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Iz ska tī ja 31 jau tā ju mu.
NO LĒ MA:

• Ap stip ri nāt Māl pils vi dus sko las at tīs tī bas 
plā nu 2006. līdz 2010.ga dam.

• Ap stip ri nāt iz glī tī bas ie stā žu va dī tā ju 
at al go ju mu 2006.ga dā.

A. Par pro jek tu “Māl pils par ka me lio rā-
ci jas sis tē mas re no vā ci ju” 

• At bal stīt Māl pils pa gas ta pa do mes 
pro jek ta pie tei ku ma “Valsts no zī mes 
aiz sarg āja mā ar hi tek tū ras pie mi nek ļa 
- Māl pils par ka vēs tu ris kās me lio rā ci jas 
sis tē mas re kon struk ci ja” iz strā dā ša nu 
ie snieg ša nai ES struk tūr fon du (ELGVF) 
pro gram mā “Valsts un kop lie to ša nas 
me lio rā ci jas sis tē mu jaun bū ve, re kon-
struk ci ja vai re no vā ci ja”.

• Pēc pro jek ta iz mak su ap rē ķi nu veik ša-
nas pa re dzēt pa gas ta pa do mes līdz fi -
nan sē ju mu 25% ap mē rā no pro jek ta 
kop sum mas. 

B. Par pro jek tu “Pil skal nu sa kop ša nas 
un iz pē tes dar biem Māl pils pa gas ta 
te ri to ri jā”

• At bal stīt Māl pils pa gas ta pa do mes pro-
jek ta pie tei ku ma “Pil skal nu sa kop ša nas 
un iz pē tes dar bi Māl pils pa gas ta te ri to-
ri jā” iz strā dā ša nu ie snieg ša nai Valsts 
kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar dzī bas in spek-
ci jas (VKPAI) ad mi nis trē ta jā “Kul tū ras 
pie mi nek ļu iz pē tes, glāb ša nas un res-
tau rā ci jas pro gram mā 2007.ga dam”.

• Pēc pro jek ta iz mak su ap rē ķi nu veik ša-
nas pa re dzēt pa gas ta pa do mes līdz fi  nan-
sē ju mu  līdz 25 % un pie sais tīt pri vā tos 
lī dzek ļus.

• At bal stīt Le jas sak si jas (Vā ci ja) lau ku pie-
au gu šo iz glī tī bas ap vie nī bas sa dar bī bas 
priekš li ku mu par starp tau tis kas iz glī tī bas 
struk tū ras iz vei do ša nu Māl pils pa gas tā.

• Fir mai “Bal tic Tatry Skydi ver Ltd” sniegt 
at skai ti par ie gul dī ju miem lid lau ka at tīs-
tī bā 2005.ga da lai kā.

• Pie ņemt zi nā ša nai, ka fi r ma  “Bal tic Tatry 
Skydi ver Ltd” ir ie snie gu si  paš val dī bā 
kop uz ņē mu ma biz ne sa plā nu.

• Lai iz vēr tē tu ie snieg to biz ne sa plā nu 
un iz vē lē tos pēc ie spē jas iz de vī gā ko sa-
dar bī bas mo de li,  iz vei dot dar ba gru pu 
7 cil vē ku sa stā vā:
- De pu tā te Sol vi ta Strau sa,
- De pu tāts Va len tīns Svikšs,
- De pu tāts Pē te ris Kurms,
- Māl pils vi dus sko las di rek to ra viet nie ce 

mā cī bu un au dzi nā ša nas dar bā Lai ma 
Ba lo de,

- Iz pild di rek tors Vla dis lavs Ko ma rovs,
- Būv val des va dī tā ja Ru dī te Be te,
- Te ri to riāl plā no tājs  Jā nis Pau lo vičs.

• Par dar ba gru pas va dī tā ju ie celt Pē te ri 
Kur mu.

• At ļaut SIA “ZEB RA” līdz 01.04.2006. 
veikt  ze mes struk tū ras iz pē ti “’Zuč ku” 
no ga ba lā 15,0 ha pla tī bā, ka das tra 
Nr.8074-001-0080.

• Ja ša jā lai ka pos mā iz pē te ne tiek veik ta, 

27.04.2005. pa do mes sē des Nr.11/7   lē-
mums tiek anu lēts.

• Par ze mes ga ba la turp mā ko iz man to ša-
nu lemt mai ja pa do mes sē dē.

• Ap stip ri nāt saim nie cis kās dar bī bas sek-
mē ša nas da ļas no li ku mu.

• Ap stip ri nāt kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas 
no li ku mu.

• Ap stip ri nāt  par Māl pils pa gas ta pa do mes 
ģer bo ni māk sli nie ku Ju ra Iva no va un Il zes 
Lī bie tes  pie dā vā to va rian tu “d”.

• Lūgt He ral di kas ko mi si jai ap stip ri nāt iz vē-
lē to va rian tu kā Māl pils pa gas ta ģer bo ni.

• Ap stip ri nāt in for ma tī vo buk le tu ga lī ga jā 
re dak ci jā.

• Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pre zen ta tī vā 
buk le ta ma ke tu ga lī ga jā re dak ci jā un no-
dot to ti po grā fi s kai ie spie ša nai  4 va lo dās 
(lat vie šu, ang ļu, krie vu, vā cu).

• Pa ma to jo ties uz 01.02.2006. iz lo zes 
pro to ko lu Nr.1,  pie šķirt pa stā vī gā lie to-
ša nā ar lie to ša nas tie sī bu pār eju ci tām 
per so nām brī vo, val stij pie krī to šo ze mi 
12,5 ha kop pla tī bā (“Zā ba ku” ze mes no-
ga ba bā) saim nie cī bas “Kaln as mil gas” 
pa pla ši nā ša nai.

• Pa ma to jo ties uz 01.02.2006.iz lo zes pro-
to ko lu Nr.1, at teikt brī vās, val stij pie krī to-
šās ze mes pie šķir ša nu “Zā ba ku” ze mes 
no ga ba lā 4 per so nām, jo sa ska ņā ar 
li ku ma “Par ze mes re for mas pa beig ša nu 
lau ku ap vi dos” 2.pan ta 3.punk tu, iz lo zes 
re zul tā ti bi ju ši lab vē lī gi.

• Pie šķirt pa stā vī gā lie to ša nā brī vo, val stij 
pie krī to šo ze mi 3,6 ha kop pla tī bā saim-
nie cī bas “Brū nas” pa pla ši nā ša nai.

• Pie šķirt pa stā vī gā lie to ša nā brī vo, val stij 
pie krī to šo ze mi 3,6 ha kop pla tī bā saim-
nie cī bas “Vec sko las” pa pla ši nā ša nai.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu 
“Mež ma ļi”12,7 ha kop pla tī bā, at da lot 
ze mes ga ba lu 1,5 ha pla tī bā.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu “At-
mo das”, at da lot ze mes ga ba lu 2,0 ha 
pla tī bā.

• Pie šķirt ju ri dis ko ad re si “Gre tes” no ne-
kus ta mā īpa šu ma at da lī ta jam ze mes 
ga ba lam.

• Pie šķirt ju ri dis ko ad re si “Liel vār des šo se-
jā 12 A” ob jek tam “Up ma lu me hā nis kās 
darb nī cas” .

• Pie šķirt ju ri dis ko ad re si “Snie dzes ie la 
3” bū vei “šķū ņa ēka”, kas at ro das uz 
ne kus ta mā īpa šu ma “Centrs 1”ze mes.

• Pie šķirt ju ri dis ko ad re si “Vib ro kas ie la 
8-1” SIA “Māl pils au to ser viss” pie de ro-
ša jām bū vēm.

• Pie šķirt ju ri dis ko ad re si “Krast ma ļi” bū-
vēm “Krei ču fer ma un Krei ču šķū nis”, 
ku ras at ro das uz ne kus ta mā īpa šu ma 
“Krast ma ļi” ze mes.

• Iz so les kār tī bā at sa vi nāt ne kus ta mos 
īpa šu mus :

  - “Su da” 0,5981 ha kop pla tī bā
  - da ļu no ne kus ta mā īpa šu ma “Žuč kas” 

8,2 ha kop pla tī bā.

• Uz dot ne kus ta mā īpa šu ma da ļas spe ciā-
lis tiem veikt dar bī bas, lai at sa vi nā tu šos 
ne kus ta mos īpa šu mus un  no teikt iz so-
les sā ku ma ce nu, pieai ci not ser ti fi  cē tu 
vēr tē tā ju.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Spā rī tes” 9,63 ha  
kop pla tī bā, kas ir da ļa no ne kus ta mā 
īpa šu ma “Upes jaun ze mi”.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu- ze mes ga ba lu 0,4 
ha kop pla tī bā Pil skal na ie lā 6.

• No teikt KLS “Pla ku pi” pie de ro ša jam ob jek-
tam “Up ma lu me hā nis kās darb nī cas” funk-
cio nā li pie sais tī to ze mes pla tī bu 2,0 ha .

• Anu lēt Māl pils pa gas ta pa do mei pa stā-
vī gās ze mes lie to ša nas tie sī bas uz ne-
kus ta mā īpa šu ma “Jau nā ie la 5 A” ze mi 
0,1280 ha kop pla tī bā.

• Pa slu di nāt par brī vo, val stij pie krī to šo 
ze mi 0,1280 ha kop pla tī bā “Jau nā ie la 5 
A”, uz ku ras at ro das ci tām per so nām pie-
de ro ša daudz dzī vok ļu dzī vo ja mā mā ja.

• Pie šķirt fi  nan siā lu at bal stu Og res mū zi-
kas sko las ko ra “Cie la vi ņa” da līb nie cei, 
lai vi ņa va rē tu pie da lī ties kon cert tur ne jā 
Lat vi jas-Fran ci jas die nu ie tva ros.

• Ap stip ri nāt pār val des lī gu mu ar paš val-
dī bas aģen tū ru “Māl pils so ciā lais die-
nests”.

• Ap stip ri nāt “Kār tī ba par so ciā lo dzī vok ļu un 
so ciā lo dzī vo ja mo mā ju uz skai ti, uz tu rē ša-
nu, ap saim nie ko ša nu un pār val dī ša nu”.  

• Veikt gro zī ju mus 30.01.2003.g. lī gu mā 
par ob jek tu ap saim nie ko ša nu, no slēg tu 
starp Māl pils pa gas ta pa do mi un SIA 
“Nor ma K”.

• Ap stip ri nāt “Kār tī ba un se cī ba, kā dā tiek 
iz īrē ti so ciā lie dzī vok ļi”

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mu 50 % ap mē rā po li tis ki rep-
re sē ta jām per so nām.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mu 90 % ap mē rā Māl pils evaņ-
ģē lis ki lu te ris ka jai drau dzei.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa at-
vieg lo ju mu 50 % ap mē rā II gr.in va lī dam, 
daudz bēr nu ģi me nei.

• Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu:
- tak so met ra pa kal po ju mu snieg ša na, 

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

90,-Ls,
- ma sie ris, no sa kot pa tent mak su 20,-Ls,
- celt nie cī ba, kos mē tis kais re monts, 

no sa kot pa tent mak su 90,-Ls,
- ne kus ta mo īpa šu mu tirdz nie cī ba, no-

sa kot pa tent mak su 80,-Ls.
• Sa ka rā ar ilg ga dē ju pe da go ģis ko dar bu, 

pa sniegt bal vu nau das iz teik smē Māl pils 
vi dus sko las sko lo tā jai 70 ga du ju bi le jā.

• Pa sniegt bal vu nau das iz teik smē pa do-
mes de pu tā tam 70 ga du ju bi le jā.

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

MĀL PILS  PA GAS TA  PA DO MES  01.02.2006. SĒ DE  Nr.2.

PAGASTA PADOMĒ
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Turp māk, lai tu vāk ie pa zī tu pa gas ta 
pa do mes dar bu, kat ru mē ne si in for mē-
sim par sva rī gā ka jām ak ti vi tā tēm pa gas-
ta ad mi nis trā ci jas dar bā un ie spē ju ro be-
žās - arī par dar bu pa gas ta ie stā dēs.

1. feb ruā ris – pa do mes priekš sē-
dē tājs pie da lās Pa gas tu ap vie nī bas val-
des dar ba gru pas sa nāk smē par lau ku 
at tīs tī bu.
- iz pild di rek tors pie da lās Lat vi jas paš val dī-

bu iz pild di rek to ru sa nāk smē, kas vel tī ta 
po li ci jas, ro bež sar dzes un glāb ša nas 
die nes tu dar bī bas jau tā ju miem. 

- SIA „Nor ma K” dar bu uz sāk ce ļu un 
ai na vu die nes ta va dī tājs Ju ris Ak ta na ro-
vičs.

3. feb ruā ris –ES Re ģio nu ko mi te jas 
Lat vi jas de le gā ci ja, ku ras sa stā vā ir arī 
pa do mes priekš sē dē tājs, or ga ni zē tik ša-
nos ar Dā ni jas vie tē jo paš val dī bu aso ciā-
ci jas eks per tiem par ie spē jām ie tek mēt 
ES li kum do ša nu.

6. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes 
te ri to riāl plā no ša nas dar ba gru pa tie kas 
ar Al la žu pa gas ta pa do mes pār stāv jiem 
par Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju ma 
gro zī ju mu pro jek ta 1. re dak ci ju.

7. feb ruā ris – pa do mes priekš sē dē-
tājs pie da lās Lat vi jas Paš val dī bu sa vie-
nī bas (LPS) val des sē dē.

8. feb ruā ris – spe ciā lists te ri to riāl plā-
no ša nas jau tā ju mos pie da lās Rī gas ra jo-
na pa do mes sē dē par Māl pils pa gas ta 
te ri to ri jas plā no ju ma gro zī ju mu pro jek ta 
1. re dak ci jas at zi nu ma snieg ša nu.

9. feb ruā ris – pa do mes priekš sē dē-
tājs pie da lās LPS do mes sē dē, ku rā ap-
sprie da paš val dī bu ie spē jas pie da lī ties 
ES struk tūr fon du un Lau ku at tīs tī bas 
plā na fi  nan sē ju ma ap gū ša nā 2007.-2013.
ga dā. Sē dē pie da lī tās fi  nan šu mi nistrs 
Os kars Spur dziņš, zem ko pī bas mi nistrs 
Mār tiņš Ro ze, re ģio nā lās at tīs tī bas un 
paš val dī bu lie tu mi nistrs Mā ris Ku čin skis 
un valsts sek re tā re Il ze Ku ku te. 

 - Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri jas 
Bā riņ tie su uzr au dzī bas un me to dis kās va-
dī bas de par ta ments vei ca lie tu pār bau di 
Māl pils pa gast tie sā un at zi na, ka darbs 
tiek veikts la bi un at bil sto ši LR li kum do-
ša nas nor mām.

10. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs Gul be nes ra jo na Li zu ma 
pa gas ta pa do mē pie da lās Pa gas tu ap vie-

nī bas val des sē de, ku rā ti ka ap spries ti 
māj ok ļu po li ti kas jau tā ju mi un jau nais 
ie pir ku ma li kum pro jekts.
- pa gas ta pa do mē no tiek te ri to riāl plā no ša-

nas dar ba gru pas sa nāk sme.

13. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs tie kas ar ga dos jau na jiem 
pa gas ta pa do mes dar bi nie kiem, lai ro si-
nā tu vi ņos ini cia tī vu un sek mē tu Māl pils 
pa gas ta at tīs tī bu.

14. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs sveic ilg ga dī gu Māl pils 
vi dus sko las sko lo tā ju Dzid ru Mūr nie ci 
vi ņas dzī ves ju bi le jā.

15. feb ruā ris – pa gas ta pa do mē 
no tiek taut saim nie cī bas un at tīs tī bas 
ko mi te jas sē de, ku rā tiek ska tī ti da žā di 
jau tā ju mi, t.sk. par ne kus ta mo īpa šu mu 
turp mā ko iz man to ša nu.
- pir mo rei zi dar bam sa nāk in for ma tī vā 

iz de vu ma „Māl pils Vēs tis” re dak ci jas 
pa do me.

- pa gas ta pa do mes tel pās no tiek Rī gas 
ra jo na Lau ku kon sul tā ci ju bi ro ja rī ko tās 
mā cī bas zem nie kiem.

16. feb ruā ris – te ri to ri jas plā no-
ju ma gro zī ju mu iz strā des pro jek ta 1. 
re dak ci jas sa bied ris kās ap sprie ša nas II 
pos ma no slē gu ma sa nāk sme, ku rā pie-
da lās pa gas ta ie dzī vo tā ji, SIA „Prei me” 
pār stāv ji un Al la žu pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs.
- pa gas ta pa do mes spe ciā lists te ri to riāl-

plā no ša nas jau tā ju mos tie kas ar Rī gas 
ra jo na pa do mes at tīs tī bas da ļas pār stāv-
jiem, lai ap spries tu Rī gas ra jo na te ri to ri-
jas plā no ju ma iz strā di.

- pa gas ta  pa do mē no tiek fi  nan šu un so-
ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras jau tā ju mu 
ko mi te jas sē des.

- in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru spe ciā lis tes 
tie kas ar SIA „Vides pro jek ti” pār stā vi, 
kurš pre zen tē ja pē tī ju mu re zul tā tus par 
Su das upes eko lo ģis ko si tuā ci ju. Pē tī ju-
mi ne piec ie ša mi, lai iz strā dā tu pro jek ta 
pie tei ku mu uz EEZ un Nor vē ģi jas va dī-
bas fi  nan šu ins tru men tu.

17. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes, 
tās ie stā žu un uz ņē mu mu dar bi nie ki pie-
da lās pie re dzes ap mai ņas brau cie nā uz 
Īs lī ces pa gas tu, ku rā pie da lās arī Pū res 
un Ran kas pa gas ti.

20. feb ruā ris – in ves tī ci ju un ārē jo 
sa ka ru spe ciā lis tes tie kas ar SIA „Vides 
pro jek ti” pār stā vi, kurš iz strā dā teh nis ki 
eko no mis ko pa ma to ju mu pro jek ta pie tei-
ku mam uz EEZ un Nor vē ģi jas va dī bas 
fi  nan šu ins tru men tu.

- pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē no tiek 
pa sā kums pro jek ta „Eiro pas pļa vas” ie-
tva ros. 

21. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs pie da lās Rī gas ra jo na 
fi  nan šu ko mi te jas sē dē.

22. feb ruā ris – būv nie cī bas ie ce res 
pub lis kā ap sprie ša na 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 
Ko hē zi jas Fon du 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.
- pa gas ta pa do mes tel pās no tiek Rī gas 

ra jo na Lau ku kon sul tā ci ju bi ro ja rī ko tās 
mā cī bas zem nie kiem.

- pa gas ta pa do mē no tiek pa do mes sē-
de.

23. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs tie kas ar Māl pils vi dus sko-
las 10.-12. kla šu sko lē niem.

24. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs pie da lās Valsts Pro bā-
ci jas die nes ta Rī gas ra jo na te ri to riā lās 
struk tūr vie nī bas kon sul ta tī vās pa do-
mes sē dē, ku rā ie pa zīs tas ar so ciā lās 
uz ve dī bas ko rek ci jas pro gram mām un 
uzr au dzī bas funk ci ju iz pil di Rī gas ra jo na 
te ri to riā la jā struk tūr vie nī bā.

27. feb ruā ris – pa do mes priekš sē-
dē tājs pie da lās ES Re ģio nu ko mi te jas 
Ilgt spē jī gas at tīs tī bas ko mi si jas 2. sa nāk-
smē Bri se lē.

28. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs pie da lās LPS fi  nan šu un 
eko no mi kas ko mi te jas sē dē un Rī gas 
ra jo na pa do mes sē dē.

Ar feb ruā ra mē ne si pa gas ta pa do-
mes priekš sē dē tā jam ir elek tro nis kais 
pa raksts uz Valsts Ka sē ie snie dza ma-
jiem fi  nan šu pār ska tiem. 

Līdz 2006. ga da 1. jū ni jam tiks ak tua-
li zē ta Māl pils no va da iz vei des pa ma to ju-
ma do ku men tā ci ja.

Sa ska ņā ar gra fi  ku tiek plā no ta SIA 
„Nor ma K” un paš val dī bas ie stā žu va dī-
bas tik ša nās, lai ri si nā tu da tor sis tē mu 
ap kal po ša nas, ko mu nā lo un elek tro die-
nes ta  pa kal po ju mu  pro blē mas.

Uz sāk ti mēr nie cī bas un to po grā fi  jas 
dar bi pro jek tu „Māl pils par ka me lio rā-
ci jas sis tē mu at jau no ša na” un „Māl pils 
pil skalns” iz pē tei. 

In for mā ci jas cen tra va dī tā ja –
sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te 

Iveta Krie vi ņa

Pa gas ta pa do mes no ti ku mi  feb ruā rī.
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2006. ga da 18. feb ruā rī Rī gas at klā ta jās meis tar sa cīk stēs UZ LE CO ŠĀS 
ZVAIGZ NES bēr ni II E 4 gru pā spor ta de ju klu ba “Zī le” de jo tā ji Dmit rijs Lu-
cē vičs un Diā na Ju dze iz cī nī ja 1. vie tu. Sa vas pir mās sa cen sī bas aiz va dī ja 
ie sā cē ju gru pas de jo tā ji Lo te Cēr pa ar part ne ri Mar ku Gai de lu un ie rin do jās 
2. vie tā. Ju nio ri II C gru pā de jo tā ji Mār tiņš Ta ran da un Ma da ra Es tri ka La tīņ-
ame ri kas de jās iz cī nī ja 4. vie tu un stan dart de jās – 2.vie tu.

25. jan vā rī Māl pils vi dus sko las tel pās no ti ka Sar ka nā Krus ta or ga ni zē-
tā do no ru die na. Ta jā pie da lī jās vai rāk kā 50 do no ri. Da ži at nā ku šie ne va rē ja 
no dot asi nis ve se lī bas stā vok ļa pēc. Ak tī vi do no ru die nā pie da lās Māl pils vi dus-
sko las au dzēk ņi, ku ri sa snie gu ši 18 ga du ve cu mu. Lat vi jā ko pu mā ir ten den ce 
do no ru skai tam sa ma zi nā ties. Tas tiek skaid rots arī ar to, ka dau dzi do no ru 
ve cu mam at bil sto ši jau nie ši ir iz brau ku ši ār pus Lat vi jas. Māl pils do no ri ir sa lī-
dzi no ši ak tī vi. Pa tī ka mi ir tas, ka tie, kas asi nis no de vu ši vie nu rei zi, ie ro das uz 
do no ru die nām at kār to ti.

18. feb ruā rī Māl pils kul tū ras na mā ti ka 
svi nē ta Mai zes die na. Tā bija Sidgundas 800 
gadu svētku ieskaņa, stāsta sa rī ko ju ma ie ce res 
au to re – TLM stu di jas “Ur ga” va dī tā ja Lau ma 
Kras ti ņa 

Svēt kos ti ka go di nā ti mai zes ce pē ji mū su 
pa gas tā. Svēt ku da līb nie ki va rē ja  no gar šot pēc 
se na jām lat vie šu tra dī ci jām cep to ru dzu mai zi. 
Ce pē ji - Zen ta Kal ni ņa, Inā ra Dauk ste, Lau ma 
Kras ti ņa, Ag ne se Zu te re. Sald skāb mai zi bi ja 
iz ce pu si Dai ga Karl so ne. Lū ci ja Lo gi na cie nā ja 
ar pa šas cep tu balt mai zi, bet Li di ja Sī ma ne bi ja 
iz ce pu si sklan da rau šus. Ar pla šo z/s “Māl pils 
mai ze” sor ti men ta klās tu māl pi lie šus ie pa zīs-
ti nā ja Lī ga Osī te. Vis tā lā ko ce ļu uz svēt kiem 
bi ja mē ro jis An drejs Broks, kurš tur pi na sa vas 
vec ās mā tes mai zes cep ša nas tra dī ci jas Ma do-
nas pu sē. Mai zes dzies mas iz dzie dā ja folk lo ras 
ko pa “Sen le ji ņa” no Si gul das, de jo ja Sid gun das 
un Māl pils bēr ni tau tis ko de ju de jo tā ji.

ZIŅAS

MĀL PILS  PA GAS TA  PA DO MES
SĒ ŽU  GRA FIKS

2006.ga da   MAR TA  mē ne sī.

Sē des no sau kums Da tums, laiks Tel pas nr. Sē des va dī tājs

So ciā lo, iz glī tī bas un kul tūr as jau tā ju mu ko mi te jas sē de 02.03.23.03.
Pl.16.00 Ma za jā sē žu zā lē VOL DE MĀRS CĒRPS

Taut saim nie cī bas un at tīs tī bas ko mi te jas sē de 01.03.22.03.
Pl. 15.00 Ma za jā sē žu zā lē PĒ TE RIS KURMS

Fi nan šu ko mi te jas sē de 02.03.23.03.
Pl. 17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

PA DO MES  SĒ DE 08.03.29.03.
pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Pri va ti zā ci jas ko mi si jas sē de 27.03.
pl.18.00 204.kab. ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sē de 08.03.29.03.
pl.14.00  Ma za jā sē žu zā lē VLA DIS LAVS KO MA ROVS

Ap svei cam!

Spor ta klu ba “Zī le” de jo tā ji Lo te Cēr pa un 
Ma reks Gai dels

Mai zes ce pē jas Ag ne se Zu te re, Lau ma Kras ti ņa, Dai ga Karl so ne, Li di ja Sī ma ne, 
Lū ci ja Lo gi na
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Vai kāds ir jeb kad ie do māj ies, kā 
gan īs ti lat vie ši ru nā ju ši se nā kos lai kos, 
kad ne bi ja ne in ter ne ta, ne te le vi zo ra, 
ne ra dio? Vai vi ņi ru nā ju ši tā pat, kā šo-
dien? Pro tams, vār du krā jums bi ja daudz 
ci tā dāks un dau dzi se nie jē dzie ni šo dien 
zu du ši, ka tos vairs at pa zīst tik mū su vec-
mā mi ņas un vec tē ti ņi. 

Lat vie šu rak stu va lo das pirm sā ku mi 
aiz snie dzas 16.gad sim ta ot ra jā pu sē. Par 
va lo das ba gā tī bu mēs vai rāk uz zi nām no 
se na jiem rak stiem un grā ma tām, kas ne re ti 
sa gla bā ju šās līdz mūs die nām un ko va ram 
at rast lie la jās bib lio tē kās. Sko lā lat vie šu li-
te ra tū ras stun dās mēs ie pa zīs tam šo se no 
rak stu frag men tus mūs die nām ne ie ras tā 
rak stī bā un sav da bī gā vār du at vei do ju mā. 
Pa ras ti tie ir frag men ti no tēv rei zēm un 
ci tiem ga rī giem rak stiem, ko ie sā ku mā tul-
ko ja no vā cu va lo das un lat vie šu.

Ta ču pa tie sī bā mans stāsts būs par 
ko ci tu. Kā da tā la jā 17.gad sim tā (zvied ru 
lai kos) ska nē ju si mū su pa šu māl pi lie šu 
va lo da (turp māk tek stā to at vei do ju trek-
niem bur tiem un ori ģi nā lā rak stī bā)? Iz rā-
dās, ka Māl pils mui žu vie tē jie ļau dis dē vē-
ja par Maa la Pil li, Bu ku mui žas ap kārt nē 

dzī vo ja Buc kes kun ga ļau dis. Vib ro ku 
dē vē ja par Bud den bro ka Muiszchu, 
Knie di ņus par Nödin ga Muiszchu. Vi tes 
mui ža bi ja Ve ge sac kes Muiszcha. Rik te-
res no va dā dzī vo jo šie Si gund ta ļau dis 
bie ži nā ku ši uz diev kal po ju miem Māl pils 
baz nī cā. Bet pa šu mā cī tā ju dē vē ja par 
Basz ni zas kung hu. 

An drees, taz wet zais Saim neeks 
no Kab be ra Sähtu, ir fesz At trait-
nis – te ir ru na par ve co Ki be ru mā ju 
saim nie ku An dre ju, kurš ir at rait nis, bet 
vi ņam drīz gai dā mas kā zas. Pre cē jās 
arī An na, Tunc kes kung ha kal po ne, 
ar Ansche, Dru vel Matskke Dehls (ar 
Dru ve ļu saim nie ka Ma ča dē lu An si), Die-
ricks, ta Skol meis te ra Jäco ba Brah lis, 
ar Järda, Kal na Mar tin ge Stöpa Mei ta 
(skol meis ta ra Jē ka ba brā lis Dī ri ķis ar 
Kaln mār ti ņu saim nie ka Stē pa mei tu 
Ger du). Māl pi lie šu va lo das krā ju mā bi ja 
arī tā di vār di, ko iz man to jam vēl šo dien: 
brah lis, at trait ne, maa sa, wätza ka ja 
(ve cā kā) mei ta, aud seck nis, swai ne, 
wat za pa war re, krood se neeks, weens 
puis sis no Järkänneem (no Ģēr ķē-
niem), saim neeks, skol meis ters, ka-

lps, kal po ne, zee mats (cie mats). Tā du 
pie mē ru gan nav daudz.

1697.ga da 5.jan vā rī ar Māl pils mā-
cī tā ja Nā ta ne la Po me ra na gā dī bu ti ka 
aiz sāk ta drau dzes grā ma ta, ku rā pie rak-
stī ja vi sas drau dzē no ti ku šās lie tas – gan 
kris tī bas, ie svē tī bas, lau lī bas, bē res, gan 
arī sko las un baz nī cas saim nie cis kās lie-
tas. Tas viss, pro tams, vā cu va lo dā. Mū su 
se no māl pi lie šu lat vis ko va lo du va ram ie-
pa zīt, pa tei co ties iz glī to ta jam, ak tī va jam 
lat vie šu tau tī bas skol meis ta ram Jē ka bam 
Ro zem, kurš par sa viem lī dzek ļiem 1693.
ga dā uz cē lis pir mo drau dzes sko las ēku 
Māl pils no va dā un kurš iz glī to ja zem nie ku 
bēr nus līdz pat 1707.ga dam. No slē pu mai-
na ir skol meis ta ra Jē ka ba Ro zes rī cī ba, 
ka, sa stā dot lau lā to lat vie šu pā ru sa rak-
stu, viņš rak stī ja dzim ta jā va lo dā. Šis 
drau dzes grā ma tas frag ments (ar da tiem 
no 1697. ga da līdz 1707.ga dam) ap mē ram 
15 lap pu šu ga ru mā ir kā no zī mīgs se nās 
lat vie šu rak stu va lo das pie mi nek lis, ku ra 
ko pi jas in te re sen ti var ap ska tīt Māl pils 
No vad pēt nie cī bas mu ze jā.

Kul tū ras vēs tu ri nie ce 
Ie va Vi ļu ma

VĒSTURE

Kā māl pi lie ši ru nā ja se nā kos lai kos

2006.ga da 7.feb ruā rī Māl pils pa gas ta 
Pen sio nā ru pa do me sa nā ca uz ap-
sprie di, ku rā par pen sio nā ru pa do mes 
priekš sē dē tā ju ie vē lē ja Edī ti Salenieci.  
Šo gad Pen sio nā ru pa do mē dar bo sies 
Vi ja Bī ri ņa, Georgs De mi ters, Aus tra 
Erd ma ne, Ri ta Grau bi ņa, Ma ri ja Ķe šā ne, 
Ru ta Mi si ņa un Gu nārs Su dars. Pir ma jā 
tik ša nās rei zē ti ka ap spries ti arī gal ve nie 
dar bī bas vir zie ni: ap zi nāt un ap cie mot pa-
gas ta vien tu ļos pen sio nā rus, sa dar bī bā 
ar p/a “Māl pils so ciā lais die nests” sveikt 
pen sio nā rus vi ņu dzī ves ju bi le jās (80, 
85, 90 un vai rāk), or ga ni zēt tik ša nās ar  
da žā diem spe ciā lis tiem, rī kot kul tū ras 
pa sā ku mus ( pen sio nā ru bal les, eks kur si-
jas utt.). Tā pat pa do mes lo cek ļi vie no jās 
di bi nāt Māl pils pen sio nā ru bied rī bu.

P/a “Māl pils so ciā lais die nests” feb-
ruā ra mē ne sī uz sā ka sal dē to pro duk-
tu iz da lī ša nu pa gas ta trū cī ga jiem un 
maz tu rī ga jiem ie dzī vo tā jiem. Šī ak ci ja 
aiz sā kās, pa tei co ties dr. A.Bē val dei un 
vi ņas drau giem Vā ci jā, Rei nā. Par pro-
duk tu no kļū ša nu līdz Lat vi jai rū pē jās 
Hā ge dor na kungs, ku ra fir mā ap eti to 
AG tiek ra žo tas šīs āt rās uz ko das, viņš 
arī ap mak sā ja pro duk tu trans por tē ša nu 
un uz gla bā ša nu sal dē ta vā Rī gā. Ak ci ju 
at bal sta arī  Māl pils so ciā lās ap rū pes 
cen tra lab da re Bri git ta Ost hues kun dze. 
Vi ņa ir  ļo ti ie mī lē ju si Māl pi li, ik ga du ap-
cie mo so ciā lās ap rū pes cen tru,   un arī 
tad vien mēr lī dzi ir dā va nas.
 P/a “Māl pils so ciā lais die nests” ai ci-
na Māl pils pa gas ta uz ņē mē jus un dar ba 

de vē jus ie sais tī ties No dar bi nā tī bas val-
sts aģen tū ras no dar bi nā tī bas pa sā ku mā 
va sa ras brīv lai kā sko lē niem. Šī pro jek ta 
ie tva ros dar ba de vējs va sa ras brīv die nās 
var pie ņemt dar bā tos sko lē nus, ku ri ie-
gūst iz glī tī bu vis pā rē jās, spe ciā lās vai 
pro fe sio nā lās iz glī tī bas ie stā dēs un arī 
ir pie tei ku šies NVA dar bam va sa ras brīv-
die nās. Valsts da ļē ji fi  nan sē šo pro jek tu 
-  mak sā dar ba va dī tā jam un mak sā arī  
da ļu nau das sko lē nu al gām). Pre cī zā ka 
in for mā ci ja būs pie ejam NVA mā jas la-
pā www.nva.lv  sa da ļā “No dar bi nā tī ba” 
Sko lē nu va sa ra  Pie teik ties va rēs NVA 
Rī gas re ģio na fi  liā les Rī gas ra jo na klien-
tu cen tra Si gul das sek to rā no 1.mar ta 
līdz 21.ap rī lim. 

Di rek to re Ol ga Vo lo sa to va

Paš val dī bas aģen tū rā „Māl pils so ciā lais die nests”.

