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PAGASTA PADOMĒ

Iz ska tī ja 28. jau tā ju mus.

NO LĒ MA:
• No dot Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no-

ju ma gro zī ju mu pro jek ta pir mo re dak ci ju 
sa bied ris ka jai ap sprie ša nai un at zi nu mu 
sa ņem ša nai.

• At bil sto ši Māl pils pa gas ta pa do mes te-
ri to ri jas plā no ju ma gro zī ju mu iz strā des 
„Sabied ris kās ap sprie ša nas pro gram-
mai”, or ga ni zēt Māl pils pa gas ta te ri to ri-
jas plā no ju ma gro zī ju mu iz strā des ot ro 
sa bied ris kās ap sprie ša nas pos mu. 

• Sa bied ris kās ap sprie ša na no tiks līdz 
2006.ga da 16.feb ruā rim.

• Ap stip ri nāt un pub li cēt laik rak stos „Lat-
vi jas Vēst ne sis” un „Māl pils Vēs tis” pa-
zi ņo ju mu par Māl pils pa gas ta te ri to ri jas 
plā no ju ma gro zī ju mu pro jek ta sa bied ris-
kās ap sprie ša nas ot ro pos mu.

• At bil sto ši MK no tei ku miem Nr.883 „Vie-
tē jās paš val dī bas te ri to ri jas plā no ša nas 
no tei ku mi”, pie pra sīt no dar ba uz de vu mā 
mi nē ta jām in sti tū ci jām at zi nu mus par 
Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju ma 
1.re dak ci ju.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus 
Nr.12<<Par gro zī ju miem sais to ša jos 
no tei ku mos Nr.11 “Par Māl pils pa gas ta 
pa do mes bu dže tu 2005.ga dam”>>.

• Sa i s  t o  š ie  no  te i  ku  m i  spē  kā  a r 
21.12.2005.

• No 02.01.2006. lik vi dēt struk tūr vie nī bu 
“At tīs tī bas da ļa” un šīs struk tūr vie nī bas 
šta ta vie tas:
- ce ļu un ai na vu spe ciā lis te – 1 šta ta 

vie nī ba;
- ka pu uzr au gi – 2 šta ta vie tas;
- sēt nie ki-stā dī ju mu ko pē ji – 4 šta ta 

vie tas;
- trak to ra va dī tā ji – ce ļu die nes ta strād-

nie ki – 3 šta ta vie nī bas;
- ēku sar gi – 2 šta ta vie nī bas. 

• Ap stip ri nāt sa gat avo to „Kār tī bu, kā dā 
at brī vo ja mi no snie ga pri vā to īpa šu mu 
ce ļi un lau ku mi”

• Dzēst ban kro tē ju šās SIA “ADEO NAMS”, 
ie dzī vo tā ju ie nā ku ma no dok ļa pa rā du paš-
val dī bas bu dže tam par sum mu Ls  35.37, 
t.sk., ie dzī vo tā ju ie nā ku ma no dok ļa pa rā-
du Ls 24.69, pa mat pa rā da pa lie li nā ju mu 
Ls 1.58, no ka vē ju ma nau du Ls 9.10.

• At teikt pie šķirt 2006.ga dā ne kus ta mā 
īpa šu ma no dok ļa par  ze mi at vieg lo ju-
mu  po li tis ki rep re sē ta jai per so nai  par 
ne kus ta mā īpa šu ma “Le jas Ur dzē ni” ze-
mi, ņe mot vē rā, ka ar SIA “Sid gun da-2”, 
kas no dar bo jas ar saim nie cis ko dar bī bu, 
ir no slēgts ze mes no mas lī gums par 
vi sas “Le jas Ur dzē nu”  ze mes 35.2 ha 
kop pla tī bā iz man to ša nu.

• Pie šķirt 2006.ga dā ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok ļa par  ze mi at vieg lo ju mu  50% ap-
mē rā po li tis ki rep re sē ta jai per so nai par 

ne kus ta mā īpa šu ma “Sik snas” ze mi 22.4 
ha pla tī bā, ņe mot vē rā, ka ir no slēgts 
ze mes no mas lī gums par ze mes  22.9 
ha pla tī bā iz man to ša nu saim nie cis kās 
dar bī bas veik ša nai.

• Sa ma zi nāt sa mak sas ap mē ru par iz pēr-
ka mo „Mež vi di” ze mi 18,1 ha kop pla tī bā 
par 48% vai 1484,16LVL, no sa kot sa-
mak sas ap mē ru 1607,84 LVL vai 57,42 
pri va ti zā ci jas ser ti fi  kā ti.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu „Mer gu pes ie la 
2”, sa stā vo šu no ze mes ga ba la 0,4657 
ha kop pla tī bā un dzī vo ja mās ēkas, kas 
at ro das Rī gas ra jo na Māl pils pa gas tā. 
Ne kus ta mais īpa šums tiek pār dots par 
20 000 LVL .

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu „Lie-
pu ie la 5” 16,77 ha kop pla tī bā, sa stā vo-
šu no četr iem ze mes ga ba liem, at da lot 
ce tur to ze mes ga ba lu 6,7 ha pla tī bā.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu 
“Nied ras” 92,65 ha kop pla tī bā sa stā vo šu 
no as toņ iem ze mes ga ba liem, at da lot 
no ot rā ze mes ga ba la 22,61 ha pla tī bā, 
ze mes ga ba lu 0,04 ha pla tī bā.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Līg mār ti ņi”, 
Kas ta ņu ie la 2A, “Skar nie ki”.

• Pār dot iz so lē paš val dī bas ne kus ta-
mā īpa šu ma „Sau lie ši” mež au dzi 2,4 
ha pla tī bā, ku rā pa re dzē tais cir smas 
veids – kail cir te.

• Uz dot Kus ta mās man tas vēr tē ša nas ko-
mi si jai no teikt iz so les no sa cī to sā ku ma 
ce nu, pieai ci not ser ti fi  cē tu vēr tē tā ju.

• Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes Ie-
pir ku mu ko mi si jas rī ko tās iz so les re zul tā-
tus uz ne kus ta mo īpa šu ma „Vec au dzes” 
pār do ša nu.

• Par ne kus ta mā īpa šu ma sa da lī ša nu.
- Sa da līt Māl pils pa gas ta paš val dī bas ne-

kus ta mo īpa šu mu „SAU LIE ŠI S” 7,0 ha 
kop pla tī bā, sa stā vo šu no četr iem ze mes 
ga ba liem, at da lot ce tur to ze mes ga ba lu 
3,6 ha pla tī bā, 

- Sa da līt Māl pils pa gas ta paš val dī bas ne-
kus ta mo īpa šu mu „SID GUN DAS PA MAT-
SKO LA” 14,5 ha kop pla tī bā sa stā vo šu 
no div iem ze mes ga ba liem, at da lot ot ro 
ze mes ga ba lu 12,5 ha pla tī bā

- Sa da līt Māl pils pa gas ta paš val dī bas ne-
kus ta mo īpa šu mu „LAI MĪ TES” 10,8 ha 
kop pla tī bā sa stā vo šu no tri jiem ze mes 
ga ba liem, at da lot tre šo ze mes ga ba lu 
3,6 ha pla tī bā.

• Par ze mes lie to ša nas tie sī bu anu lē ša nu.
-  Anu lēt Māl pils pa gas ta pa do mes pa-

stā vī gās ze mes lie to ša nas tie sī bas uz 
ze mes ga ba liem:

- Brū nu ze mes no ga ba lā, 3,6 ha pla tī bā, 
ka das tra Nr. 8074-006-0090.

- Zā ba ku ze mes no ga ba lā, 12,5 ha pla tī-
bā, ka das tra Nr. 8074-005-0292.

- Ve cās sko las ze mes no ga ba lā, 3,6 ha 

pla tī bā, ka das tra Nr. 8074-003-0325.
- Up ma lu fer mas ze mes no ga ba lā 1,3 ha 

pla tī bā, ka das tra Nr. 8074-002-0087.
- Sid gun das cie ma ga rā žas 0,11ha pla tī-

bā, ka das tra Nr. 8074-005-0509.
- Sid gun das in di vi duā lo ga rā žu ze mes 

no ga ba lā, 0,2 ha pla tī bā, ka das tra Nr. 
8074-005-0539.

- Māl pils cie ma kū ti ņu ze mes no ga ba lā 
0,5 ha pla tī bā, ka das tra Nr. 8074-
003-0679.

• Par brī vās, val stij pie krī to šās ze mes 
pa slu di nā ša nu.

 Pa ma to jo ties uz 30.101997.g. LR li ku mu 
“Par ze mes re for mas pa beig ša nu lau ku 
ap vi dos” 2.pan tu,

 Pa slu di nāt par brī vām, val stij pie krī to-
šām ze mēm:
- Brū nu ze mes no ga ba lā, 3,6 ha pla tī bā, 

ka das tra Nr. 8074-006-0090.
- Zā ba ku ze mes no ga ba lā, 12,5 ha pla tī-

bā, ka das tra Nr. 8074-005-0292.
- Ve cās sko las ze mes no ga ba lā, 3,6 ha 

pla tī bā, ka das tra Nr. 8074-003-0325.
- Up ma lu fer mas ze mes no ga ba lā 1,3 ha 

pla tī bā, ka das tra Nr. 8074-002-0087.
• Par val stij pie krī to šās ze mes pa slu di-

nā ša nu.
 Pa ma to jo ties uz 21.06.1991.g. LR AP 

li ku mu “Par ze mes lie to ša nu un ze mes 
ie rī cī bu”14.pan tu, pa slu di nāt par val stij 
pie krī to šām ze mēm:
- Sid gun das cie ma ga rā žas 0,11 ha pla-

tī bā.
- Sid gun das in di vi duā lo ga rā žu ze mes 

no ga ba lā, 0,2 ha pla tī bā.
-  Māl pils cie ma kū ti ņu ze mes no ga ba lā 

0,5 ha pla tī bā.
• Tur pi nāt dar bu pie paš val dī bas zem ju 

in ven ta ri zā ci jas.
• Ap stip ri nāt 2 no slēg tos ze mes no mas 

lī gu mus.
• Ap stip ri nāt būv val des no li ku mu.
• Ap stip ri nāt jau nu šta ta vie nī bu In for mā-

ci jas cen tra va dī tājs – sa bied ris ko at tie-
cī bu spe ciā lists.

• Ap stip ri nāt šta ta vie nī bu – da tor sis tē mu 
ad mi nis tra tors.

• Iz pild di rek to ram sa gat avot iz vei do ta jām 
šta ta vie nī bām ama ta ap rak stus.

• Lē mu ma iz pil dei plā not bu dže ta lī dzek-
ļus 2006. ga dā.

• Ap stip ri nāt  In for mā ci jas cen tra no li ku mu
• Ap stip ri nāt in for ma tī vā iz de vu ma “Māl-

pils Vēs tis” no li ku mu.
• Iz vei dot dar ba gru pu sa bied ris kās kār-

tī bas no dro ši nā ša nas koor di nā ci jas 
pa sā ku mu iz strā dei Māl pils pa gas tā 
se ko jo šā sa stā vā:
-Vla dis lavs Ko ma rovs
-Vol de mārs Cērps
- Pē te ris Mi hai lovs

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 21.12.2005.g. SĒ DE  Nr.25.
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- Edī te Prie ku le
- Ine ta Kur ma
- Ani ta Sār na
- Lū ci ja Vai va re

 Dar bā pieai ci nāt:
-Pro fe sio nā lās vi dus sko las un in ter nātp-

amat sko las pār stā vi;
-Valsts po li ci jas pār stā vi;
-Ap sar dzes fi r mas “Mus tangs Ap sar dze” 

pār stā vi;
-Ne piln ga dī go lie tu in spek to ri.

• No teikt, ka 75 % so da nau dās ie ka-
sē tās sum mas par ad mi nis tra tī viem 
pār kā pu miem un sais to šo no tei ku mu 
ne ie vē ro ša nu tiek pa re dzē ti so da nau das 
ie ka sē tā jam vai ad mi nis tra tī vo pār kā pu-
mu pro to ko la sa stā dī tā jam vai at tie cī gai 
struk tūr vie nī bai.

• Iz pil din sti tū ci jai iz strā dāt kār tī bu par šī 
lē mu ma 2.punk ta iz pil di.

• Vei dot Māl pils no va du eso šās Māl pils 
pa gas ta ad mi nis tra tī va jās ro be žās.

• Veik smī gai valsts ad mi nis tra tī vi te ri to riā-
lās re for mas no ri sei neiz slēgt ie spē ju, ka 
vei do ja ma jam Māl pils no va dam pie vie no-
jas vai pie vie no kā du kai mi ņu paš val dī bu 
(vai da ļu no tās), par ko ir jā pie ņem at se-
višķs pa do mes lē mums. 

• Iz pild di rek to ram līdz 01.06.2006. no dro-
ši nāt Māl pils no va da vei do ša nas pa ma-
to ju ma ak tua li zā ci ju at bil sto ši šī brī ža 
si tuā ci jai.

• Lē mu mu no sū tīt Re ģio nā lās at tīs tī bas 
un paš val dī bu lie tu mi nis tri jai.

• Par lē mu ma iz pil des at bil dī go no teikt 
pa do mes priekš sē dē tā ju Alek san dru 
Liel me žu.

• Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu:
- ang ļu va lo das pul ci ņa va dī tā ja pirms-

sko las ve cu ma bēr niem, no sa kot pa-
tent mak su 70,-Ls ga dā

- kok ma te riā lu sa gat avo ša na, no sa kot 
pa tent mak su 90,-Ls ga dā,

- me di cī nas mā sas pa kal po ju mu snieg ša-
na, no sa kot pa tent mak su 45,-Ls ga dā,

- fi  zi kā lās te ra pi jas pa kal po ju mi, no sa kot 
pa tent mak su 20,-Ls ga dā,

- au to va dī ša nas in struk tors, no sa kot 
pa tent mak su 90,-Ls ga dā,

- rok dar bu iz gat avo ša na, no sa kot pa tent-
mak su 20,-Ls ga dā,

- me žiz strā de, no sa kot pa tent mak su 
90,-Ls ga dā,

- lat vie šu tau tas de ju ap mā cī ba, no sa kot 
pa tent mak su 70,-Ls ga dā,

- ap avu re monts, no sa kot pa tent mak su 
45,-Ls ga dā,

- grā ma tu, žur nā lu, mū zi kas ie rak stu, 
kan ce le jas pre ču tirdz nie cī ba, no sa kot 
pa tent mak su 45,-Ls ga dā,

- me di cī nas pa kal po ju mi, no sa kot pa tent-
mak su 45,-Ls ga dā,

- ma ni kī ra spe ciā lists, no sa kot pa tent-
mak su 45,-Ls ga dā,

- tri ko tā žas iz strā dā ju mu adī ša na un rea-
li zā ci ja, no sa kot pa tent mak su 20,-Ls 
ga dā.

• Pār traukt īres lī gu mu par so ciā lā dzī vok ļa 
Nr.5  “Sau lie šos S” īri.

• Slēgt īres lī gu mu par so ciā lā dzī vok ļa 
Nr.6 “Sau lie šos S” īri. 

• Lē mums stā jas spē kā pēc ie priek šē jo 
sais tī bu iz pil des.

• Mai nīt pa stā vī gā kop lie to ša nā pie šķir tai 
ze mei 2/3 do māj amās da ļas no ne kus-
ta mā kop īpa šu ma “Liel avo ti ņi” ze mes, 
ku ras kop pla tī ba 0,3843 ha, ze mes 
lie to ša nas mēr ķi, no sa kot to, kods 
0601 – vien ģi me ņu, div ģi me ņu dzī vo ja-
mo mā ju ap bū ve.

• Pie krist, ka tiek veik ta da ļas ne kus ta mā 
īpa šu ma “Bo žas” 23,3 ha kop pla tī bā, lauk-
saim nie cis kās ze mes trans for mā ci ja:
- pir ma jā ze mes ga ba lā 0,6 ha pla tī bā, 

ze mē zem dī ķa;
- ot ra jā ze mes ga ba lā 0,2 ha pla tī bā in di vi-

duā lās ap bū ves ze mē, kas nav pret ru nā 
ar Māl pils pa gas ta te ri to riā lo plā no ju mu.

• Pie krist, ka tiek veik ta da ļas ne kus ta mā 
īpa šu ma “Za ri ņi” 9,0 ha kop pla tī bā, lauk-
saim nie cis kās ze mes trans for mā ci ja 
7,0 ha pla tī bā ze mē zem dī ķa, kas nav 
pret ru nā ar Māl pils pa gas ta te ri to riā lo 
plā no ju mu.

• Ap stip ri nāt  gro zī ju mus tel pu no mas lī-
gu mā ar Valsts po li ci ju par tel pu no mu 
Nā kot nes ie lā 1.

MĀL PILS  PA GAS TA  PA DO MES  11.01.2006.g. SĒ DE  Nr.1.
Iz ska tī ja 28. jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.1 

“Māl pils pa gas ta paš val dī bas no li kums”
• Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes 

struk tū ru.
• Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes 

dar ba sa mak sas no li ku mu.
• Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes un 

tās struk tūr vie nī bu dar bi nie ku ma te riā lās 
sti mu lē ša nas no li ku mu.

• Ap stip ri nāt Māl pils vi dus sko las arod-
bied rī bas un ad mi nis trā ci jas dar ba 
kop lī gu mu. 

• Ap stip ri nāt Sid gun das pa mat sko las 
arod bied rī bas un ad mi nis trā ci jas dar ba 
kop lī gu mu. 

• Ap stip ri nāt Māl pils pirms sko las iz glī tī bas 
ie stā des arod bied rī bas un ad mi nis trā ci-
jas dar ba kop lī gu mu.

