz ņē mē ji pa stās tī-
ja, kā dus dar bi nie kus vi ņi vē lē tos re dzēt 
sa vā uz ņē mu mā. Ti ka pār ru nā tas turp-
mā kās sa dar bī bas ie spē jas gan iz ejot 
ra žo ša nas prak ses, gan uz sā kot pat stā vī-
gās dar ba gai tas pēc sko las beig ša nas. 
Abas pu ses iz tei ca vēl mi vei dot il glai cī gu 
sa dar bī bu.

Uz ņē mē ju die nas no slē dzās ar RTU do-
cen tes Z.Lej nie ces lek ci ju “Per so nas pre-
zen tā ci ja sa skar smē ar dar ba de vē ju”.

Uz ņē mē ju die nu ie tva ros no ti ka arī 
sko las “Atvēr to durv ju die nas”. Mū su sko-
lu ap mek lē ja in te re sen ti ko pā ar sko lo tā-
jiem, gan arī ve cā kiem. To po šie au dzēk ņi 
ie pa zi nās ar sko lā ap gūs ta ma jām spe cia li-
tā tēm, uz ņem ša nas no tei ku miem, mā cī bu 
ka bi ne tiem un la bo ra to ri jām.

Uz ņē mē ju die nu no slē gu mā sko las 
di rek to re iz tei ca pa tei cī bu vis iem, ku ri 
pie da lī jās šī pa sā ku ma or ga ni zē ša nā un 
iz tei ca ce rī bu, ka nā ko ša jā ga dā sa gai-
dī sim vēl lie lā ku ie in te re sē tī bu gan no 
au dzēk ņu, gan uz ņē mē ju pu ses.

Ru dī te Isa je va
Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las sko lo tā ja

fo to — Dai ga Mier kal ne

Uz ņē mē ju die nas Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā

Uzņēmēji iepazīstas ar skolas materiālo bāzi.

Audzēkņi aplūko jaunākos kokapstrādes instrumentus.
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Kā ma zas sa las pa kal nu, pļa-
vu un tī ru mu vi dū, at sta tus vie na 
no ot ras Lat vi jas ai na vā ie gū lu šas 
lau ku sē tas. Vec saim nie ku un 
jaun saim nie ku bū vē tas, tās ir vēs-
tu ris ko laik me tu lie ci nie ces. Kat ra 
ar sa vu stās tu.

Tik ša nās rei zē zem nie ku saim-
nie cī bā “Birz ma ļi” saim nie ki Dai ga 
un Gun dars Šno res mū su sa-
ru nu sāk par mā jas un dzim tas 
vēs tu ri. Dai ga rā da ve cās mā ju 
saim nie ces Lā ču Il zes fo to grā-
fi ju. Meln bal tā at tē lā ska tā ma 
no piet na, dzī ves gud ra se ja. Vi ņi, 
Il ze un An drejs Lā či, šo mā ju pie 
Sun ta žu pa gas ta ro be žas uz cē la 
1928.ga dā. Abu vien īgais dēls 

gā ja bo jā Pir ma jā pa sau les ka rā. Vē lāk 
uz lī gu ma pa ma ta, ka līdz mū ža bei gām 
ve cos saim nie kus ap rū pēs, “Birz ma ļus” 
man to Gun da ra Šno res vec ve cā ki no 
mā tes pu ses Li li ja un Jā nis Zu te ri. At tā lā 
pa kā pē Lā ču Il ze iz nāk Gun da ra vec tē-
vam mā sī ca. Ra di nieks Mod ris Zu ters no 
Sid gun das “Cep lī šiem” iz pē tī jis dzim tas 
ko ku un ta jā re dzams, ka Lā či ir Zu te ru 
dzim tas at tā li ra di nie ki.

Gun da ra vec ve cā kiem bi ja sap nis 
tikt pie sa vas mā jas, jo ie priekš nā cies 
dzī vot da žā dās vie tās, gan Ro pa žos, 
gan Māl pils pa gas ta “Ustu pos.” 1945.ga-
dā vec tē vu Jā ni Zu te ri iz sū ta uz Si bī ri ju. 
Vec mam ma pa liek vie na ar mei ti ņu Aus-
mu un strā dā kol ho za cū ku fer mā. Tas ir 
grū tais pēc ka ra laiks. Pēc 11 iz sū tī ju mā 

... šā di es va rē tu for mu lēt 1. mar tā ap mek-
lē tā se mi nā ra “Valsts un pri vā tā part ne-
rī ba pub lis kā sek to ra in fra struk tū ras 
at tīs tī bas pro jek tu rea li zā ci jā” ie spai du 
kop sa vil ku mu.

Kas īs ti ir valsts (paš val dī bu) un pri vā tā 
part ne rī ba? Tā ir me to de, ko jau vai rā kus 
ga dus veik smī gi iz man to da žā dās Ei ro pas 
val stīs, se viš ķi An gli jā, lai pie sais tī tu lī dzek-
ļus lie lu in fra struk tū ras pro jek tu rea li zā ci jai.

Ci tē jot se mi nā ra ma te riā lus: “Valsts 
un pri vā tā part ne rī ba ir sa dar bī ba starp 
valsts un paš val dī bas in sti tū ci ju un pri vāt-
uz ņē mē ju. Tās ie tva ros kāds pub lis kais 
pa kal po jums un ob jekts uz lī gu ma pa ma ta 
tiek no dots pri vā ta jam ko mer san tam uz 
no teik tu lai ka pe rio du un no sa cī ju miem. 
Ar pri vā tā ka pi tā la pa lī dzī bu tiek no dro ši-
nā ti pub lis kie pa kal po ju mi.”

Kā dā vei dā var no tikt šī sa dar bī ba? Uz 
līdz ši nē jo pē tī ju mu un Lat vi jā vēl ne lie lās 
pie re dzes pa ma ta se mi nā rā ti ka pie dā vā ti 
se ko jo ši sa dar bī bas va rian ti:
· “Pro jek tē-bū vē-fi  nan sē-ap saim nie ko” – pri-

vā tais part ne ris bū vē, fi  nan sē un ap saim-
nie ko ob jek tu. Īpa šum tie sī bas lī gu ma lai kā 
sa gla bā pri vā tais part ne ris, bet pēc lī gu ma 
bei gām tās pār iet paš val dī bai;

· Kon ce si ja – pri vā tais ie gul dī tājs at pel na 
sa vus ie gul dī ju mus ar lie to tāj mak su par 
kon krē to pa kal po ju mu vai ob jek ta iz man-
to ša nu. Pēc lī gu ma bei gām īpa šum tie sī-
bas pār iet paš val dī bai;

· “Bū vē-pa tur īpa šu mā-ap saim nie ko-no-
dod” – pri vā tais part ne ris no dro ši na ob jek-
ta būv nie cī bas fi  nan sē ša nu, būv nie cī bu, 
ap saim nie ko ša nu no teik tā lai ka pe rio dā. 
Pēc lī gu ma ter mi ņa bei gām īpa šums tiek 
no dots paš val dī bai;

· “At jau no-fi nan sē-ap saim nie ko” – pri-
vā tais ie gul dī tājs veic būv dar bus, tos 
fi  nan sē un uz ņe mas ap saim nie ko ša nu 

pēc re kon struk ci jas.
Kas ša jā zi ņā jau da rīts Lat vi jā? Ir 

iz strā dā ti pie ci pi lot pro jek ti da žā dās Lat-
vi jas paš val dī bās (Jē kab pi lī, Cē sīs (2), 
Og rē, Sa las pi lī). Lat vi jas In ves tī ci ju un 
at tīs tī bas aģen tū ra ir vei ku si de ta li zē tus 
eko no mis kos ap rē ķi nus kat ram pro jek tam 
par to, kā das bū tu ie spē jas šo pro jek tu 
rea li zā ci jai ar pa šu lī dzek ļiem, ņe mot 
kre dī tus Valsts Ka sē, mē ģi not pie sais tīt 
Ei ro pas fon du lī dzek ļus (2007.–2013.g. 
plā no ša nas pe rio dā paš val dī bām būs 
sa lī dzi no ši ne lie las ie spē jas tiks pie šīs 
nau das), vai to mēr mē ģi not iz man tot 
kā du no pub lis kās–pri vā tās part ne rī bas 
va rian tiem. Pē tī jums pa rā dī ja, ka ti kai vie-
nam no pro jek tiem šī part ne rī ba ne bū tu 
iz de vī gā kais va riants, pā rē jiem tā ļau tu 
rea li zēt no zī mī gus in fra struk tū ras pro jek-
tus sil tu map gā dē, būv nie cī bā, mā cī bu 
ie stā žu re no vā ci jā.