Par Māl pils pa gas ta ģer bo ni
Māl pils pa gas ta pa do mes iz vei do tā dar ba gru pa iz vēr tē ja māk sli nie ku Il zes Lī bie tes un Ju ra 

Iva no va iz strā dā to ski ču pro jek tu Māl pils pa gas ta ģer bo nim. Dar ba gru pa iz vē lē jās ģer bo ņa va-
rian tu, ku rā re dzams viens liels sud ra ba krusts un čet ri ma zā ki zel ta krus ti sar ka nā lau kā. Šis 
mo tīvs ņemts no Māl pils no va da jos tas. Sar ka nā krā sa iz vē lē ta, jo tā vis la bāk sim bo li zē mā lus 
un ir Māl pils no va da tau tas tēr pā. Māl pils pa gas ta pa do mes sē dē Nr. 2, š.g. 1. feb ruā rī pa gas ta 
pa do me pie ņē ma lē mu mu ap stip ri nāt māk sli nie ku pie dā vā to ģer bo ņa va rian tu un lūgt LR He ral di-
kas ko mi si ju ap stip ri nāt to kā Māl pils pa gas ta ģer bo ni. He ral di kas ko mi si jas sē de no tiks š.g. 28. 
feb ruā rī Rī gā. Ja būs ne piec ie ša mi māk sli nie ku la bo ju mi, tie tiks veik ti. Ja māk sli nie ku la bo ju mus 
ne va ja dzēs, tad iz vē lē tais va riants tiks ap stip ri nāts kā Māl pils pa gas ta ģer bo nis.

Kultūrvides attīstības daļas vadītāja Esmeralda Tāle
Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa
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IE SPĒ JAS IE SNIEGT PRO JEK TU PIE TEI KU MUS

BĒR NIEM UN JAU NIE ŠIEM!!!

Pro gram mas 
no sau kums Ap raksts Pie teik ša nās ter miņš Or ga ni zā ci ja 

Kon takt per so na
Starp kul tū ru Va lo-
du pro gram ma

Ie spē ja pie da lī ties vā cu, ang ļu, 
fran ču, itā ļu, spā ņu va lo du 
kur sos Ei ro pā. Ne piec ie šams 
iz vei dot jaun ie šu or ga ni zā ci ju.

17.marts Jau nat nes starp tau tis ko pro gram mu aģen tū ra
www.jau nat ne.gov.lv

Ap mai ņas pro-
gram ma bēr niem 
un jau nie šiem kul-
tū ras un iz glī tī bas 
jo mā

At balsts starp tau tis kiem bēr nu 
un jaun ie šu pro jek tiem kul tū ras 
un iz glī tī bas jo mā Zie me ļu un 
Bal ti jas val stīs

30.ap rī lis Zie me ļu Mi nis tru Pa do mes bi rojs Lat vi jā
www.nor den.lv 
Dai na Me žec ka, tel.7211506

Zie me ļu Jaun ie šu 
sa dar bī bas ko mi-
te ja

At balsts jaun ie šu pro jek tiem 
sa dar bī bai starp or ga ni zā ci jām 
un gru pām

1.ap rī lis
1.sep tem bris
1.no vem bris

Tho mas Roed Ja kob sen
trj@ci rius mail.dk 
www.ci riu son li ne.dk 

Jau nat ne Ei ro pai Jaun ie šu gru pu ap mai ņas 
pro gram ma, at bal stot ie spē ju 
sa tik ties un ap spriest da žā dus 
jau nie šiem ak tuā lus jau tā ju mus

1.ap rī lis
1.jū nijs

1.sep tem bris
1.no vem bris

Jau nat nes starp tau tis ko pro gram mu aģen tū ra
www.jau nat ne.gov.lv
Mār tiņš Ābo liņš, tel.7358063
Zi ta Kras ti ņa, tel.7358061

Ei ro pas Brīv prā tī-
gais darbs

Ne for mā lās iz glī tī bas ie spē jas 
jau nie šiem, strā dā jot brīv prā tī-
gi kā dā no Ei ro pas Sa vie nī bas 
val stīm

1.ap rī lis
1.jū nijs

1.sep tem bris
1.no vem bris

Jau nat nes starp tau tis ko pro gram mu aģen tū ra
www.jau nat ne.gov.lv
E vi ja Ru dzī te, tel.7358062
Kris tī ne Kri pa, tel.7358068

Jaun ie šu ini cia tī-
vas

Gru pu ini cia tī vas un sa dar bī-
bas tīk la vei do ša na, ko or ga-
ni zē pa ši jau nie ši, snie dzot 
ie gul dī ju mu vie tē jā sa bied rī bā

1.ap rī lis
1.jū nijs

1.sep tem bris
1.no vem bris

Jau nat nes starp tau tis ko pro gram mu aģen tū ra
www.jau nat ne.gov.lv
Lau ra Pur ma le, tel. 7358066

UZ ŅĒ MĒ JIEM!!!

Pro gram mas 
no sau kums Ap raksts Pie teik ša nās ter miņš Or ga ni zā ci ja

 Kon takt per so na
Nord Pro Link Prak ses ie spē jas jaun iem pro fe-

sio nā ļiem no pri vāt iem maz iem 
un vi dē jiem uz ņē mu miem

1.ap rī lis
1.ok tob ris

Zie me ļu Mi nis tru Pa do mes bi rojs Lat vi jā
www.nor den.lv
Ie va Arn te, tel. 7820051

At balsts jau nu pro-
duk tu un teh no lo-
ģi ju at tīs tī bai

At balsts jau nu vai no zī mī gi 
uz la bo tu pro duk tu vai teh no-
lo ģi ju iz strā dei un ie vie ša nai 
ra žo ša nā

2006.ga da 
31.de cem bris

Lat vi jas In ves tī ci ju un at tīs tī bas aģen tū ra
www.liaa.gov.lv

At balsts no dar bi-
nā to kva li fi  kā ci jas 
cel ša nai un pār-
kva li fi  kā ci jai 

At balsts vis pā rē ju un spe ciā lu 
ap mā cī bas pro gram mu iz strā-
dā ša na un īs te no ša na

2006.ga da 
31.de cem bris

Lat vi jas In ves tī ci ju un at tīs tī bas aģen tū ra
www.liaa.gov.lv

Pla šā ku in for mā ci ju var sa ņemt Māl pils pa gas ta pa do mes 
In ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru da ļā (311.kab.).

Tāl ru nis 7970893 

PROJEKTI
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Tur pi not dar bu pro jek tā „Gra fi  ti Ei ro pas 
pil sē tās – māk sla un va na dā lisms”, no 
5. – 10. feb ruā rim vie so jā mies pie sa  dar bī-
bas part ne riem Beļ ģi jā Ljē žas pil sē tā.

Šo reiz brau cām mēs, 2 sko lo tā jas- In-
ta un Ina, un 3 vi dus sko las sko lē ni- Ie va, 
Elī za un Mār cis. Pir mo die nu pa va dī jām 
pat stā vī gi ie pa zīs to ties ar pil sē tu, jo mū-
su gru pa bi ja pir mā kas ie ra dās. Sko lē ni 
gan ap pus dien lai ku de vās lī dzi uz ģi me-
nēm, ku rās vi ņi dzī vo ja šīs die nas. 

Pirm die na mums jau 
sā kās kā kār tī ga dar ba-
die na – no rī ta pro jek ta 
darbs sko lā, kur pre zen-
tē jām sa vas pil sē tas un 
sko las. Stās tī jām un arī 
rā dī jām da ļu no pa da rī tā 
dar ba pie pro jek ta- pēt-
nie cis kos ma te riā lus par 
gra fi  ti. Pēc kop īgām pus-
die nām de vā mies vi zī tē 
pie Ljē žas pro vin ces 
mē ra uz Sant -Lam ber ta 
pi li. Pirms vi zī tes mums 
bi ja in te re san ta eks kur-
si ja pi lī gi da pa va dī bā. 
Jā sa ka, ka gi da stās tī-
jums bi ja ļo ti sais tošs 
un at rak tīvs- glu ži kā 
priekš ne sums. Daudz-
ko uz zi nā jām par pils 
vēs tu ri, kas cel ta sā ku mā go ti kas sti lā, 
bet pa beig ta re ne san ses sti lā. Tur klāt 
pa gal mā ko lon nu ro tā ju mos ir arī mek si-
kā ņu kul tū ras ie tek me- se jas mas ku un 
ek so tis ko au gu sti li zā ci jas. Tik ša nās gan 
diem žēl no ti ka fran ču va lo dā, tā dēļ diez-
gan grū ti bi ja spriest par ru nas sa tu ru, 
bet tās an glis ko tul ko ju mu so lī ja beļ ģu 
part ne ri mums at sū tīt.

Otr die nu sā kām ar eks kur si ju pa 

pil sē tu – Ljē žas pro fe sio nā lie gra fī ti 
māk sli nie ki mūs ie pa zīs ti nā ja ar in te re-
san tā ka jiem gra fī ti glez no ju miem pil sē tā, 
pa stās tī ja par to tap ša nas vei diem un pa-
ņē mie niem. Pēc pus die nā sko lo tā jiem un 
sko lē niem bi ja at šķi rī gas no dar bo ša nās. 
Sko lē ni vei do ja gra fī ti sie nas glez no ju mu 
bēr nu dār za pa gal mi ņā abu māk sli nie ku 
va dī bā. Sa vu kārt, mēs sko lo tā ji, de vā-
mies uz Ljē žas Māk slas mu ze ju, kur 
ap ska tī jām tē lo tāj māk slas eks po zī ci ju 

 no se niem lai kiem līdz mūs die nu mo der-
nai māk slai.

Vi sa nā ko šā die na mums bi ja ie-
plā no ta Bri se lē, kas at ro das stun das 
brau cie nā no Ljē žas. Ie brau cot pil sē tā 
pir mais spilg tā kais ie spaids – mo der nā 
ar hi tek tū ra- gran dio zas stik lo tas bi ro ju 
ēkas. Eks kur si ja ar kā jām gan bi ja pa se-
nā ko pil sē tas da ļu – ap ska tī jām šau rās, 
ma zās ie li ņas, ku rās iz vie to ju šies ma zie 

ie lu res to rā ni ņi. Gal di ņi tur pat uz ie las, kā 
arī de ko ri ar jū ras vel tēm – omā ri, aus te-
res... tā da īpa ša gai sot ne... un ļo ti dār ga. 
Kā gal ve nie ap ska tes ob jek ti ti ka iz vē lē ti 
gra fī ti glez no ju mi. In te re sants bi ja ko mik-
su mu ze ja ap mek lē jums, kas at ro das 
skais tā jū gend sti la ēkā. Pro tams, mums 
pa rā dī ja arī sla ve no Bri se les sim bo lu 
„Čurā jo šo pui sī ti”, kā arī ap ska tī jām sla ve-
no Bri se les mež ģī ņu vei ka li ņus. Beļ ģi ja 
arī sla ve na ar sa vu šo ko lā di un vec pil sē-

tā ma zie šo ko lā des vei ka li ņi 
bi ja ik uz so ļa. Pēc die nas 
eks kur si jas bi jām prie cī gi, 
ka va ram at kal ap sēs ties 
au to bu sā un braukt at pa kaļ 
uz Ljē žu. Arī pē dē jā die na 
Ljē žā mums pa gā ja dar bī gi- 
sko lo tā ji pul cē jā mies, lai pār-
spries tu re dzē to, to, kas vēl 
bū tu jā da ra tā lāk un kā das 
gal ve nās pro blē mas mums 
ir pro jek ta dar bā. Sko lē-
niem bi ja pa re dzēts pa beigt 
ie sāk to sie nas glez no ju mu, 
bet diem žēl lie tus dēļ dar bu 
ne va rē ja tur pi nāt, tā dēļ abi 
māk sli nie ki vi ņiem de mons-
trē ja fi l mu par hip–hop kul tū-
ras un gra fī ti vēs tu ri.

Nā ko šā rī tā de vā mies 
bu si ņā uz Bri se li, lai li do tu 

mā jup – ar spilg tiem ie spai diem par Beļ-
ģi ju un jaun iem plā niem pro jek ta „Gra fi  ti 
Ei ro pas pil sē tās – māk sla un van dā lisms” 
dar bā.

Ap rī ļa bei gās gai dām sa vus pro jek ta 
part ne rus Māl pi lī, lai ie pa zīs ti nā tu gan ar 
Māl pi li, Si gul du gan arī pa rā dī tu gra fī ti 
iz paus mes Rī gā un tās ap kārt nē.

Māl pils vi dus sko las sko lo tā ja In ta Rul le.

Pie ņem ša nā pie Ljē žas mē ra.

Pro jek ta ap sprie de. Ru nā sko las di rek tors.

„Gra fi  ti Ei ro pas pil sē tās – māk sla un van dā lisms” – Māl pils – Ljē ža
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Māl pils vi dus sko la ai ci na ve cā kus pie teikt bēr nus 
1.kla sē, ie snie gu mus lū dzam ie sniegt līdz 10.ap rī lim sko-
las kan ce le jā, kat ru die nu no 8.00 - 15.00. Ne piec ie ša mie 
do ku men ti pie sa kot:

- Ve cā ku per so nu ap lie ci nošs do ku ments(pa se);
- Sko las di rek to rei ad re sēts ie snie gums (veid la pa sko las 

kan ce le jā);
- Sko lē na dzim ša nas ap lie cī ba vai pa se;

Līdz mā cī bu ga da sā ku mam jā ie sniedz arī:
- Iz zi ņa par ap gū to iz glī tī bas pro gram mu piec ga dī go un 

seš ga dī go bēr nu ob li gā tai sa gat avo ša nai sko lai;
- Me di cī nas kar te 026/u veid la pa;

Ap rī ļa bei gās ai ci nā sim ve cā kus uz kop īgu 1.kla šu ve cā ku 
sa nāk smi. 

Tāl ru nis uz zi ņām 7925340

Vēl jau zie ma nav at kā pu sies : brī žiem sals kniebj au sīs, brī žiem sniegs snieg, bet kaut kas pa va sa rīgs jau ir gan da bā, 
gan cil vē kos.

Arī sko lā vi sa ro sī ša nās lie ci na, ka mā cī bu gads pā ri pu sei, jo pa rā dī ju šies sa rak sti ar Valsts pār bau des dar bu un ek sā me-
nu da tu miem, no tiek pē dē jās ra jo na olim piā des un sko lē ni gai da brīv lai ku ar ro man ti sku no sau ku mu – pa va sa ra brīv laiks.

Šo brīd gan kla ses tuk šas kā pa ras ti, jo ne lūg ta, ne ai ci nā ta, Māl pi lī ie ra du sies gri pa. Vi ta mī niem ba gāts uz turs, svaigs 
gaiss, ro ku maz gā ša na u.c. pa sā ku mi, pro tams, pa līdz cī ņā ar gri pu, bet vai pa līdz arī smē ķē ša na? Tie ši par to šī mē ne ša 
lap pu sē gal ve nā sa ru na.

Re dak ci ja 

Māl pils vi dus sko las skolē nu iz de vums

1.in ter vi ja.
- Ku rā kla sē tu mā cies?
- Vēl ne mā cos sko lā?
- Vai ta vā pa gal mā zē ni smē ķē?
- Di vi lie lie pī pē gan. Pa va ka riem. Un 
vie na mei te ne arī ar vi ņiem ko pā pī pē. 
Vi ņa tur (rā da ar ro ku) dzī vo!
- Smē ķēt ir la bi vai slik ti?
- Slik ti.
- Kā pēc?
- Pa liek dzel te ni zo bi. Es pa te le vi zo ru 
re dzē ju.

2.in ter vi ja.
- Tu esi smē ķē tājs, es zi nu.
- Jā .
- Kā pēc smē ķē?
- Ie ra dums.
- Smē ķē kom pā ni jās vai viens pats arī?
- Vie nat nē arī.
- Ve cā ki at bal sta?
- Dro ši jau nē, bet sa mie ri nā ju šies.
- Ģi me nē kāds smē ķē?
- Ve cais tēvs, tēvs un brā lis.

- Tad jau jūs mam mai ve se lī bu bo jā jat?
- Ie spē jams.
- Ve se lī bas trau cē ju mus pats vēl ne jū-
ti?
- Nē, es mu spor tists.
- Vai tad spor tis tiem jā smē ķē?
- ………..

Se ci nā ju mi :
Ma zais vis maz zi na, ka pa liek dzel te-

ni zo bi. Lie lais pār lie ci nāts par sa vu tais-
nī bu – spor tis tam smē ķēt nav kai tī gi.

Jā, pa sau le pa mo du sies – tā va rē tu 
no saukt kus tī bu pret smē ķē ša nu.

Tas, ka dau dzās val stīs nav at ļauts 
smē ķēt ie stā dēs un to tu vu mā, lie ka sa-
pro tams. Nu kā tad ban kas ie rēd nis ap kal-
pos klien tu ar ci ga re ti lū pu kak ti ņā. 

Bet nu jau la sām ik pa brī dim laik rak-
stos, ka daudz viet aiz liegts smē ķēt arī 
ka fej nī cās un pat kro gos. Tas sko lē niem 
lie kas gan drīz vai joks!

Kaut gan Māl pi lī jū tams ro sīgs lab ie-
kār to ša nas darbs, ir ie spē ja ap mek lēt 
in te re san tus pa sā ku mus, smē ķē ša na ir 

no zī mīgs ik die nas ri tuāls daudz iem.
Smē ķē pie au gu šie, jau nie ši, tī ņi, (arī 

piekt- un sest klas nie ki), diem žēl arī sie-
vie tes, un pē dē jā lai kā īpa ši pie au dzis 
smē ķē jo šo mei te ņu skaits. 

 Smē ķē pie kul tū ras na ma, pie vei ka-
la, dis ko tē kā, pa ce ļu ejot, par kā, ja īpa ši 
māk pa slēp ties, lai mē jas dū mu uz vilkt 
arī pie sko las.