• Ap stip ri nāt Māl pils kul tū ras na ma arod-
bied rī bas un ad mi nis trā ci jas dar ba 
kop lī gu mu. 

• Ap stip ri nāt p/a”Māl pils so ciā lās pa lī dzī-
bas die nests” arod bied rī bas un ad mi nis-
trā ci jas dar ba kop lī gu mu. 

• Ap stip ri nāt kop lī gu mu ar ie stā žu va dī-
tā jiem. 

• Kop lī gu ma iz pil de no dro ši nā ma at tie cī go 
ie stā žu 2006.g. bu dže ta ie tva ros.

• Ie stā žu va dī tā jiem pa re dzēt lī dzek ļus 
2007.g. bu dže tā kop lī gu ma iz pil dei at tie-
cī go ie stā žu bu dže tos.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.2  
“Par so ciā lās pa lī dzī bas pa balst iem Māl-
pils pa gas tā”>>.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.3 
“Par Māl pils pa gas ta pa do mes bu dže tu 
2006.ga dam”. Sais to šie no tei ku mi ir spē-
kā  no 01.01.2006.g.

• Iz slu di nāt Māl pils paš val dī bas ūdens ap gā-
des un ka na li zā ci jas tīk lu re kon struk ci jas 
un pa pla ši nā ša nas  KF līdz fi  nan sē tā pro-
jek ta “Ūdens saim nie cī bas at tīs tī ba 15 Aus-
trum lat vi jas up ju ba sei nu paš val dī bās, 3. 
kār ta” ie tva ros būv nie cī bas ie ce res pub lis-
ko ap sprie ša nu sa ska ņā ar 02.09.1997.
g. MK not. Nr.309 “Būv nie cī bas pub lis kās 
ap sprie ša nas no tei ku mi” pra sī bām.

• Māl pils cie ma ka na li zā ci jas tīk lu re kon-
struk ci jas un pa pla ši nā ša nas KF līdz fi -
nan sē tā pro jek ta “Ūdens saim nie cī bas 
at tīs tī ba 15 Aus trum lat vi jas up ju ba sei nu 
paš val dī bās 3.kār ta” ie tva ros būv nie cī-
bas ie ce res pub lis ko ap sprie ša nu no teikt 
2006.ga da 22.feb ruā rī pl.15,00 Māl pils 
pa gas ta pa do mes zā lē, Māl pi lī, Nā kot-
nes ie lā 1.

• Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “Pa pe les” 
0,4927 ha kop pla tī bā ze mes lie to ša nas 
mēr ķi no sa kot to:
- gal ve nais lie to ša nas mēr ķis- 0,2060 ha 

pla tī bā  vien ģi me ņu dzī vo ja mo mā ju 
ap bū ve, kods 0601

- pa pild lie to ša nas mēr ķis – 0,2867 ha 
pla tī bā, pie mā jas saim nie cī ba, kods: 
0102.

 Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “AKAS” 
10,28 ha kop pla tī bā ze mes lie to ša nas 
mēr ķi, no sa kot to:
- gal ve nais lie to ša nas mēr ķis-9,63 ha 

pla tī bā, zem nie ku saim nie cī ba, kods 
0101,

- pa pild lie to ša nas mēr ķis- 0,65 ha pla tī-
bā, lauk saim nie cis ka rak stu ra uz ņē mu-
mu ap bū ve, kods 0104.

• Pie krist, ka tiek veik ta ne kus ta mā īpa šu-
ma “Sa kar nie ki” 0,04 ha kop pla tī bā me ža 
ze mes trans for mā ci ja in že nier teh nis kās 
ap bū ves tīk lu un ob jek tu ap bū vē, kas 
nav pret ru nā ar Māl pils pa gas ta te ri to riā-
lo plā no ju mu.

•  Pār dot paš val dī bas kus ta mo man tu 
– vieg lo pa sa žie ru au to ma šī nu Au di 80, 
reģ, Nr. AF 6250  par brī vu ce nu, bet ne 
ma zā ku par 80,- LVL.

• Iz pil din sti tū ci jai no dro ši nāt slu di nā ju ma 
pub li cē ša nu in for ma tī va jā iz de vu mā 
“Māl pils Vēs tis”.

• Ne pār ņemt paš val dī bas īpa šu mā v/a 
“Māj ok ļu aģen tū ra” pie dā vā tās valsts dzī-
vo ja mo mā ju ne pri va ti zē tās da ļas:
 “Šo pās” dzīv. Nr.2,8,10,11,13
 Kras ta ie lā 4  dz.Nr.6  
 “Dar bi nie ku mā jā” dz. Nr.1,3,5,6 
 “Jau nā mā jā” dz.Nr.1,11,13,15,22
 “Pirt smā jā” dz.Nr.2  
 “Dzelz ce ļa ēka 50 km” dz.1,2 

Turpinājums 4. lpp.
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• Iz vē lē ties par pa ma tu tā lā kai Māl pils paš-
val dī bas ģer bo ņa iz strā dei māk sli nie ku 
Il zes Lī bie tes un Ju ra Iva no va pie dā vā to 
va rian tu  “d” .

• Lemt par ga lī gā ģer bo ņa va rian ta ap stip-
ri nā ša nu nā ko ša jā pa do mes sē dē.

• Pie ņemt zi nā ša nai Māl pils pa gas ta pa do-
mes buk le ta pro jek tu.

• Pie ņemt zi nā ša nai Māl pils pa gas ta pa do-
mes in for ma tī vās bro šū ras pro jek tu.

• Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu:
- bēr nu ang ļu va lo das ap gu ves no dar-

bī bu va dī ša na, no sa kot pa tent mak su 
70,-Ls ga dā,

- mež strād nieks, kok ma te riā lu sa gat-
avo tājs, no sa kot pa tent mak su 90,-Ls 
ga dā,

- feld še ris, ār sta pa līgs, no sa kot pa tent-
mak su 45,-Ls ga dā,

- fri zie ra pa kal po ju mu snieg ša na, no sa-
kot pa tent mak su 45,-Ls ga dā,

- māj dzīv nie ku māk slī gās ap sēk lo ša-
nas teh ni ķis, no sa kot pa tent mak su 
45,-Ls ga dā,

- “Zep ter” pro duk ci jas iz pla tī tājs, no sa-
kot pa tent mak su 45,-Ls ga dā,

- mež strād nieks, no sa kot pa tent mak su 
90,-Ls ga dā.

• Uz dot iz pil din sti tū ci jai veikt vi su saim-
nie cis ko lī gu mu in ven ta ri zā ci ju līdz 
15.03.2006.g..

• Uz dot iz pil din sti tū ci jai veikt mak sas 
pa kal po ju mu ta ri fu in ven ta ri zā ci ju līdz 
01.05.2006.g..

• Uzai ci nāt fi r mas “Bal tic Tatry Skydi ver 
Ltd”  pār stā vi uz jan vā ra Taut saim nie cī-
bas un at tīs tī bas ko mi te jas sē di.

• De pu tā tiem iz vēr tēt priekš li ku mu par kop-
uz ņē mu ma vei do ša nu ar šo fi r mu.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “FI NISTS” 10,6 ha 
kop pla tī bā sa stā vo šu no div iem ze mes 
ga ba liem,, kas ir da ļa no ne kus ta mā īpa-
šu ma “Ozo li” un at ro das Rī gas ra jo na 
Māl pils pa gas tā. Ne kus ta mais īpa šums 
tiek pār dots par LVL 2100,-.

• Mai nīt ēkai-ar tē zis kā aka- Liel vār des šo-
se jā 12 no sau ku mu, pie šķi rot ju ri dis ko 
ad re si “Vī zē nu ie la 3”

• Mai nīt bū vei-ar tē zis kā aka “Klies me tes” 
no sau ku mu, pie šķi rot ju ri dis ko ad re si 
“Liel vār des šo se ja 9 a”

• Pa ma to jo ties uz LR li ku ma “Par ne kus ta-
mā īpa šu ma no dok li” 5.pan ta 2.punk tu, 

pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa par 
2006.ga du at vieg lo ju mu 50 % ap mē rā  
po li tis ki rep re sē ta jām per so nām par ne-
kus ta mo īpa šu mu “Mied ri ķi”, “Ku lī tes”, 
“Vec kal ni”, “Vec tuņ ķi” ze mi.

• Pa ma to jo ties uz 11.02.1998. Māl pils 
pa gas ta pa do mes sais to ša jiem no tei ku-
miem Nr.15 “Par ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok ļa at vieg lo ju mu pie mē ro ša nu” 
3.punk tu, pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no-
dok ļa par 2006.ga du at vieg lo ju mu 50 % 
ap mē rā 1. un 2.gru pas in va lī diem par ne-
kus ta mo īpa šu mu “Sko las ie la 6”, “Al pi”, 
“Mei te nes”, “Bū ņas”, “Jaun bēr šas”.

• At ļaut pa gast tie sas priekš sē dē tā jai strā-
dāt par eks per tu So ciā lās in te grā ci jas 
cen trā EQUAL pro jek ta “In va lī du no dar-
bi nā tī bas vei ci nā ša na” ie tva ros.

• Iz sniegt SIA “Zvirgzdi-M” ju ri dis kā ad re se 
“Zvirgzdi”, Māl pils pa gasts, Rī gas ra jons, 
at ļau ju ma zum tirdz nie cī bai, kon di to re jas-
ku li nā ri jas pro duk ci jas ra žo ša nai, un tirdz-
nie cī bai ar al ko ho lis ka jiem dzē rie niem un 
ta ba kas iz strā dā ju miem vei ka lā  Māl pils 
pa gas ta Pirts ie lā 5.

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

Turpinājums no 3. lpp.

Da žu brī di at kal pa liek maz liet tā kā 
bē dī gi un auk sti pēc sil ta jiem, gai ša jiem un 
jau ka jiem Zie mas svēt kiem. Jau nais gads 
ir sa gai dīts, bet mū su dzī ves – mēs pa ši 
un mū su prie ki, bē das un tra ģē di jas 
ir pa li ku šas tās pa šas ve cās. Var būt 
ne daudz ,pie mē ram, par vie nu skait li 
dzī ve ir pa vir zī ju sies uz priek šu un arī 
tad da žam nav zi nāms, vai uz la bu vai 
ļau nu. Bet, kaut arī Zvaigz nes die na 
ir pa gā ju si, kas no slēdz Kris tus dzim-
ša nas svi nī bu lai ka 12 die nas, un trīs 
aus tru mu gud rie ir de vu šies mā jās bez 
Bet lē mes zvaigz nes un bez dā va nām, 
to mēr vi ņi pa ņē ma sev lī dzi dzī vē Kris-
tus gais mu. Tā pēc arī mēs, ejot tā lāk 
jau na jā 2006. ga dā, esam ai ci nā ti 
tur pi nāt sil dī ties Kris tus gais mā. Mēs 
esam ai ci nā ti arī turp māk likt sa vas 
dzī ves Die va žē las tī bas ro kās un arī 
turp māk pār do māt to, ko Kris tus pie dzim-
ša na pa sau lei at ne su si.

Tas bi ja vēl dau dzus gad sim tus pirms 
Kris tus pie dzim ša nas, kad pra vie tis Je sa ja 
pa slu di nā ja, ka Dievs dos zī mi ar īpa ša zē-
na pie dzim ša nu, ko sauks Im ma nuēls – tul-
ko ju mā “Dievs ar mums”. Tas no ti ka Jeru-
zā le mē ķē ni ņa Aha sa val dī ša nas lai kā, 
kad ze me bi ja ie naid nie ku ap drau dē ta no 
di vām fron tēm un vi si ka ra un dip lo mā tis kie 
ie ro či bi ja se vi iz smē lu ši. Ša jā krī zē ķē niņš 
zau dē ja pa ļā vī bu pat uz Die vu, kurš bi ja 
sa cī jis: “Ja jūs ne ti cē siet, jūs ne pa stā vē-
siet”. Un, lūk, tur pa rā dās vie na no pir ma-
jām lie cī bām par zē nu, kurš pie dzims no 
jaun avas. Mazs Die va dots zēns no stā sies 
pre tī po li ti kai un ie ro čiem? Tie ši tā, glu ži kā 
da bā un fi  zi kā, aug ša nas spēks, kas liek vi-

sam za ļot, no stā jas pre tī vis iem sair ša nas 
pro ce siem. Tā dzī vī bu ra do šais, do do šais 
brī nums, kas ie tērpts bēr na dzim ša nas 
sim bo lā, no stā jas pre tī slep ka vām un iz nī-

cī bai. Vēs tu re pa rā dī ja, ka tie ne bi ja ti kai 
skais ti vār di vien, bet vē lāk šī pra vie to ju ma 
pie pil dī ša nos bur tis ki va ram dro ši sais tīt ar 
tā bēr na pie dzim ša nu, kas pie dzi ma Bet lē-
mē no jaun avas Ma ri jas, ko no sau ca vār dā 
Jē zus – tul ko ju mā Dievs iz glābj.

Mār tiņš Lu ters esot reiz sa cī jis, ka 
tad, kad pie dzimst kāds bērns, tad tu 
va ri no ma nīt Die vu Ra dī tā ju, kurš nu pat 
dar bo jas. Un pa tie šām, cil vē ka ap zi ņas 
dzi ļā ka jā bū tī bā ir ie lik ta ce rī ba, kas at nāk 
ar bēr na pie dzim ša nu. Dzī ve rā da, ka 
mēdz būt tā, ka da žā dos ap stāk ļos cil vē ki 
ar bēr na gai dī ša nu sais ta ti kai pro blē mas 
kā ar ne vē la mu grūt nie cī bu. Ta ču bie ži 
pat vis grū tā kos dzī ves ap stāk ļos ar bēr na 
pie dzim ša nu at nāk jau na svē tī ba – ce rī ba 
uz la bā ku nā kot ni. Jē zum ar sa vu dzī vi bi-

ja jā tiek ga lā ar grē ka pro blē mu pa sau lē, 
ta ču viņš aiz gā ja līdz ga lam kā uz va rē tājs 
pār tum su, grē ku un nā vi. Arī mums no aiz-
gā ju šā ga da jau na jā vilk sies lī dzi, var būt, 

kā das as tes, ta ču Jē zus Kris tus dēļ, 
kopš vi ņa dzim ša nas mēs skai tam 
žē las tī bas ga dus, ka tiem, kas Die vu 
mīl viss nāks par la bu.

Līdz ar jaun ga da vē lē ju miem šo gad 
sa ņē mu lī dzi arī kā du stās ti ņu par eņ ģe-
ļiem, gan drīz Zie mas svēt ku ga rā –

Reiz kā dā mā jā nakts mā jas lū dza 
di vi eņ ģe ļi, bet ša jā ba gā ta jā un to mēr 
ne vies mī lī ga jā mā jā tiem vie tu ie rā dī ja 
pa gra bā. Nak tī ve cā kais eņ ģe lis aiz mū-
rē ja sie nā cau ru mu. Un tad vi ņi de vās 
tā lāk. Nā ko šā nak tī vi ņi bi ja pie na ba-
giem ta ču uz ņem ti ti ka kā kun gi. Bet 
nak tī šai saim nie cī bā no mi ra vie nīgā 
go ti ņa. Un vi ņi de vās tā lāk. Jau nā kais 

eņ ģe lis ce ļā jau tā ja: „Kāpēc tā – tiem slik ta-
jiem tu sa re mon tē ji pa gra bu, bet tiem la ba-
jiem ne pa lī dzē ji no pos ta.” Ve cais eņ ģe lis 
at bil dē jis: Re dzi, ne viss ir tā kā iz ska tās, 
jo tur tā pa gra ba cau ru mā re dzē ju ap slēp tu 
man tu, tā pēc aiz mū rē ju. Bet ot rā mā jā nā ves 
eņ ģe lis bi ja at nā cis pēc saim nie ka sie vas un 
es sa ru nā ju, lai vi ņas vie tā pa ņem go ti ņu. Ne 
viss ir tā, kā tas iz ska tās!

Lai Dievs jūs svē tī ne ti kai ar ap zi ņu, 
ka vien mēr var būt arī slik tāk, bet lai dod 
ce rī bu, ka viss būs la bi arī tad, ja esam 
ne jē dzī gā si tuā ci jā. Ka dzī vē mā cī si mies 
pie ņemt vi su kā ir un ar to op ti mis mā dzī-
vot arī tā lāk.

Lai mī gu jau no ga du!
Mā cī tājs Ivars Jē kab sons

Kris tus gais mā
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VĒSTURE

REDAKTORES SLEJA

Mī ļie “Māl pils Vēs tis” la sī tā ji!
Esiet svei ci nā ti jau na jā ga dā! Kā vien mēr ir pa tiess prieks 

no jau na tik ties ar jums. Aiz va dī ta jos pie cos ga dos ie spē ju ro-
be žās mēs, avī zī tes vei do tā ji cen tā mies būt va ja dzī gi sa viem 
la sī tā jiem. Šis laiks vien līdz snie dzis gan da rī ju ma mir kļus, gan 
arī sa rūg ti nā ju mu, kad vēl mes pār spē ju šas ie ce rē to. Pal dies 
Māl pils ie dzī vo tā jiem, ie stā žu va dī tā jiem un dar bi nie kiem, vi-
siem, ku ri mums uz ti cē jās snie dzot in ter vi jas, tiem, ku ri rak stī ja 
pa ši, lap pu ses “Sko las dzī ve” jau na jiem žur nā lis tiem un vi ņu 
sko lo tā jai.