Kas no šīs pie re dzes bū tu iz man to jams 
Māl pi lī? Viens no piec iem ie priekš mi nē ta-
jiem pi lot pro jek tiem ir “Māj ok ļu būv nie cī ba 
ar so ciā la jiem un īres dzī vok ļiem Sa las pi-
lī” (3 piec stā vu dzī vo ja mās mā jas ar 150 
dzī vok ļiem). In ves tī ci ju un at tīs tī bas aģen-
tū ras pē tī ju ma re zul tā tā pro jek ta ri si nā ju-
mam ti ka ie teik ta me to de “Pro jek tē-bū vē-
fi  nan sē-ap saim nie ko”. Mēs vi si zi nām, cik 
ak tuāls Māl pi lij ir tie ši māj ok ļu jau tā jums. 
Var būt bū tu vērts sākt tie ši ar šo jo mu, bal-
sto ties uz Sa las pils pro jek ta pē tī ju miem 
un In ves tī ci ju un at tīs tī bas aģen tū ras un 
Eko no mi kas pie dā vā to at bal stu pro jek tu 
ide ju eko no mis ka jā iz vēr tē ju mā.

Kas va rē tu trau cēt valsts un pri vā-
tās part ne rī bas pro jek tu uz sāk ša nu 
ne lie lās paš va lī bās?
· Vēl nav pil nā mē rā sa kār to ta Lat vi jas 

li kum do ša na, kas skaid ri de fi  nē tu šā du 
pro jek tu rea li zā ci jas no sa cī ju mus;

· Pro jek tam ir jā būt pie tie ka mi lie lam. Se-
mi nā rā ti ka mi nē ti vis maz 7 mil jo ni Ls 
kā mi ni mā lais pro jek ta ap joms, kas ir 
ne piec ie šams, lai pri vāt uz ņē mējs bū tu 
ie in te re sēts pro jek ta fi  nan sē ša nā.

Un to mēr, pēc In ves tī ci ju un at tīs tī bas 
aģen tū ras se ci nā ju ma, paš val dī bas ie gu-
vu mi pub lis kās un pri vā tās part ne rī bas 
pro jek tos ir:
· op ti mā la ris ku sa da le starp paš val dī bu 

un pri vā to sek to ru; lī gu ma il gais dar bī bas 
ter miņš/ pro jek ta dzī ves cik la iz mak su 
op ti mi zā ci ja; pri vā tā sek to ra va dī bas 
pras mes; būv nie cī bas iz mak su eko no mi-
ja; bū ve kļūst paš val dī bas īpa šums pēc 
lī gu ma ter mi ņa bei gām.

Ko ie gūst pri vā tais uz ņē mējs? Uz ņe-
mēj dar bī bas no dro ši nā ju mu (līdz 30 ga-
diem) un ie spē ju prak ti zēt līdz īgu pro jek tu 
mo de ļu īs te no ša nu ci tās paš val dī bās.

Tā tad: šo brīd mums ir jau na ie spē ja 
iz man tot uz ci tu paš val dī bu pie re dzi, 
In ves tī ci ju un at tīs tī bas aģen tū ras pē tī-
ju miem un pie dā vā to pa lī dzī bu, at tīs tīt 
Māl pils at tīs tī bai no zī mī gu pro jek tu ide-
jas un at rast mūs die nī gus ri si nā ju mus to 
rea li zā ci jai.

Ie gūt pa pil dus in for mā ci ju, iz teikt sa-
vus vie dok ļus un ie ro si nā ju mus par šo 
tē mu Jūs va rat pa gas ta pa do mes 311.
ka bi ne tā.

L. Mu kā ne

Ap rī ļa mē ne sī ap stip ri nā ti šā di pro jek ti:
• Ei ro pas So ciā lā fon da pro jekts “Tālāk 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”.

• Leo nar do da Viņ či pro gram mas pro jekts 
“Mūž iz glī tī bas pie re dze Vā ci jas un Zvied-
ri jas lau ku paš val dī bās”.

Kurš pir mais brauc... Bet var būt šo reiz tie ši ot rais? Tre šais gan 
diez vai tiks pie mal ša nas... Mums ir jā būt ot ra jiem!..

Gun dars, Re nā te, Ga tis un Dai ga Šno res 
2001.ga da va sa rā “Birz ma ļos.” 
Re nā te tik ko at va dī ju sies no bēr nu dār za.

Sid gun das “Birz ma ļi”

SIDGUNDAI – 800

PROJEKTI
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Kras no jar skā pa va dī tiem ga diem un sa-
beig tu ve se lī bu vec tēvs at grie žas mā jās. 
Ga du vē lāk, 1957.ga dā Lā či vi ņus ai ci na 
uz “Birz ma ļiem.”

Turp māk va sa ras ša jās mā jās pa va da 
arī mei tas Aus mas Šno res ģi me ne. Tā 
jau bēr nī bā dzī vi lau kos ko pā ar brā ļiem 
un mā su ie pa zīst Gun dars. Sko las gai tas 
gan tiek uz sāk tas Rī gas 4. vi dus sko lā, kur 
pa stip ri nā ti mā ca ang ļu va lo du. Te pat par 
sko lo tā ju strā dā Gun da ra mam ma. Tē va 
darbs sais tīts ar dzelz ce ļu, viņš ir elek troin-
že nie ris. “Pabei dzis 8.kla si sa pra tu, ka 
vē los ap gūt lauk saim nie cī bas pro fe si ju. 
Aiz gā ju mā cī ties uz Bul du ru dārz ko pī bas 
teh ni ku mu. Pēc tam se ko ja di vi ga di die-
nests Pa dom ju Ar mi jā, kas aiz ve da uz 
Si bī ri ju, pil sē tā aiz Bai kā la Ula nu dē. Pēc 
ar mi jas sā ku dar bu Mā ru pē dārz ko pī bas 
bri gā dē, vē lāk sil tum nī cās pie gur ķiem 
un to mā tiem,” par tā lā kām dzī ves gai tām 
stās ta Gun dars.

Vec mam ma bez pa lī ga vairs ne spēj 
tikt ga lā ar saim nie cī bu. Un 1987.ga da 
jū ni jā Gun tars pār nāk dzī vot uz Sid gun-
du, sāk strā dāt Sid gun das kol ho zā par 
au gu aiz sar dzī bas ag ro no mu. Tad 1993.
ga da jan vā rī, vēl ne bū dams pre cē jies, no-
di bi na zem nie ku saim nie cī bu “Birz ma ļi.” 
Tas vie nam jau nam cil vē kam ir diez gan 
dros mīgs pa sā kums. Par ko pats teic: 
“Jau nī bā jau lie kas, ka kal nus var gāzt.” 
Lop ko pī bu uz sā cis ar vie nu vec mam mas 
go vi, lai kam pirm pie ni. “Mūs ko pā sa ve da 
tie ši šī go ti ņa,” ie pa zī ša nās sā ku mu at ce-
ras Dai ga. Vi ņa to laik strā dā Sid gun das 
kol ho zā par ve te ri nār feld še ri, veic arī lo pu 
māk slī go ap sēk lo ša nu. Pirms tam bei gu si 
Smil te nes lauk saim nie cī bas teh ni ku mu, 
kā du lai ku bi ju si dar bi nie ce Si gul das māk-
slī gās ap sēk lo ša nas la bo ra to ri jā.

1994.ga dā Dai ga un Gun dars ap pre-
cas. Dai ga sa vu dzī vok li Sid gun das cen trā 
ap mai na pret trak to ru un pār nāk uz dzī vi 
“Birz ma ļos.” Jau na jai sie vai tas nav ār kār-