Drau dzī gi smē ķē jot tēvs un dēls(skol-
nieks) do das uz ga rā žu pēc ma šī nas.

Kā da sko lo tā ja stās tī ja, ka 3 jau nie-
tes pēc stun dām stei gu šas uz mā ju un 
vie na no vi ņām – meln ma te ko ši bal tā 
ja kā – vi sai drīz aiz smē ķē ju si un tā arī 
līdz cen tram kū pi nā ju si dū mu mu tu lī šus. 
Kā sa ka, bez kaut rē ša nās. 

Tie ši tā pēc ir pa tī ka mi, ka Māl pils vi-
dus sko lā ir kla šu ko lek tī vi, kas pie da lās 
žur nā la „Sīrups” or ga ni zē ta jā pro jek tā 
„Nes mē ķē jo šā kla se”, un aiz sā ko ties ot ra-
jam raun dam iz pel nī ju šās „Sīru pa” sim pā ti-
jas. Tās ir 7.a un 7.b kla šu ko man das. 

Vi sa ma te riā la ga ru mā ne at ra dām 
ne vie na PAR. Ti kai PRET.

Smē ķē ša na! Par un pret.

14. feb ruā rī sir snī gus ap svei ku ma vār dus ju bi le jā sa ņē ma cie nī ja mā 
Māl pils vi dus sko las sko lo tā ja Dzid ra Mūr nie ce.

Te, Māl pi lī, aiz ri tē jis viss sko lo tā jas dar ba mūžs no pir mās dar ba die nas 
līdz šim lai kam. 

Sim tiem ma zo cil vē ku sko lo tā ja pa vē ru si pir mos vār ti ņus ne ti kai uz 
bur tu un ska ņu pa sau li, bet arī uz dzī ves gud rī bām. 

Daudz ti cis arī ko lē ģiem, jo no Dzid ras ik viens var mā cī ties god prā tī-
gu at tiek smi pret dar bu un ap brī not vi ņas pa cie tī bu, mie ru, līdz sva ro tī bu, 
tak tis ku mu.

Dzej nie ce Kor nē li ja Ap šuk rū ma tei ku si, ka : „dzī ves sau les rī tus ne pār-
dot var, nedz ar par nau du pirkt.” 

Bet vēl ta ču var un mēs no sirds vē lam sko lo tā jai Dzid rai Mūr nie cei vēl 
il gus sau lai nus mū ža ga dus.
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1. No teikt Māl pils pa gas ta pa mat bu dže-
ta ie ņē mu mus un fi  nan sē ša nu 1366855 
LVL sa ska ņā ar pie li ku mu Nr.1.

2. No teikt Māl pils pa gas ta pa mat bu dže-
ta iz de vu mus 1366855 LVL sa ska ņā ar 
pie li ku mu Nr.2

3. No teikt Māl pils pa gas ta spe ciā lā bu-
dže ta ie ņē mu mus un fi  nan sē ša nu 86888 
LVL sa ska ņā ar pie li ku mu Nr.3.

4. No teikt Māl pils pa gas ta spe ciā lā bu-
dže ta iz de vu mus 86888 LVL sa ska ņā 
ar pie li ku mu Nr.4

5. No teikt ka ses ap gro zā mos lī dzek ļus  
1000 LVL.

6. No teikt, ka ie stā žu va dī tā jiem ir tie-
sī bas ap stip ri nā tā dar ba al gas fon da 
ie tva ros no teikt šta ta vie tu skai tu un 
at al go ju ma lie lu mu, ie vē ro jot dar ba li-
kum do ša nu.

7. No teikt, ka ie stā žu un struk tūr vie nī bu 
va dī tā jiem ne piec ie ša mī bas ga dī ju mos 
ir tie sī bas ap stip ri nā to at tie cī go eko no-
mis kās kla si fi  kā ci jas 1400 un 1500 ko du 
ie tva ros pirkt pa kal po ju mus un pre ces 
ne pār snie dzot 25% no sum mas, kas 
ap stip ri nā ta ap akš ko dos no rā dī ta jiem 
mēr ķiem.

8. No teikt ama tal gas no teik ša nu kri tē ri-
jus at bil sto ši pie li ku mam Nr.5

9. No teikt, ka kre di to ru sais tī bas uz 
01.01.2006. ir 154230,01LVL (pie li kums 
Nr.6)

10. No teikt, ka de bi to ru sais tī bas uz 
01.01.2006. ir 21449,97 LVL (pie li kums 
Nr.7)

11. Pa skaid ro ju ma raksts
11.1.  Priekš sē dē tā ja zi ņo jums par 2006.

g. bu dže tu.
11.2.  No teikt pa mat bu dže ta iz de vu mus 

at bil sto ši fi  nan sē ju ma mēr ķiem (pie li-
kums Nr.8)

11.3.  No teikt spe ciā lā bu dže ta iz de vu-
mus at bil sto ši fi  nan sē ju ma mēr ķiem 
(pie li kums Nr.9)

11.4.  No teikt in for mā ci ju par pa mat bu-
dže ta iz de vu miem kat rā bu dže ta kla si-
fi  kā ci jas ka te go ri jā (pie li kums Nr.10)

11.5.  Ap stip ri nāt pa mat bu dže ta eko no-
mis kās kla si fi  kā ci jas 1400 ko da iz de-
vu mus (pie li kums Nr.11)

11.6.   Ap stip ri nāt pa mat bu dže ta eko-
no mis kās kla si fi kā ci jas 1500 ko da 
iz de vu mus (pie li kums Nr.12)

11.7.  No teikt pa ma tal gas lik mes at-
bil sto ši šta tu sa rak stam (pie li ku mi 
Nr.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 
24.)

12.  No teikt, ka ar 01.03.2006.g. Māl pils 
vi dus sko la ir pat stā vī ga bu dže ta fi  nan sē-
ta in sti tū ci ja ar sa vu kon tu ban kā.

13.No teikt, ka dar ba sa mak sa dar bi nie-
kiem tiek mak sā ta at bil sto ši dar ba sa-
mak sas no li ku mam. ( pie li kums Nr. 25)

14.  No teikt, ka dar bi nie ku ma te riā lā sti-

mu lē ša na no tiek at bil sto ši ma te riā lās 
sti mu lē ša nas no li ku mam. (pie li kums Nr. 
26)

15. No teikt, ka so ciā lās ga ran ti jas dar-
bi nie kiem tiek no dro ši nā tas at bil sto ši 
kop lī gu mam. (pie li kums Nr. 27)

16. No teikt, ka ie stā žu va dī tā jiem tiek no-
teik tas so ciā lās ga ran ti jas un ma te riā lā 
sti mu lē ša na at bil sto ši kop lī gu mam un 
bu dže ta ie tva ros. (pie li kums Nr. 28)

17. No teikt, ka tiek ie gā dā tas paš val dī bas 
po li ci jas un  pa do mes priekš sē dē tā ja 
va ja dzī bām piln pie dzi ņas au to ma šī nas 
ie vē ro jot ie pir ku ma pro ce dū ras līdz 15. 
mar tam.

18. No teikt, ka ie pir ku ma ko mi si ja vie nā da 
no sau ku ma pre ces un pa kal po ju mus, ja 
to pir ku ma sum ma pār sniedz li ku ma „Par 
ie pir ku mu valsts vai paš val dī bu va ja dzī-
bām” no teik to mi ni mā lo sum mu no ku ras 
jā veic ie pir ku ma pro ce dū ras, ie pērk vi-
sām ie stā dēm un struk tūr vie nī bām. 

19. No teikt, ka ar lī dzek ļiem ne pa re-
dzē tiem ga dī ju miem ir tie sīgs rī ko ties 
pa do mes fi  nan šu va dī tājs un iz de vu mi 
jā ap stip ri na tu vā ka jā pa do mes sē dē.

 
Iz pild di rek tors:
V. Ko ma rovs

Fi nan su un eko no mi kas da ļas vad.:
E. Gri gor je va

No 2006.ga da 1.jan vā ra ir spē kā 
iz mai ņas  li kum do ša nā at tie cī bā un ne-
kus ta mā īpa šu ma no dok li, kon krē ti:
· 20.10.2005. Gro zī ju mi li ku mā “Par 

ne kus ta mā īpa šu ma no dok li”,
· 13.12.2005. LR MK no tei ku mi Nr.955 

“No tei ku mi par ēku un būv ju ne kus ta-
mā īpa šu ma no dok ļu dek la rā ci jām un 
pār ska tiem”.
Sa ska ņā ar  to tiek pa pla ši nāts ar 

ne kus ta mā īpa šu ma no dok li ap lie ka mo 
ob jek tu loks, un no 01.01.2006. at tie cī bā 
uz ēkām un bū vēm ne kus ta mā īpa šu ma 

no dok lis jā mak sā par vi sām ēkām un 
bū vēm, iz ņe mot li ku ma “Par ne kus ta mā 
īpa šu ma no dok li” 1.pan ta ot ra jā da ļā 
un pār ejas no tei ku mu 9.punk ta 2.ap akš-
punk tā mi nē tās ēkas un bū ves, ne at ka-
rī gi no tā, vai kon krē tā ēka vai bū ve tiek 
iz man to ta saim nie cis kā dar bī bā.

  Līdz 1.feb ruā rim  ēku un būv ju īpaš-
nie kiem Māl pils pa gas ta pa do mē un VID 
bi ja  jā ie sniedz ēku un būv ju ne kus ta mā 
īpa šu ma no dok ļa Dek la rā ci ja par 2006.
ga du, kā arī Pār skats par  2005. ga du. 
Pal dies vis iem, kas to vei ku ši sav lai cī gi! 

At gā di nā jums tiem, kas  Dek la rā ci jas  
nav  ie snie gu ši – li kum do ša nā par to 
pa re dzēts so da nau das ap rē ķins. Pa-
stei dzie ties!

Pa pil dus in for mā ci ju par ne kus ta mā 
īpa šu ma no dok ļa mak sā ša nas kār tī bu 
par ēkām un bū vēm var sa ņemt pa tāl-
ru ni 7970895 vai ie ro do ties pie no dok ļu 
ad mi nis tra to res.

No dok ļu ad mi nis tra to re 
Mā rī te Nīg ran de.

AP STIP RI NĀ TI: Māl pils pa gas ta pa do mes 11.01.2006.g. sē dē Nr.1
pa do mes priekš sē dē tājs:

Pa raksts 
/A.Liel mežs/

SAIS TO ŠIE  NO TEI KU MI  Nr.3

“Par Māl pils pa gas ta pa do mes bu dže tu 2006. ga dam.”

Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa mak sā ša nas kār tī bu
par ēkām un bū vēm 2006.ga dā.
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PAMATBUDŽETA  IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi 889942
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 808242
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 59100
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 
būvēm 21200

Azartspēļu nodoklis 1400
Nenodokļu ieņēmumi 154370
Valsts un pašvaldības nodevas 5000
Maksas pakalpojumi 95670
Ienākumi no pašvaldības īpašumu 
iznomāšanas 9000

Sodi un sankcijas 4500
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 24000
Nekustamā īpašuma pārdošana 16200
Saņemtie maksājumi 310376
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 30309
Mērķdotācijas 276467
Maksājumi 3600
KOPĀ   IEŅĒMUMI 1354688
Atlikums uz 31.12.2005. 24167
Kredītu pamatsummas atmaksa Valsts 
kases kredītiem 12000

Pavisam ieņēmumi 1366855
PAMATBUDŽETA  IZDEVUMI  

Pagasta pārvalde 139000
Pašvaldības policija un apsardze 31500
Izglītība 641567
Pirmsskolas izglītības iestāde 180622
Mālpils vidusskola 260270
Sidgundas pamatskola 101875
Mūzikas un mākslas skola 78800
Skolēnu pārvadājumi 20000
Sociālā apdrošināšana un nodrošināšana 151000
Sabiedriskie darbi 6500
Pagasttiesa 8500
PA "Mālpils sociālais dienests" 136000
t.sk. Sociālās aprūpes centrs 74900
Ielu apgaismojums 7000
Sports, kultūra, brīvais laiks, reliģija 166300
Sporta pasākumi 11000
Mālpils bibliotēka 6600
Sidgundas bibliotēka 5900
Kultūras nams 90000
Informācijas centrs 25000
Kultūrvides attīstības daļa 17000
Televīzijas pakalpojumi 10800
Saimnieciskās darbības sekmēšanas daļa 8500
Pārējie izdevumi, kas nav pamatgrupā 221988
Dzimtsarakstu nodaļa 7000
Investīciju un ārējo sakaru daļa 16000
Būvvalde 98000
Pārējie, kas nav atspoguļoti 2900
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 20000
Maksājumi izlīdzināšanas fondā 49895

Kredītu procentu nomaksa Valsts kases 
kredītiem 8000

Projektu līdzfi nansējums 15000
Rezerves fonds 5193
Pavisam izdevumi 1366855

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI  PĒC  EKONOMISKĀS 
KLASIFIKĀCIJAS 

Atalgojumi 636265
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 151908

Komandējumu un braucienu izdevumi 6785
Pakalpojumu apmaksa 210208
Materiālu, energoresursu un inventāra iegāde 182954
Grāmatu un žurnālu iegāde 9396
Kredītu procentu samaksa 8000
Maksājumi izlīdzināšanas fondā 49895
Dotācijas iedzīvotājiem 35810
Savstarpējie norēķini izglītībā 20000
Kapitālie izdevumi 55634
Pavisam kopā 1366855
  

SPECIĀLĀ  BUDŽETA  IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis 4000
Privatizācijas fonds 920
Mērķdotācija autoceļu fondam 55000
Ziedojumi noteiktiem mērķiem 3000
Pārējie 200
Atlikums uz 31.12.2005. 23768
Kopā 86888

SPECIĀLĀ  BUDŽETA  IZDEVUMI
Dabas aizsardzībai 8762
Privatizācijas fonda izdevumi 2572
Autoceļu uzturēšana 59696
Pārējie 3156
Ziedojumu izlietojums 12702
t.sk. pagasta pārvaldei 3052
izglītībai 4887
sociālajai apdrošināšanai un nodrošināšanai 936
dzīvokļu un komunālajai saimniecībai 26
brīvajam laikam, sportam, kultūrai, reliģijai 3801
Kopā 86888

SPECIĀLĀ BUDŽETA  IZDEVUMI  PĒC  EKONOMISKĀS  
KLASIFIKĀCIJAS

Atalgojumi 3700
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 945

Komandējumu un braucienu izdevumi 30
Pakalpojumu apmaksa 47965
Materiālu, energoresursu un inventāra iegāde 3926
Grāmatu un žurnālu iegāde 120
Dotācijas iedzīvotājiem 936
Kapitālie iezdevumi 31036
Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksa 1770
Pavisam kopā 86888

Mālpils pagasta padome

MĀLPILS  PAGASTA  PAŠVALDĪBAS  BUDŽETS  
2006.gadam 1453743 latos
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Būs pa gā ju ši di vi ga di kopš bi ju šās 
ag ro fi r mas „Māl pils” grau du kal tes un 
sak ņu pa gra ba te ri to ri jās dar bu uz sā cis 
jauns uz ņē mums. „Māl pils Vēs tis” SIA 
„Eko Nams” di rek to ru Er vī nu Po gu un 
dar bu va dī tā ju Dai ni Ple šu lū dza tu vāk 
ie pa zīs ti nāt ar šo ra žot ni. 

Pēc īsas uz ņē mu ma ap ska tes sa ru nā-
ja mies ar dar bu va dī tā ju Dai ni Ple šu. 
- Lū dzu īsu mā pa stās tiet, kā du pro duk-

ci ju un no kā da kok ma te riā la ra žo jat? 
Kā no ris dar ba pro cess?

 Ra žo jam guļ bū ves un 99 pro cen ti 
pro duk ci jas tiek rea li zē ta Nor vē ģi jā. Pa-
sū tī ju mus pie ņem nor vē ģu fi r ma. Katrs 
pro jekts ir in di vi duāls – mēs sa ņe mam 
ski ces, ap strā dā jam un no sū tām at pa kaļ 
ap stip ri nā ša nai.

Paš laik ra žo ša nai iz man to jam prie-
di, ie pirk ta arī lap eg le no Krie vi jas, jo 
ir pie pra sī jums šā da ma te riā la bū vēm. 
Uz sā kot dar ba pro ce su, baļ ķus vis pirms 

ap zā ģē pēc iz mē riem, 
tad liek kal tē. Kok ma-
te riā lu kal tē jam mo der-
nās itā ļu kal tēs ar au to-
ma ti zē tu pro gram mu. 
Pēc tam baļ ķi no frē zē 
va ja dzī ga jos iz mē ros. 
No četr pu sī gās frē zes 
to pa dod uz kom pjū-
te ru, kur katrs baļ ķis 
at bil sto ši ra sē ju mam 
tiek laists cau ri pēc 
iz mē riem, pēc aug stu-
miem. Tā lāk ot rā ce hā 
liek ko pā, nu mu rē un 
veic kon trol mon tā žu. 
Tad vi su iz jauc, sa pa ko 
un no sū ta at tie cī ga jam 
īpaš nie kam. 

- Cik daudz strād nie ku no dar bi nā ti uz-
ņē mu mā, vai arī māl pi lie ši?