Jau nais gads ie sā cies ar iz tu rī bas pār bau dī ju mu sa lam. Lai 
mums vis iem iz do das pār va rēt ne vien ārē jā sa sa lu ma ro be žas, 
bet arī at kau sēt laip nī bas un mī les tī bas as nus sa vās sir dīs. Lai 
pie tiek spē ka, veik smes, sil tu ma kat rai jau nā ga da die nai.

Da ce Kri lov ska

Ir pa gā ju ši 15ga di kopš 1991.ga da 
ba ri kā žu die nām, kad Lat vi jas ie dzī-
vo tā ji lie lā vie no tī bā no da žā diem no-
va diem pul cē jās mū su gal vas pil sē tā 
Rī gā, lai ne var dar bī gā vei dā pre to tos 
oku pā ci jas va rai. To reiz turp de vās 
arī dau dzi māl pi lie ši. Da žus no vi ņiem 
„Māl pils Vēs tis” ai ci nā ja da lī ties at mi-
ņās, iz vēr tēt tā lai ka no ti ku mus šo die-
nas ska tī ju mā.

Ai vars Mil lers:
„Uzma nī bu no tie ko ša jam sā ku pie-

vērst, pēc te le vī zi jas pa zi ņo ju ma par uz-
bru ku mu Lie tu vas te le vī zi jai Viļ ņā. To laik 
at ra dos at va ļi nā ju mā un bi ju aiz brau cis 
ap cie mot ve cā kus Sun ta žos. Tē vam zva-
nī ja vie tē jais in že nie ris, ai ci nā ja pie da lī ties 
ba ri kā žu vei do ša nā Rī gā. Iz lē mām, ka ar 
tē va trak to ru K-701 brauk šu es. Ko pā ar 
mā su vī riem vis pirms de vā mies uz Og ri, 
kur vien ko pus sa vā ca sma go lauk saim-
nie cī bas trans por tu, tad ko lon nā uz Rī gu. 
13.jan vā rī ap div iem die nā jau bi jām pie 
Sa lu til ta. Vē lāk mūs no vir zī ja ap sar gāt te-
le vī zi jas tor ni Za ķu sa lā. Mū su uz de vums 
bi ja iz rā dīt pre tes tī bu un blo ķēt ie spē ja mo 
uz bru ku mu. Bla kus at ra dā mies sun taž nie-
ki, māl pi lie ši, sid gun die ši. No tie ko ša jam 
lī dzi se ko jām klau so ties tran zis to rus, vē lāk 
zi ņas rai dī ja skaļ ru nis. Par ba ri kā žu da līb-
nie kiem rū pē jās me di ķi, māk sli nie ki uz stā-
jās ar kon cert iem, rī dzi nie ki jau pir ma jā 
va ka rā ne sa sil tus pī rā gus, pan kū kas. Kaut 
arī bi ja uz trau kums, vi si sa ju tā mies ļo ti vie-
no ti, val dī ja liels dvē se les pa cē lums. Kad 
20.jan vā rī sā kās ap šau des Rī gas cen trā, 
sa pra tām, ka no piet na uz bru ku ma ga dī ju-
mā arī šeit klā tos tra ģis ki. To mēr vis pā rē jā 
vie no tī bā bai ļu sa jū tas tik pat kā ne bi ja. 

Bū dams pa dom ju ar mi jas die nes tā, 
pie da lī jos ka rā Af ga nis tā nā, kur pa vē lē ja 
aiz stā vēt Krie vi jas ro be žas. Ba ri kā dēs 
de vos brīv prā tī gi, jo es mu lat vie tis. Ja es 
neaiz brauk tu, bū tu aiz brau cis kāds cits. 
Ar to ne le po jos, tas bi ja mans pie nā kums. 
At mo das lai kā cil vē ki sa pra ta, ka no tiks 
iz mai ņas, nāks kaut kas jauns.

Esam ie gu vu ši ne at ka rī bu, de mo krā ti-
ju, val da miers. To mēr jau na jos ap stāk ļos 
dzī ve nav īs ti tā da, kā du to bi jām ie do māj-
ušies. Sā pī gi, ka da žiem brī vī ba ir ci tus 
ne ie vē rot, re dzēt ti kai se vi, sa vas in te re-
ses. Cil vēk iem ta gad 
daudz vairāk pa šiem 
jādomā. Ir arī tā di, 
kas vi su lai ku čīkst, 
ka ne kā nav un ta jā 
pa šā lai kā ne cen šas 
ko mai nīt. Mēs dzī vo-
jām so ciā lis mā, pat 
ko mu nis mu so lī ja. 
Do mā ju, ka jau na jai 
pa au dzei nā kot nē 
būs vieg lāk, vi ņiem 
ir ci ta izpratne.”

Jā nis Feld ma nis: 
„Pir mais, ko es 

at ce ros, bi ja de mons-
trā ci ja Dau gav ma lā 
13.jan vā rī. Lie lu ie spai du ra dī ja te le vī zi jā 
de mons trē tie Ju ra Pod nie ka Viļ ņā uz ņem-
tie kad ri. Pēc de mons trā ci jas vie no jā mies, 
ka arī mēs, māl pi lie ši brauk sim uz ba ri kā-
dēm Rīgā. Brau cie nu or ga ni zē ja Tau tas 
fron tes Māl pils no da ļa. Pir mie pa li ka tū līt 
pēc de mons trā ci jas, es brau cu nā ka ma jā 
va ka rā. Za ķu sa lā de ga uguns ku ri, pul-
cē ju šies bi ja ļo ti daudz cil vē ku. Ko lo sā la 

vie no tī ba – ko pā lat vie ši, lie tu vie ši, igau ņi, 
krie vi, uk rai ņi un ci ti. Ne ti ka šķi ro tas tau tī-
bas. Cil vē ku se jās va rē ja la sīt ap ņē mī bu 
iz tu rēt, un ne viens ne pra sī ja, kas man par 
to būs. Es to ne va ru for mu lēt, vien kār ši 
bi ja sa jū ta, ka tur jā būt. Tik īpa ša sa jū ta, 
kā du lai kam100 ga dos rei zi var pie dzī vot. 
Prā tā vie na epi zo de, kad re dzē ju Ju ra 
Pod nie ka uz ņem ša nas gru pas da līb nie-
kus, ku ri fi l mē ja Za ķu sa lā. Arī mū su no-
met ni fi l mē ja un mūs in ter vē ja. Tas bi ja 
20.jan vā rī die nā, bet va ka rā jau An dris 
Sla piņš un Gvi do Zvaigz ne ti ka sa šau ti. 

Pat brī dī, kad zi ņo ja par uz bru ku mu Iekš-
lie tu mi nis tri jai, ne bi ja ne kā du bai ļu. Ti kai 
vē lāk, kad viss jau bi ja cau ri, sa pra tām, 
kas bū tu va rē jis no tikt. Ta jā brī dī par to 
ne do mā. Bi jām ga ta vi uz vi su.

Ta gad cil vē ki dau dzē jā dā zi ņā ir vī-
lu šies, jo tau ta ir pā rāk no slā ņo ju sies – 

Ba ri kā žu lai ku at ce ro ties

Turpinājums 6. lpp.

"Mālpils Vēstis" radošais kolektīvs. No kreisās: Māra Ārente, 
Salvis Krieviņš, Dace Krilovska, Dzinta Krastiņa.

Mākslinieks: Tenis Grasis.
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bagā tie vairs ne sa prot, ko tau ta do mā. 
To mēr, kaut vai tāds pie mērs – pēc 8.kla-
ses brau cām eks kur si jā uz Uk rai nu. Bi jām 
pie brau ku ši pie to rei zē jās Če hos lo vā ki jas 
ro be žas. Mēs tur stā vē jām un spriedām – 
kā tur ir, kā tur dzī vo cil vē ki? Šo brīd var 
braukt, kur vien vē lies. Tā pēc do mā ju, ka 
cil vēks, kurš iz bau dī jis brī vī bas sa jū tu, 
otr reiz vairs mai sā ne gri bēs līst.”

Gu nārs Dek snis:
„Lik te nī ga jās 1991.ga da jan vā ra 

die nās ļo ti dau dzi māl pi lie ši vē lē jās 
pie da lī ties ba ri kā dēs Rī gā. To laik bi ju 
Tau tas fron tes Māl pils no da ļas va dī tājs 
un arī or ga ni zē ju brau cie nus uz mū su 
ap sarg āja mo ob jek tu, ku ru no tei ca koor-
di nā ci jas centrs Rī gā. Tas at ra dās ne tā lu 
no ce ļu krus to ju ma pie Ul bro kas. Ša jā 
stra tē ģis ka jā vie tā va ja dzē ja vē rot un pa 
rā ci ju zi ņot, vai ne no tiek kā da mi li tā ris tu 
pār vie to ša nās. Bi jām kā priekš pos te nis. 
Par laimi, sals nebija pārāk liels. Ku ri nā-
jām uguns ku ru, ce pām de si ņas, dzē rām 
tē ju. Ne ko bīs ta mu ne nā cās pie dzī vot. 
Vēl ci ta gru pa brīv prā tī go brau ca uz Za-
ķu sa lu. Kat ru die nu au to bu siem, ku rus 
va dī ja šo fe ri Ēriks Štrāls un Kār lis Ap sī tis 
no dro ši nā jām brau cē jus. Mēs Rī gas ra jo-
nā bi jām lie lā kā (ap 300 cil vē ku) Tau tas 
fron tes or ga ni zā ci ja. 

Lie lu at sau cī bu sa ņē mām no ag ro-
fir mas „Māl pils” va dī bas un dar bi nie-
kiem – vi ņi de va au to bu su, deg vie lu, arī 
pār ti ku, pa ši pie da lī jās ba ri kā žu no ri sēs. 
Ba ri kā des iz sau ca no ti ku mi Lie tu vā un 
vi si sa ju ta, ka ne var pie ļaut at kār to ju mu. 
Kaut kas bi ja jā da ra, lai Lat vi jā tā ne no-
tik tu, lai pa sar gā tu to, kas bi ja sa sniegts. 
Vai rums ie dzī vo tā ju vē lē jās pa stā vo šās 
ie kār tas mai ņu. 

Pā ri li do jo šie he li kop te ri, omo nie šu 
dar bī ba bija draudīga. To mēr dau dzo 
cil vē ku ko lek tī vā do ma ra dī ja tā du kā 

aiz sarg val ni, ne vien fi  zis kā, bet arī ga rī-
gā no zī mē. Vie no tās do mas spēks bi ja 
tik liels, ka šķi ta – ne viens ne ko mums 
ne var iz da rīt.

Vēl ne zi nā jām, kas mūs gai da nā kot-
nē. Ne bi ja skaid ras iz prat nes par ka pi tā-
lis mu, par de mo krā ti ju. To, ko iz cī nī jām, 
ne kad ne var no liegt. To mēr sa sniegts ir 
daudz, lai gan da ži cil vē ki dzī vo la bāk, 
ci ti slik tāk. Bet tas, kurš dzī vo slik tāk bie-
ži vien pats ne do mā un ne ko ne da ra, lai 
bū tu la bāk. Arī val dī bu pa ši vien esam 
ie vē lē ju ši. Lie lā kās ce rī bas sais tās ar 
jau nat ni, ku ra nav dzī vo ju si so ciā lis mā, 
bet ku rai sko lās no teik ti jā ap gūst Lat vi jas 
vēs tu re, lai vei do tu tā lā ko nā kot ni. No zī-
mī gā kais ir la bais, kas pa liek. Va ja dzē tu 
vai rāk ru nāt par la bo.”

Spod ris Me le cis:    
„Pir ma jā ba ri kā žu die nā, 13.jan vā rī 

uz Za ķu sa lu aiz brau cu ko pā ar Māl pils 
ag ro fi r mas par ti jas sek re tā ru Ai va ru Si-
li ņu. Ot rā die nā, bū dams Māl pils cie ma 
kul tū ras na ma di rek tors, de vos pie cie-
ma priekš sē dē tā ja Alek san dra Liel me ža, 
stās tī ju par re dzē to un vai cā ju, ko da rīt. 
Viņš tei ca: „Orga ni zē.” Tad sā ku zva nīt, 
mek lē ju cil vē kus. Va ka rā Za ķu sa lā jau 
bi jām kā di 10 cil vē ki. Mai no ties brau cē-
jiem, Za ķu sa lā pa va dī jām ne dē ļu. Bi ja 
vai rā ki, ku ri ilg sto ši at ra dās Rī gā, Ga tis 
Za riņš di vas dien nak tis pēc kār tas pa li ka 
no met nē, ne at brau cot uz mā ju. Vis lie lā ko 
at bal stu sniedza to rei zē jā ag ro fi r ma „Māl-
pils.” No dro ši nā ja ar trans por tu, arī sil tu 
zu pu ter mo sos un ci tu ēda mo.

Es to reiz ne bi ju Tau tas fron tes da līb-
nieks, bet vien kār ši brīv prā tī gais. Ba ri kā-
dēs pie da lī jos iek šē jas pār lie cī bas dēļ, 
ka tik sim va ļā no tiem, ku ri pār mums 
val da un būs brī va Lat vi ja. Bīstamā kā 
bi ja 20.jan vā ra nakts, kad Rī gas cen trā 
no ti ka ap šau de pie Iekš lie tu mi nis tri jas 
un Bas tej kal na. Ga ta vo jā mies uz bru ku ma 

ga dī ju mā te le vī zi jas tor nim stā ties pre tī 
ar vi su ie spē ja mo, kas pie ro kas. Pal dies 
Die vam, to ne nā cās da rīt. Vis emo cio nā-
lā kās at mi ņas sais tās ar ko pī bas sa jū tu, 
ka vi si bi ja kā viens. Ne ti kai lat vie ši, bet 
arī krie vi un ci tu tau tu pār stāv ji.

Šo brīd man sā pī gi dzir dēt da žu 
per so nu pa smīk ņā ša nu par ba ri kā žu da-
līb nie kiem: „Kamēr jūs stā vē jāt un vi ci nā-
jā ties ar Lat vi jas ka ro giem, mēs biz ne su 
tai sī jām.” Sa vu laik bi ja arī tei ciens: „Kaut 
vai pa sta lās, bet brī vi.” Diem žēl da ļa ir 
pa sta lās un brī vi no daudz kā. To mēr ne no-
žē lo ju to lai ku, jo gan da rī ju mu sniedz pats 
sva rī gā kais ie gu vums – ne at ka rī ba.”

Da ce Kri lov ska

1991. ga da ba ri kā žu aiz stāv ju at ce res 
die nu lai kā ti ka rī ko ti pie mi ņas pa sā ku mi 
Rī gā Do ma lau ku mā un Za ķu sa lā. Māl-
pi lie ši, lai bū tu ko pā ar ci tiem ba ri kā žu 
aiz stāv jiem, uz Rī gu de vās13. jan vā rī, 
bet 20. jan vā rī pie mi ņas uguns kurs ti ka 
ie kurts Māl pi lī. Sa rī ko ju mu da līb nie ki pul-
cē jās kul tū ras na ma ves ti bi lā, kur, sil do-
ties ar karst vī na glā zi, ko pī gi no ska tī jās 
tā lai ka Māl pils TV dar bi nie ku fi l mē tos 
ma te riā lus par ba ri kā žu lai ku un at ce res 
pa sā ku mu pēc piec iem ga diem. 

2006. ga da 20. jan vā rī Māl pi lī

ZIŅAS

Turpinājums no 5. lpp.

Par lauk saim nie cī bas kon sul tan tu Māl pils 
pa gas tā sā cis strā dāt Atis Ai gars. Lai gan  
dzim tās mā jas šo brīd at ro das Al la žu pa gas ta te ri-
to ri jā, viņš se vi uz ska ta par sid gun die ti, jo pirms 
te ri to ri ju pār da lī ša nas mā jas bi ja Sid gun dā.

Pēc ve te ri nā ri jas fa kul tā tes beig ša nas 16 
ga di no strā dā ti pa dom ju saim nie cī bā “Sid gun-
da”, tad 4 ga di Rī gā valsts dar bā un ta gad  
at grie ša nās tu vāk pie ze mes – kā tei ca pats 
vet ārsts. 

Lauk saim nie cī bas kon sul tan ta dar ba pie-
nā ku mos ie tilpst dzīv nie ku in fek ci ju sli mī bu 
pro fi lak se, ap ka ro ša na, su ņu re ģis trā ci ja, 
vak ci nā ci ja. 

Atis Ai gars veic arī  in di vi duā lā ve te ri nār-

ār sta dar ba pa kal po ju mus pēc iz sau ku ma. 
Ie spē ja mi valsts no teik tie diag nos ti kas iz mek-
lē ju mi, vak ci nā ci ja, sli mo dzīv nie ku ār stē ša na. 
Ār sta spe cia li zā ci ja ir lie lie dzīv nie ki zem nie ku 
saim nie cī bās. Māj dzīv nie ku – su ņu, ka ķu u.c. 
sa slim ša nas ga dī ju mā arī turp māk la bāk griez-
ties spe ciā la jās  prak sēs Si gul dā vai Rī gā, bet 
pa lī dzī ba māj dzīv nie ku ve se lī bas pro fi  lak ses 
jau tā ju mos ir ie spē ja ma.

Tu vā ka jā lai kā tiks uz sāk ti arī māk slī gās 
ap sēk lo ša nas pa kal po ju mi.