tas so lis, lau ku vi de jau ie pa zī ta ie priekš, 
dzī vo jot Mo rē un ve cā ku mā jās Jū da žu 
pu sē. To mēr da rā mā abiem daudz – kād-
rei zē jā jaun saim nie ku bū ve ga du gai tā 
no ve co ju si. Tiek ie lik tas jau nas grī das, 
jo ve ca jos dē ļos ie vie su sies tru pe. Sai ru-
šo skai du jum tu no mai na šī fe ra se gums. 
Ne sen ie vilk ta trīs fā žu elek trī ba. Arī kū tī 
pa ma zām pa lie li nās ga nām pulks. Paš laik 
tās ir 8–9 Lat vi jas brū nās šķir nes go vis. 
Iz slau kums vi dē ji 5000 lit ru lak tā ci jas pe-
rio dā. Lai pie mē ro tos Ei ro pas Sa vie nī bas 
pra sī bām, va ja dzē ja ie rī kot pie na mā ju 
ar dze sē ša nas ie kār tām. 2008.ga dā ob li-
gā ti jā būt jau nai mēs lu krā tu vei. Līdzekļu 
piesaistei ir rak stī ti pro jek ti par pus na tu-
rā lo saim nie cī bu, kā arī par slauk ša nas 
un dze sē ša nas ie kār tām. Grā mat ve dī bu 
"Bizmaļos" veic pa šu spē kiem, neiz man-
to jot kon sul tan tus. Dai gai un Gun da ram 
at bil sto šu zi nā ša nu pie tiek, lai dar bi ri tē tu 
sek mī gi. Gun da ram sa vu laik ie gū ta aug-
stā kā lauk saim nie cis kā iz glī tī ba. Papildus 
tam abi re gu lā ri ap mek lē arī kur sus. Nu-
pat Māl pi lī zem nie ki ie pa zi nās ar jau nām 
nit rā tu di rek tī vām. “Šķiet, ka ES pra sī bas 
mū su ie rēd ņi pa stip ri na. Vai nu ne spēj pre-
cī zi pār tul kot, vai trūkst lauk saim nie cis ko 
zi nā ša nu. Ļo ti dau dzi ie rēd ņi nav strā dā ju-
ši prak tis ko dar bu. Tā de jā di ra dās ku rio zi, 

ka gan drīz vai zel ta rok tu rī ši kū tīs sa lik ti 
un ci tas muļ ķī bas,” sa vos vē ro ju mos da-
lās “Birz ma ļu” saim nie ki. Ne ap šau bā mi, 
zem nie ki ie gūst ES mak sā ju mus, bet tiem 
se ko ES pra sī bas. “Mēs kre dī tus neiz-

man to jam, jo jeb ku ra ban ka ta ču vē las 
no pel nīt,” pie bilst Gun dars.

Darbs pie na lop ko pī bā tā vei cē jus 
ar brī vo lai ku ne lu ti na. Tā pat kā agrāk 
“cil vēks ir pie siets pie govs as tes.” Ja 
bū tu vēl me iz klai dē ties, vie nam nāk tos 
pa likt mā jās. “Zvied ri jā, pie mē ram, li ku mā 
pa re dzēts, ka zem nie kam jā būt at va ļi nā ju-
mam. Tur spe ciā la bri gā de nāk saim nie cī-
bā un strā dā,” zi na stās tīt Dai ga. Paš laik 
ašā ku iz kus tē ša nos no mā jas ie ro be žo 
arī au to trū kums. Tā pēc “Birz ma ļos” ie-
cie nīts pār vie to ša nās lī dzek lis ir kat ram 
savs ve lo si pēds. Brauc lie li un ma zi. Ģi-
me nē aug di vas at va ses: ve cā kai mei tai 
Renātei ir 11 ga di, dē lam Gatim – 9 ga di. 
Abi mā cās Sid gun das pa mat sko lā. “Tā 
jau nav, ka dzī vo jam iz olē ti. Mums ir 
te le vi zors, mo bi lais te le fons, abo nē jam 
“Lat vi jas Avī zi,” vai rā kus žur nā lus sev un 
bēr niem,” ne daudz tais no da mies, bilst 
Gun dars. “Ir savs ro man tisms arī. Pa va sa-
ros pie mā jas nāk dzie dāt lak stī ga la, kaut 
vi ņa te ne ligz do. Vēl mūs ap cie mo ir bes. 
Ša jā ap vi dū sa skai tī jām de viņ pa dsmit,” 
pa pil di na Dai ga.

Ie nā kot “Birz ma ļos,” gan drīz vai 
taus tā mi pār ņem se nat nī gās vi des ie-
spaids. Tel pas vi dū lie lā mai zes krāsns 
dod sil tu mu abām is ta bām un rei zē var 
arī kaut ko iz cept. Dai ga at zīs tas, ka 
rupj mai zi gan ne cep, bet pī rā gi, biez-
pien mai ze un kēkss iz do das itin la bi. 
Uz so la no vie to ta jā ab rā tā pēc ne rūgst 
mīk la, bet gla bā jas vil nas ze ķu krā ju mi. 
Kār to jot mā ju, bē ni ņos un ci tur at ras tas 
vai rā kas ve cas lie tas. Ne kas nav mests 
ārā.“Mums mā jās ir Sid gun das sko las 
tā fe lī te (gri fe le), zva niņš, pu pi ņu ma ļa-
mās dzir na vas, pet ro le jas luk tu ris, li ze 
un ab ru ka sī tis. Ap tu ve ni simts ga dus 
ve ca šuj ma šī na, ul maņ lai ka sva ri, ko 
vēl ta gad iz man to jam. Pa ti lie to ju 1910.
ga dā ra žo tu pie na se pa ra to ru. Kad ma-
ļu pie nu, man vien mēr tāds smai diņš uz 
lū pām, ka tas tik vecs. Agrāk viss bi ja 
iz gud rots, ne slik tā kas lie tas kā ta gad,” 
stās ta Dai ga. Tās pa ņe mot ro kās, jā do-
mā par vec mā mi ņu, ku ra lie lus grū tu mus 
dzī vē iz cie šot, kļu va stip ra. At mi ņā nāk 
vec tē va stās ti par 1.pa sau les ka rā pie dzī-
vo to Tī reļ pur vā.

“Ne jau vien mēr ar to saim nie ko ša nu 
iet tik vieg li, kā mēs te no ru nā jām. Pa 
šiem ga diem tik daudz kas pie dzī vots. Ja 
cil vēk iem pa stās tī tu, vi ņi ne ti cē tu, ka tam 

vi sam var cau ri tikt. Cil vē-
kam bie ži gal ve nais ne jau 
fi  zis kais, bet psi ho lo ģis kais 
stā vok lis,” sa ka Dai ga un 
Gun dars. Dai gai mie rī gi pa-
do māt, dzī vi sa likt pa plauk-
ti ņiem un savākties pa līdz 
sim fo nis kā mū zi ka ra dio 
kla si kas pro gram mā. Ne 
ma zāk sva rī gi, ka abiem iz-
vē lē tais darbs iet pie sirds 
un kā ap lie ci na Gun dars, 
“ja tev pa tīk,tad jau ne kas 
ne būs par sma gu.”

Da ce Kri lov ska

“Birz ma ļu” ve cā saim nie ce Il ze Lā ce. 
60.-tie ga di.

Jā nis Zu ters, sie va Li li ja Zu te re un mei ta 
Aus ma Zu te re (Šno re).
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Ka len dārs vēs tī, ka pa va sa ris ie stā jies 
jau pirms mē ne ša. To mēr da bā šo gad at-
mo da no tiek daudz gau sāk. Vēl ne se nās 
Liel die nās pa mo dā mies bal tā snie gā. 
Ce rams, tas bi ja aiz ejo šās zie mas pē-
dē jais triks. Jo vi sa dzī vā ra dī ba tik ļo ti 
no il go ju sies pēc sau les sil tu ma, pēc pār-
mai ņām. Tās nāk kat ru pa va sa ri. Un ša jā 
zi ņā ne kas nav mai nī jies. To apstiprina 
arī mālpilieša Jāņa Lūkina atmiņas par 
Māl pils pui ku pie dzī vo to kādā pavasara 
die nā pirms daudz iem ga diem.

“Tas bi ja 1948.ga da pa va sa ris. Vis ap-
kārt vir mo ja sa jū tas, kā var būt ti kai ša jā 
ga da lai kā. Arī pui kas ne va rē ja no sē dēt 
mie rī gi. No lē mu, ka jā pa va da uz mā jām 
sko las biedrs Ul dis Šteins (vē lā kais tau-
tis ko de ju spe ciā lists). Vi ņa ve cā ki to laik 
strā dā ja Māl pils teh ni ku mā. Ce ļā vis pirms 
ap stā jā mies pie Brē des pir ti ņas up ma lā 
bla kus avo tam (pie Mer gu pes til ta). Pir ti-

ņa ne bi ja aiz slēg ta 
un tur zē ni mē dza 
iet uz pī pēt. To reiz 
vēl sko lā, tā pat tās 
ap kārt nē skol nie ki 
pī pēt ne drīk stē ja.

Tad va ja dzē ja ap-
ska tīt baļ ķu krau tu vi 
(ne tā lu no “Tilt nie-
kiem”). Tie gai dī ja 
kār tu, lai plu di nā tu 
pa Mer gu pi uz Rī gu. 
Tā lāk gar pa tē rē tā ju 
bied rī bas na mu vir-
zī jā mies uz par ka 
stū ri, kur ka ra lai kā 
ti ku si sa spri dzi nā ta 
au to ma šī na. Dzel ži 

bi ja aiz vāk ti, bet rū pī gi mek lē jot, va rē ja 
at rast lo gu stik lu ga ba li ņus. Tie de got la bi 
kū pē ja un ra dī ja bries mī gi ne la bu smar žu. 
Se viš ķu efek tu pa nā ca, ja aiz de dzi nā ja 
sko las maz mā ji ņā.