Ko pā pie mums strā dā ap tu ve ni 35 
dar bi nie ki no da žā dām vie tām – Jel ga-
vas, Baus kas, Si gul das, In cie ma, Gar-
kal nes, arī 4-5 māl pi lie ši. Šeit uz vie tas 
no dar bi nā ti 10-12 strād nie ki. Lie lā kā 
da ļa, čet ras bri gā des sa ra žo to pro duk ci-
ju Nor vē ģi jā liek ko pā. Vi ņi tur no strā dā 
di vus mē ne šus, di vas ne dē ļas mā jās 
at pū šas un brauc at kal. Pirm sā ku mā šīs 
guļ bū ves ga ta vo jām Van ga žos, tā pēc 
vai rums strād nie ku nāk lī dzi no ie priek-
šē jā ko lek tī va.
- Kāds ir ra žo ša nas ap joms mē ne sī?

Tas at ka rīgs no pa sū tī ju ma, mā jas lie-
lu ma, jo ga ta vo jam arī div stā vī gās. Vi dē ji 
mē ne sī iz nāk di vas, līdz trīs mā jas. Turp-
māk būs vēl pa pil dus ie kār tas, lai va rē tu 
veikt dar bu āt rāk un pre cī zāk, iz man to jot 
ma zā ku strād nie ku skai tu. Diem žēl cil-
vēks bie žāk kļū dās ne kā au to māts.
- Kā dam no lū kam guļ bū ves mā jas tiek 

pa sū tī tas, kā da ap tu ve ni to ce na?
 Nor vē ģi jā guļ bū ves ļo ti po pu lā ras. 

Kal nos tās kal po tū ris mam, va sa rās kā 
at pū tas na mi ņi pil sēt nie kiem, bet cie-
ma tos kā dzī vo ja mās mā jas. Kat ra ēka 
ir piln īgi at šķi rī ga, tā pēc ce nu no saukt 
grū ti – viens sie nas kvad rāt metrs iz mak-
sā 80 la tus.
- Kas ir šo mā ju lie lā kā priekš ro cī ba?

Vis pirms jau eko lo ģis kās ko ka īpa-
šī bas. Tad kva li tā te. Pie kam nor vē ģi 
vē las, lai viss iz ska tī tos dabiskāk, pēc 
ro ku dar ba. Tā pēc kat ram baļ ķim ir sa-
vā dā ki iz mē ri. Tas sa rež ģī mon tā žu, bet 
sa vie no ju mi tiek vei do ti ar pre ci zi tā ti līdz 
vie nam, div iem mi li met riem.

VIZĪTKARTE

Guļ būv ju ra žot ne „Eko Nams” Māl pi lī

SIA “Eko Nams” di rek tors Er vīns Po ga 

Lie lā kā da ļa dar bu no tiek au to ma ti zē ti un ar da to ru pa lī dzī bu.

un dar bu va dī tājs Dai nis Plešs.
Turpinājums 12. lpp.
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- Kā jū su ra žo ju mus vēr tē nor vē ģi?
Nor vē ģi jā esam pie da lī ju šies iz stā dē, ku rā pār stā vē jām 

fi r mu, kas or ga ni zē mū su pa sū tī ju mus. Vēl tur bi ja guļ būv ju 
ra žo tā ji no Krie vi jas, Lie tu vas un ci tiem Lat vi jas uz ņē mu miem. 
Mū su pro duk ci ja ti ka vēr tē ta ļo ti la bi.

Sa ru na tur pi nās ar SIA „Eko Nams” Māl pils ra žot nes di rek-
to ru Er vī nu Po gu.
- Kā pēc tie ši Māl pils ti ka iz vē lē ta par guļ būv ju ra žo ša nas 

vie tu ?
Tas no ti ka sa dar bī bā ar SIA „Lai ko” di bi nā tā jiem. Vi ņiem 

ie priekš bi ja no pirk tas šīs ēkas. Pirms tam strādājām Van ga žos 
ļo ti ma zās pla tī bās. 
- Pa stās tiet, kā iz vei do jās SIA „Eko Nams.”

Sa vu dar bī bu uz sā kām Rī gā īrē tās tel pās 2000.ga da feb-
ruā rī. Pēc tam iz de vās no pirkt Van ga žu ce hu. Tur il gi strā dā-
jām ar ro ku dar bu. Vis pirms bi ja ti kai Lat vi jas pa sū tī jums, līdz 
pa ma zām vei do jās kon tak ti Nor vē ģi jā. Vē lāk ra dās ide ja par 
ma šī nām, ku ras va rē tu mo der ni zēt dar ba pro ce su. Ko pā sa nā-
ca Lai ko di bi nā tā ji, ma šīn bū vē tā ji, pro gram mē tā ji, elek tro ni ķi un 
iz vei do ja jau nu di bi nā tā ju lo ku. Van ga žus pār de va un lī dzek ļus 
ie gul dī ja Māl pils ra žot nes at tīs tī bai. Šeit ti ka re kons truēts zā-
ģē ša nas cehs, iz bū vē ta kat lu mā ja. Šo gad bū vēs no ju mi, kur 
uz gla bāt no žā vē tos ma te riā lus.
- Kā du re dzat uz ņē mu ma at tīs tī bu nā kot nē?

Māl pi lī drīz būs pie pil dī tas tel pas, tā pēc vei do sim jau nu 
ra žot ni Lī vā nos. Jau ir no pirk tas ēkas 28 000 kvad rāt met ru 
pla tī bā. Tur jā sa kār to un jā at tīs ta ra žo ša na. Māl pi lī sa kop sim 
te ri to ri ju, no as fal tē sim, uz sāk sim dar bu ar pa star pi nā tiem ma te-
riā liem – grī das dē ļu, spā ru ap strā di, ie spē jams, ie gā dā si mies 
vēl jau nu kok ma te riā lu kal ti. Ra žo ša na iet pla šu mā un ce rams, 
ka pie pra sī jums būs.

Da ce Kri lov ska

Pirms no sū tī ša nas uz Norvēģiju kat rai guļ bū vei veic kon trol mon-
tā žu – liek ko pā, nu mu rē de ta ļas. 

Turpinājums no 11. lpp.

Pirms des mit ga diem māl pi lie te Il ze 
Kau ku le, bū da ma Tū ris ma augst sko las 
stu den te, no dau dza jiem va sa ras prak-
ses pie dā vā ju miem ār val stīs iz vē lē jās 
Grie ķi ju. Pēc tam ko pā ar sep tiņ iem kur-
sa bied riem de vās uz Krē tu.  

„Tas rei zē bi ja liels izai ci nā jums, ne-
viens no mums ne pra ta grie ķu va lo du, 
arī an glis ki īs ti la bi ne ru nā jām. Sā ku mā 
gā ja ļo ti grū ti, jo ne spē jām pie ņemt 
grie ķu tem pe ra men ta iz paus mes. Vi ņi 
ļo ti ska ļi ru nā ja, pat bļā va - uz tvē rām, 
ka mūs bar. Ie spē jams, daž kārt tā bi ja 
vē lē ša nās iz rā dīt pā rā ku mu, pa ze mot 

sveš tau tie šus. Arī sa vā star pā sa ru nas 
at gā di nā ja ķī vi ņu, bet pa tie sī bā grie ķiem 
vien kār ši ie rasts vi su iz teikt at klā ti, ska ļi, 
pēc tam būt la bā ka jiem drau giem. Mū su 
pir mā sa skar sme ša jā ze mē no ti ka ar 
vies nī cas dar bi nie kiem, ku riem ne bi ja 
īpa ša iz glī tī ba un kul tū ras lī me nis. Vē lāk 
ie pa zi nām ci tus, iz glī to tus grie ķus. Vi ņi 
ļo ti daudz zi nā ja par Lat vi jas vēs tu ri. 
Līdz īgi kā mū su tau tai pa dom ju ie kār tā, 
grie ķiem nā cies dzī vot tur ku ap spies tī bā. 
Šie cil vē ki mūs la bi iz pra ta, ne dē vē ja par 
krie viem un at zi nī gi no vēr tē ja mū su dar-
bu. Krē tā strā dā jām lep nā vies nī cā, kur 
viens nu murs ar peld ba sei niem dien nak tī 
mak sā 10 000 EU. Tur uz tu rē jās arā bu 
prin či un ļo ti ba gā ti krie vi,” pir mo mā cī bu 
prak si Grie ķi jā at ce ras Il ze.
- Kā pēc iz vē lē jies tie ši Grie ķi ju, vai tā 

bi ja ne jau šī ba?
Nē, tā ne bi ja ne jau šī ba. Es vien mēr, 

jau sko las lai kā in te re sē jos par Grie ķi ju. 
La sī ju Pla to nu, Aris to te li, aiz rā vos ar an-
tī ko kul tū ru, ar hi tek tū ru. Sa ka, ka pret 
Grie ķi ju cil vēks ne var pa likt vien al dzīgs. 
Vai nu tu ie mī li šo ze mi un vi su lai ku at-
grie zies, vai ne kad tur ne sper si kā ju.
- Tu at grie zies.

Es „sas li mu” ar Grie ķi ju. Nā ko šās va-
sa ras prak ses at kal pa va dī ju tur. Pir ma jā 
ga dā bi jām at stā ju ši la bu ie spai du, jo čak-
li strā dā jām. Nu bi ja jau arī per so nisks 
ie mesls, sir sni ņā „iek ri ta” viens cil vēks. 

Pēc sko las beig ša nas de vos uz Grie ķi ju. 
Sā ku mā vī zas iz snie dza ti kai uz seš iem 
mē ne šiem, nā cās brau kāt šurp turp. 
Čet rus ga dus at pa kaļ ap pre cē jā mies un 
ta gad pa stā vī gi dzī vo ju Grie ķi jā.
- Kā aiz rit ta vas die nas ša jā dien vi du 

ze mē?  
Vien kār ši dzī vo ju tur, bau du dzī vi un 

pa lai kam uz strā dā ju, kā grie ķi sa ka. 
Vi ņiem dzī vē gal ve nais ir mī les tī ba, ģi-
me ne. Pēc tam, ja brīvs laiks, var arī pa-
strā dāt. Mū su mā jas at ro das Naf plio nā, 
pir ma jā jau nās Grie ķi jas gal vas pil sē tā, 
kas ti ka pa slu di nā ta pēc at brī vo ša nās 
no tur ku jū ga. Ap kārt vi sas ve cās kul-
tū ras – Pe lo po ne sa, Mi kē nas un ci tas. 
Virs pil sē tas at ro das kalns ar Pa la mi di 
cie tok sni, uz ku ru ved 999 pa kā pie ni. 
Man vie nu lai ku bi ja ie nā cis prā tā, ka 
tas ir la bā kais veids, lai se vi uz tu rē tu 
for mā. Kat ru ot ro die nu kā pu aug šā, le-
jā. Naf plio nā, tā pat kā At ēnās, do mi nē 
iz zi no šais tū risms. Iz klai dei un at pū tai 
vai rāk do mā tas sa las. Mans vīrs ir vies-
nī cu va dī tājs, tā pēc pē dē jā lai kā kat ru 
ga du es mu pa bi ju si ci tā sa lā. Ik vie nam 
sa lu gru pē ju mam ir sa va kul tū ra, sa va 
ar hi tek tū ra un vēs tu re. Sa vu laik tās bi ju-
šas pie vie no tas gan Itā li jai, gan Tur ci jai. 
Ļo ti pa ti ka Ko sas sa la. Tur kād reiz dzī vo-
jis Hi po krāts. Vien ko pus vē ro ja mas gan 
an tī kās ko lo nnas, gan tur ku mi na re ti, 
gan Bi zan ti jas māk slas pie mi nek ļi. Šeit 

CITA PIEREDZE

Die vu ze mes val dzi nā jums

At ēnu Ak ro po les Part he no na tem plis, 
viens no sep tiņ iem an tī kās pa sau les 
brī num iem.
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arī labs – sauss, silts kli mats un jau ki 
cil vē ki. 

Ļo ti ap brī no ju ve co, zu du šo grie ķu 
kul tū ru. Pie mē ram, sen grie ķu va lo dā bur-
ti vei do ti kā skait ļi. Sa nāk, ka rak stī tais 
teksts ir šif rēts. Grie ķi vieg li orien tē jas 
ci tās va lo dās, jo lie lā kā da ļa sveš vār du 
ra du šies Grie ķi jā. Man vēl ar vien lie kas 
aiz rau jo ši iz pē tīt ko jau nu par šo ze mi. 
Daudz uz zi nu ne vien ce ļo jot, bet arī 
no grā ma tām, žur nā liem. Tur ta gad sāk 
at plaukt se nās re li ģi jas tra dī ci jas(tā kā 
mū su diev tu ri). Vi ņi do das kal nā, pie lūdz 
ve cos die vus. Da ļa grie ķu to ne at zīst, bet 
ma ni sais ta šīs tra dī ci jas. Se na jā grie ķu 
mi to lo ģi jā at ro du daudz lī dzī bas ar lat vie-
šu mi to lo ģi ju, folk lo ru. In te re san ti, ka 
lat vie šiem ir tā das pa šas die vu sim bo-
lis kās zī mes kā grie ķiem.
- Kad esi tu vāk ie pa zi nu si grie ķus, ko 

va ri teikt par vi ņu rak stu ru, dzī ves 
ska tī ju mu?

Es mu ie mī lē ju si grie ķu cil vē kus tā-
pat kā lat vie šus un daudz ko no vi ņiem 
pār ņē mu si. Ja kaut kas no spiež, tū līt 
pa sa ku, ne no mo ku se vi, lai slik tā ener-
ģi ja ne pa liek iek šā. Grie ķi ne tur ļau nu 
prā tu un iz prot šā du rī cī bu. Vēl man 
pa tīk, ka vi ņiem nav stei gas. Tā pat vi si 
dar bi tiek iz da rī ti. „Izdzer sim ka fi  ju, iz-
ru nā sim ru nā ja mo, kur mums jā skrien.” 
Ne tā kā te pie ra du ši – āt ri, āt ri bro kas-
tis, ka tik ne no ka vēt kaut ko. Grie ķi jā 
re ti kad ie ro das tie ši lai kā dar bā. Vi ņi 
mē ģi na, bet ne sa nāk. No ot ras pu ses, 
vie si, pie mē ram, vā cie ši at nāk un rā da 
man uz pulk ste ni, jo nav sastopams 
va ja dzī gais dar bi nieks. Es at bil du: „Te 
ir Grie ķi ja. Re lak sē jie ties.” Man brā lis 
bi ja at brau cis cie mos. Iz skrien vi su sa-
lu, sa ka: „Ko lai ta gad da rām?” Tei cu: 
„Pagai di, ai zej jū ras ma lā, pa klau sies 

viļ ņos, no mie ri nies.” Jā, tad viņš 
arī sā ka sa vā dāk ska tī ties. Tas ir 
grie ķu miers.
- Ie priekš sa cī ji, ka Grie ķi jā ļo ti 
aug stu vēr tē ģi me ni. Vai tur nav 
jū ta ma tra di cio nā lo vēr tī bu ma-
zi nā ša nās, kā cit viet mo der na jā 
pa sau lē?

Ir jau jū tams arī tur, it īpa ši 
At ēnās. To mēr lau kos vēl stin gri 
sa gla bā ju šās ve cās tra dī ci jas. 
Ja mei te ne ar kā du iz iet pa dzert 
ka fi  ju, uz reiz tiek ie pa zīs ti nā ta ar 
ve cā kiem. Līdz 1980.ga dam sie-
vie te pēc ap pre cē ša nās dzī vo ja 
mā jās, vi ņas īpa šums pār gā ja vī-
ram. Ta gad sie vie tes pa šas strā dā 
un kļu vu šas ne at ka rī gas. Grie ķi 
ļo ti cie na sie vie tes. Vī rie ši ska tās 
uz sie vie ti ne ar ie kā ri, bet vai rāk 
ar ap brī nu, kā uz ko aug stā ku. 
Ap dā vi na ar dā va nām, ko bie ži 
pat ne var at ļau ties. Tā ir cie ņas 
iz rā dī ša na pret sie vie ti.
- Kā pa ti ie ju ties jau na jā ģi-

menē?
Ma ni pie ņē ma ļo ti jau ki. Mēs ne esam 

lau lā ju šies baz nī cā, jo es mu lu te rā ne, 
bet vī ra ģi me ne – or to dok sā ļi. Man va-
ja dzē tu kris tī ties un mai nīt sa vu vār du, 
ko īs ti ne vē los. Kaut arī vī ra mā te ir 
ļo ti ti cī ga, man ne kas ne tiek uz spiests. 
Grie ķus ļo ti sais ta ģi me nes sai tes. Mēs 
dzī vo jam at se viš ķi no ve cā kiem, tā pēc 
var būt ne daudz at šķi rī gāk. Vī ra mā te 
lau kos, kal nos va da saim nie cī bu –au dzē 
bio lo ģis ki tī ras olī vas. Arī es es mu pie da-
lī ju sies olī vu vāk ša nā. Sa ra žo to eļ ļu gal-
ve no kārt iz lie to pa ši, ra di un drau gi. Vēl 
kal nu cie mā dzī vo vec tē tiņš, vec mā mi ņa 

un ci ti ra di. Vec tē tiņš sa snie dzis gan drīz 
100 ga du ve cu mu, jo pro jām mīl stai gāt 
pa kaln iem, uz tu rā ne lie to ga ļu. Vi ņam 
ir vie na ka za, ar ku ru iet pa stai gā – tā 
tā da kom pā ni ja. Es tur brau cu, pie rak stu 
vi ņa stās tus.
- Kā das se nās svēt ku tra dī ci jas sa gla-

bā ju šās Grie ķi jā?  
Jan vā rī svin Gais mas die nu, kad tiek 

svē tī ti ūde ņi, no mā jām ar zva ni ņu ska-
ņām pa dzī ti ļau nie ga ri. Vēl ūde nī – jū rā, 
upē ie met krus tu, kurš no ķer, ir svē tīts uz 
vi su ga du. Feb ruā ra bei gās vai mar ta sā-
ku mā ie lās no ris pirms ga vē ņa kar ne vā li. 
No zī mī gā kie re li ģis kie svēt ki Grie ķi jā ir 
Liel die nas. Bet va sa ras vi dū uz sa lām, 
tā pat kā pie mums Lat vi jā, no tiek Svē tā 
Jā ņa die nas svi nē ša na. Ko sas sa lā au-
gus tā svin Hi pok ra ta kul tū ras svēt kus. 
Tur ska tā mas māk slas iz stā des, kon cer ti, 
kā arī Hi po krā ta zvēr es ta ce re mo ni ja. 
Bez šiem ga da ga ru mā da žā dos no va dos 
var pie da lī ties arī dau dzos ci tos in te re-
san tos svēt kos.
- Ko var teikt par valsts saim nie cis ko 

dzī vi?
1981.ga dā Grie ķi ja kļu va par ES da līb-

val sti. Jo pro jām tā ir sa mē rā na ba dzī ga 
ze me un sa ņem do tā ci jas. Kopš 2002.ga-
da šeit ie vies ta va lū ta ei ro. No zī mī gā ko 
peļ ņu val stij dod tū risms un kuģ nie cī ba. 
Ja ne mal dos, grie ķiem pie der vie na no 
lie lā ka jām fl o tēm pa sau lē.
- Kas tev ir šīs ze mes lie lā kais val dzi-

nā jums?
Cil vē ki, vi ņu at vēr tī ba un sau les 

sil tums. Te ļo ti daudz sau les gais mas. 
Va sa rā sa lās, pie mē ram, Krē tā sep ti ņus 
mē ne šus nav lie tus. Ja no māc kā da pro-
blē ma, izej ārā, pa lū ko jies sau lē, at ve ries 

gais mai, līdz grū tums pa gaist. Grie ķi ja 
ir ener ģē tis ka ze me (Del fi , ve co tem-
pļu vie tas) ar ie spai dī gu, va re nu da bu. 
Kad kal nos ir ne gaiss un zi be ņo, prā tā 
nāk an tī kie die vi. Dzī vo jot tik se nā, 
vēs tu ris kā vie tā iz jū ti šo no ska ņu. 