Māl pils pa gas ta tel pās lauk saim nie cī bas 
kon sul tants Atis Ai gars pie ņem ap mek lē tā jus

Otr die nās, ce turt die nās no 8.30 – 10.30
Vi zī tes var pie teikt pa tāl ru ni  6143151

Ap svei cam!
 Māl pils pirms sko las iz glī-

tī bas ie stā des au dzi nā tā jas, 
ap vie no jot dar bu ar mā cī bām, 
tur pi na iz glī tī bu augst sko lās. 
2005. ga dā augst sko las dip-
lo mu ie gu va Gun ta Mil le re. 
Jan vā ra bei gās ar la bu no vēr-
tē ju mu augst sko las dip lo mus 
sa ņē ma pirms sko las sko lo tā-
jas Vi ne ta Sau lī te, Lo li ta Bēr-
zi ņa, Ani ta Vīk sne. Ma ģis tra 
grā du pe da go ģi jā ie gu vu šas 
me to di ķe Ag ne se Kan ti še va 
un pirms sko las sko lo tā ja Vi ja 
Mel gai le.

Pa gas tā uz sā cis dar bu jauns ve te ri nār ārsts

M-____-Maalpils-I-2006.indd   6 1/25/2006   12:08:30 PM



2006. gada janvāris 7mÂLpILS VÇSTIS 

Jau nu mi bib lio tē kā

La ba al ter na tī va abo nē ša nai ir ie spē ja la sīt pre ses iz de vu mus Māl pils 
bib lio tē kas la sī ta vā. Te ir pie eja mi lie lā kie laik rak sti un to pie li ku mi, Rī gas 
ra jo na avī ze, žur nā li. Ko pā 31 pre ses iz de vums. Ie cie nī ti ir sie vie šu žur nā li, 
žur nā li par mā jas un dār za ie kār to ša nu, par ve se lī gu dzī ves vei du, bēr nu 
un pus au džu žur nā li. Šī ga da jau nu mi bib lio tē kā ir žur nāls Klubs un Ilus trē-
tā Zi nāt ne. Tā pat kā ie priek šē jos ga dos tiek pa sū tī ti arī iz de vu mi, kas var 
būt in te re san ti no teik tam la sī tā ju lo kam – Vi des Vēs tis, De ko, Flo ris ti ka, 
Māk sla Plus, Mans Ma zais, Mis tē ri ja, Psi ho lo ģi jas Pa sau le, Ka rogs, Rī gas 
Laiks. Bib lio tē kā pie ejams arī at jau no tais žur nāls Da dzis. Tiem, kas in te re-
sē jas par eko no mi kas un veik smī ga biz ne sa jau tā ju miem, stu den tiem un 
vi dus sko lē niem no de rēs žur nā li Mēr ķis un Ka pi tāls. 

Jau nas grā ma tas, laik rak sti un žur nā li tiek pa sū tī ti  bu dže tā pie re dzē to 
lī dzek ļu ie tva ros.  2005. ga dā ie gā dā tas 250 grā ma tas par kop īgo sum mu 
925 Ls, pe rio di kas pa sū tī ša na iz mak sā ju si 500 Ls. Grā ma tas ie gā dā tas 
arī par SIA “Lai ko” zie do to nau du. Bib lio te kā re at zīst, ka la sī tā ji ir zi no ši 
un eru dī ti un vē las la sīt iz dev nie cī bu pie dā vā tos jau nu mus. Lie la in te res 
ir par vēs tu ris ka jām grā ma tām no iz dev nie cī bas Ju ma va sē ri jas Va ras 
bio grā fi  jas ( Brā ļi Ke ne di ji, Hi la ri ja Klin to ne),

Iz dev nie cī bas “At ēnas” sē ri ju Dzī vā vēs tu re ( Sta ļins, Ļe ņins, Hruš-
ķovs, Hit lers, Mu so li ni, Ber lī nes kri ša na, Gu lags, Be ri ja, Sta ļin gra da). Paš-
laik la sī tā ji pie rak stās  rin dā, lai va rē tu la sīt vēs tu ris ko grā ma tu “Led lau zis”. 
Lie la in te re se ir arī par ak tie ru, rakst nie ku un māk sli nie ku bio grā fi  jām. Šeit 
jau nu mi ir grā ma tas par Ha ri ju Lie pi ņu un Ēval du Val te ru. Lab prāt tiek 
la sī tas arī ce ļo ju mu ap rak stu grā ma tas, kri mi nāl ro mā ni un best sel le ri. Ir 
la sī tā ji, ku ri iz vē las fi  lo zo fi s ka, psi ho lo ģis ka rak stu ra  li te ra tū ru. Ja laik rak-
stu un žur nā lu klāsts bib lio tē kā  ir pie tie ka mi daudz vei dīgs un plašs, tad 
va rē tu vē lē ties, lai grā ma tu, kas gads no ga da pa liek dār gā kas, ie gā dei 
nau das bū tu vai rāk un vēl la bāk iz do tos ap mie ri nāt la sī tā ju in te re ses.  

Par avī zēm un žur nā liem pa sta kas tī tēs
Ie dzī vo tā ju skai tam, kas iz man to ie spē ju pa sū tīt pre ses iz de-

vu mus Māl pils pa stā ir ten den ce pa lie li nā ties. Sa ru nā ar Māl pils 
pa sta priekš nie ci He lē nu Ozo li ņu un past nie ci Svet la nu  Ve ze tiu  
no skaid ro jām, kā di ir po pu lā rā kie pre ses iz de vu mi Māl pi lī. Lī de-
ra po zī ci jas sa gla bā Lat vi jas Avī ze, to pa sū tī ju ši 197 māl pi lie ši, 
Die nu – 66, Ne at ka rī go Rī ta Avī zi – 29, Rī gas Ap riņ ķa Avī zi – 22. 
Gan drīz uz pu si pa lie li nā jies Prak tis kā Lat vie ša abo nē tā ju 
skaits – 50. Tiek pa sū tī tas avī zes krie vu va lo dā. Tās iz vē las arī 
lat vis ki ru nā jo ši la sī tā ji. 

Žur nā lu to pā pār lie ci no ša pir mā vie ta Ie vai – 89 abo nē tā ji, 
tā lāk se ko Ie vas Mā ja – 60, Mā ja un Dārzs – 58, Pri vā tā Dzī-
ve – 38, Ie vas Stās ti – 32, San ta – 30, Mūs mā jas – 28, Dār za 
Pa sau le- 27.

Žur nāls par ve se lī bas jau tā ju miem 36,6 –14. Pa vi sam jau no 
žur nā lu Ilus trē tā Zi nāt ne iz vē lē ju šies 15 abo nē tā ji. Māl pi lie tes 
lab prāt pa sū ta arī rok dar bu un mo des  žur nā lus – Bur da, Ve rē na. 

Žur nā lu Rok dar bu Vā ce lī te iz vē lē ju šās 8 la sī tā jas. Tiek pa sū tī ti 
arī jaun ie šu un bēr nu žur nā li Pop korns, Spi cā, Spi cī te. Arī auk sta-
jās jan vā ra die nās past nie ki ti ka ga lā ar sa viem pie nā ku miem. 
Avī zes un žur nā li lai kā no kļu va līdz la sī tā jiem.

Jau nas ie spē jas 
pirms sko las ve cu ma bēr niem

28. de cem brī pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē, 
sa dar bī bā ar Bēr nu un Ģi me nes lie tu mi nis tri ju, ti-
ka at klāts Māl pils bēr nu ro ta ļu un at tīs tī bas centrs 
“Māl lē pī te”. Centrs do māts bēr niem, ku ri ne ap mek-
lē pirms sko las iz glī tī bas ie stā di. Valsts pro gram ma 
kat rai paš val dī bai iz vir za uz de vu mu rū pē ties par 
bēr nu dro šī bu. Ja ve cā kiem ne piec ie šams at stāt 
bēr nu uz da žām stun dām, lai do tos pie ār sta, fri zie-
ra, ie pirk tos vei ka los, do tos uz Rī gu vai Si gul du, 
tad ta gad ir ie spē ja, ie priekš pie sa ko ties, at vest 
ma zu li uz bēr nu cen tru, kur jau kās at re mon tē tās 
tel pās, ko pā ar ci tiem bēr niem pe da go ga va dī bā 
va rēs spē lēt spē les un ro ta ļā ties. Cen tra uz de vums 
ir arī pie dā vāt adap tā ci jas ie spē ju pa kā pe nis kai 
pār ejai pirms sko las iz glī tī bas ie stā des vai sko las 
ap mek lē ju mam. Par bēr niem rū pē sies di vi dar bi-
nie ki – pe da gogs, cen tra va dī tā ja In ga Ri mi cā ne 
un pe da go ga pa līgs.

Dar bi nie ku al gas, ko mu nā los mak sā ju mus, elek trī-
bu un ci tus iz de vu mus segs Māl pils paš val dī ba, kas 

Māl pi lie ši la sa grā ma tas, 
žur nā lus un laik rak stus

Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.

Jau ru de nī ve cā ku pa do mes sē dē ve-
cā ki ko pā ar sko las va dī bu pie ņē ma lē mu-
mu par ne piec ie ša mī bu no di bi nāt Māl pils 
vi dus sko las Pa do mi, ku rā pie da lī tos ve cā-
ku pār stāv ji, pe da go gu pār stāv ji,  sko lē nu 
pār stāv ji, pa gas ta pa do mes pār stā vis, 
sko las di rek to re. Pa do mes tie sī bās un 
pie nā ku mos ie tilpst – iz teikt priekš li ku mus 
par sko las dar bī bas vir zie niem, iz zi nāt 
sko las tā lā kās at tīs tī bas va ja dzī bas un 
pa lī dzēt tās ri si nāt, pa lī dzēt sko lai sa dar bī-
bā ar sko lē nu ve cā kiem. Sko las Pa do me 
uz sā ku si dar bu se ko jo šā sa stā vā - sko-
lē nu ve cā ki – Dzin ta Kras ti ņa, Svet la na 
Lu cē vi ča, San dra Ro ne, Ine se Ta ran da, 
Ilo na Rau pa, Sa ni ta Stru ša, Ai va Krū miņ-
lie pa, Bo riss Krī gers, sko lo tā ji – Leon-
grī ne Krū mi ņa, Dai la Klint so ne, Mai ri ta 
Grīn ber ga, Lai ma Ba lo de, Li di ja Sta šā ne, 
Ma ru ta Gri ķe, Ine ta Kur ma, Māl pils pa gas-
ta pa do mes de pu tāts – Vol de mārs Cērps, 
sko lē ni – Evi ja Staš ko, Ag ni ja Grau di ņa, 
Val ters Brūns. 

Šā ga da 19. jan vā rī no ti ka sko las 
Pa do mes pir mā sē de. Ta jā sko las di rek-
to re Ini ta Kur ma ie pa zīs ti nā ja ar sko las 
at tīs tī bas plā na gal ve na jiem vir zie niem 
un uz de vu miem lai ka pos mā līdz 2010. 
ga dam, par mā cī bu dar ba re zul tā tiem 
pir ma jā pus ga dā pa stās tī ja mā cī bu pār-
zi ne Li di ja Sta šā ne, bet Lai ma Ba lo de 
ie pa zīs ti nā ja ar au dzi nā ša nas dar bā ri si-
nā ma jām pro blē mām. Ve se lī bas mā cī bas 
sko lo tā ja Ma ru ta Gri ķe ru nā ja par sko lē nu 
ģērb ša nās sti la kai tī ga jiem ie ra du miem 
un smē ķē ša nas ne ga tī vo ie tek mi.

Sko las Pa do mē ti ka pie ņem ta kop īga 
vie no ša nās par tu vā ka jiem uz de vu miem, 
ku ru īs te no ša nā va ja dzī ga kop īga ve cā-
ku, sko lo tā ju un sko lē nu sa dar bī ba – stin-
grāk se kot, lai sko lē ni uz sko lu ie ras tos 
pie mē ro tā ap ģēr bā un ap avos. Sko la ir 
pie lī dzi nā ma dar ba vie tai, kas pa redz 
at tie cī gu ap ģēr bu.   Īsie džem pe rī ši, un 

to pi ņi,  kas at sedz vē de rus un ple cus, 
sil tie zā ba ki vi sas die nas ga ru mā, ap avi 
ar zo lēm, kas at stāj uz grī das mel nas 
svīt ras, sil tas šal les, kas kar sē līdz 
zo dam ie tī to pus au dzi – šīs lie tas nav 
sa vie no ja mas ar nor mā lu sko las dar bu. 
Stin grāk tiks pie pra sīts ie vē rot  sko las 
iek šē jās kār tī bas no ti ku mus, un par tī ši 
sa bo jā tu sko las in ven tā ru nāk sies mak sāt 
ve cā kiem. Ve cā ki iz tei ca ie bil du mus par 
mā cī bu grā ma tu mai ņu, kas ne vien mēr ir 
iz pro ta ma, kā arī par da žu dar ba burt nī cu 
ie gā des ne piec ie ša mī bu, ja tās ga lu ga lā 
ne tiek iz man to tas, ie ro si nā ja pār do māt 
ie spē ju pa va sa rī rī kot lie to to mā cī bu grā-
ma tu tir dzi ņu un ap mai ņu. Ti ka pie ņemts 
lē mums arī turp māk vi sai pa mat sko lai 
pa sū tīt  vie nā das die nas grā ma tas, kas ir 
vei do tas spe ciā li Māl pils vi dus sko lai, bet 

vi dus sko las die nas grā ma tu iz vē li at stāt 
sko lē nu līdz pār val des zi ņā. Sko lē ni ir iz tei-
ku ši priekš li ku mu par ne piec ie ša mī bu pie 
sko las iz vei dot ve lo si pē du no vie to ša nas 
vie tu. Te no de rē tu ve cā ku pa lī dzī ba. De-
pu tā tu pa lī dzī ba sa vu kārt va ja dzī ga, lai 
va rē tu ri si nāt jau tā ju mu par so ciā lo pe da-
go gu sko lā nā ko ša jā mā cī bu ga dā.

Lai va rē tu pār stā vēt ve cā kus Vi dus sko-
las Pa do mes dar bā, ir jā zi na jau tā ju mi, 
ie ro si nā ju mi, vie dok ļi un pro blē mas, kas 
in te re sē un sa trauc sko lē nu ve cā kus, 
tos lab prāt uz klau sīs un pa lī dzēs ri si nāt 
ik viens no ve cā kiem, kas dar bo jas sko las 
Pa do mē. 

Ziņas apkopoja 
Dzinta Krastiņa

Tie kas sko lo tā ji, ve cā ki un sko lē ni 

ir ie gul dī ju si lie lu līdz fi  nan sē ju ma da ļu šī 
pro jek ta realizā ci jā. Celt nie cī bas dar bu 
veik ša nas lai kā at klā jās dau dzas ne pa re-
dzē tas pro blē mas, kas gan drīz piec kār tī gi 
sa dār dzi nā ja iz mak sas. To ties re zul tāts 
ie prie ci na gan pir mos ap mek lē tā jus, gan 
ide jas au to ri pirms sko las iz glī tī bas ie stā-
des va dī tā ju Mal du Čel no vu. “Ir pie pil dī jies 
mans sens sap nis. Un tas ir ti kai sā kums. 
Cen tī si mies arī ci tas tel pas pa ma zām 
at re mon tēt at bil sto ši šo die nas pra sī bām. 
Pirm kārt jā do mā par sa ni tā ro tel pu at re-
mon tē ša nu un jau nu mē be ļu ie gā di. Ir arī 
kā da lie lā ka ie ce re, par ku ru paš laik ru nāt 
vēl pār ag ri”, stās ta Mal da Čel no va. 

Bēr nu ro ta ļu un at tīs tī bas centrs 
sa dar bo sies arī ar so ciā lā die nes ta dar-

bi nie kiem. Cen trā uz lai ku va rēs ie vie tot 
bēr nus, ku ru ģi me nēs jā at ri si na kā da no-
piet na pro blē ma. Dar ba laiks pa gai dām ir 
no 9.00 – 18.00. Ta ču ne piec ie ša mī bas 
ga dī ju mos dar bi nie ki ir ga ta vi pie ska ņo-
ties ve cā ku vēl mēm. Bēr nu var at vest 
jeb ku rā brī dī dar ba lai kā, tam nav jā būt 
no teik ti no rī ta. Ja pa re dzēts, ka bērns uz-
tu rē sies cen trā il gāk par čet rām stun dām, 
vie no jo ties ar ve cā kiem, par at se viš ķu 
sa mak su tiek no dro ši nā ta ēdi nā ša na. 
”Māl lē pī tē” tiek gai dī ti bēr ni no pu sot ra 
ga da līdz as to ņu ga du ve cu mam. Mak sa 
par uz tu rē ša nos bēr nu cen trā ir 0.50 Ls 
par stun du, vai 2.50Ls par vi su die nu. Ap-
mek lē ju mu vē lams pie teikt vie nu die nu 
ie priekš, zva not  pirms sko las ie stā des 

va dī tā jai pa tāl ru ni 7925069.
 Ir ie ce re at tīs tīt arī in te re šu iz glī tī-

bas ie spē jas. Prie cā jo ties par sil ta jām, 
gai ša jām tel pām var ļau ties nā kot nes 
vī zi jām – vai rā kas mā mi ņas ar sa viem 
ma zu ļiem ēr ti ie kār to ju šās uz lie lā pa klā-
ja, ka mēr bēr ni spē lē jas ar ro taļ lie tām 
un sav star pē ji ie pa zīs tas, mā mi ņas 
da lās pie re dzē, vai uz klau sa pa do mus 
bēr nu au dzi nā ša nas jau tā ju mos. Var būt 
te no tiek vin gro ša na mā mi ņām ko pā ar 
bēr niem? Un kā pēc gan ve cā kiem gai dīt 
no piet nu ne piec ie ša mī bu, lai at ves tu uz 
bēr nu cen tru “Māl lē pī te”sa vu mī lu li, tā ir 
la ba ie spē ja vel tīt da žas stun das ik ne dē-
ļu paš iem sev, un arī bēr nam la bi – pa-
sau le ap vi ņu kļūst pla šā ka.
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Īsās zi ņas
Kas sko lā no ri si nā jies?
Jan vā ra vi dū afi  ša vēs tī ja par Māl pils ne dē ļu sko lā 
(pro gram ma 5 die nām). 
- Pirm dien 16.01. in for ma tī vā lī ni ja;
- Otr dien eru dī tu spē le par Māl pi li 7. – 9.kla sēm.
 uz va rē ja 9.b kla se, II v. 7.a kla se, III v. 8.a kla se
- Treš dien ne dē ļas lie lā kais pa sā kums – mu ze ja jau nās tel pas 

at klā ša na. Par to la siet Klin tas Rau pas rak sti ņā;
- Ce turt dien un piekt dien pa re dzē tie pa sā ku mi - tik ša nās ar pa-

gas ta pa do mes priekš sē dē tā ju A. Liel me žu un eru dī tu spē le 
10. – 12.kla sēm ko pā ar sko lo tā jiem - pār cel ti.