Tur pi not ce ļu, par kā pār bau dī jām 
ko vār ņu ko mu nā los sa dzī ves ap stāk ļus. 
Vā ve rī tes ēda gan drīz no ro kas. Put nu 
bal sis bi ja ne ap rak stā mas. Nu kā jau 
pa va sa rī.

Bei dzot no nā cām pie Ul da mā jās. 
Viņš dzī vo ja pils ot ra jā stā vā. (Kop mīt nes, 
dzī vo ja mās mā jas un jau nais mā cī bu kor-
puss vēl ne vie nam sap ņos ne rā dī jās).
Ul da mam ma pie šķī ra kat ram pa mai zes 
ri kai, un nu Ul dis va dī ja ma ni at pa kaļ mā-
jās uz sko las in ter nā tu.

No nā cām līdz Si bī ri jas dī ķim. Tur 
mēr cē jās cū ku plu ci nā mā (bru ci nā mā) 
si le. Mēs jau ne bū tu ne kā di pui kas, ja 

ne pa mē ģi nā tu šo trans por ta lī dzek li. Ta jā 
lai kā dī ķis vēl ne bi ja tī rīts, tam dēļ pie au-
dzis pilns ar da žā dām glu mām aļ ģēm. 
Lē nām brau cām, ska tī da mi zel ta ziv ti ņas 
(ka rū si ņas). Man bril les bi ja sa sie tas ar 
drā ti ņām un ne lai mī gā kār tā stik liņš ie-
kri ta dī ķī. Cen tos sa ķert stik li ņu, bet tū līt 
at ra dos ar gal vu uz le ju dī ķī. Lau kā to mēr 
iz rā pā mies.

Se ci nā ju mi:
a) cū ku si le ir ne sta bils trans por ta lī dzek-

lis,
b) Si bī ri jas dī ķim ir bru ģēts di bens.

Cik nu va rē jām, iz grie zām drē bes un 
de vā mies katrs uz sa vu pu si. Es no nā cu 
sko las in ter nā tā. Ko da rīt? No slē pu drē-
bes pie in ter nā ta vi dū eso šās krāsns un 
li kos gul tā.

In ter nā ta au dzi nā tā ja, sko lo tā ja Ag-
lai da Čak ša to mēr bi ja pa ma nī ju si ma nu 
iz trū ku mu un iz slu di nā ju si mek lē ša nu, 
kas, pro tams, vai na go jās pa nā ku miem. 
Man kon fis cē ja vi sas slap jās drē bes, 
vie tā pie dā vā jot ap ģēr bu, ne at bil sto šu 
mo dei un ma nam au gu mam, pie de vām, 
va ja dzē ja līdz ar vis iem gat avot mā cī bas 
nā ko šai die nai. Tī rā in kvi zī ci ja.

Ot rā rī tā sa vas drē bes at ra du sau sas, 
iz maz gā tas uz gul tas ga la. Par no ti ku šo 
man ne va ja dzē ja pat kak tā stā vēt.

Se ci nā ju mi:
1) in ter nāts de va bēr niem pat stā vī bu un 

spē ju iz kul ties no ķi be lēm ar go du,
2) nez vai šo die nas sko lo tājs bez lie lām 

pro blē mām spē tu pa lī dzēt skol nie kam 
šā dā si tuā ci jā.

Tā man bei dzās skais tā pa va sa ra die-
na Māl pi lī pirms vai rāk kā 50 ga diem.”

Pa va sa rī

PĀRDOMAS

Ap rī ļa mē ne sis ir lie lās tī rī ša nas un 
spod rī bas mē ne sis. Lai sa ma zi nā tu at kri-
tu mu kau dzes pēc tī rī ša nas, lai sa ma zi-
nā tu sa mak su, ko va ja dzē tu mak sāt par 
šo at kri tu mu aiz ve ša nu, SIA ZAAO pēc 
ie dzī vo tā ju ie ro si nā ju miem pie dā vā jau nu 
pa kal po ju mu – ak ci ju “Pap īra, plast ma sas 
un stik la die nas”. Šim no lū kam ir iz vei do ti 
marš ru ti caur Zie meļ vid ze mes paš val dī-
bām, kur brauks at kri tu mu sa vā cēj ma šī-
nas un sa vāks šķi ro tus at kri tu mus. Katrs 
ie dzī vo tājs, ne mak sā jot ne san tī mu, var 
aiz nest vai aiz vest un ie mest ZAAO at-
kri tu mu sa vā cēj ma šī nā at kri tu mus, ku ri 
kļu vu ši ne va ja dzī gi, bet ku rus var at griezt 
otr rei zē jai pār strā dei, tā de jā di do dot tiem 
ot ru mū žu (pie mē ram, pa pī ru, – avī zes, 
žur nā lus, grā ma tas, kar to nu, po li eti lē na 
plē ves, PET dzē rie nu pu de les, me tā la iz-
strā dā ju mus, at se viš ķi sa vāk tu lo gu stik lu 
no pu de ļu stik la). No teik ti jā ņem vē rā, ka 

šiem ie priekš mi nē tiem ma te riā liem ne-
drīkst būt pār ti kas pie mai sī ju mi.

Šo marš ru tu mēr ķis ir dot ie spē ju 
pie da lī ties at kri tu mu šķi ro ša nā ne ti kai pil-
sē tu un to pa gas tu ie dzī vo tā jiem, ku ros ir 
iz vei do ti EKO lau ku mi vai EKO punk ti, bet 
ik vie nam Zie meļ vid ze mē. Tā ir ļo ti la ba 
ie spē ja sa ma zi nāt ko pē jo no gla bā ja mo 
at kri tu mu dau dzu mu, jo vi si at kri tu mi no 
sa dzī ves at kri tu mu kon tei ne ra tiek aiz ves-
ti uz at kri tu mu no gla bā ša nas po li go nu Dai-
be, Cē su ra jo nā. Tā ir ie spē ja sa ma zi nāt 
kat ram sa vus iz de vu mus par sa dzī ves 
at kri tu mu iz ve ša nu, jo ZAAO šķi ro tus at-
kri tu mus sa vāc bez mak sas.

Ai ci nām jau ta gad ie dzī vo tā jus būt ak-
tī viem un sa vās pri vāt mā jās vai dzī vok ļos 
uz sākt šķi rot at kri tu mus! Jūs re dzē siet, 
cik daudz no iz mes ta jām lie tām var no-
dot otr rei zē jai pār strā dei, no ku rām tiek 
iz gat avo ti jau ni pro duk ti vai ie pa ko jums. 

Ie dzī vo tā ju ak ti vi tā te un ini cia tī va būs 
no tei co šā, vai šā di marš ru ti turp māk tiks 
rī ko ti kat ru ga du, var būt pat vai rā kas rei-
zes ga dā. Šķi ro jiet un ie tau piet!

Māl pils pa gas tā ak ci ja no tiks:
20.05.2006 – tir gus lau ku mā no 

plkst. 14.20 līdz plkst. 14.40
20.05.2006 – lau kums pie daudz dzī-

vok ļu mā jām – Up ma lās no plkst. 14.50 
līdz plkst. 15.10

20.05.2006 – lau kums pie daudz-
dzī vok ļu mā jām – Sid gun dā no plkst. 
15.20 līdz plkst. 15.40

At gā di nā jums – sa dzī ves at kri tu mus 
ša jā lai kā ne pie ņems!

Sī kā ku in for mā ci ju par ak ci jas no ri si 
un tās lai kā no do da ma jiem at kri tu miem 
jūs va rat uz zi nāt zva not pa mob.tālr. 
6132288.

PA PĪ RA, PLAST MA SAS, STIK LA DIE NAS

Koku pludināšana pa Mergupi pie “Tiltniekiem” 1930. gadā.
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Par nodarbinātību Mālpils pagastā
Māl pils pa gas ta paš val dī bas aģen tū ras pār zi ņā ir arī no dar bi-

nā tī bas jau tā ju mi. Šo reiz ne daudz ie ska tam gal ve nās ten den ces 
un pro blē mas.

Māl pils pa gas tā no ko pē jā ie dzī vo tā ju skai ta pa vi sam ir 
2789 ie dzī vo tā ji dar ba spē jas ve cu mā. Pēc NVA Si gul das sek-
to ra zi ņām līdz šā ga da ap rī lim bez darb nie ka sta tuss pie šķirts 
116 Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā jiem. Tā tad ofi  ciā lais bez dar ba 
lī me nis ir ~4%.