Grie ķi jā man pir ma jā ga dā ie mā cī-
ja at zi ņu: „Dzī vo vie nai die nai, iz bau-
di to, bet mā cies tā, it kā tu dzī vo tu 
mū žī gi.” Līdz ar to tu iz zi ni, mā cies 
mū žī bai, bet dzī vo šai die nai.
- Vai kād reiz to mēr ne skum sti pēc 
Lat vi jas? 

Man ir tā – kad es mu Grie ķi jā, 
vē los re dzēt Lat vi ju, bet at brau ku si 
Lat vi jā, il go jos pēc Grie ķi jas. Kad 
Lat vi jā iz pau žos grie ķis ki at vēr ti, daž-
reiz jū tos kā zi lo nis trau ku vei ka lā. Te 
va jag sa vāk ties.

P.S. Sa ru na ar Il zi Kau ku li no ti ka 
jan vā ra sā ku mā, vi ņas cie mo ša nās 
lai kā Māl pi lī.

Da ce Kri lov ska Il ze Mi ko nas sa lā, kas sla ve na ar pi rā tu pēc te čiem 
un vē ju. Tā pēc arī daudz vēj dzir na vu.

Naf plio nas lai vu pie stāt ne - pil sēt nie ku un tū ris tu 
ie mī ļo ta pa stai gu vie ta. Tā lāk Bur dzi, cie tok snis 
jū rā, vē lāk iz man tots kā cie tums, tad 50.ta jos ga dos 
luk sus vies nī ca Ei ro pas aris to krā ti jai.
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1. LIE TO TIE TER MI NI 
UN TO SKAID RO JUMS

Ģi me ne – par ģi me ni šo no tei ku mu 
iz prat nē at zīs ta mas per so nas, ku ras dzī vo 
vie nā dzī vok lī vai vien ģi me nes mā jā uz vie-
na īres lī gu ma pa ma ta vai starp ku rām ne pa-
stāv dzī vo ja mās tel pas īres at tie cī bas.

So ciā lā pa lī dzī ba – nau das vai man ti-
ska pa balsts, ku ra pie šķir ša na bal stās uz 
ma te riā lo re sur su no vēr tē ša nu per so nām 
(ģi me nēm), ku rām trūkst lī dzek ļu pa mat va-
ja dzī bu ap mie ri nā ša nai.

Pa mat va ja dzī bas – ēdiens, ap ģērbs, 
māj ok lis, ve se lī bas ap rū pe, ob li gā tā iz glī-
tī ba.

Dzī vok ļa pa balsts – pa balsts dzī vo ja-
mās tel pas īres mak sas  un mak sas par 
pa kal po ju miem, kas sais tī ti ar dzī vo ja mās 
tel pas lie to ša nu (ku ri nā mā ie gā de, ap ku re) 
seg ša nu.

Daudz bēr nu ģi me ne – ģi me ne, ku rā ir 
trīs vai vai rāk bēr nu, kas ap mek lē jeb ku ra 
vei da iz glī tī bas ie stā di.

2. VIS PĀR ĪGIE NO TEI KU MI
1. Šie sais to šie no tei ku mi no sa ka so ciā lās 

pa lī dzī bas pa bal stu vei dus, ap mē ru, 
iz mak sas kār tī bu un to per so nu lo ku, 
ku rām ir tie sī bas uz so ciā lās pa lī dzī bas 
pa balst iem, kā arī šo pa bal stu pie šķir-
ša nas no sa cī ju mus, pie šķir ša nas un 
iz mak sas kār tī bu, kā arī ar šiem pa balst-
iem sais tī to lē mu mu pār sū dzē ša nas kār-
tī bu Māl pils ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā.

2. Paš val dī ba iz mak sā pa bal stu ga ran tē tā 
mi ni mā lā ie nā ku ma (turp māk – GMI) 
lī me ņa no dro ši nā ša nai.

3. Ga ran tē to mi ni mā lo ie nā ku mu pa bal-
stu ir tie sī bas sa ņemt ģi me nēm vai 
at se viš ķi dzī vo jo šām per so nām, ku rām 
no teik ta at bil stī ba trū cī gas ģi me nes 
(per so nas) sta tu sam un ku ru ie nā ku mi, 
ne skai tot paš val dī bas so ciā lās pa lī dzī-
bas pa bal stus un pir mos 50 la tus no 
bēr na kop ša nas pa bal sta ir ze mā ki par 
Māl pils pa gas tā no teik to GMI lī me ni un 
pil da līdz dar bī bas pie nā ku mus.

4. Māl pils pa gas tā GMI lī me nis ir 29 la ti 
mē ne sī vie nai per so nai.

5. Ģi me ne (per so na) at zīs ta ma par trū cī-
gu, ja tās ie nā ku mi pē dē jo trīs mē ne šu 
lai kā mē ne sī ne pār sniedz 50% no 
at tie cī gā ga da 1.jan vā rī spē kā eso šās 
mi ni mā lās dar ba al gas val stī.

6. Māl pils pa gas ta pa do me at bil sto ši 
bu dže ta ie spē jām, ja ir ap mie ri nāts 
pa ma tots pa gas ta trū cī go ie dzī vo tā ju 
pie pra sī jums pēc pa bal sta ga ran tē tā 
mi ni mā lā ie nā ku ma lī me ņa no dro ši-
nā ša nai, ir tie sī ga iz mak sāt arī ci tus 
pa bal stus.

7. Māl pils pa gas ta paš val dī ba no bu dže ta 
lī dzek ļiem var iz mak sāt  šā dus pa bal-
stus:

7.1. Pa bal sti, ku rus pie šķir, neiz vēr tē jot ģi-
me nes (per so nas) ma te riā lo stā vok li:

7.1.1. pa balsts sa ka rā ar bēr na pie dzim-
ša nu,

7.1.2. pa balsts po li tis ki rep re sē tām per-
so nām,

7.1.3. pa bal sti bā re ņiem un bez ve cā ku 
gā dī bas pa li ku šiem bēr niem,

7.1.4. pa balsts bē ru ga dī ju mā,
7.1.5. pa balsts ie dzī vo tā jiem, ku ri sa snie-

gu ši 80, 85, 90 un vai rāk ga du;
7.1.6. pa balsts per so nai, ku ra iz cie tu si 

so du ie slo dzī ju ma vie tās.
7.2. Pa bal sti, ku rus pie šķir iz vēr tē jot ģi-

me nes (per so nas) ma te riā lo stā vok li:
7.2.1. brīv pus die nas sko lā,
7.2.2. pa balsts bēr nu ēdi nā ša nas iz de-

vu mu seg ša nai pirms sko las iz glī tī bas 
ie stā dēs,

7.2.3. pa balsts mā cī bu lī dzek ļu ie gā-
dei,

7.2.4. dzī vok ļa pa balsts,
7.2.5. pa balsts ār stē ša nās un me di ka-

men tu ie gā des iz de vu mu seg ša nai,
7.2.6. pa balsts pār ti kas ie gā dei,
7.2.7. pa balsts at se viš ķu si tuā ci ju at ri si-

nā ša nai,
7.2.8. pa balsts ār kār tas si tuā ci jās,
7.2.9. pa balsts trans por ta iz de vu mu seg-

ša nai,
7.2.10. pa balsts so ciā lās re ha bi li tā ci jas 

vai so ciā lās ap rū pes pa kal po ju mu ap-
mak sai;

7.2.11. pa balsts au džu ģi me nēm;
7.2.12. pa balsts Zie mas svēt kos.

8. So ciā lās pa lī dzī bas sa ņē mē ji ir:
8.1. trū cī gas ģi me nes (per so nas);
8.2. bez ve cā ku gā dī bas pa li ku šie bēr ni 

un bēr ni bā re ņi;
8.3. daudz bēr nu ģi me nes, ne pil nās ģi me-

nes;
8.4. ģi me nes ar bēr niem in va lī diem kopš 

dzim ša nas;
8.5. ģi me nes, kas au dzi na bēr nus ar īpa-

šām va ja dzī bām;
8.6. I gru pas in va lī di;
8.7.  at se viš ķi dzī vo jo ši in va lī di;
8.8.  vien tu ļi ne strā dā jo ši pen sio nā ri;
8.9.  ne strā dā jo ši pen sio nā ri, ku ri ne dzī-

vo ko pā ar dar bas pē jī giem ap gād nie-
kiem;

8.10. po li tis ki rep re sē tās per so nas;
8.11. per so nas, ku ras iz cie tu šas so du 

ie slo dzī ju ma vie tās;
8.12. krī zes si tuā ci jās no nā ku šas ģi me-

nes (per so nas).
9. Māl pils pa gas tā ir no teik ti se ko jo ši ie-

nā ku mu lī me ņi pa bal stu sa ņem ša nai 
uz vie nu per so nu vai ģi me nes lo cek li:

9.1.  ne strā dā jo šam pen sio nā ram vai 
in va lī dam, kurš dzī ves vie tā dek la rēts 
viens - ie nā ku mi mē ne sī ir ze mā ki par 
val stī no teik to  mi ni mā lo dar ba al gu;

9.2.  ne strā dā jo šai pen sio nā ru ģi me nei, 
ku ri dzī ves vie tā dek la rē ti div atā – ie-
nā ku mi mē ne sī ir ze mā ki par 85% no 
val stī no teik tās mi ni mā lās dar ba al gas 
uz vie nu per so nu;

9.3.  ģi me ne (2 vai vai rāk cil vē ku ģi me nē) 
un per so na, ku ra dzī ves vie tā dek la rē ta 
vie na – ie nā ku mi mē ne sī ir ze mā ki par 
70% no val stī no teik tās mi ni mā lās dar-
ba al gas uz vie nu cil vē ku.

10. Dar bas pē jī gai per so nai pa bal stu var 
pie šķirt ti kai tad, ja tā pil da li ku mā “Par 
so ciā lo dro šī bu” no teik tos līdz dar bī bas 
pie nā ku mus.

11. Paš val dī bas no teik to pa bal stu iz mak su 
or ga ni zē un veic Māl pils pa gas ta paš-

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

MĀL PILS PA GAS TA PA DO ME
Nā kot nes ie lā 1, MĀL PILS, LV 2152, Rī gas raj.
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val dī bas aģen tū ra “Māl pils so ciā lais 
die nests”(turp māk – Aģen tū ra), ku ra 
sa vā dar bī bā ie vē ro pa stā vo šo nor ma-
tī vo ak tu pra sī bas.

12. Šie no tei ku mi  ir sais to ši vi sām per so-
nām, kas sa vu dzī ves vie tu re ģis trē ju ši 
Māl pils pa gas ta ad mi nis tra tī va jā te ri to ri-
jā, iz ņe mot per so nas, kas ie vie to tas Māl-
pils so ciā lās ap rū pes cen trā no ci tām 
paš val dī bām un ār pus ģi me nes ap rū pē 
eso ši bēr ni no ci tām paš val dī bām.

3. PAŠ VAL DĪ BAS NO TEIK TO 
SO CIĀ LĀS PA LĪ DZĪ BAS PA-
BAL STU AP MĒRS UN PER-
SO NAS, KAS IR TIE SĪ GAS 
TOS SA ŅEMT
13. Pa balsts sa ka rā ar bēr na pie dzim ša nu 

tiek pie šķirts pa ma to jo ties uz ve cā ku 
ie snie gu mu un dzim ša nas ap lie cī bas 
ko pi ju. Pa bal sta ap mērs tiek no teikts at-
ka rī bā no dzi mu šā bēr na skai ta ģi me nē: 
par pir mo bēr nu – Ls30,-, par ot ro bēr-
nu - Ls40,-, par tre šo un kat ru nā ka mo 
bēr nu ģi me nē - Ls50,-. Pa bal stu pie šķir 
mā mi ņai vai tē tim, ja abi ve cā ki  dzī ves 
vie tu dek la rē ju ši  Māl pils ad mi nis tra tī va-
jā te ri to ri jā. 

14. Pa balsts po li tis ki rep re sē tām per so nām 
tiek pie šķirts Ls20,- ap mē rā Lat vi jas Re-
pub li kas prok la mē ša nas ga da die nā.

15. Bā re ņiem un bez ve cā ku gā dī bas pa li-
ku šiem bēr niem, ku riem Māl pils pa gast-
tie sa pie ņē mu si lē mu mu par aiz bild ņa 
ie cel ša nu vai ie vie to ša nu bā re ņu un 
bez ve cā ku gā dī bas pa li ku šo bēr nu ap-
rū pes ie stā dē, tiek pie šķir ti šā da vei da 
pa bal sti:

15.1.  vien rei zējs pa balsts piln ga dī bu sa-
snie gu šam bēr nam pēc ār pus ģi me nes 
ap rū pes iz beig ša nās au džu ģi me nē, pie 
aiz bild ņa vai in ter nāt sko lā pa stā vī gas 
dzī ves uz sāk ša nai di vu valsts so ciā lo 
no dro ši nā ju mu pa bal stu ap mē rā;

15.2. vien rei zējs pa balsts piln ga dī bu sa-
snie gu šam bēr nam pēc ār pus ģi me nes 
ap rū pes iz beig ša nās au džu ģi me nē, pie 
aiz bild ņa vai in ter nāt sko lā Ls 175,- ap-
mē rā sa dzī ves priekš me tu vai mīk stā in-
ven tā ra ie gā dei. Pa bal stu var iz sniegt arī 
sa dzī ves priekš me tu un mīk stā in ven tā ra 
vei dā. Pa bal sta sa ņem ša nai Aģen tū rā 
jā ie sniedz pa bal sta pie pra sī tā ja ie snie-
gums, Māl pils pa gast tie sas lē mu ma par 
aiz bild nī bas no di bi nā ša nu no raksts, un 
dzim ša nas ap lie cī bas ko pi ja;

15.3. ja piln ga dī bu sa snie gu šais bērns 
pēc vis pā rē jās pa mat iz glī tī bas ie gū ša-
nas ne pār trauk ti tur pi na mā cī bas vis pā-
rē jās vi dē jās vai pro fe sio nā lās iz glī tī bas 
ie stā dē un ir sek mīgs tās au dzēk nis, kā 
arī nav stā jies lau lī bā, vi ņam tiek iz mak-
sāts ik mē ne ša pa balsts valsts so ciā lā 
no dro ši nā ju ma pa bal sta ap mē rā;

15.4. bēr nam, kurš ie vie tots in ter nāt-
sko lā un nav ie celts aiz bild nis, iz mak sā 
lī dzek ļus ik mē ne ša per so nis kiem iz de-

vu miem 15% ap mē rā no valsts so ciā lā 
no dro ši nā ju ma pa bal sta;

15.5. ik mē ne ša pa balsts līdz Ls 30,- dzī-
vo ja mās tel pas īrē ša nai, ja paš val dī ba 
ne ka vē jo ties ne var no dro ši nāt bā re ni 
vai bez ve cā ku gā dī bas pa li ku šo bēr nu, 
kas sa snie dzis piln ga dī bu, ar dzī vo ja mo 
pla tī bu. Pa balsts iz mak sā jams ne il gāk 
par seš iem mē ne šiem.