- Jan vā ris un feb ruā ris – olim piā žu mē ne ši. Tu rē sim īk šķus par 
vis iem uz ņē mī ga jiem sko lē niem, kas aiz stāv sko las go du!

Hu mo ra (kas pa tie sī bā nav hu mors) stū rī tis
Da ži vē ro ju mi par mo des ten den cēm zie mā
1. mo de lis mei te nēm – džin si kriet ni zem vi duk ļa, kails vē ders, 

tri ko tā žas krek liņš puss prī di virs jos tas vie tas, gal vā ce pu re.
2. mo de lis zē niem – ja ka līdz ceļ ga liem, pie durk nes sprī di pā ri 

ro kām, cim di, ka pu ce līdz acīm.
3. mo de lis mei te nēm – īpa ši at kai li nā ti ple ci, tri ko tā žas blū zei 

pie durk nes pā ri ro kām, kails vē ders.
4. mo de lis – īpa ši ie cie nīts auk stā lai kā, tiek uz ska tīts par ve se lī bu 

sau dzē jo šu : 
  kai la gal va(īpa ši ārā), īsa ja ci ņa, džin sas ar pa ze mi nā tu jos tas 

vie tu, vē ders un mu gu ra ob li gā ti kai li. Ele gants ak se suārs – šal-
le, kas , vai rāk kārt ap tī ta ap kak lu, aiz sedz arī au sis (īpa ši 
tel pās).

Skau dī gais vē ro tājs, 
ku ram mam ma ne at ļauj tā ģērb ties

Tā kā šī ir pir mā jaunā ga da avī ze, tad vē lam vis iem pa veikt daudz la bu dar bu, viss slik tais, ce rams, glu ži vien kār ši būs 
no sa lis, jo „negai dī ti” uz nā ku si īs ta zie ma. Ja no piet ni, tad tāds auk stums tie šām ir pār stei gums, kas uz pā ris die nām kriet ni 
pa trau cē ja sko las dar ba rit mu. 

 Sa ru cis arī pa re dzē to pa sā ku mu plāns, jo da žus no tiem nā cās pār celt. To mēr mums ir, ko stās tīt. La siet un do māj iet!
Re dak ci ja.

Māl pils vi dus sko las skolē nu iz de vums

Svēt ki no vad pēt nie kiem.
18. jan vā rī mums, 14 no vad pēt-

nie kiem un sko lo tā jai Inā rai Bah ma-
nei, bi ja svēt ku die na. At klā ja jau no 
mu ze ja tel pu „Sko las Māl pi lī”. 

Bi ja vie si – Leon tī ne Ame ri ka, 
Vik to ri ja Kal ni ņa, Bai ba Lip pe, mu-
ze ja di bi nā tājs bi ju šais sko lo tājs 
Ar nis Ba lo dis, tie sko las dar bi nie ki, 
kas pa lī dzē ja mu ze ju vei dot.

Bi ja, kā jau pie nā kas, svi nīgs ie-
vads un pa tei cī bas vār di vis iem. 

Bi ja arī len tes grie ša na, sa ru nas 
par mu ze jā re dza mo un par to, kā 
tas dar bo sies. 

Daudz fo to grā fi  ju, daudz ma te-
riā lu, daudz at mi ņu...

Tā lāk mu zejs sāks pil dīt sa vus 
mu ze ja uz de vu mus, bet mēs – 7 
mei te nes – lik sim gi da ek sā me nu.

No vad pēt nie ce Klin ta Rau pa.

Ti kai sā kums.
Māl pils vi dus sko las mu ze ja jau nā tel pa at klā ta, daudz pa da rīts, ta ču ne būt ne va ru 

teikt – ta gad at pū tī si mies. Viss pa veik tais iz vir zī jis des mi tiem no skaid ro ja mu, pre ci zē ja mu, 
pē tā mu jau tā ju mu, pro jek ta dar bu tē mu, uz de vu mu. 

Ļo ti ce ram, ka spē sim ie in te re sēt māl pi lie šu ģi me nes, ku ru bēr ni sko lo ju šies Māl pi lī, 
pār ska tīt at vilktnes, lā des, kas tes. Ie spē jams, ka at ra dī sies kā da ar se nā kiem sko las lai kiem 
sais tī ta lie ta: sko las pie de rums, for ma, in te re san ta fo to grā fi  ja, ve ca mā cī bu grā ma ta utt. 
Mēs bū tu pa tei cī gi, jo šo brīd pie trūkst tie ši no teik tus sko las pe rio dus rak stu ro jo šu priekš-
me tu, kas mu ze ju pa da ra in te re san tā ku. Ab sol ven ti, rak stiet sa vas at mi ņas, pa stās tiet, ko 
da rāt šo brīd , un teik sim jums lie lu pal dies. 

Ar „Māl pils Vēs tu” starp nie cī bu vē los vēl reiz pa teik ties tiem „laba jiem ga ri ņiem”, kas 
pa lī dzē ja tapt jau na jai tel pai..

Fi nan siā li mūs at bal stī ja 1974. ga da Māl pils 8.-g. sko las ab sol vents uz ņē mējs Mā ris 
Lā cis un jau tre šo rei zi uz ņē mē ja Leon tī ne Ame ri ka. Par tel pas re mon tu un in ven tā ru gā-
dā ja mū su di rek to re Ine ta Kur ma. Lie lā ko da ļu no fo to grā fi  ju ske nē ša nas dar biem vei ca 
bib lio te kā re An da Vec ro ze, bet sko las saim nie cī bas da ļas va dī tā ja Vel ta Hem me le un īpa ši 
re mont strād nieks Al dis Eg lī tis bi ja tie, kas pa lī dzē ja ik die nā. Arī ap ko pē jām un de žu ran tēm 
Gu nai, Ve rai, Gun tai, Ine sei, Liā nai, Eli tai liels pal dies!

To mēr vis lie lā kais prieks man ir par no vad pēt nie kiem, ku ri pa gā ju ša jā mā cī bu ga dā vei do ja 
mu ze ja vī zi ju. Šo brīd tā ir rea li tā te. Ce ru, ka ko pī gi pie pil dī sim šo tel pu ar ba gā tu sa tu ru. 

No vad pēt nie cī bas dar ba va dī tā ja 
Inā ra Bah ma ne
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Ģirts Mer gins – pirms ka ra”Rau-
šu” saim nie ka un saim nie ces Jā ņa 
un An nas (dzi mu si Lu baus) Mer gi nu 
jau nā kais dēls,uz au dzis un sko lo jies 
ASV. Eko no mists, pār stā vē jis Rie tu mu 
uz ņē mu mus Aus trum ei ro pas ze mēs, 
ie skai tot Gor ba čo va lai kā Mas ka vā. 
Jau vai rā kus ga dus pen sio nē jies un 
dzī vo Rī gā. 

No vis iem ne skai tā miem at mi ņu stās-
tiem par mū su ģi me nes pie dzī vo ju miem 
Ot rā pa sau les ka ra bēg ļu gai tās, ne viens 
šaus mu in ten si tā tē un neiz skaid ro ja ma 
lik te ņa lab vē lī bā ne lī dzi nās 1944.ga da 
23.ok tob ra nak tī pie re dzē ta jā uz li do ju ma 
lai kā Lie pā jā.

Bi ja 1944.ga da ok tob ra bei gu posms. 
Ot rais pa sau les karš tu vo jās sa vam tra-
ģis ka jam no slē gu mam. Rī ga bi ja kri tu si 
Sar ka nar mi jas ro kās 13. ok to brī. Tā lāk 
uz dien vid iem no Lie pā jas krie vi jau bi ja 
iz si tu šies līdz Bal ti jas jū rai. Vi ņu zem ūde-
nes vei do ja uz bru ku mus vā cu mi li tā riem 
ku ģiem, ap drau dot jū ras sa tik smi starp 
Kur ze mi un Vā ci ju. Vā cu ka ras pē ka 
at kāp ša nās ceļš at pa kaļ uz Vā ci ju bi ja 
no griezts. Bēg ļu ma sas, kas vir zī jās no 
Lat vi jas aus tru mu ap ga ba liem vi sos ie-
do māj amos trans por ta lī dzek ļos Bal ti jas 
jū ras vir zie nā, ta gad mek lē ja pa tvē ru mu 
Kur ze mes pil sē tās un cie ma tos.

Vi si, kas at ce ras šo lai ku un bēg ļu ne-
skai tā mos tra ģis kos at ga dī ju mus, so ļo jot 
aiz sa viem pa jū giem starp mi li tā rām vie-
nī bām, vie nā zi ņā at zi na Die va žē las tī bu 
iz mo cī tai latv ju bēg ļu tau tai, pro ti: Lat vi jā 
vēl ne kad ne bi ja pie dzī vots mai gāks, 
krāš ņāks, zel tai nāks, da bai un cil vē kam 
lab vē lī gāks ru dens. No Rī gas līdz pat 
Bal ti jas jū rai me ži, bir zes un at klā tie lau ki 
mu džē ja no tūk sto šiem Lat vi jas bēg ļu. Va-
ka ros ģi me nes sa la sī jās pie uguns ku riem 

un kār tē jo rei zi ga ta vo ja 
va ka ri ņas sev, gan līdz pa-
ņem ta jiem lo pi ņiem. Gaiss 
bi ja pil dīts ar de go šu sve-
ķu, ru dens la pu un cep tas 
ga ļas aro mā ta sa jau ku mu. 
Lie lā ko ties, kā ma zi, tā lie li 
pār lai da nak tis zem kla jām 
de be sīm se gu šies ti kai ar 
vieg lu pār se gu.

Mēs pie ci mū su ģi me-
nē – tēvs, mā te, vec tēvs, 
mans 14 ga dus ve cais 
brā lis un es, vien pa dsmit-
gad nieks – ta gad sē dē jām 
bla kus mū su ko fe riem un 
mai siem ar iz ti ku ne dē ļai 
kaut kur Lie pā jas Tirdz nie-

cī bas os tas ra jo nā. Uz Lie pā ju no Aiz pu tes 
mūs at ve da vā cu mi li tā rais kra vas au to. 
Aiz pu tē bi jām iz da lī ju ši vi su līdz pa ņem to 
ba gā tī bu: sen ti men tā los sī ku mus un dzī-
vo ra dī bi ņu ap kārt nes lau ku saim nie kiem. 
Un, ar asa rām acīs, sa ņē mām vi ņu 
so lī ju mus, ja ga dī ju mā stā vok lis 
fron tē jeb ka ra vir zie nā pēk šņi mai-
nī tos, mēs va rē tu sa ņemt sa vus 
dār gu mus at pa kaļ.

Mū su ce ļo jums bi ja sā cies 
pirms 90 die nām Rī gas ap riņ ķa 
Māl pils pa gas ta, sen ču lau ku mā-
jās „Rau šos.” Iz brau cot no mā jām, 
pa ma lē jau dzir dē jām bais mo fron-
tes du no ņu. No tran še jām, kas ti kai 
die nu ie priekš bi ja iz rak tas krus tu 
šķēr su mū su ābe ļu dār zā, rē go jās 
zil ga ni pe lē kās vā cu ka ra vī ru bru ņu 
ķi ve res. Tēvs, pa me tis ska tu uz 
ap lo ki, ku rā ga nī jās mū su priekš-
zī mī gais ga nām pulks, vel tī ja tam 
sa vu pē dē jo mī les tī bas žes tu, at stū ma 
ap lo ka vār stu las un iz lai da tos brī vī bā. 
Mēs bi jām ce ļā.

Aiz div iem ar kau dzi pie krau tiem un ar 
vir vēm no sie tiem pa jū giem un pie ra tiem 
pie sie tām trīs go ti ņām, kā sim tiem ci ti bēg-
ļi no aus tru mu ap ga ba liem, vir zī jā mies uz 
Kur ze mes pu si. Pā ri Rī gas Gai sa til tam 
pār brau cām 1. au gus tā. Tad tā lāk gar 
Ba bī ti, cau ri Džūk stei bei dzot no nā cām 
Aiz pu tē. Pie nā ca laiks iz šķir ties, ko da rīt 
tā lāk. Karš pret ko mu nis tiem bi ja zau dēts 
un at grie ša nās „Rau šos” vai mū su dzim ta-
jā pu sē bū tu bi jis bez jē dzīgs risks. Piln īgi 
dro ši, tas beig tos ar va jā ša nām, bēr nu 
at da lī ša nu no ve cā kiem un, vis ti ca māk, 
nā vi Si bī ri jā. Reā lā kais ri si nā jums bi ja, 
līdz īgi ci tiem, do ties uz Vā ci ju.

To mēr at stāt Lat vi ju šķi ta mo ko ši. Vēl 
šo dien brī nos, kā tā dos ap stāk ļos va rē ja 

iz šķir ties, ko da rīt tā lāk. Šis tas no ve cā ku 
teik tā ir pa li cis neiz dzē ša mā at mi ņā: „gan 
jau no ti ku mi pa ši rā dīs, kas da rāms un 
gan jau no tiks tā, kā Die viņš to būs lē mis.” 
Tē vam, kurš Pir mā pa sau les ka ra ju ku 
lai kos no So mi jas bi ja at grie zies Lat vi jā 
, so ļo jot die nu un nak ti,  bi ja pa šam sa vi 
iz dzī vo ša nas skaid ro ju mi. Pro ti, „ne pie 
kā ne pie teik ties un ne no kā ne at teik ties.” 
Mēs to brīd ne va rē jām no jaust, ka jau pēc 
pā ris die nām tē va iz dzī vo ša nas teo ri ja 
pie rā dī sies mums lik te nī ga.

Vis iem bēg ļiem, ku ri ie plū da Lat vi jā, 
bi ja la bi zi nāms, ka vis dro šā kais pa gai-
du jumts virs gal vas at ro dams pa mes tos 
dzī vok ļu na mos. Lie lā ko ties īpaš nie ki no 
tiem bi ja jau sen pa zu du ši un ta jos uz īsu 
lai ku va rē ja ap mes ties jeb kurš, ka mēr no-
skaid ro jās tā lāk da rā mais.

No Vā ci jas Tirdz nie cī bas os tā ie nā ku-
šie pre ču ku ģi stei dzī gi at brī vo ja kra vas 
un cau ru nak ti uz ņe mot pa sa žie rus – lie lā-
ko ties ie vai no tos ka ra vī rus un sa ver vē tos 

lat vie šu strād nie kus dar biem mu nī ci jas 
fab ri kās Vā ci jā – tū līt stei dzās at pa kaļ 
jū rā. Pa ras ti va ja dzē ja ti kai pā ris die nas, 
lai ģi me ne, kas bi ja no lē mu si iz ce ļot, no-
kār to tu for ma li tā tes un da bū tu at tie cī gās 
ku ģa pa sa žie ru uz lā dē ša nas kar tes.

Bez grū tī bām at ra dām šā du dzī vok ļu 
na mu os tas tu vu mā. Ie kār to jā mies tuk šā 
is ta bā, kā arī uz zi nā jām, ka gan drīz vi sos 
dzī vok ļos ap me tu šies bēg ļi un ti kai re tais 
bi ja iz šķī ries, ko da rīt tā lāk. Mums pār ti ka 
vēl no mā jām lī dzi pa ņem tā mai sā bi ja 
pie tie ko ši vai rā kām die nām un tē vam 
ka ba tā liels krā jums spir ta „šei nes” ( tēvs 
bi ja bi te nieks un pirms brauk ša nas bi ja 
ie mai nī jis lie lus krā ju mus me dus pret 
šā dām „šei nēm”). Arī no piet ni krie vu uz li-
do ju mi pil sē tai ne bi ja no ti ku ši la bu lai ku, 
un na ma kai mi ņi stei dzās pa skaid rot, ka 
na ma pa gal mā esot dziļš bun kurs, kur 

LIKTEŅSTĀSTI

Lik te nī gā nakts: 
Kā da māl pi lie ša stāsts par iz glāb ša nos uz li do ju ma lai kā Lie pā jā
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gai sa uz bru ku ma ga dī ju mā va rot dro ši 
pa tver ties.