Ta bu lā re dzams pār skats par bez darb nie kiem ve cu ma gru-
pās. Ana li zē jot ta bu lu re dzams, ka sie vie tes ir re ģis trē ju šās vai-
rāk – 67. Vis lie lā kais re ģis trē to bez darb nie ču ir ve cu ma gru pā no 
20 – 30. Tas va rē tu būt sais tīts ar jau no mā mi ņu re ģis trē ša nos 
bez darb nie kos, lai ie sais tī tos ap mā cī bas kur sos vai kon ku rēt-
spē jas pa aug sti nā ša nas kur sos, lai at griez tos dar ba tir gū pēc 
bēr na kop ša nas at va ļi nā ju ma.

Māl pils pa gas ta pa do me kā dar ba de vējs pie da lās ak tī vos 
no dar bi nā tī bas pa sā ku mos – gan al go to pa gai du sa bied ris ko 
dar bu or ga ni zē ša nā, gan sub si dē to dar ba vie tu iz vei do ša nā. Ša-
jā ga dā al go ta jos pa gai du sa bied ris ka jos dar bos no dar bi nā ti 5 
bez darb nie ki, ku ru gal ve nais uz de vums ir ka pu sa kop ša na (žo ga 
at jau no ša na, pa mes to ka pa vie tu sa kop ša na) un paš val dī bas 
ce ļu zo nas ap kop ša na.

Jā pie bilst, ka sta tis ti ka ne tu vu nav ob jek tī va, jo Māl pils pa-
gas tā var iz da līt vai rā kas ie dzī vo tā ju gru pas, kas ir bez pa stā vī ga 
dar ba un nav re ģis trē ju šies kā bez darb nie ki:

1) cil vē ki, kas pē dē jos des mit–piec pa dsmit ga dus nav pa stā vī gi 
bi ju ši no dar bi nā ti;

2) jau nie ši pēc spe ciā lo sko lu beig ša nas;
3) jau nie ši, kas ne pa beidz pa mat sko lu.

No sauk to gru pu pār stāv ji ir cil vē ki ar ze mu zi nā ša nu lī me-
ni un nav at vēr ti sa bied rī bai. Ie sa kām arī šiem mū su pa gas ta 
ie dzī vo tā jiem re ģis trē ties bez darb nie kos un iz man tot valsts 
pie dā vā tās ie spē jas gan kva li fi  kā ci jas ie gū ša nā, gan sa vas 
per so nī bas piln vei do ša nai.

Tā kā no dar bi nā tī bas pro blē mas Māl pils pa gas tā pa stāv un 
ne jau tā dā no zī mē, ka ne bū tu dar ba vie tas, bet gan cil vēk iem 
nav vē lē ša nās strā dāt vai būt pa stā vī gās dar ba at tie cī bās ar 
kā du no teik tu dar ba de vē ju. Māl pils pa gas tā ir ap 200 dar ba 
de vē ju. Ce rams, ka arī uz ņē mē ji ar lai ku ie sais tī sies ak tī vos 
no dar bi nā tī bas pa sā ku mos, pie mē ram, ie sais tī sies sub si dē tās 
no dar bi nā tī bas pa sā ku mos vai al go to pa gai du sa bied ris ko dar-
bu or ga ni zē ša nā.

Par brīv pus die nām 2006./2007. mā cī bu ga dam
P/a “Māl pils so ciā lais die nests” ai ci na ve cā kus, ku ri sa viem 

bēr niem vē las brīv pus die nas nā ka ma jā mā cī bu ga dā, ie ras ties 
Nā kot nes ie lā 1, 233.ka bi ne tā līdz 2006.ga da 25.mai jam, lai 
aiz pil dī tu Iz ti kas lī dzek ļu dek la rā ci ju. Sa ska ņā Māl pils pa gas ta 
pa do mes Sais to ša jiem no tei ku miem Nr.2 (11.01.2006.) “Par 
so ciā lās pa lī dzī bas pa balst iem Māl pils pa gas tā”
1) ģi me nei jā at bilst so ciā lās pa lī dzī bas sa ņē mē ju lo kam 

(8.punkts);
2) ie nā ku mi uz vie nu ģi me nes lo cek li ir ze mā ki par 70% no val stī 

no teik tās mi ni mā lās al gas (9.3punkts);
3) jā rē ķi nās ar līdz dar bī bas pa sā ku miem 1.–4.kla šu sko lē-

niem – 20 stun das sko las lab ie kār to ša nas dar bos, 5.–7.kla šu 
sko lē niem – 40 stun das, 8.–12.kla šu sko lē niem – 80 stun das 
(19.punkts).

Sais to šie no tei ku mi Nr.2 pub li cē ti Māl pils Vēs tis 2006.ga da 
feb ruā ra nu mu rā.

Mālpils pagasta pašvaldības aģentūras vadītāja 
Olga Volosatova

1. Iz slu di nāt uguns ned ro šo pe rio du Māl pils pa gas ta te ri to ri jā 
sā kot no 24.04.2006.

2. Ka te go ris ki aiz liegt kū las de dzi nā ša nu jeb ku rā Māl pils pa gas ta 
te ri to ri jas vie tā.

3. Aiz liegt de dzi nāt za rus, gru žus un ci tus sa dzī ves at kri tu mus 
bez cil vē ka klāt būt nes.

4. Būv val des va dī tā jai R.Be tei or ga ni zēt Māl pils paš val dī bā eso šo 
ne kus ta mo īpa šu mu un īpaš nie ku ap zi nā ša nu, ku ri pie ļā vu ši 

kū las esa mī bu sa vos īpa šu mos. Šo fak tu fi k sēt ak tos un, ja 
ie spē jams arī fo to ma te riā los. Iz sū tīt vai nī ga jām per so nām brī-
di nā ju ma vēs tu les, pie vie no jot tām ak tus, fo to ma te riā lus un nor-
ma tī vo do ku men tu iz rak stus, kas reg la men tē šo jau tā ju mu.

5. Paš val dī bas po li ci jas ie cirk ņa priekš nie ka vie tas iz pil dī tā jam 
E.Kaš me ram no dro ši nāt kū las de dzi nā ša nas fak tu ap zi nā ša nu 
un vai nī go per so nu sauk ša nu pie at bil dī bas.

Iz pild di rek tors V. Ko ma rovs

RĪ KO JUMS Rī gas ra jo na Māl pils pa gas tā
21.04.2006.  Nr.39 – V

Par uguns ned ro šā pe rio da iz slu di nā ša nu

SIA “Nor ma K” ka ses dar ba laiks
P
O 800 – 1300 1330 – 1630

T
C
P 800 – 1300 1330 – 1600

Ie vē rī bai!
Mē ne ša 1. un 2. da tu mā ka se slēg-

ta – tiek gat avo tas kār tē jā mē ne ša ko mu-
nā lo mak sā ju mu kvī tis

A/S “Bal tic Trust Bank” dar ba laiks
P 900 – 1300 1330 – 1800

O 900 – 1300 1330 – 1700

T 900 – 1300 1330 – 1700

C 900 – 1300 1330 – 1800

P 900 – 1300 1330 – 1600

Pa gas ta pa do mes ka ses dar ba laiks
P 830 – 1200 1300 – 1730

O 830 – 1230 1300 – 1630

T 830 – 1230 1300 – 1630

C 830 – 1200 1300 – 1730

P 830 – 1230 1300 – 1530
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Gad skār tē jās dzīv nie ku ve se lī bas pār-
bau des no tiks mi nē ta jos da tu mos pēc se-
ko jo ša marš ru ta. Lū dzu ša jā lai kā kā dam 
būt mā jās. Ja ga dī ju mā kā dā saim nie cī bā 
bei dzas ie priek šē jā ga da ve te ri nā rās ap lie-
cī bas ter miņš, lū dzu pa zi ņot un ap lie cī bas 
ter miņš tiks pa ga ri nāts. At vai no jos, ja kā-
da saim nie cī ba nav ie kļau ta. Lū dzu par to 
in for mēt. Esiet sa pro to ši un at sau cī gi!

Vet ārsts Atis Ai gars 6143151, 7970898.

3. mai jā: Bau gu ļi – Spruk sti – Vec kal ni 
– Rij nie ki – Vi tes kal ni – Ze meņ kalns – Dan-
ču kalns – Vec ru be nī ši – Va dze les – Pur pē te-
ri – Vā ve res – Brū nas – Ro mu ļi.
8. mai jā: Rī ti – El ki – Pla ku pi – Sau lī tes – Dig-
nas – Mež ma las – Gra vas – Kai jas – Gat-
ves – Pa le jas – Au sek ļi – Zem ga ļi – Lie pi-
ņas – Lī be nes.
9. mai jā: Vec tuņ ķi – Tau ri ņi – Uz tu pi – 
Āres – Ap lī kas – Upī tes – Vec kalns – Kal na 
Krei či – Krast ma ļi.