16. Pa balsts bē ru ga dī ju mā tiek pie šķirts 
Ls50,- ap mē rā, pa ma to jo ties uz mir ša-
nas ap lie cī bas ko pi ju un per so nas, kas 
ap ņē mu sies ap be dī ša nu, ie snie gu mu. 
Pa balsts tiek pie šķirts, ja mi ru si per so-
na, ku ras dek la rē tā dzī ves vie ta bi ju si 
Māl pils pa gas tā (vai per so na, ku ra līdz 
ie vie to ša nai ilg sto šas so ciā lās ap rū pes 
ie stā dē bi ja dek la rē ju si dzī ves vie tu 
Māl pils paš val dī bā). Tie sī bas sa ņemt 
pa bal stu ir per so nai, ku ra uz ņē mu sies 
ap be dī ša nu.

17. Pa balsts ie dzī vo tā jiem, ku ri  sa snie gu ši  
80, 85, 90 un vai rāk ga du tiek pie šķirts 
Ls 20,- ap mē rā per so nas dzim ša nas 
die nā.

18. Vien rei zējs pa balsts per so nai, kas at-
grie žas no ie slo dzī ju ma vie tas, līdz Ls 
30,-.

19. Pa balsts brīv pus die nas sko lās tiek pie-
šķirts šo no tei ku mu 8.1. un 9.3. punk tos 
mi nē to ģi me ņu bēr niem, kas ap mek lē 
Māl pils paš val dī bas iz glī tī bas ie stā des 
un ir pie da lī ju šies sko las lab ie kār to ša nas 
dar bos: 1.-4. kla ses sko lē ni 20 stun das, 
5.-7.kla ses sko lē ni 40 stun das, 8.-12.kla-
ses sko lē niem - 80 stun das. Pa bal sta 
sum ma tiek pār skai tī ta ēdi nā ša nas uz-
ņē mu mam vai ie stā dei, kas no dro ši na 
ēdi nā ša nu. Pa balsts tiek pie šķirts uz vi su 
mā cī bu ga du.

20. Pa balsts bēr nu ēdi nā ša nas iz de vu mu 
seg ša nai pirm sko las iz glī tī bas ie stā dē 
pil nī bā vai da ļē ji var segt bēr nu ēdi nā ša-
nas iz de vu mus. Pa balsts tiek pie šķirts 
šo no tei ku mu 8.1. un 9.3. punk tos 
mi nē to ģi me ņu bēr niem. Pa balsts tiek 
pie šķirts uz 6 mē ne šiem.

21. Pa balsts mā cī bu lī dzek ļu ie gā dei tiek 
pie šķirts, uz sā kot jau no mā cī bu ga du, 
vie nam sko lē nam līdz Ls10,-. Pa balsts 
tiek pie šķirts ģi me nēm (per so nām), ku-
ras sa ņē mu šas Aģen tū ras at zi nu mu par 
trū cī gas ģi me nes (per so nas) sta tu sa 
pie šķir ša nu un  ku rās ir sko las ve cu ma 
bēr ni. Pa balsts var tikt iz mak sāts nau dā 
vai par pa bal sta sum mu tiek iz sniegts 
ta lons mā cī bu lī dzek ļu ie gā dei, kurš tiek 
at pre čots vei ka lā, ar ku ru Aģen tū ra ir 
no slē gu si lī gu mu.

22. Dzī vok ļa pa bal sta ap mērs ģi me nei 
(per so nai) ir līdz Ls60,- ga dā ko mu nā lo 
mak sā ju mu veik ša nai vai mal kas vai og-
ļu ie gā dei. Pa balsts tiek pie šķirts vie nu 
rei zi ga dā. Tie sī bas sa ņemt pa bal stu ir 
trū cī giem un maz tu rī giem paš val dī bas 
ie dzī vo tā jiem, kas at bilst šo no tei ku mu 
8.1., 9.1., 9.2., 9.3. mi nē tām ka te go ri-
jām.
Pa balsts var tikt pār skai tīts ko mu nā lo  

pa kal po ju mu snie dzē jam vai ku ri nā mā pie-

gā dā tā jam.
23. Pa bal sta ār stē ša nās un me di ka men tu 

ie gā des seg ša nai mak si mā lā sum ma ir 
Ls 50,- vie nai per so nai hro nis ku sli mī bu 
ga dī ju mā vai Ls 100,- ar on ko lo ģis ku 
sa slim ša nu ga dā. Tie sī bas sa ņemt 
pa bal stu ir trū cī giem un maz tu rī giem 
paš val dī bas ie dzī vo tā jiem, kas at bilst 
šo no tei ku mu 8.1., 9.1., 9.2., 9.3. mi nē-
tām ka te go ri jām. Pa balsts tiek pie šķirts, 
pa ma to jo ties uz do ku men tiem, kas 
pie rā da mi nē tos iz de vu mus (stin grās 
uz skai tes kvī tis vai EKA če ki, at se viš ķos 
ga dī ju mos – ār sta iz zi ņa). Pie rā dī tie 
iz de vu mi tiek seg ti 30% ap mē rā.*

24. Pa balsts pār ti kas ie gā dei tiek pie šķirts 
ta lo na vei dā. Ta lo na pār ti kas ie gā dei 
vēr tī ba ir Ls5,- krī zes si tuā ci jā no nā ku-
šām per so nām.

25. Pa balsts at se viš ķu si tuā ci ju at ri si nā ša-
nai (do ku men tu no for mē ša nai, at jau-
no ša nai u.tml.) – līdz Ls50,- ap mē rā, 
in di vi duā li iz vēr tē jot kat ru si tuā ci ju. 
Pa balsts tiek pie šķirts ģi me nēm (per so-
nām), ku ras sa ņē mu šas Aģen tū ras at zi-
nu mu par trū cī gas ģi me nes (per so nas) 
sta tu sa pie šķir ša nu.

26. Pa balsts ār kār tas si tuā ci jā (sti his kas 
ne lai mes ga dī ju mā vai, ja ie priekš ne-
pa re dzē tu ap stāk ļu dēļ per so na ne var 
ap mie ri nāt sa vas pa mat va ja dzī bas) tiek 
pie šķirts līdz Ls100,-.

27. Pa balsts trans por ta iz de vu mu seg ša nai 
var tikt iz mak sāts nau dā, da ļē ji vai pil nī-
bā se dzot trans por ta iz de vu mus, vai par 
pa bal sta sum mu tiek uz ska tī tas Aģen tū-
ras no dro ši nā tā trans por ta iz mak sas. 
Pa balsts tiek pie šķirts, iz vēr tē jot ģi-
me nes (per so nas) ie nā ku mus šā dām 
ie dzī vo tā ju ka te go ri jām: šo no tei ku mu 
8.1., 9.1., 9.2., 9.3. punk tā mi nē tām 
ģi me nēm (per so nām). Pa balsts var tikt 
pie šķirts šā dās at se viš ķās si tuā ci jās: 
bez darb nieks ap mek lē no dar bi nā tī bu 
vei ci no šus pa sā ku mus, krī zes si tuā-
ci jās, kas sais tī tas ar bēr nu ve se lī bu 
un ob li gā tās iz glī tī bas no dro ši nā ša nu; 
per so nu no gā dā ša nu ārst nie cī bas vai 
ci tās spe cia li zē tās ie stā dēs, ja per so na 
pa ma to tu ie mes lu dēļ ne spēj pār vie to-
ties ar sa bied ris ko trans por tu.*

28. Pa balsts so ciā lās re ha bi li tā ci jas vai so-
ciā lās ap rū pes pa kal po ju mu ap mak sai. 
Pa bal sta sum ma pil nī bā vai da ļē ji var 
segt so ciā lās ap rū pes pa sā ku mus at bil-
sto ši ģi me nes vai per so nas va ja dzī bām 
sa stā dī ta jam ap rū pes plā nam, Ģi me nes 
ār sta at zi nu mam un Va ja dzī bas pēc so-
ciā la jiem pa kal po ju miem no vēr tē ša nas 
kar tei. Pa balsts tiek pie šķirts sa ska ņā ar 
nor ma tī va jos ak tos no teik to so ciā lās ap-
rū pes un so ciā lās re ha bi li tā ci jas pa kal-
po ju mu ap mak sas kār tī bu un sa ska ņā 
ar No li ku mu “Par kār tī bu, kā dā snie dza-
mi ap rū pes mā jās pa kal po ju mi Māl pils 
pa gas ta te ri to ri jā ”. Ar šo pa bal stu var 
ap mak sāt in sti tu cio nā lus ap rū pes pa kal-
po ju mus, ap rū pes mā jās pa kal po ju mus, 

Turpinājums 16. lpp.
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hi giē nas ma te riā lu ie gā di per so nām 
ar funk cio nā liem trau cē ju miem dzī ves 
kva li tā tes uz la bo ša nai. Pa bal stu par 
pa kal po ju miem ir tie sī gas sa ņemt:

• vien tu ļi pen sio nā ri;
• pen sio nā ri vai pen sio nā ru ģi me ne, 

kas ne dzī vo ko pā ar dar bas pē jī giem 
ap gād nie kiem, iz vēr tē jot ap gād nie ku 
ma te riā lo stā vok li,

• I  un II gru pas in va lī di.
29. Pa balsts au džu ģi me nēm tiek pie šķirts 

ģi me nēm, ku ras ir ie gu vu šas au džu ģi-
me nes sta tu su un  ku rās pēc Māl pils 
pa gast tie sas lē mu ma tiek ie vie to ti bez 
ve cā ku gā dī bas pa li ku ši bēr ni, un ar 
ku rām aģen tū ra ir no slē gu si lī gu mu par 
bēr nu uz tu rē ša nu. Pa bal sta ap mērs ir 
Ls 70,- mē ne sī: 50 la ti bēr na uz tu rē ša-
nai un 20 la ti ap ģēr ba un mīk stā in ven-
tā ra ie gā dei.*

30. Pa balsts Zie mas svēt kos  tiek iz mak sāts 
šā dām ie dzī vo tā ju gru pām:

30.1. aģen tū rā ap zi nā tām per so nām ar 
1.gru pas in va li di tā ti;

30.2. aģen tū rā ap zi nā tiem bēr niem ar in-
va li di tā ti;

30.3. per so nām, kas no Māl pils pa gas ta ie-
vie to tas  il glai cī gas ap rū pes ie stā dēs;

30.4. daudz bēr nu ģi me nēm ar 3 un vai rāk 
bēr niem (sko lē niem) līdz 18 ga du ve cu-
mam;

30.5. ne pil nām ģi me nēm, ku rās ir sko lē ni 
līdz 18 ga du ve cu mam;

30.6.  vien tu ļiem pen sio nā riem;
30.7.  īpa ši ma zaiz sar gā tiem un maz no-

dro ši nā tiem  ie dzī vo tā jiem.

4. PAŠ VAL DĪ BAS SO CIĀ LĀS 
PA LĪ DZĪ BAS PA BAL STU 
PRA SĪ TĀ JU PIE NĀ KU MI
31. Lai pre ten dē tu uz šo no tei ku mu 6.2.punk-

tā mi nē to paš val dī bas so ciā lās pa lī dzī-
bas pa balst iem, ku rus pie šķir iz vēr tē jot 
ģi me nes (per so nas) ma te riā lo stā vok li, 
pra sī tā jam Aģen tū rā jā ie sniedz:

31.1. rak stisks ie snie gums;
31.2. iz zi ņa par dek la rē to dzī ves vie tu;
31.3. iz ti kas lī dzek ļu dek la rā ci ja (turp māk 

tek stā – dek la rā ci ja), kā arī dek la rā ci jā 
snieg tās zi ņas ap lie ci no ši do ku men ti. 
Dek la rā ci jā pie pra sī tājs no rā da:

31.3.1. ie nā ku mus:
• no al go ta dar ba – par pē dē jiem trim 

mē ne šiem;
• no saim nie cis kās dar bī bas – par pē dē-

jiem 12 mē ne šiem;
• au to rat lī dzī bu vai ho no rā rus – par pē dē-

jiem 12 mē ne šiem;
• pen si jas, pa bal stus, uz tur lī dzek ļus, sti-

pen di jas, stu dē jo šo kre dī tu, ie nā ku mus 
no valsts at bal sta pro gram mas – par 
pē dē jiem trim mē ne šiem;

• no ne kus ta mās man tas no mas (īres) 
un at sa vi nā ša nas, kus ta mās man tas no-
mas un at sa vi nā ša nas – par pē dē jiem 

12 mē ne šiem;
• pē dē jo 12 mē ne šu lai kā sa ņem tos dā-

vi nā ju mus, man to ju mus, div iden des un 
lai mes tus;

• at se viš ķi dzī vo jo ša lau lā tā snieg to ma-
te riā lo at bal stu ģi me nei – par pē dē jiem 
12 mē ne šiem;

• ci tus ie nā ku mus par pē dē jiem 12 mē ne-
šiem.

31.3.2. īpa šu mus un uz krā ju mus;
31.3.3. li ku mī go ap gād nie ku esa mī bu un 

vi ņu ma te riā lo stā vok li;
31.3.4. no slēg tos uz tu ra lī gu mus;
31.3.5. pa rād sais tī bas.
31.4. bez darb nie kiem – iz zi ņu no No dar-

bi nā tī bas valsts aģen tū ras;
31.5. 15 – 18 ga dī giem bēr niem – iz zi ņa 

no mā cī bu ie stā des;
31.6. šķir tām ģi me nēm iz zi ņu par uz tur lī-

dzek ļu pie dzi ņu.
32. Ie nā ku mus, no ku riem mak sā jams ie-

dzī vo tā ju ie nā ku ma no dok lis un valsts 
so ciā lās ap dro ši nā ša nas ie mak sas, dek-
la rē ap mē rā, kas vei do jas pēc ie dzī vo tā-
ju ie nā ku mu no dok ļa un valsts so ciā lās 
ap dro ši nā ša nas ie mak su sa mak sas.

33. Ja kaut viens no piln ga dī ga jiem ģi me-
nes lo cek ļiem ir darb spē jīgs, iz ti kas 
lī dzek ļu dek la rā ci ja tiek aiz pil dī ta uz 
trim mē ne šiem. Ja ne viens no piln ga-
dī ga jiem ģi me nes lo cek ļiem nav darb-
spē jīgs, dek la rā ci ju aiz pil da uz seš iem 
mē ne šiem.

34. Dek la rā ci jā snieg tās zi ņas Aģen tū ra 
pār bau da iz la ses kār tī bā, iz ma to jot 
ap lie ci no šus do ku men tus, no vēr tē jot 
pie pra sī tā ja dzī ves ap stāk ļus un pie-
pra sot zi ņas no valsts un paš val dī bu 
in sti tū ci jām, kā arī ci tām ju ri dis kām un 
fi  zis kām per so nām.

35. Pie pra sī tājs li ku mā no teik ta jā kār tī bā ir 
at bil dīgs par dek la rā ci jā no rā dī to zi ņu 
pa tie su mu.

36. Pa rak stot dek la rā ci ju, pie pra sī tājs un 
dek la rā ci jā no rā dī tie piln ga dī gie ģi me-
nes lo cek ļi dod Aģen tū rai rak stis ku at ļau-
ju ie pa zī ties ar sa vu kon tu stā vok li, so-
ciā lās ap dro ši nā ša nas mak sā ju miem, 
no dok ļu mak sā ju miem un īpa šu miem.

37. Lai sa ņem tu so ciā lo pa lī dzī bu, ģi me nei 
(per so nai) pēc Aģen tū ras pie pra sī ju ma 
ir jā veic šā di līdz dar bī bas pie nā ku mi:

37.1. jā sniedz piln īgas ne piec ie ša mās 
zi ņas, ne ka vē jo ties jā zi ņo par pār mai-
ņām ap stāk ļos, ku ri no sa ka so ciā lās 
pa lī dzī bas sa ņem ša nu vai par ku riem 
ie priekš snieg tas zi ņas;

37.2. jā at ļauj so ciā la jam dar bi nie kam 
ap mek lēt per so nas pa stā vī go dzī ves 
vie tu, jā uz rā da pie pra sī tos do ku men tus 
īpa šu ma, nau das uz krā ju mu un ie nā ku-
mu no vēr tē ša nai;

37.3. jā ie ro das per so nis ki, lai ap spries tu 
pie pra sī ju mu vai veik tu pa sā ku mus, kas 
ne piec ie ša mi lē mu ma pie ņem ša nai par 
so ciā lās pa lī dzī bas snieg ša nu;

37.4. jā ap mek lē ār stu, lai veik tu me di cī-
nis ko iz mek lē ša nu, ja tas ne piec ie šams 
lē mu mu pie ņem ša nai;

37.5. jā pa kļau jas ār stē ša nai un at ve se ļo-
ša nās pa sā ku miem, ja per so na vē las sa-
ņemt so ciā lo pa lī dzī bu sa ka rā ar sli mī bu 
vai in va li di tā ti un ja pa re dzams, ka tas 
uz la bos mi nē tās per so nas ve se lī bas stā-
vok li vai no vēr sīs tā pa slik ti nā ša nos;

37.6. per so nai, ku ra vē las sa ņemt 
so ciā lo pa lī dzī bu sa ka rā ar pel nīt spē-
jas sa ma zi nā ša nos vai bez dar bī bu, 
jā pie da lās no dar bi nā tī bu vei ci no šos 
pa sā ku mos.