Nā ko šā die nā gā ju tē vam lī dzi no skaid-
rot, kas da rāms tiem, kas iz šķī ru šies par 
iz ce ļo ša nu uz Vā ci ju. Ofi ciā la jā os tas 
pār val dē vi si no rā dī ju mi bi ja īsi un skaid ri. 
Tik ko kāds pus mi li tārs ku ģis esot ie nā cis 
un jau va ka rā sāk šot uz ņemt lat vie šu 
bēg ļu iz ce ļo tā jus ar ga la mēr ķi Dan ci gas 
os ta. Tā dēļ, lai steig šus stā jo ties rin dā pēc 
ku ģa pa sa žie ru uz lā dē ša nas kar tēm. Rin-
da bi ja bez ga la ga ra, un ar va ja dzī ga jām 
pa sēm ro kā ie ņē mām vie tu rin das ga lā. 
Kad pie va ka rē bei dzot pie tu vo jā mies 
bi ro ja dur vīm un jau nā ko šās des mit mi-
nū tēs bū tu bi ju si ma na tē va kār ta pa zust 
aiz tām, lai drīz pa rā dī tos ar ku ģa kar tēm 
ro kās. Pēk šņi at vē rās dur vis un iz nā ca kā-
da ofi  ciā la per so na. Vi ņa lū dza vi su rin dā 
stā vo šo uz ma nī bu, pro ti, ku ģis uz ņem šot 
pa sa žie rus gan šo nakt, gan arī vi su nā-
ko šo die nu. Dau dzi, kas esot rin dā, va rot 
iet mā jās, pār laist nak ti sa vos ie kār to tos 
dzī vok ļos un nākt at pa kaļ nā ko šā rī tā. 
Vi ņu vie tas tik šot ie zī mē tas sa rak stā, lai 
rī ta ag ru mā, ne zau dē jot sa vu vie tu, va rē-
tu šo pro ce dū ru tur pi nāt. Tēvs pa grie zās 
pret ma ni un jau tā ja: ”Ko da rīt?” Tad, brī di 
pa do mā jis, se ko ja sa vai jau se nāk for mu-
lē tai me to dei „ne no kā ne at teik ties” un 
pēc da žām mi nū tēm iz nā ca no bi ro ja ar 
pie cām ku ģa kar tēm ro kās.

Stei dzī gi mek lē jām zir gu un ra tus, lai 
va rē tu sa vākt mū su man ti ņas no pa gai du 
pa spār nes. Mēs bi jām ie in te re sē ti ne ka vē-
jo ties stā ties rin dā, vēl šo va kar uz lā dē ties 
un pa va dīt nak ti uz ku ģa. Tā du pa jū gu at-
ra dām ne tā la jā uguns dzē sē ju de po. Mū su 
ku po ni un „ šei nes” dar bo jās liel is ki. Pēc 
ne daudz mi nū tēm jau bi jām ga ra jā rin dā 
os tas ra jo nā, kur tā lu mā ska tāms noen ku-
ro jies mi li tā ras krā sas ku ģis.

Ne bi ja vai rāk kā stun da pirms pus-
nakts, kad pie pe ši tum su pār šķē la no 
krie vu lid apa rā tiem iz mes tās fos fo ra 
ap gais mo ša nas ra ķe tes un sā ka gau dot 
pret gai sa uz bru ku mu brī di nā ju ma si rē-
nas. Pa jū gi viens pēc ot ra at stā ja rin du, 
lai mek lē tu pa tvē ru mu. Tēvs un mā te 
iz šķī rās da līt ģi me ni di vās da ļās – tēvs 
un vec tēvs pa lik tu pie pa jū ga un pār vilk tu 
zir ga ba rī bas mai su sev pā ri gal vām, tur-
pre tī mā te ko pā ar ma ni un brā li cen stos 
pa tver ties kā dā tu vā kā na ma pa gra bā. 
De be sis jau bi ja pil nas ar krie vu bumb ve-
dē ju rū ko ņu, bum bas eks plo dē ja mums 
pa la bi un pa krei si. Mā tes ap kamp ti mēs 
skrē jām aug sto ēku vir zie nā. Vi ņa vi su 
lai ku čuk stē ja: „nav ne no kā ko bai dī ties, 
mēs esam Die vi ņa va rā un mums ne kas 
ļauns ne no tiks.”

Ska ti ie lās bi ja bais mī gi. De go šu na-
mu gais mā sa ska tī jām ļau žu ma sas, kas 
ap mul su šas skrē ja no vie nas vie tas uz 
ot ru. Dau dzi jau bi ja zau dē ju ši dzī vī bu 
vai sma gi ie vai no ti un vai dē ja. Lies mas 
pār ņē mu šas lie lā ko ties na mus os tas 
ap kārt nē. Bei dzot mēs ie kļu vām kā dā 
aug sta na ma ves ti bi lā. Trep ju tel pa, kas 
ve da uz pa gra bu, bi ja pil na ļau žu. Kāds 
ie dzē ris jauns vī rie tis spie dās cau ri pū-
lim un klie dza: „vai tad tā lāk ne var.” Tad, 
no kļu vis pie aiz slēg tām pa gra ba dur vīm, 
ar ku la ku iz si ta lie lu rū ti un ie lī da pa lo gu 
pa gra ba tel pā. Vi ņa no doms lai kam bi ja 
dur vis at vērt no iek špu ses. Tas ne iz de-
vās un mums no pār blī vē tās tel pas bi ja 
jā tiek prom. No kļu vu šiem at pa kaļ uz ie las 
mums nā cās re dzēt vēl bries mī gā kus ska-
tus. Tu vu mā un tā lu mā viss de ga. Ie las 
pil nas ar gru ve šiem, sa kri tu šām jum ta 
un mū ru laus kām, de go šiem pa mes tiem 
spēk ra tiem. Pēc brī ža li kās, ka lid apa rā tu 
rū ko ņa at tā li nā jās. Drīz at ska nē ja uz li do-

ju ma at sau ku ma si rē na.
Ta gad mā tes pa va dī bā skrē jām mek-

lēt tē vu un vec tē vu. Abi, kā mēs vi ņus 
bi jām pa me tu ši, brī nu mai nā kār tā stā vē ja 
ne skar ti bla kus sa vam uguns dzē sē ju zir-
dzi ņam un ra tiem. Arī vi ņi prie cā jās mūs 
re dzēt svei kus un ve se lus at grie ža mies 
no de go šās na mu rin das. Zirgs vi su uz li do-
ju ma lai ku esot iz tu rē jies ne ce rē ti mie rī gi. 
No lē mām ar pa jū gu at griez ties uguns dzē-
sē ju na mā. Tur starp ci tiem pa tvē ru ma 
mek lē tā jiem ie kār to jā mies pār nak šņo ša-
nai kā dā tuk šā tel pā uz grī das.

Ot rā rī tā ie jū dzām zir dzi ņu un de vā-
mies at kal uz ost ma lu uz zi nāt, vai tas 
pats ku ģis at sāks pa sa žie ru uz ņem ša nu. 
Pār stei dzo ši, tu vo jo ties os tai jau re dzē jām 
ga ro pa jū gu rin du un pa zīs ta mo pe lē kā 
ku ģa si lue tu tā lu mā. Sā ko ties uz li do ju-
mam, ku ģis bi ja iz gā jis jū rā, bet ta gad 
jau stā vē ja pie tau vo jies ta jā pa šā vie tā, 
ga tavs uz ņemt pa sa žie rus.

It kā ar to arī beig tos mans dra ma tis-
kais Lie pā jas uz li do ju ma at stās tī jums. 
Bet, vēl nē. Gar lai ko jo ties pa jū gu rin dā, 
ku ra kus tē jās gau si jo gau si, ve cais tēvs bi-
ja aiz stai gā jis at pa kaļ uz na mu, ku rā mēs 
bi jām ap me tu šies pir mās nak tis ie brau cot 
Lie pā jā. Viņš at grie zās no mākts un kluss. 
Pār va rē jis pir mo šaus mu trie cie nu, vec-
tēvs cen tās mums at stās tīt re dzē to – tiešs 
bum bu trā pī jums bi ja bur tis ki no slau cī jis 
na mu no ze mes vir sas. Tur ap me tu šies 
ļau dis skrē ju ši glāb ties pa gal ma pa ze mes 
bun ku rā, bet arī to skā ru si iz nī ci no ša bum-
ba un ne viens nav pa li cis dzīvs.

Ku ģis at stā ja Lat vi jas kras tu vē lā pēc-
pus die nā un bēg ļu tau ta uz klā ja ar asa-
rām acīs dzie dā ja „Dievs svē tī Lat vi ju.”

Ģirts Mer gins
Teņa Graša ilustrācijas

Ņe mot vē rā pir mās rak stis kās zi ņas 
In dri ķa Li vo ni jas hro ni kā, Sid gun dai 
šo gad ap rit 800 ga di. Tās vēs tu ri vei-
do ju ši da žā da mē ro ga no ti ku mi, bet 
vis bū tis kāk lai ka gai tu iz ju tu ši te gad-
sim tos dzī vo jo šie ļau dis. Ka ik vie na 
cil vē ka dzī ve ir da ļa no sa va laik me ta 
at spul ga, ap stip ri nā ja arī sa ru na ar sid-
gun die tēm El zu un Mar tu Frei ma nēm.

El za un Mar ta Frei ma nes dzi mu šas 
Rik te res mui žas cen trā „Pil skal nu” mā jās, 
ku ras tē vam kā Lāč plē ša Ka ra or de ņa 
ka va lie rim pie šķī ra Lat vi jas pir mās brīv-
valsts lai kā. To laik, ie priek šē jā gad sim ta 
div des mi ta jos ga dos, mui žas vairs ne bi-
ja. Tā ti ka no de dzi nā ta 1905., bet pēc 
at jau no ša nas at kār to ti 1917.ga dā. Agrā-
ka jā pils Dār za mā jā pa gā ja abu mā su 
bēr nī bas un pus au džu ga di. Frei ma ņu 
ģi me nei pie de rē ja 18ha ze mes, di vi zir gi 
un se šas go vis.

- No ku rie nes cē lu sies jū su mā tes un 
tē va dzim ta? 

El za: Mā tes ģi me ne nāk no Jel ga vas. 
Vi ņa ve cā kiem bi ja vien īgais bērns. Tur-
pre tī tēvs uz au ga ko pā ar piec iem brā-
ļiem. Tē va tēvs Jēkabs sa vu laik strā dā ja 
Vib ro kas mui žā par dārz nie ku, au dzē ja 
ro zes un vis ādus sveš zem ju brī nu mus. 
No mi ra 1925.ga dā ap Jā ņiem, tad pat 
ma ni pie vec tē va zār ka no kris tī ja (pie-
dzi mu 3.jū ni jā).Vec āmā te Lilija, ku ru 
sau cām par gros mam mu, pēc iz cel smes 
vā cie te, bi ja Vib ro kas mui žas saim nie ce. 
Tā pēc arī vis iem seš iem dē liem iz vē lē ti 
tā di vā cis ki vār di - Leonhards, Nikolajs, 
Frīdrihs,  Eduards, Verners, Ervīns. 
(Vec vecāku ģimene attēlā uz vāka.) Ve-
cāmā te aiz gā ja tra ģis ki bo jā. Stās ta, ka 
vi ņu krie vi „Pētēs” ie grū du ši mār kā, bet 
mēs ne zi nām, jo to reiz bi jām Kur ze mē 
bēg ļu gai tās.

- Pa stās tiet par sa vu sko las lai ku, sko-
lo tā jiem. 

El za: Mā cī jā mies Sid gun das 6 ga-
dī ga jā pa mat sko lā. Tur par sko lo tā jām 
strā dā ja Ber ta Na va ro va, Pau lī ne Ei cē na 
jaun kun dze (vē lāk Krie vi ņa kun dze). Jā-
nis Kaz mers bi ja sko las di rek tors. Mar ta 
pēc tam vēl mācījās Māl pils māj tu rī bas 
vi dus sko lā.

Mar ta: 1940.ga dā no Gul be nes ti ka 
pār cel ta māj tu rī bas vi dus sko la. Ie stā jos 
1942.ga dā, bei dzu jau kā teh ni ku mu 
1947.ga dā. Vā cu lai kā no dar bī bas no ti-
ka Māl pils cen trā, Za ķī, jo pi lī ap me tās 
vā cie ši un ho lan die ši. Ho lan die ši strā dā ja 
sko las saim nie cī bā, stā dī ja kā pos tus. Māl-
pi lī bi ja viens mīļš sko lo tājs vis iem – Jā nis 
Lai ne, viņš pa snie dza fi  zi ku, bet vē lāk 
aiz gā ja dar bā uz Og res iz mē ģi nā ju mu 

Sid gun die tes El za un Mar ta Frei ma nes

Turpinājums 12. lpp.
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sta ci ju, no dar bo jās ar garš au gu au dzē ša-
nu. Rī dū zis pa snie dza zem ko pī bu, vi ņa 
sie va Mar ta Rī dū ze rok dar bus. Lop ko-
pī bu mā cī ja „Lej nie ku” saim nie ce Alī ne 
Mu ce nie ce.
- Kā dzī ves gai tas aiz vi jās tā lāk?

 El za: Oh, ļo ti „jau ki.” Vis pirms uz 
Kur ze mi bēg ļu gai tās. Kad at grie zā mies, 
mā jā vairs ne ti kām. Pa dzī vo jām kai mi ņos, 
tad ap me tā mies pie tē va brā ļa Leonharda 
„Pētēs.” Līdz 1949.ga dā no nā cām Si bī ri-
jā. Tei ca, ka par tē vu grē kiem. Pa tie sī bā, 
kad no ti ka iz ve ša na, mek lē ja mā sī cu, 
bet vi ņa no slē pās mal kas šķū nī, arī 
mā sī cas di vi bēr ni ne bi ja at ro da mi, vi ņi 
ta jā lai kā dzī vo ja ci tur. Kol ho za „Jug las 
zieds” priekš sē dē tājs mūs ie dro ši nā ja 

sa cī dams: ”Ej dro ši strā dāt, jūs ne esat 
sa rak stā, jums ne kas ne draud.” Bet mūs 
to mēr pa ņē ma, jo vien kār ši va ja dzē ja 
trīs iz vest. Tēvs bi ja kri tis Ruiku kaujā 
Mālpilī. Vis pirms iz sū tī ja mūs ar mā ti. Tā 

no kļu vām Tom skas ap ga ba lā. Pēc tam 
Mar tu – uz Omsku.
- Kā da bi ja dzī vo ša na Si bī ri jā?

Mar ta: Sā ku mā bi ja slik ti ar ēša nu, arī 
pie mē ro ta ap ģēr ba trū ka. Sals 30-35 grā-
di mī nu sos, kaut gan tas sau sā gai sa dēļ 
ne bi ja tik jū tams. Pir ma jā ga dā strā dā jām 
me žā. Sniegs līdz jos tas vie tai. Kat ru ko ku 
at rok un tad zā ģē. Vē lāk vi sus lat vie šus 
no rī ko ja dar bā pie lo piem, lai kam jau la bāk 
pra tām ap ie ties. Tie lo pi ņi bi ja iz tu rī gi. Sa-
run va lo du ie mā cī jā mies 
strā dā jot, nā cās ap gūt 
arī „spē ka vār dus.” Vē-
lāk sā ku la sīt grā ma tas 
krie vu va lo dā. Dzī ve 
pa ma zām uz la bo jās. 
Es dzī vo ju sov ho zā, tur 
vis maz kā du nau das ka-
pei ku de va. 

El za: Si bī ri jā pa va-
dī jām sep ti ņus ar pus 
ga dus. Sa lī dzi not ar 
1941.ga da iz sū tī ta jiem, 
mums klā jās la bāk. Īsi 
pirms prom brauk ša nas, 
1956.ga da jū li jā pat ti ku 
ap bal vo ta ar Vis sa vie nī-
bas lauk saim nie cī bas 
iz stā  des da l īb nie ka 
me da ļu. Uz Mas ka vu 
to mēr neaiz brau cu, jo 
bi jām jau pa lais ti va ļā. 
Ie priekš Mas ka va re dzē ta di vas rei zes, 
prom brau cot vēl iz stai gā ju „GUMU.” Sid-
gun dā at grie zos uz Ok tob ra svēt kiem, 
ap me tos „Dārz nie ku” mā jā. 1957.ga da 
pa va sa rī no Si bī ri jas at brau ca arī Mar-
ta ar mam mu. Ie stā jā mies kol ho zā un 
pār gā jām dzī vot uz „Tāla vām.” Strā dā ju 
„Ķi ce ru” fer mā par slau cē ju, bet mā sa par 
kon trol asis ten ti. 
- Ko va rat sa cīt par kol ho za lai kiem?

El za: Tā pat strā dā jām un viss. Sa bied-
ris ka jā dzī vē neiz nā ca lai ka pie da lī ties. 
Vis ap kārt daudz dzē rā ju, kār tī gu cil vē ku 
bi ja maz pa li cis. Vie nī gi eks kur si jās kād reiz 
aiz brau cām. Arī at se viš ķi ar pa zi ņām no Rī-
gas esam diez gan daudz ce ļo ju šas.
- Kas tie bi ja par ce ļo ju miem?

Mar ta: Ir pa būts Krie vi jā – Ir kut skā, 
Bai kā lā, ar ku ģī ti pa Vol gu, Kri mā, Kau kā-
zā. No kol ho za uz Āzi jas re pub li kām brau-
cām. Ce ļo jām gan ar tū ris ma ce ļa zī mēm, 
gan mo to cik liem. Reiz pie nā ca iz sau kums 
no De mo krā tis kās Vā ci jas, bet turp ne lai-
da. Pa gā ju šo gad El zai dzim ša nas die nas 
dā va na bi ja brau ciens uz Les te ni, lat vie šu 
le ģio nā ru at du sas un pie mi ņas vie tu. Tur 
ir tāds miers... Ko pē jā sa rak stā at ra dām 
arī tē va brā ļu vār dus. Eduards un Ver ners 
vie nā die nā kri tu ši. Les te nē ne viens no 
vi ņiem nav ap gla bāts.
- Jū su mā jās diez gan daudz grā ma tu, 

arī laik rak stus pa sū tāt. Lai kam esat 
čak las la sī tā jas.