15. mai jā: Ve co ši ņi – Krū ma ļi – Ķi ce ri – Vir-
ši – Vīg rie zes – Aiz kal nes – Bir zī tes – Kla-
bi – Lil li jas – Jaun ūd ri – Lī ču pes.
16. mai jā: Drav nie ki – Mied ri ķi – Jug las – Sil-
zem nie ki – Mier kal ni – Bēr zle jas – Pum pu-
ri – Pēr les – Birz ma ļi – Ran das.
22. mai jā: Tilt nie ki – Krau jas – Ķir ši – Mer gu-
pes 7;1 – Jaun zem nie ki – Avo ti ņi – Ie le jas – 
Rūp nie ki – No vad nie ki – Ro bež nie ki – Ka lē ji – 
Gun de gas – Par ka 23 – Nā kot nes 6–1 – Kras-
ta 4–11 – Med ņi – Oš le jas – Ro bi ņi.

Dzīv nie ku ve se lī bas pār bau des marš ru ti

Put nu gri pa ir akū ta, ļo ti li pī ga put nu 
in fek ci jas sli mī ba, kas ra da bo jā ju mus 
da žā dās or gā nu sis tē mās. Ar put nu gri pu 
sli mo vis tas, tī ta ri, pī les, pai pa las, pā vi, 
fa zā ni un strau si, re tāk ci tas put nu su-
gas. Sli mī bai iz šķir di vas for mas – ze mi 
pa to gē na put nu gri pa ( ZPPG), kas no rit 
ar vis pār īgām sa slim ša nas pa zī mēm, 
ku ras ne vien mēr lie ci na par sa slim ša nu 
ar put nu gri pu un aug sti pa to gē na put nu 
gri pa ( APPG), kas put nu au dzē tā jiem 
ra da mil zī gus zau dē ju mus, kas sais tī ti 
ar put nu lik vi dē ša nu sli mī bas ap ka ro ša-
nas ie tva ros. Vī ru su iz pla tī tā ji ir sav va ļas 
put ni, se viš ķi ūdens put ni, kam sli mī ba 
var no ri tēt bez rak stu rī ga jām pa zī mēm. 

Māj put ni var in fi  cē ties no nā kot tie šā kon-
tak tā ar in fi  cē ta jiem putn iem vai uz ņe mot 
sli mī bas ie ro si nā tā ju ar in fi  cē tu ba rī bu vai 
ūde ni. Sli mī bas simp to mi ZPPG putn iem 
ir šķau dī ša na, acu asa ro ša na, ie snas 
un dē jī bas pa slik ti nā ša nās. APPG – pēk-
šņa un strau ja sli mī bas no ri se, ne spēks 
un at teik ša nās no ba rī bas, iz spū ru šas 
spal vas, dru dzis, iz mai nī ta gai ta, zil ga na 
ādas krā sa un mas vei da put nu no beig-
ša nās. Sli mī bu uz ci tām no viet nēm var 
pār nē sāt ar in fi  cē tiem putn iem, no viet nes 
ap rī ko ju mu, dar ba rī kiem, ie pa ko ju ma 
ma te riā liem, ba rī bu, dar bi nie kiem, trans-
port lī dzek ļiem utt.

Vai put nu gri pa ap draud cil vē ka ve se lī bu?
Nē, ta ču pē dē jā lai kā ir kon sta tēts 

put nu gri pas vī ru sa pa veids ( H5N1), kas 
rak stu ro jams ar aug stu li pī gu ma pa kā pi un 
pos to šu ie tek mi uz put na un, at se viš ķos 
ga dī ju mos, uz cil vē ka or ga nis mu. Līdz šim 
ga dī ju mos, kad Āzi jas kon ti nen ta val stīs 
kon sta tē ta cil vē ku sa slim ša na ar šo ag re-
sī vo put nu gri pas vī ru sa pa vei du, gal ve-
no kārt, kon sta tē ta per so nām, kas bi ju šas 
tie šā kon tak tā ar in fi  cē ta jiem putn iem un 
mums ne tra di cio nā lā vei dā – dze rot put nu 
asi nis, ēdot jē lu ga ļu utt. Pa stāv ie spē ja, ka 
šis vī russ va rē tu būt iz ej ma te riāls nā kot nes 
vī ru sam – mu tan tam, ar ku ru teo rē tis ki tiek 
sais tī ti pla ši sli mī bas uz lies mo ju mi – pan-
dē mi jas. Paš laik šā das pan dē mi jas ne kur 
pa sau lē nav kon sta tē tas un ie spē jams, par 
lai mi, tas pa liks ti kai pie ļā vu ma for mā.

(No PVD ģe ne rāl di rek to ra V. Vel dres 
zi ņo ju ma par put nu gri pu)

 No tei ku mi par put nu gri pas uz lies mo ju-
ma drau du no vēr ša nas pa sā ku miem, 
kas vei ca mi māj put nu no viet nēs.

Māj put nu no viet nes īpaš nieks, vai 
jeb ku ra ci ta per so na, ku rai ir kon takts ar 
māj putn iem vai sav va ļas putn iem ne ka vē-
jo ties zi ņo Pār ti kas un ve te ri nā rā die nes ta 
in spek to ram, vai Pār ti kas un ve te ri nā rā 
die nes ta te ri to riā la jai struk tūr vie nī bai, ja ir 
aiz do mas par māj put nu vai sav va ļas put-
nu sa slim ša nu ar put nu gri pu. No viet nes 
īpaš nieks ne ka vē jo ties in for mē in spek to ru 
vai te ri to riā lo struk tūr vie nī bu, ja māj put nu 
no viet nēs, kur au dzē māj put nus dzīv nie ku 
iz cel smes pār ti kas pro duk tu ie gū ša nai un 
iz pla tī ša nai vai māj put nu pa vai ro ša nai un iz-
pla tī ša nai, ja kon sta tē tas šā das pa zī mes:
– ba rī bas vai ūdens pa tē riņš sa ma zi nā jies 

vai rāk ne kā par 20%,;
– vai rāk ne kā di vas die nas dē jī ba sa ma zi-

nā ju sies par 5% un vai rāk;
– māj put nu mir stī ba vie nas ne dē ļas lai kā 

pār sniedz 3%.
Dzīv nie ku īpaš nieks ne ļauj tie šu vai ne-

tie šu māj put nu kon tak tu ar sav va ļā mī to šiem 
putn iem, jo īpa ši – ūdens putn iem. Dzīv nie ku 
tu rē tājs māj put nus tur ti kai slēg tā tel pā ( iz-
ņe mot ga dī ju mus, kad māj put nu tu rē ša na 
slēg tā tel pā nav ie spē ja ma), ku rā no vēr sta 
ie spē ja sav va ļas putn iem pie kļūt pie ba rī-
bas, kas pa re dzē ta māj put nu ba ro ša nai, 

no vēr sta ie spē ja māj put nus dzir dīt ar ūde ni 
no va ļē jām ūdens tilp nēm, kas pie eja mi sav-
va ļas putn iem. Ja māj put nu tu rē ša na slēg tā 
tel pā nav ie spē ja ma, dzīv nie ku īpaš nieks ( 
tu rē tājs) no dro ši na māj put nu tu rē ša nu no ro-
be žo tā te ri to ri jā, kas nav pie eja ma sav va ļas 
putn iem ku rā pa pil dus ie priekš mi nē ta jām 
pra sī bām no vēr sta ie spē ja no kļūt sav va ļas 
put nu eks kre men tiem.

Tir gi ( tai skai tā iz brau ku mu tir gi) iz stā-
des, ska tes, ga da tir gi, sa cen sī bas un ci ti 
pa sā ku mi, ku ros iz man to ti māj put ni vai sav-
va ļas put ni, ir at ļau ti ti kai slēg tās tel pās un 
ie vē ro jot nor ma tī va jos ak tos par dzīv nie ku 
sa cen sī bu, tir gu, iz so ļu, iz stā žu un ci tu pa sā-
ku mu or ga ni zē ša nu no teik to kār tī bu.

(Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mi Nr. 171, 
kas stā jās spē kā ar 2006. ga da 9. mar tu 
un ir spē kā līdz 2006. ga da 31. mai jam. Ar 
pil nu no tei ku mu tek stu var ie pa zī ties pie 
zem nie ku kon sul tan ta Ata Ai ga ra Māl pils 
pa gas ta pa do mes tel pās.)
 In di vi duā lie dro šī bas pa sā ku mi, lai iz sar-

gā tos no sa slim ša nas ar  put nu gri pu.
• Ja re dzat mi ru šu vai sli mu put nu, neaiz-

tie ciet to.
• Pēc ie spē jas āt rāk in for mē jiet par to 

tu vā ko Pār ti kas un ve te ri nā rā die nes ta 
pār val di.