5. LĒ MU MU PIE ŅEM ŠA NAS, 
AP STRĪ DĒ ŠA NAS UN PĀR-
SŪ DZĒ ŠA NAS KĀR TĪ BA
38. Lē mu mus par paš val dī bas so ciā lās 

pa lī dzī bas pie šķir ša nu pie ņem Māl pils 
pa gas ta paš val dī bas aģen tū ra “Māl pils 
so ciā lais die nests” vis maz trīs kom pe-
ten tu dar bi nie ku sa stā vā.
Ja pa bal sta pra sī tājs at bil sto ši li kum do-

ša nai nav tie sīgs sa ņemt so ciā lo pa lī dzī bu 
vai ne at bilst vai nav aiz pil dī jis kā du no ša-
jos no tei ku mos mi nē ta jiem no sa cī ju miem, 
so ciā lā pa lī dzī ba tiek at teik ta.
39. Ja ģi me ni (per so nu) ne ap mie ri na 

Aģen tū ras lē mums par tai pie šķir to 
paš val dī bas no teik to so ciā lo pa lī dzī bu 
vai Aģen tū ras lē mums par at tei ku mu 
pie šķirt paš val dī bas no teik to so ciā lās 
pa lī dzī bas pa bal stu, to var ap strī dēt, 
ie snie dzot rak stis ku ie snie gu mu Māl pils 
pa gas ta pa do mē.

40. Māl pils pa gas ta pa do mes So ciā lo, ve-
se lī bas un spor ta jau tā ju mu ko mi te ja 
kon tro lē Aģen tū ras pie ņem to lē mu mu 
li ku mī bu un to ap strī dē ša nas ga dī ju-
mos uz klau sa per so nas un sa ga ta vo 
lē mu mu pro jek tus pa do mes sē dei.

41. Māl pils pa gas ta pa do me iz ska ta ie snie-
gu mus li kum do ša nas no teik tā kār tī bā 
un iz dod ad mi nis tra tī vo ak tu, ko per-
so na var pār sū dzēt ad mi nis tra tī va jā 
ra jo nā tie sā.

6. NO BEI GU MA NO TEI KU MI
42. Sais to šie no tei ku mi “Par so ciā lās pa lī dzī-

bas pa balst iem Māl pils pa gas tā” stā jas 
spē kā nā ka ma jā die nā pēc pub li cē ša nas 
paš val dī bas iz de vu mā “Māl pils Vēs tis”.

43. Sais to šie no tei ku mi iz vie to ja mi p/a 
“Māl pils so ciā lais die nests” in for mā ci jas 
sten dā Māl pils pa gas ta pa do mē, Nā kot-
nes ie lā 1, 1.stā vā.

44. Ar šo no tei ku mu spē kā stā ša nos, spē-
ku zau dē 17.08.2004. pa do mes sē dē 
Nr.18 ap stip ri nā tie sais to ša jiem no tei-
ku mi  Nr.2 “Par so ciā lās pa lī dzī bas 
pa balst iem Māl pils pa gas tā”.

Pa do mes priekš sē dē tājs 
A.Liel mežs

Turpinājums no 15. lpp.
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Po li ci jas zi ņas
20. jan vā rī
 Māl pi lī, aiz de gu sies 1,5 stā vu dzī-

vo ja mā mā ja 100 m2 pla tī bā. Aiz-
deg ša nās ie mesls tiek no skaid rots. 
Īpa šums bi jis ap dro ši nāts. 

21. jan vā rī
 Māl pi lī, dzī vo ja mā mā jā iz de gu si 

3m2 sie na un 2m2 grī da. Aiz deg ša-
nās ie mesls un ma te riā lie zau dē ju mi 
tiek no skaid ro ti.

1. feb ruā rī
 Māl pi lī, au to ma šī nas AU DI va dī tājs 

vei ca deg vie las uz pil di un ne no rē ķi-
no ties aiz brau ca. Ma te riā lais zau dē-
jums 42,16 LVL. Lie tas ap stāk ļi tiek 
no skaid ro ti. 

14. feb ruā rī
 Si gul das slim nī cā ar gal vas un ķer-

me ņa sa si tu miem no gā dā ta 1932. 
ga dā dzi mu si sie vie te, ku ru dzī ves 
vie tā Sid gun dā pie kā vis 1969. ga dā 
dzi mis vī rie tis. Ie ro si nāts kri mi nāl pro-
cess. 

Ce ļu sa tik smes 
ne ga dī ju mi

22. jan vā rī
 Au to ma šī nas MIT SU BIS HI COLT va-

dī tājs, dzi mis 1964. ga dā, no brau ca 
no ce ļa brau ca mās da ļas. Sa stā dīts 
ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma pro to-
kols. 

26. jan vā rī
 Māl pi lī, trans port lī dzek ļa VAZ 21063 

va dī tājs, dzi mis 1919. ga dā, ne no-
skaid ro tu ie mes lu dēļ no brau ca no 
brauk tu ves un ie brau ca grā vī, kur 
trans port lī dzek lis ap gā zās. Ce ļu 
sa tik smes ne ga dī ju mā bo jā gā ja 
au to va dī tājs. Ie ro si nāts kri mi nāl pro-
cess.

14. feb ruā rī
 Trans port lī dzek ļa SU BA RU LE-

GACY va dī tā ja, dzi mu si 1968. ga dā, 
ne pa rei za āt ru ma iz vē les re zul tā tā 
ne ti ka ga lā ar au to ma šī nas va dī bu, 
kā re zul tā tā no brau ca no brau ca-
mās da ļas un ap gā zās. Sa stā dīts ad-
mi nis tra tī vā pār kā pu ma pro to kols.   

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

Tāl ru nis 7219701

SPORTA ZIŅAS

28.jan vā rī Rei ņa tra sē, kas at ro-
das Kri mul das pa gas tā, no ti ka Rī gas 
ra jo na Spor ta spē les dis tan ču slē po-
ša nā, ku rās pie da lī jās arī māl pi lie ši. 
Māl pils ko man da ie rin do jās 9.vie tā 11 
ko man du kon ku ren cē. Vie ta va rē ja būt 
kriet ni aug stā ka, bet sa cen sī bu die nā 
mai nī tais no li kums (ko man du ie skai tē 
vēr tē to da līb nie ku skaits ti ka mai nīts 
no piec iem da līb nie kiem uz seš iem) 
„ieg rie za” mū sē jiem, līdz ar to māl pi lie-
ši ie rin do jās tū līt aiz tām ko man dām, 
ku ras star tē ja pil nā sa stā vā. Māl pils ko-
man das sa stā vā star tē ja Mā ra Lei tā ne, 
An na Viš ķe re, Dzin tra Lei tā ne, Ai vars 
Mel cers un Pē te ris Lei tāns. Jā at zī mē, 
ka Mā ra Lei tā ne sa vā ve cu ma gru pā 
pār lie ci no ši ie gu va 1.vie tu, arī vi si pā rē-
jie no star tē ja go dam. Īpašs PAL DIES 
jā sa ka Lei tā nu ģi me nei par ak tī vu da lī-
bu spor ta spē lēs.

Die nu vē lāk, t.i. 29.jan vā rī Māl pils 
vi dus sko las ģeo grā fi  jas ka bi ne tā no ti ka 
Māl pils pa gas ta čem pio nāts ŠA HĀ. Ko-
pu mā pie tei ku šies bi ja 11 da līb nie ki, ku ri 
tad sa vā star pā arī sa da lī ja me da ļas. 
Žēl, ka ne bi ja ie ra du šies tā di I spor ta 
kla ses ša his ti kā Rai monds Bil zēns, 
Alek sandrs Ja kov ļevs, Al vis Zvirgzdiņš, 
Justs Cie lēns, Ma tīss Preiss, bet tas 
ne ma zi nā ja cī ņu sprai gu mu, jo da līb-
nie ku sa stāvs bi ja diez gan vien līdz īgs 
un spē cīgs. Sa cen sī bas no ti ka pēc 

Švei ces sis tē mas 7 kār tās ar ap do mas 
lai ku 30 mi nū tes kat ram da līb nie kam 
vi sai par ti jai. 

1.vie tu vī rie šiem iz cī nī ja Ģirts Liel-
mežs, kurš ie gu va 6,5 punk tus no 7. 
Pus punk tu Ģir tam at ņē ma vi ņa bi ju šais 
tre ne ris un sko lo tājs Pā vels Ja kov ļevs, 
kurš ie rin do jās 2.vie tā, ie gūs tot 5,5 punk-
tus un ne rei zi ne zau dē jot. 5,5 punk tus 
ie gu va arī Ana to lijs Se ļi va novs, bet slik-
tā ka koe fi  cien ta dēļ – 3.vie ta. Vien īgais 
zau dē jums Ana to li jam pret Ģir tu. Dro ši 
vien Ana to lijs do mās jau bi ja Lat vi jas 
2006.ga da vī rie šu ša ha čem pio nā ta 
pus fi  nā lā (ie spē ju star tēt LČ pus fi  nā lā 
Ana to lijs ie gu va iz cī not 7.vie tu 38 da-
līb nie ku (11 meis tar kan di dā ti un 27 I 
spor ta kla ses) kon ku ren cē), kas sā kās 
30.jan vā rī. 

4.-5.vie tu ar 4 punk tiem da lī ja cie-
mi ņi – Ai vars Baut ris no Si gul das un 
Bo riss Muš kāns no Al la žiem. Tur nī rā 
ne pa vei cās Jā nim Pod ra či kam, kurš ir 
ļo ti spē cīgs ša hists, bet lai ka trū kums 
un di vas ne uz ma nī bas kļū das tur nī ra 
gai tā vi ņu iz svīt ro ja no me da ļu pre ten-
den tu lo ka. Par tur nī ra at ra du mu dro ši 
va rē tu no saukt Mā ri Bēr zi ņu, kurš no-
de mons trē ja ļo ti sta bi lu snie gu mu vi sa 
tur nī ra gai tā.

Dā mām 1.vie tu ie gu va Da ce Čī ma, 
ku ra par pus punk tu ap stei dza Mā ru 
Lei tā ni. Mā rai at tie cī gi - 2.vie ta. 3.vie tu 
dā mām iz cī nī ja Lai ma Lei tā ne.

Spor ta pa sā ku mu plāns:
25.feb ruā ris Māl pils pa gas ta čem pio nāts NO VU SĀ Māl pils kul tū ras nams
26.feb ruā ris Rī gas ra jo na spor ta spē les 

ZO LES SPĒ LĒ
Sa las pils

3.marts Rī gas ra jo na paš val dī bu dar bi nie ku 
zie mas spor ta spē les

Si gul da

7.marts Rī gas ra jo na spor ta spē les NO VU SĀ Ķe ka va

Māl pils pa gas ta pa do me 
ai ci na dar bā FI NAN ŠU un EKO NO MI KAS DA ĻAS VA DĪ TĀ JA, 

t.sk. GAL VE NĀ GRĀ MAT VE ŽA ama tā.
PRA SĪ BAS PRE TEN DEN TAM:
1. Iz glī tī ba – aug stā kā eko no mi kas vai fi  nan šu jo mā;
2. Pie re dze grā mat ve ža ama tā:
 - ne ma zāk kā 5 ga di;
 - bu dže ta grā mat ve dī bas pār zi nā ša na tiks uz ska tī ta par prio ri tā ti.
3. Pa mat zi nā ša nas da tor pro gram mu lie to ša nā (WORD, EX CEL u.c.)

Pie tei kums jā ie sniedz vai jā ie sū ta Māl pils pa gas ta pa do mē, Nā kot nes ie lā 1, 
Māl pi lī, Rī gas raj., LV – 2152 līdz 13.03.2006., klāt pie vie no jot:

- ie snie gu mu ad re sē tu Māl pils pa gas ta pa do mes priekš sē dē tā jam;
- aug stā kās iz glī tī bas ap lie ci no ša do ku men ta ko pi ju;
- CV
- Pē dē jo 5 ga du lai kā veik tās tā lāk iz glī tī bas ap lie ci no šo do ku men tu ko pi jas;
- ie tei ca ma ie priek šē jo dar ba de vē ju re ko men dā ci jas vēs tu les.

Sī kā ka in for mā ci ja sa ņe ma ma pa te le fo nu 7970888 vai pie iz pild di rek to ra 
Vla dis la va Ko ma ro va  tel. 7970887.
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2006. gada februāris

Tiek iz slu di nā ta SIA „Lat vi jas Mo bi lais Te le fons” bā zes 
sta ci jas „Sid gun da” Rī gas ra jo na, Māl pils pa gas tā būv nie cī-
bas ie ce res PUB LIS KĀ AP SPRIE ŠA NA. Ar pub lis kās ap sprie-
ša nas sa gat avo ta jiem ma te riā liem var ie pa zī ties Rī gas ra jo na 

Māl pils pa gas ta pa do mes būv val dē 
dar ba die nās no plkst. 9.00 līdz 16.30, tel.: 7970889. 

Svei cam 
mar ta 

ju bi lā rus!
80 – Ste fā ni jai Bro kai, 

Va len tī nai Kro mā nei, 
Skaid rī tei Mi si ņai 

70 – Ta mā rai  Ku kai, 
Lai mo nim Ņe mud ro vam

Re gu lā ra mu tes un zo bu hi giē na bēr niem un 
pie au gu ša jiem ir viens no sva rī gā ka jiem priekš no-
tei ku miem, lai mū su zo bi ņi bū tu ve se li.

No 06.03.2006. Māl pils vi dus sko lā sāks dar bo ties 
ZOB ĀRST NIE CĪ BAS KA BI NETS, ku rā tiks snieg ti šā di 
pa kal po ju mi bēr niem un pie au gu ša jiem:

Pirm die nās: pro fe sio nā la zo bu hi giē na
Ce turt die nās: zo bu la bo ša na
 Zo bu pro te zē ša na
 Zo bu ķi rur ģi ja

Paš laik bēr niem līdz 18 ga du ve cu mam 
pa kal po ju mi būs par mak su!

Lai pie teik tos, zva niet: 6195669
Se ko jiet lī dzi iz mai ņām dar ba lai kos.

Bū siet mī ļi gai dī ti

Pa tei cī bas
Pal dies fi r mai „Kaba ti ņas” un per so nī gi Va len tī nam 

Svik šam par mal kas pie gā di vien tu ļam pen sio nā ram 
Vid vu dam Ap sī tim. Vē lam veik smi fi r mai un tās va dī-
tā jam.

Kai mi ņi 

Vēl pa liek sil tums, ko tu dzī vē de vi
Un kaut kur dzi ļi sir dī sā pes mīt.

/A.Au ziņš/
Sir snī gi pa tei ca mies vis iem ra diem, drau giem, pa zi-
ņām, dar ba bied riem, Māl pils pa gas ta pa do mei, kas 
bi ja ko pā ar mums, pa va dot mū su mī ļo vī ru, tē vu
Jā ni Ba ra nov ski pē dē jā gai tā ka pu kal ni ņā.

Sie va un dē lu ģi me nes

Iz sa ku sir snī gu pa tei cī bu vis iem, kas mūs mo rā li 
un ma te riā li at bal stī ja grū tā brī dī no mū su mī ļā Ēval da 
Lo dzi ņa at va do ties.

Pie de rī gie

Iz sa kām pa tei cī bu ra diem, drau giem, pa zi ņām, 
īpa ši Ai va ram Ru ši ņam, kas pa lī dzē ja un pa va dī ja 
Ar tū ru Vēr ma ni ka pu kal ni ņā.

Pie de rī gie

Sa rī ko ju mi Māl pils kul tū ras na mā
2006. ga da mar ta mē ne sī

3. mar tā 19.00 Jaun ie šu de ju ko lek tī vu  kon certs
8. mar tā 13.00 Klu bi ņa “Re zē das” sa iets.

Vie sis - māk sli nie ce mul ti pli ka to re Dzin tra 
Aul me ne.

 16.00 pa sā kums bēr niem  “Mult fi l mu pa sau lē”
tik ša nās ar Dzin tru Aul ma ni un vi ņas zī mē-
ta jām mult fi l mām – “Za ķī ša pir ti ņa”, “Sēd 
uz sliek šņa pa sa ci ņa”, “Sprī dī tis”.

9. mar tā  7. – 9. kla šu de ju ko lek tī vu kon certs
10. mar tā 19.00 Lie pā jas teāt ra rok drā ma  “Ak me ņi”

Iz rā de, tā pat kā dzī ve, ir pil na ar teh no lo-
ģi jām, gra fī ti un ro ku. Tā rei zē ir gan tī ņu 
iz da rī ta kri mi nāl no zie gu ma iz mek lē ša na , 
gan rok kon certs, ku rā skan Ai nā ra Vir gas 
mū zi ka pa ša au to ra iz pil dī ju mā.

12. mar tā  No va da vo kā lo an sam bļu SKA TE
17. mar tā  Diskotēka. Piedalās Latvijas Eirovīzijas 

konkursa fi nāliste JENNY MAY.
25. mar tā  Jaun ie šu de ju ko lek tī vu kau sa “Māl pils 

trej dek snis” no slē gu ma kon certs. Pie da lās 
jaun ie šu de ju ko lek tī vi, kon kur sa da līb nie-
ki dau dzu ga du ga ru mā.

1. ap rī lī  Māl pils uz ņē mē ju bal le
Lū dzam pie teik ties līdz 25. mar tam. 

Iz stā žu zā lē 
no 1. mar ta ap ska tā ma māk sli nie ces 

ELI TAS ĀBE LES dar bu iz stā de.
Iz stā des at klā ša na 1. mar tā pl. 12.00. 

Pie da lās Māl pils lu te ris kās baz nī cas ko ris.

Kon certs – kon kurss “MĀL PILS DZIES MA 2006”
no tiks 29. ap rī lī ko pā ar gru pu “Lus tī gais blū mī zers”.

5. ga du ju bi le jas kon certs būs svēt ki gan da līb nie kiem, 
gan ska tī tā jiem. Ai ci nām da līb nie kus – so lis tus, due tus, 
ģi me ņu an sam bļus iz vē lē ties dzies mas un pie teik ties 

līdz 31. mar tam. 

In for mā ci ja par pa sā ku miem kul tū ras na mā 
pa tāl ru ni 7925339 vai 7925836.
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