El za: Mums ir te le vi zors, bet to mēr 

lab prāt pār la sām„Lat vi jas Avī zi,”„ Ne at-
ka rī go Rī ta Avī zi,” žur nā lu „Ieva,” „Ievas 
stās tus.” Arī ve cā kiem mā jās bi ja daudz 
grā ma tas un žur nā li. Katrs va rē ja la sīt 
sa vu žur nā lu – mums „Maz pulks,” „Jau nat-
nes Sar ka nais Krusts,” mam mai „Zel te ne,” 
„Sie vie tes Pa sau le,” tē vam „Aiz sargs” un 
laik raksts „Brī vā Ze me.” Mar ta: Pē dē jā grā-
ma ta, ko ne sen no pir ku bi ja Rolanda Kov-
tu ņen ko „Neat zī tie ka ra vī ri.” No ve ca jiem 
rakst nie kiem ie mī ļo ti Jā nis Jaun sud ra biņš 

un Alek sandrs Grīns, no 
jau nā ka jiem man tu va 
Mā ras Zā lī tes dze ja.
-Kā pār dzī vo jāt At mo-
das, ba ri kā žu lai ku, ko 
do mā jat par šo die nas 
no ri sēm? 

El za: Mū su tēvs bi-
ja sa vas valsts pa triots 
no ma tu ga li ņiem līdz 
pa pē žiem, to au dzi nā ja 
arī mums. Uz ba ri kā-
dēm ne gā jām, bet no ti-
ku miem dzī vo jām lī dzi 
cau ru nak ti ska to ties 
te le vi zo ru, klau so ties 
ra dio. Ko par šo die nu 
sa cīt?... Pa šu valsts, 
bet kā da teik ša na? Gan 
no Krie vi jas bik sta un 
ba da, gan Ei ro pas Sa-
vie nī ba pie pra sa. Ce rē-

sim, ka ta gad būs sep ti ņi trek nie ga di, kā 
Jaun ga dā tei ca prem jers.

Lai arī da žu brīd teik ta jā ie ska nas skep-
se, abas mā sas dzī vi ar vien cen tu šās 
ska tīt no sau les pu ses. Sāp jau, mū ža 

ga ru mā sāp ka ra ga dos, iz sū tī ju mā zau-
dē tais jau nī bas laiks un ie spē jas, ta gad 
vil ša nās ce rī bā ve cum die nas pa va dīt 
dzim ta jās mā jās „Pil skal nos.” (Tur pēc 
ne at ka rī bas at gū ša nas iz do das no dzī vot 
ti kai sep ti ņus ga dus). To mēr, pat at ce ro-
ties pā ri da rī ju mus, bal sīs jau ša ma vien 
vieg la no pū ta. La bes tī ba pie velk, tā pēc 
El zai un Mar tai lab prāt pa līdz īgu ro ku 
snie gu ši vai rā ki cil vē ki. Sid gun dā tu vāk 
sa drau dzē ju šās ar Ai jas Do ma se vi čas 
ģi me ni. Ai jas bēr ni ta gad lie li, bet mā sas 
Frei ma nes ar vien vēl at ce ras.

Da ce Kri lov ska

Turpinājums no 11. lpp.

Mar ta Frei ma ne ar drau dze ni Dzid ru Lū si iz sū tī-
ju mā Om skas ap ga ba lā Kor mi lov kas ra jo nā. 

Lāč plē ša Ka ra or de ņa ka va lie ris Er vīns 
Frei ma nis.

Frei ma ņu ģi me ne. Tēvs Er vīns, mā te 
Mar ta, mei tas El za (2.rin dā pir mā 
no krei sās), Mar ta (1.rin dā pir mā no 
krei sās). Vēl vec mā te An na, mā sī ca 
Irm gar de, brā lēns Ju ris.

Mar ta un El za 2005.ga dā eks kur si jā Les te-
nē. (Bla kus drau dze ne Mai ja Dim de.) 
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PA ZI ŅO JUMS PAR BŪV NIE CĪ BAS IE CE RES 
PUB LIS KO AP SPRIE ŠA NU

Māl pils pa gas ta pa do me iz slu di na čet ru ne dē ļu  Māl pils paš val dī bas ūdens ap gā-
des un ka na li zā ci jas tīk lu re kon struk ci jas un pa pla ši nā ša nas  KF līdz fi  nan sē tā pro jek ta 
“Ūdens saim nie cī bas at tīs tī ba 15 Aus trum lat vi jas up ju ba sei nu paš val dī bās, 3. kār ta” 
ie tva ros   būv nie cī bas ie ce res pub lis ko ap sprie ša nu.

Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā ji un ci ti in te re sen ti  tiek ai ci nā ti ie pa zī ties ar in for ma tī vo 
ma te riā lu par būv nie cī bas ie ce ri  līdz šā ga da 22. feb ruā rim pirm die nās un ce turt die-
nās plkst. 9.00 – 18.00, otr die nās, treš die nās plkst 9.00- 17.00, piekt die nās 9.00-16.00   
Māl pils pa gas ta pa do mes būv val des tel pās  Nā kot nes ie lā 1, Māl pi lī.

Lū dzam ie sniegt sa vus priekš li ku mus un ie ro si nā ju mus līdz 2006. ga da 21. feb ruā rim 
Māl pils pa gas ta pa do mes kan ce le jā (Nā kot nes ie lā 1, Māl pi lī, Rī gas ra jo nā, LV – 2152).

Būv nie cī bas pub lis kā ap sprie ša na un lē mu ma pie ņem ša na Māl pils pa gas ta 
pa do mes sē dē 2006. ga da 22. feb ruā rī plkst 15.00 Māl pils pa gas ta pa do mes zā lē 
Māl pi lī, Nā kot nes ie lā 1.

UP MA LU IE DZĪ VO TĀ JU IE VĒ RĪ BAI!
Lai sa ves tu kār tī bā Up ma lu cie ma ta ka na li zā-

ci jas sis tē mu, at vieg lo tu avā ri jas si tuā ci jas no vēr-
ša nu un no stip ri nā tu ju ri dis kās at tie cī bas, ai ci nām 
Up ma lu cie ma daudz dzī vok ļu mā ju Liel vār des 
3;5;7;9;11;13;15;17 ie dzī vo tā jus slēgt ko lek tī vos 
lī gu mus ar SIA „Nor ma K”. Kat rai mā jai ir jā iz vēl 
mā jas pār stā vis - kon takt per so na. Lī gu mus va rat 
sa ņemt SIA „Nor ma K” grā mat ve dī bas tel pās Māl pi-
lī, Nā kot nes ie lā 1. In te re sē jo šos jau tā ju mus va rat 
no skaid rot pa se ko jo šiem te le fo niem:

Val des lo cek lis - R.Ta ran da  tel. 6450752;
Ūdens un kan. dien. vad. -  B.Kar po vičs tel. 

8358840;
Grā mat ve dī ba -  tel. 7925741.

SIA „Nor ma K” ad mi nis trā ci ja.

Māl pils pa gas ta pa do me ir uz sā ku si sa gat avo ša nas dar-
bus jaun ie šu ini cia tī vu cen tra iz vei dei Māl pils kul tū ras na ma 
tel pās. Tiek plā no ta pro jek tu pie tei ku mu sa gat avo ša na cen tra 
lab ie kār to ša nai un dar bī bas uz sāk ša nai. Pēc ie priekš ie gū tās 
in for mā ci jas, šā di pro jek ti tiek at bal stī ti ti kai tad, ja pa ši jau nie ši 
ak tī vi ie sais tās to īs te no ša nā. 

Tā dēļ: 
VI SI TIE, KAS AP GAL VO, KA VI ŅIEM IR GAR LAI CĪ GI, 
KA MĀL PI LĪ JAUN IEM CIL VĒK IEM NAV, KO DA RĪT;

VI SI TIE, KAS VĒ LAS NE TI KAI ČĪK STĒT UN KRI TI ZĒT, 
BET PA ŠI VEI DOT 

SA VU BRĪ VO LAI KU IN TE RE SAN TU UN SA TU RĪ GU, 
tiek ai ci nā ti nākt ar sa vām ide jām uz pa gas ta pa do mes 

311.ka bi ne tu līdz 1. ap rī lim.
***

Tiek gat avo ti jau ni pro jek tu pie tei ku mi Ei ro pas Sa vie nī bas 
iz glī tī bas pro gram mu Leo nar do da Vin ci un Co me nius pro gram-
mām ie snieg ša nai feb ruā rī. 

Vi su mā cī bu ie stā žu sko lo tā jiem ir ie spē ja pie teik ties arī in-
di vi duā la jām iz glī tī bas  sti pen di jām da žā diem kur siem Ei ro pas 
val stīs 2006.-2007.ga dā.  Pie teik ša nās ter miņš ir 1.marts. 

Sī kā ka in for mā ci ja Aka dē mis ko Pro gram mu Aģen tū ras 
mā jas la pā www.soc ra tes.lv  Pro jek ta pie tei ku mu sa gat avot 

pa lī dzēs pa gas ta pa do mes 311.ka bi ne tā.
***

Ir dzir dēts uz skats, ka ir di vas jo mas, ku rās orien tē jas un 
ga ta vi dot pa do mus vi si: tās ir iz glī tī ba un me di cī na. Vai nav tā, 
ka vai ik katrs zi na, kā bū tu jā strā dā sko lo tā jam un kā jāār stē 
cil vē ki?  Ta ču šo reiz bez jeb kā das iro ni jas gri bē tos ai ci nāt tos, 
kam rūp iz glī tī bas pie dā vā ju mu at tīs tī ba Māl pils pa gas tā, se viš ķi 
pie au gu šo tā lāk iz glī tī bas jo mā, pār do māt sa vas, sa vu ko lē ģu 
un pa zi ņu va ja dzī bas un in te re ses pa pil dus iz glī tī bā.

Jū su priekš li ku mi pa lī dzēs piln vei dot līdz šim no ti ku šo pie-
au gu šo iz glī tī bas pa sā ku mu (pro jek tu pie tei ku mu rak stī ša nas, 
uz ņē mēj dar bī bas, prak tis kās psi ho lo ģi jas u.c. kur su) pie re dzi. 
Ja Jū su pro jek ta pie teik ša nai ir ne piec ie ša ma ju ri dis ka or ga-
ni zā ci ja, va rat ie sais tī ties bied rī bas “Māl pils taut sko la” dar bā. 
Ša jā bied rī bā ap vie no ju šās vi sas Māl pils pa gas ta pa do mes 
pa kļau tī bā eso šās mā cī bu ie stā des un kul tū ras nams, ir vai rā ki 
in di vi duā lie bied ri.

Māl pils pa gas ta pa do me ir ie sais tī ju sies arī bied rī bā “Sep-
ti ņi so ļi”, kas ir Āda žu, Van ga žu, Bro cē nu, Šķē des, Li zu ma un 
Māl pils pa gas tu ap vie nī ba, kas ir iz vei do ta kop īgu pro jek tu rea-
li zā ci jai vi su šo paš val dī bu at tīs tī bas jau tā ju mu ri si nā ša nai.

Ja Jums ir pro jek ta ide ja sa dar bī bai ar šo vai ci tu pa gas tu 
ko lē ģiem, ja Jums ir ne piec ie ša ma in for mā ci ja par fi  nan sē ju ma 
ie gū ša nas ie spē jām Jū su pro jek tiem, nā ciet uz pa gas ta pa do-
mes 311.ka bi ne tu, dar bo si mies ko pā!

In for mā ci ja me ža zem ju īpaš nie kiem, 
lauk saim nie kiem un me lio rā ci jas sis tē mu 
uz tu rē tā jiem!!! 

Ei ro pas lauk saim nie cī bas vir zī bas un ga ran ti ju fonds 
(ELVGF) at sā cis pie ņemt pro jek tu pie tei ku mus Ei ro pas Sa vie-
nī bas līdz fi  nan sē ju mam se ko jo šos vir zie nos:

 ak ti vi tā tē “Ze mes uz la bo ša na”
- valsts un kop lie to ša nas me lio rā ci jas sis tē mu jaun bū ves, 

re kon struk ci jas un re no vā ci jas pa sā ku miem,
- skā bo augš ņu kaļ ķo ša nas pa sā ku miem.

 ak ti vi tā tē “Mež saim nie cī bas at tīs tī ba”
- lauk saim nie cī bā neiz man to to zem ju ap me žo ša nas pa sā ku-

miem,
- maz vēr tī go mež au džu vai ko ku su gu no mai ņas pa sā ku-

miem, lai pa aug sti nā tu bio lo ģis ko daudz vei dī bu un eko no-
mis ko vēr tī bu,

- mež saim nie cī bas ra žo ša nas po ten ciā la at jau no ša nas pa sā-
ku miem uguns grē ku un da bas ka tas tro fu ra dī to pos tī ju mu 
vie tās, kā arī at tie cī gu uguns dro šī bas pro fi  lak tis ko pa sā ku mu 
ie vie ša nai,

- ie gul dī ju miem me žos ar mēr ķi uz la bot eko no mis ko, eko lo-
ģis ko vai so ciā lo vēr tī bu,

- me ža īpaš nie ku ap vie nī bu iz vei do ša nai.

Lau ku At tīs tī bas Plā na pa sā ku mu ie tva ros 
ie spē jams ie sniegt pro jek tu pie tei ku mus:

 “Priekš lai cī gā pen sio nē ša nās” ar mēr ķi vei ci nāt lau ku saim nie cī-
bu pār ņem ša nu un at tīs tī bu, no mai not un uz la bo jot tās me nedž-
men tu un ie sais tot jau nus un eko no mis ki ak tī vus cil vē kus.

 “At balsts ra žo tā ju gru pām” ar mēr ķi at bal stīt at zī tas ra žo tā ju 
gru pas, kas veiks kop īgu lauk saim nie cī bas pro duk ci jas pirm ap-
strā di un iz ej vie lu ie pirk ša nu, kā arī sa ra žo tās pro duk ci jas pār-
do ša nu un no ie ta ie spē ju mek lē ša nu un pa lie li nā ša nu tir gū.

 “At balsts da ļē ji na tu rā lo saim nie cī bu pār struk tu ri zā ci jai” ar 
mēr ķi da žā dot ma zo saim nie cī bu ra žo ša nas no za res un 
at tīs tīt kon ku rēt spē jī go lauk saim nie cī bas no za ri.

 “ES stan dar tu sa snieg ša na” ar mēr ķi at bal stīt lau ku saim-
nie cī bas, ku rās ne piec ie ša ma ES stan dar tu sa snieg ša na 
vi des aiz sar dzī bas, dzīv nie ku lab tu rī bas, hi giē nas un dar ba 
aiz sar dzī bas jo mās.

Pa pil dus in for mā ci ju vai kon sul tā ci ju pro jek ta pie tei ku ma sa-
gat avo ša nā jūs sa ņem siet pa gas ta pa do mes 311.ka bi ne tā.
Tāl ru nis ka bi ne tā 7970893, 
mob. 6836192 - Lī vi ja Mu kā ne, e-pasts: kar te1@in box.lv
mob. 6478448 – Ie va Vi ļu ma, e-pasts: mal pils pro jek ti@in box.lv

In for mā ci ju sa ga ta vo ja Ie va Vi ļu ma un Lī vi ja Mu kā ne, 
Māl pils pa gas ta pa do mes in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru da ļa

PRO JEK TU JAU NU MI
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Jau na jā iz stā žu zā lē kon cer tu 
snie dza Jā ze pa Me di ņa 
mū zi kas vi dus sko las 
kor di ri ģen tu kla ses au dzēk ne, 
māl pi lie te Ilo na Ha ņi na

Lai kā, kad vi sā Lat vi jā tiek rī ko ti maes-
tro Rai mon da Pau la ju bi le jas pa sā ku mi, 
arī mū su kul tū ras na mā 20. jan vā rī ska-
nē ja kom po nis ta dzies mas.

Jau nā mū zi ķe koncertam bi ja iz vē lē ju-
sies sa vus mī ļā kos skaņdarbus.

Un, lai gan lo gos zie dē ja le dus ro zes, 
ne mež ro zī tes, mū zi ka un sirds sil tums 
ļā va aiz mirst par auk stu mu un zie mu.

9. feb ruā rī Māl pils kul tū ras na mā 
teāt ra cie nī tā ji tiek ai ci nā ti uz iz rā di

TI RI TOM BA 2 JEB 
KAS NO TIEK 

PĒC LAI MĪ GĀM BEI GĀM?
TT ie stu dē tā iz rā de “Ti ri tom ba jeb 

Zel ta ziv ti ņa” no spē lē ta jau 100 rei žu 
vi sā Lat vi jā, tā bi ja ska tā ma arī Māl pi lī. 
Šā du “Ti ri tom bas” po pu la ri tā ti, ie spē jams, 
no dro ši nā ju si pa vi sam vien kār ša vēl me – 
dzir dēt stās tu ar lai mī gām bei gām.

Iz rā des “Ti ri tom ba 2” dar bī ba no ris se-
šus mē ne šus pēc tik kā ro tā happy – end. 
Jau ie pa zī tie per so nā ži uz sā ku ši īs to 
dzī vi, to dzī vi, ku rā jā sāk pie mē ro ties 
ot ram, ku rā nie ki daž kārt vēr šas par ne-
pār va ra mām pro blē mām... Šis ir stāsts 
par to, ka ra dīt lai mes mir kļus ir ti kai un 
vie nī gi mū su pa šu spē kos, un pa ši vien 
mēs tos tik aiz rau tī gi arī grau jam.