• Ne ba ro jiet sav va ļas put nus ne mā jās, ne 
sa bied ris kās vie tās.

• Brī di niet sa vus bēr nus, lai vi ņi ne kā dā ga dī-
ju mā neaiz tiek sli mus vai mi ru šus put nus.

• Ne ļau jiet bēr niem spē lē ties ar putn iem 
un nest tos mā jās.

• Ie mā ciet bēr niem ne ka vē jo ties pa stās tīt 
pie au gu ša jiem par re dzē tiem sli miem vai 
mi ru šiem putn iem.

• Kon sta tē jot vai rā ku put nu no beig ša nos, 
ne ka vē jo ties zi ņo jiet at tie cī ga jiem Pār ti-
kas ve te ri nā rā die nes ta ( PVD) pār val des 
in spek to riem: PVD Rī gas ra jo na pār val-
de at ro das Ber ģos, Krau jas ie lā 21/23, 
tāl ru nis 7994423, 7994385

(Rī gas Ap riņ ķa avī ze 
2006. ga da 16. mar tā)

Pla šā ka in for mā ci ja, kā pa sar gā ties 
no put nu gri pas in fek ci jas, at ro da ma 
Sa bied rī bas ve se lī bas aģen tū ras mā jas 
la pā www.sva.lv.

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

Kas ir put nu gri pa?

Arī Londonas Trafelgera laukumā izlikti 
brīdinoši uzraksti – nebarot putnus. Taču  
bērnu prieks par draudzīgajiem baložiem 
ir stiprāks.
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Jo ku die nā, 1.ap rī lī, no ti ka Māl pils 
pa gas ta čem pio nāts gal da te ni sā. Sa pul-
cē jies bi ja diez gan liels skaits šīs spē les 
cie nī tā ju, ko pu mā 17 da līb nie ki. Sprai-
ga jās cī ņās ti ka no skaid ro ti la bā kie. Dā-
mām 1.vie tu ie gu va Kris tī ne Ka ņe pē ja, 
fi  nā lā pār spē jot Il zi Vil ci ņu, kas at tie cī gi 
ie rin do jās 2.vie tā. 1.vie tu jau nie šiem, 
ap spē lē jot sa vus vien au džus, iz cī nī ja 
Jā nis Vil ciņš. Vī riem 1.vie tu diez gan pār-
lie ci no ši iz cī nī ja Ma reks Ci murs fi  nā lā pār-
spē jot Ad ria nu Fjo do ro vu, kurš ie rin do jās 
2.vie tā. 3.vie tu, sma gā cī ņā ar re zul tā tu 
3:2 (jā at zī mē, ka pēc pir ma jiem div iem 
se tiem re zul tāts bi ja 0:2) uz va rot Ar mī nu 
Fjo do ro vu, ie gu va Ģirts Lie mežs. Jā at zī-
mē ļo ti la bā Sta ņis la va Kap te ra spē le, 
kurš, ti kai pa tei co ties vai rā ku ap stāk ļu 
sa kri tī bai, ne ie kļu va pus fi  nā lā, līdz ar to 
ie rin do jo ties 5.vie tā. Go dam no spē lē ja 
arī vien īgais se niors Mā ris Bēr ziņš.

Ne dē ļu vē lāk, t.i., 8.ap rī lī, Si gul dā 
no ti ka Rī gas ra jo na spor ta spē les gal da 
te ni sā, ku rā pie da lī jās arī māl pi lie ši. Māl-
pils ko man dā star tē ja tie, kas bi ja la bā kie 
vie tē jā čem pio nā tā. Ko man das sa stāvs: 
Ma reks Ci murs, Ad rians Fjo do rovs, Ģirts 
Liel mežs, Ar mīns Fjo do rovs un Kris tī ne 
Ka ņe pē ja. Sa cen sī bās pie da lī jās 12 
ko man das, kas ti ka sa da lī tas 3 gru pās, 
kat rā pa 4 ko man dām. Māl pi lie ši ti ka 
ie lo zē ti ko pā ar pa gā ju šā ga da 3.vie tas 
ie gu vē jiem – Ba bī tes ko man du, kā arī 
ar spē cī go Si gul das ko man du. Ce tur tā 

ko man da gru pā bi ja Gar kal ne, ku ra ie-
ra dās ti kai uz pē dē jo spē li. Sa cen sī bu 
sis tē ma no tei ca, ka pir mās di vas ko-
man das no gru pas tiek tā lāk uz nā ko šo 
kār tu. Jau pir ma jā kār tā māl pi lie šiem 
bi ja jā tie kas ar Si gul das ko man du un šī 
cī ņa arī iz šķī ra ot rās vie tas lik te ni (Ba-
bī tes ko man da, pro tams, bi ja gru pas 
lī de ri). Daudz iem par pār stei gu mu un 
vie tē jiem par skā di, uz va ru ar re zul tā tu 
3:0 iz cī nī ja Māl pils ko man da, at stā jot 
si gul die šus “aiz bor ta”. Fi nāl sa cen sī-
bās māl pi lie šiem pie trū ka spor tis kās 
veik smes un nā cās sa mie ri nā ties ar 
6.vie tu, kas to mēr uz ska tā ma par la bu 
sa snie gu mu. 1.vie tu pār lie ci no ši ie gu va 
Sa las pils ko man da, ku ras sa stā vā 2 da-
līb nie ki Lat vi jas Gal da te ni sa fe de rā ci jas 
rei tin gā ir at tie cī gi 20. un 30.vie tā. 2.vie tu 
ie gu va Ķe ka vas ko man da, bet 3.vie tu 
– Ba lo žu ko man da.

10.ap rī lī Si gul dā no ti ka Rī gas ra jo na 
in di vi duā lās – ko man du meis tar sa cīk stes 
bou lin gā, ku rās tra di cio nā li pie da lī jās arī 
Māl pils ko man da čet ru vī ru sa stā vā: Ga-
tis Lā cis, Ed gars Ba lo dis, Jā nis Klauss 
un Ģirts Liel mežs. Sa cen sī bās pie da lī jās 
5 ko man das, kas sa lī dzi no ši ar ie priek šē-
jām rei zēm ir ma zāk, bet ie ra du šās bi ja 
vi sas spē cī gā kās. 1.vie tu pār lie ci no ši 
iz cī nī ja Sē jas ko man da. 2.vie tu, ti kai par 
da žiem punk tiem ap stei dzot māl pi lie šus, 
ie gu va Si gul das ko man da (re van šē jās 
par gal da te ni sis tu sā pī go zau dē ju mu). 

3.vie tā at tie cī gi Māl pils ko man da. Jā pie-
bilst, ka in di vi duā li tū līt aiz go dal go to 
trij nie ka (pir mās trīs vie tas ie gu va Sē jas 
ko man das pui ši) 4.vie tā ie rin do jās māl pi-
lie tis Ed gars Ba lo dis. AP SVEI CAM!!!

Spor ta pa sā ku mu plāns:
7.maijs 

Sa cen sī bas ZO LĪ TES spē lē 5.posms 
Ka fej nī ca “AUGUSTS”

21.maijs 
Sa cen sī bas ZO LĪ TES spē lē 6.posms 
Ka fej nī ca “AUGUSTS”

Pa zi ņo jums
ŠA HA spē les cie nī tā ji un in te re sen ti 

ai ci nā ti uz ik mē ne ša ko pā sa nāk ša nu kat-
ra mē ne ša pē dē jā svēt die nā plkst.11.00 
Māl pils vi dus sko las ģeo grā fi  jas ka bi ne tā 
(3.stāvs). Tiks iz spē lē ti da žā di tur nī ri ar 
īsa jām (5 min), vi dē jām (15 min) un ga ra-
jām (1 stun da) lai ka kon tro lēm.

SPORTS Po li ci jas zi ņas
22. mar tā
 Māl pils pa gas ta “No gā zēs,” uz lau žot gald nie-

cī bas tel pas, no zag ti ins tru men ti par ko pē jo 
sum mu 900 Ls. No zagts: urbjma šī na, per-
fo ra tors ME TA BO; urbjma šī na, per fo ra tors 
MA KI TA; elek tris kais fi  gūr zā ģis MA KI TA 4340; 
ne de fi  nēts PO LA RIS; kom pre sors sta cio nā-
rais; ne de fi  nēts SEN CO PC 1010; pār nē sā-
ja mais kom pre sors. No ti ku ma ap stāk ļi tiek 
no skaid ro ti.