Lo mās Lī ga Lie pi ņa, Ja kovs Ra fal-
sons, Ju ris Stren ga, An na Put ni ņa, Es-
me ral da Er ma le, Leons Leš čin skis un 
Ar nolds Osis. Lu gas au tors un re ži sors 
Lau ris Gun dars.

P.S. Lai smie tos “Ti ri tom bā 2”, pir mās 
iz rā des priekš zi nā ša nas nav ob li gā tas.

Teāt ra TT pro du cen te An na Put ni ņa.

Šķir stot baz nī cas ko ra da līb nie ču sa rak-
stu, burt nī cā at ra du ko ra di ri ģen tes Sa ni tas 
Vī tu mas iz gat avo to ko ra eņ ģe lī ti – pir mo 
ie lū gu mu dzie dā tā jām uz ko ra mē ģi nā ju mu 
tā la jā 1996.ga da 30.jan vā rī. 

Des mit ga dus ve cais eņ ģe lī tis stās ta, kā 
ra dies baz nī cas ko ris. Sov hoz teh ni ku ma an-
sam blis līdz ar pār mai ņām s aim nie cis ka jā 
un po li tis ka jā dzī vē bei dza dar bo ties. Bet 
dzie do šā an sam bļa sie vie tes vē lē jās tur pi-
nāt dzie dā ša nu un sa vu ko pā sa nāk ša nu. 
Pieai ci not arī ci tas dzie dā tā jas, iz vei do jās 
ko ris 20 da līb nie ču sa stā vā. Ga du gai tā 
sa gla bā jās ko ra ko dols da līb nie ču sa stā vā. 
Ilg sto ši sop rā nos dzied Vi ja Štrā la, Il ga Eg-
le, Mil da Gran de, ne sen pie vie no jās Una 
Ta bo ta, al tos dzied Leon tī na Ame ri ka, Una 
Isa je va, Ru ta Mi si ņa, En vi ja Svik ša, Sil vi ja 
Grap ma ne, Edī te Sa le nie ce Ko ris pir ma jos 
pa stā vē ša nas ga dos ir dzie dā jis ko pā ar 
Māl pils kul tū ras na ma jauk to ko ri.

Baz nī cas ko ris pie da lī jies kon cer tos 

Valmie rā Svē tā Sī ma ņa ev.lut. drau dzes baz-
nī cā, Du bul tu baz nī cā. Kat ru ga du Zie mas svēt-
kos un Liel die nās ie prie ci na Māl pils so ciā lās 
ap rū pes cen tra ie mīt nie kus. Pa gā ju ša jā ga da 
ok to brī ko pā ar drau dzes lo cek ļiem ap ce ļo ja 
Zie meļ vid ze mes baz nī cas Strau pē, Stren čos, 
Kār ķos, Val kā, Vij cie mā.

Ko ra mē ģi nā ju mi no tiek vie nu rei zi ne-
dē ļā piekt die nas va ka ros plkst.19.00. Di vas 
rei zes mē ne sī, mē ne ša ot ra jā un ce tur ta jā 
svēt die nā ar dzies mām ba gā ti nām diev-
kal po ju mus. Dzies mu mī ļo tā jas, kas vē las 
dzie dāt, esat laip ni gai dī tas.

Ilg ga dī gā ko ris te  Una Isa je va 

KULTŪRAS DZĪVES NOTIKUMI

Māl pils baz nī cas ko rim –10

Ar jau no ga du at sā kas Bī be les 
stun das Māl pils kul tū ras na ma ko ra 
tel pā.  Pir mā no dar bī ba 10. feb ruā rī 

pl. 18.00. Ai ci nā ti vi si in te re sen ti.
Māl pils ev.lut. baz nī cas val de

Attēlā: mākslinieki Ine se Liec kal ni ņa, 
Mai ja Dra gū ne, Imants Kre pics, In ga 
Jur jā ne izstādes atklāšanas dienā

Kul tū ras na ma iz stā žu zā lē 
līdz 1. mar tam ska tā ma iz stā de

KRĀ SAI NAIS un 
MEL NI SAM TAI NAIS

Gra fi  kas dar bu iz stā dē “KRĀ SAI NAIS 
un MEL NI SAM TAI NAIS” ir ie spē ja ap lū-
kot čet ru da žā du au to ru dar bus, da žā-
dās gra fi  kas teh ni kās. Pla šā kā iz stā des 
da ļa – li to grā fi  jas teh ni kās ra dī tie dar bi. 
Tā pēc sa vu in te re si va rēs ap mie ri nāt tie-
ši li to grā fi  jas cie nī tā ji. Pro tams – zi nā ma 
vie ta at vē lē ta arī ci tām teh ni kām. Au to ri 
katrs pār stāv sa vu iz teik tu māk sli nie cis ko 
rok rak stu. Au to ri ir da žā da ve cu ma pār stāv-
ji – kas arī at spo gu ļo jas vi zuā la jā ko pai nā. 
Vie no jo šais un gal ve nais – gra fi  ka.

No iz stā des buk le ta.

Kul tū ras na mā tiek or ga ni zē ti FO TO KUR SI
Ko pī gi no skaid ro sim, kā pa nākt, lai fo to grā fi  jas au to ra ie ce re sa ska nē tu 

ar re zul tā tu. (Fo to grā fi  jas iz teik smes lī dzek ļi, kom po zī ci ja, prak tis kā 
fo to gra fē ša na u.c.)

Va dī tā ja Mā ra Āren te. In te re sen tus lū dzam pie teik ties kul tū ras na mā, 
zva not pa tāl ru ni 7925339 līdz 17.02.
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SPORTA ZIŅAS

No slē dzies kār tē jais spor ta gads un 
Māl pils pa gasts, Rī gas ra jo na spor ta spē ļu 
kop vēr tē ju mā, ir ie rin do jies 9.vie tā, kas, sa-
lī dzi no ši ar ie priek šē jo ga du nav slik ti – par 
5 vie tām aug stāk (2004.ga da kop vēr tē ju-
mā – 14.vie ta). Bet skaidrs ir tas, ka ir ie-
spē ja pa cī nī ties arī par aug stā kām vie tām, 
jo 2000.ga dā Māl pils pa gasts kop vēr tē ju mā 
ie rin do jās 3.vie tā.

At se viš ķi pa spor ta vei diem, vi sās 
dis cip lī nās, ku rās ir star tē ju ši māl pi lie ši, ir 
trā pīts 10nie kā. Iz rā dās vis veik smī gā kais 
Māl pils ko man dai iz rā dī jās ne tra di cio nā lā-
kais spor ta veids – BOU LINGS (2.vie ta). 

Maz liet līdz go dal go to trij nie kam pie trū ka 
ZO LĪ TES spē lē (4.vie ta) un ŠAUT RI ŅU 
ME ŠA NĀ (4.vie ta.). Olim pis ka jā se ši nie kā 
māl pi lie ši ie kļu va ŠA HĀ (5.vie ta), BAS-
KET BO LĀ vī rie šiem (6.vie ta) un RU DENS 
KRO SĀ (6.vie ta).

Vē lē tos, lai šo gad māl pi lie ši bū tu at sau-
cī gā ki un ak tī vāk pie da lī tos da žā dos spor ta 
pa sā ku mos Māl pi lī, līdz ar to bū tu lie lā kas 
ie spē jas no skaid rot la bā kos, ku riem bū tu 
gods pār stā vēt mū su Māl pi li Ra jo na spor ta 
spē lēs un ko pī giem spē kiem pa cī nī ties par 
olim pis ko se ši nie ku Rī gas ra jo na spor ta spē-
ļu kop vēr tē ju mā.

Rī gas ra jo na 2005.ga da spor ta spē ļu kop vēr tē ju ma ta bu la

Po li ci jas zi ņas
26. de cem brī
 Māl pi lī, no zagts trans port lī dzek lis VW 

TRANS POR TER, kas ra žots 1994. ga dā. 
Uz sākts kri mi nāl pro cess.

31. de cem brī
 Māl pils pa gas tā, no de gu si 1929. ga dā 

dzi mu šam vī rie tim pie de ro ša lau ku pirts 
20 m2 pla tī bā. Aiz deg ša nās ie mesls tiek 
no skaid rots. 

14. jan vā rī
 Māl pi lī, 1964.ga dā dzi mis vī rie tis, bū-

dams al ko ho la rei bu mā, la mā jās ne-
cen zē tiem vār diem un fi  zis ki aiz skā ra 
1949. ga dā dzi mu šu sie vie ti. Sa stā dīts 
ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma pro to kols par 
sī ko hu li gā nis mu.

18. jan vā rī
 Māl pi lī, kā das ēkas pa grab stā vā de ga ap-

ku res tel pa 3m2 pla tī bā. Pie ņemts lē mums 
par at teik ša nos uz sākt kri mi nāl pro ce su.

Ce ļu sa tik smes 
ne ga dī ju mi

01. jan vā rī
 Māl pils pa gas tā, au to ce ļa Gar kal ne – Māl-

pils 36. km, ne zi nāms au to va dī tājs ar 
ne no skaid ro tu trans port lī dzek li iz rai sī ja 
sa dur smi ar trans port lī dzek li VOL VO, un 
no no ti ku ma vie tas aiz brau ca.

20. jan vā rī
 Māl pi lī, ne zi nāms au to va dī tājs ar ne no-

skaid ro tu trans port lī dzek li uz brau ca mā jas 
žo gam.

RRPP pre ses 
un sa bied ris ko at tie cī bu 

gal ve nā spe ciā lis te In gu na Gai le.

Spor ta zā les dar ba lai ki:
Pirm dien 19.00 – 21.00
Treš dien 19.00 – 21.00

Spor ta pa sā ku mu plāns:  Vie ta
29.jan vā ris Māl pils pa gas ta čem pio nāts ŠA HĀ Māl pils vi dus sko la
5.feb ruā ris Sa cen sī bas ZO LĪ TES spē lē 2.posms Ka fej nī ca „AUGUSTS”
18.feb ruā ris Rī gas ra jo na spor ta spē les ŠA HĀ 
 (ko man du sa cen sī bas) Māl pils kul tū ras nams
19.feb ruā ris Sa cen sī bas ZO LĪ TES spē lē 3.posms Ka fej nī ca „AUGUSTS”

“Kus ta mās 
man tas iz so le
Māl pils pa gas ta pa do me pār-

dod paš val dī bas kus ta mo man tu 
– vieg lo pa sa žie ru au to ma šī nu Au di 
80, reģ. Nr. AF 6250, 1986.ga da 
iz lai dums, par brī vu ce nu, bet ne 
ma zā ku par 80,- LVL.

In te re sen tiem pie teik ties Māl-
pils pa gas ta pa do mes kan ce le jā, 
Nā kot nes ie lā 1, 202. ka bi ne tā 
līdz š.g. 6.feb ruā rim plkst. 16.00. 
Tāl ru nis uz zi ņām 7970892”.

UZ MA NĪ BU VIS IEM MĀL PILS 
DAUDZ DZĪ VOK ĻU MĀ JU 

IE DZĪ VO TĀ JIEM!
Sa ka rā ar to, ka AS „L & T Hoe ti ka” ar 

01.01.2006. pa lie li na iz ce no ju mu par sa dzī ves 
at kri tu mu iz ve ša nu no 2.72 Ls uz 3.81 Ls par 1 ku-
bik met ru + PVN , brī di nām, ka ar 01.03.2006. pēc 
ap stip ri nā ša nas pie Rī gas ra jo na re gu la to ra, mai nī-
sies mak sa par at kri tu mu iz ve ša nu no 1 ie dzī vo tā ja 
daudz dzī vok ļu mā jās mē ne sī. Prog no zē ja mā mak-
sa - 0.55 Ls/no 1 cil vē ka mē ne sī + 5% PVN.

SIA „Nor ma K” ad mi nis trā ci ja. 
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Svei cam 
jan vā ra 

ju bi lā rus!

85 – Edī tei Gā žei, Ol gai Og ri ņai
70 – Li jai Li li tai Lie pai, Dzid rai 

Mūr nie cei, Jē ka bam Vol ko vam

 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 5, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Tâlruòi: 7925390, 7970888
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2006. gada janvāris

Sa rī ko ju mi Māl pils kul tū ras na mā
2006. ga da feb ruā ra mē ne sī

Sest dien, 4.II Māl pils kul tū ras na ma 
pl. 19.00 paš darb nie ku va kars.
Ce turt dien, 9.II Teāt ra TT iz rā de
pl. 19.00 Ti ri tom ba 2 jeb kas no tiek 
 pēc lai mī gām bei gām?
Sest dien, 18.II MAI ZES DIE NA
pl. 12.00 Mī ļi gai dī ta jam vie sim būs ie spē ja iz se kot 
 mai zes tap ša nas gai tai, ie pa zī ties ar mai zes 
 ce pē jiem Māl pi lī, no gar šot mai zī ti, iz dzie dāt 
 mai zes dzies mas ko pā ar folk lo ras ko pu 
 “Sen le ji ņa”. Pie da lās TLM stu di ja “Ur ga”, 
 “vec mā mi ņu klu biņš “Re zē das” de ju 
 ko lek tīvs “Mā rī tes” un Sid gun das sko las 
 ma zie de jo tā ji, z/s “Mālpils maize”.
Piekt dien, 24.II  P O P I E L A.
pl. 18.00 Ai ci nā ti pie da lī ties vi su Māl pils sko lu sko lē ni.
 Pie teik ties kul tū ras na mā līdz 20. 02.
pl. 20.00 Dis ko tē ka
Otr dien, 28.II Iz brau kums uz  Na cio nā lā teāt ra iz rā di 
 “Ciet sir dī gās spē les”
 Pie teik ties pa tāl ru ni 7925339
16.I – 1.III. Iz stā žu zā lē ap ska tā ma gra fi  kas dar bu 
 iz stā de “Krā sai nais un mel ni sam tai nais”

Dan ce Aca demy
Ai ci na vi sus, kas vē las ie mā cī ties de jot!

• Spor ta de ju ap mā cī ba pro fe sio nā lā lī me nī ar ie spē ju pie da-
lī ties sa cen sī bās

• So ciā lā de ja (ang ļu val sis, vī nes val sis, tan go, foks trots, po-
lo nē ze u.c.) bez ve cu ma ie ro be žo ju miem. Kurss ir pie dā vāts 
gan ie sā cē jiem, gan cil vēk iem ar ie priek šē jo pie re dzi.

• Ca ri bian (Sal sa, mam ba, mi ren da, sam ba, ku bie šu de jas)
No dar bī bas va da pro fe sio nāls de ju tre ne ris.

Sī kā kai in for mā ci jai zva niet pa tāl ru ni: 6545154

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 
PAZIŅOJUMS

“Par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumu projekta 1. redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu”
Mālpils pagasta padome 21.12.2005. gada sēdē, 

ir pieņēmusi lēmumu Par Mālpils pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu projekta pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai.
1. Mālpils pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādes sabiedriskās apspriešanas otrais posms 
ir noteikts no šī paziņojuma publicēšanas „Latvijas 
Vēstnesī” dienas līdz 16.02.2006.g., kura laikā 
interesenti var iesniegt atzinumus par grozījumu 
projekta 1.redakciju Mālpils pagasta padomē .

2. Otrā posma sabiedriskās apspriešanas pasākumos 
ir paredzēts visiem interesentiem dodot iespēju 
iepazīties ar sekojošiem dokumentiem: 
- izstrādāto teritorijas plānojuma grozījumu 

projekta 1.redakciju;
- spēkā esošo teritorijas plānojumu;
- attīstības programmu;
- rajona padomes attīstības programmu un 

teritorijas plānojumu;
- plānošanas reģiona attīstības programmu un 

teritorijas plānojumu;
- ierosinājumiem, kas saņemti  teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrādes gaitā un 
institūciju atzinumiem.

 Tie tiks izstādīti Mālpils pagasta padomē, 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī.

3. Sakarā ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi 
apmeklētājus pieņem saskaņā ar vispārējo 
apmeklētāju pieņemšanas kārtību – no plkst. 
9.00 – 13.00 un 13.00 – 17.00.

4. Atzinumiem par teritorijas plānojuma grozījumu 
1.redakciju ir jābūt noformētiem atbilstoši Infor-
mācijas atklātības likumam, un tie jāiesniedz 
Māl pils pagasta padomei līdz sabiedriskās apsprie-
šanas otrā posma beigām, t.i., 16.02.2006. g. 

5. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma noslē-
guma sanāksme paredzēta 16.02.2006. g. plkst. 
14.00 Mālpils pagasta padomes sēžu zālē.

Pirms sko las iz glī tī bas ie stā de ai ci na dar bā
LIET VE DI

ar la bām da tor pras mes ie ma ņām.
Pie teik ties pie ie stā des va dī tā jas.

No Çvalda Lodziòa atvadoties
21. janvâra rîtâ mûþîbâ aizgâja ÇVALDS LODZIÒÐ. Viòð savos 85 

gados ir piedzîvojis un pârdzîvojis daudz. Tie, kas pazina Çvaldu, ilgi 
atcerçsies viòu kâ stipru, èaklu, gudru un sabiedrisku cilvçku, kurð 
mîlçja savu ìimeni, pagastu un Latvijas zemi. Viòð ticçja Dievam un 
labestîbai cilvçkos, respektçja “dotâ vârda svçtumu” un bija “lepns 
par latvieðiem, kas nezaudçja savu latvieðu godu”. Viòð visos laikos 
un jebkuros apstâkïos mâcçja “Bût tumsâ gaiðam”.

Izsakâm patiesu lîdzjûtîbu ìimenei un tuviniekiem, 
Çvaldu Lodziòu kapu kalniòâ pavadot.

Mâlpils pagasta padome
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