26. mar tā
 Māl pi lī,1972.ga dā dzi mis au to va dī tājs va dī ja 

au to ma šī nu al ko ho la rei bu mā. No ti ku ma ap-
stāk ļi tiek no skaid ro ti.

2. ap rī lī
 Māl pils pa gas ta Sid gun dā, 1957.ga dā dzi mis 

vī rie tis bū dams al ko ho la rei bu mā, trau cē ja ie-
dzī vo tā ju nakts mie ru. No ti ku ma ap stāk ļi tiek 
no skaid ro ti.

9. ap rī lī
 Māl pils pa gas ta Sid gun dā, pie ve cās pie no-

ta vas aiz de dzies pa mests šķū nī tis 20 kv.m. 
pla tī bā. At teikts uz sākt Kri mi nāl pro ce su.

15. ap rī lī
 Māl pi lī, Kras ta ie lā, bū da ma al ko ho la rei bu mā, 

1965.ga dā dzi mu si sie vie te iz rai sī ja ģi me nes 
kon fl ik tu. No ti ku ma ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

Ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi
11. ap rī lī
 Au to ce ļa In ciems – Si gul da – Māl pils 29.ki-

lo met rā pa gai dām ne no skaid rots va dī tājs 
ar au to ma šī nu FORD ES CORT no brau ca 
no brauk tu ves un uz brau ca ko kam. Ce ļu 
sa tik smes ne ga dī ju ma re zul tā tā cie ta 1982.
ga dā dzi mis vī rie tis, kurš ar diag no zi: gal vas 
sma dze ņu sa tri ci nā jums, sis ta brū ce pie rē, 
ķer me ņa sa si tu mi, al ko ho la rei bums – no gā-
dāts Si gul das slim nī cā. No ti ku ma ap stāk ļi tiek 
no skaid ro ti.

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

Ma ri na Ča pa.Tāl ru nis: 7219701

Māl pils ko man da Gal da te ni sā. Kris tī ne Ka ņe pē ja, Ar mīns Fjo do rovs, Ad rians Fjo do-
rovs (Māl pils pag. čem pio nā ta 2.vie tas ie gu vējs), Ma reks Ci murs (Māl pils pag. čem pio-
nā ta uz va rē tājs) un Ģirts Liel mežs (Māl pils pag.čem pio nā ta 3.vie tas ie gu vējs)

Spor ta zi ņas
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Svei cam 
maija 

ju bi lā rus!
80 – Mo ni kai Ra si mai
75 –Vid vu dam Api nim, Vel tai Cē mī tei, 

Aus mai Ķil ku tei, Vel tai Sta bul nie-
cei, An nai Štei nai

70 – Li li jai An so nei, Vel tai Stri kai

Pa tei cī ba
Ša jā mē ne sī pie dzī vo ju daudz po zi tī vi lā dē tu brī žu. 

Tā pēc vē los pa teik ties cil vēk iem, kas tos sa gā dā ja.
Sir snīgs pal dies vi dus sko las mu ze ja va dī tā jai sko lo-

tā jai Inā rai Bah ma nei, vi ņas 12.kla ses jau nie šiem par 
sir snī go vec mā mi ņu klu ba “Re zē das” da līb nie ču uz ņem-
ša nu, pla šo stās tī ju mu, tē ju un pī rā dzi ņiem.

Par pie da lī ša nos ka pu sa kop ša nas tal kās, dar bu 
no sirds, pal dies Vel tai Hem me lei, 9.kla sēm, vi ņu au-
dzi nā tā jām San drai To mi ņai un Il zei Ap sī tei, pa gas ta 
dar bi nie cēm Mā rī tei Nīg ran dei, Bai bai Lip pei, Es me-
ral dai Tā lei, de pu tā tam Iva ram Tā lem ar kun dzi, Ai nas 
Cī ru les ģi me nei.

Mo ni ka Liel me ža

5. mai jā 20.30 – 1.00
Fa niem ve cu mā no 16 līdz...
ga diem un vi ņu drau dze nēm
Ho kejs – Mū zi ka – 
Drau gi pie alus kau sa
Spē les Lat vi ja – Če hi ja 
pār rai de uz lie lā ek rā na
Dis ko tē ka. Dj Val dis. 
Ie ejas mak sa Ls 1.50

7. mai jā no 8.00
Pa va sa ra ga da tir gus

12. mai jā 18.00
Mā tes die nas kon certs. 
Pie da lās mū zi kas sko las un 
kul tū ras na ma bēr ni dzie dā tā ji 
kopā ar vecmāmiņu ansambli 
"Rezēdas"

12. mai jā 20.00 – 01.00
Dis ko tē ka “Pe ri fē ri ja”
Ie eja Ls 1, tiem, ku ri pa liek 
pēc 23.00 – Ls 1.50

26. mai jā 19.00
Gru pas “Put nu bal le” 
kon certs
Bi ļe tes Ls 5. Skol nie kiem 
un pen sio nā riem Ls 3.
Bi ļe šu ie priekš pār do ša na.

27. mai jā
de ju ko pa “Mā ra” 
pie da lās Jaun ie šu 
de ju svēt kos Lie pā jā

Mai ja vi dū klu bi ņa “Re zē das” 
brau ciens uz Vi ti. Ie pa zī ša nās 

ar Jāņa Jan so na tulp ju ko lek ci ju. 
Da tums tiks pre ci zēts.

Iz stā žu zā lē ap ska tā ma Māl pils 
mū zi kas un māk slas sko las 
māk slas no da ļas au dzēk ņu 

dar bu iz stā de.

Māl pils pa gas ta bib lio tē kā
Treš dien, 10.mai jā plkst. 16.00

Sa rī ko jums 
“IN DI JA – BRĪ NU MU UN SVĒ TO ZE ME” 

Mā ras Vār pi ņas stās tī jums 
par pie cos mē ne šos pie re dzē to In di jā.

Š.g. 13. mai jā Māl pils pa gas tā no tiks ral lijs 
“RĪDZE ‘06”. Starts plkst. 1330 pre tī pa gas ta pa do mes 
ēkai. Ser vi sa zo na par kā pie mui žas no plkst. 800. Ie eja 
vis iem in te re sen tiem brī va.

Slu di nā ju ms
Lē ti pār do du 1 ga du ve cu ka zi ņu – jau ku, mī ļu, 
bez ra giem. Tāl ru nis 6587961

MĀLPILS KULTŪRAS NAMS steidzami meklē apkopēju. 
Pieteikties personīgi pie direktores. Tālrunis 9195459

Vo kā lā gru pas “Put nu bal le” 
da līb nie ki vis iem ir pa zīs ta mi jau 
kopš lai kiem, kad tie dzie dā ja 
bēr nu an sam blī “Dze gu zī te”. 
2002. ga da no vem brī ko pā ar 
gru pas “Tum sa” so lis tu Mār ti ņu 
Frei ma ni ti ka iz vei do ta jau na gru-
pa “Put nu bal le”, ku ra tū līt ie gu va 
lie lu po pu la ri tā ti. Vo kā lā gru pa ir 
pie da lī ju sies ļo ti dau dzos kon cer-
tos, mu zi kā los pro jek tos. Kār lis 
Bū meis ters un Val ters Frī den bergs ir Lat vi jas Na cio nā lās at la ses Ei ro dzies ma 
2005 uz va rē tā ji un ar la biem pa nā ku miem pār stā vē ja Lat vi ju kon kur sa fi  nā lā 
Ki je vā. Gru pas re per tuā rā ir M. Frei ma ņa dzies mas, kā arī da žā du ār zem ju 
iz pil dī tā ju ka ver ver si jas. Gru pas iz pil dī tā dzies ma “Sap ņu pār de vējs” ir ie ņē mu si 
pir mās vie tas ra dio SWH to pos.

Vo kā lās gru pas “PUT NU BAL LE” kon certs
Māl pils kul tū ras na mā

26. mai jā pl. 19.00

Vies nī ca “San ta” Si gul dā ai ci na 
pie vie no ties mū su ko lek tī vam

* pa vā rus, * vies mī les.
Ie priek šē ja dar ba pie re dze nav ob li gā ta.

Tālr. 9415868

Sa rī ko ju mi Māl pils kul tū ras na mā
2006. ga da mai jā

Tulpju ziedēšanas laikā varat apskatīt 
50 ŠĶIRNES un pasūtīt stādmateriālu rudenim.

Mālpils pagasta “Idiņi”. Tālrunis: 7925212.

Sidgundai 800! 13. maijā pl. 9.00
Sidgundieši tiek gaidīti uz lībiešu pilskalna 

"VECKALNS" sakopšanas talku. 


