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PAGASTA PADOMĒ

Iz ska tī ja 24 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Pie ņemt būv nie cī bas ie ce ri par 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 bu.

• Uz dot p/a “Māl pils so ciā lais die nests” di-
rek to rei sa dar bī bā ar Māl pils bap tis tu drau-
dzi iz strā dāt kār tī bu, kā dā tiek no dro ši nāts 
ēdi nā ša nas pa kal po jums – “zu pas vir tu ve” 
maz nod ro ši nā ta jiem ie dzī vo tā jiem.

• Slēgt lī gu mu ar Lat vi jas bap tis tu drau džu 
ap vie nī bas Mā su ap vie nī bu par sa dar bī bu “zu-
pas vir tu ves” pa kal po ju ma no dro ši nā ša nu.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa at-
vieg lo ju mu 2006.ga dā pen sio nā rei 50 % 
ap mē rā par ne kus ta mā īpa šu ma “Sa las-
ru di ņi” ze mes do māj amām da ļām.

• Uz dot Būv val dei līdz 26.ap rī lim sa gat avot 
paš val dī bas zem ju sa rak stu, kas pa slu di-
nā mas par brī vām, val stij pie krī to šām.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus:
 “Aļ ņi” 5,35 ha kop pla tī bā, at da lot ze mes 

ga ba lu 2,45 ha pla tī bā, no sa kot lie to ša-
nas mēr ķi – pie mā jas saim nie cī ba.

 “Vec dub lī ši” 33,0 ha kop pla tī bā, at da lot 
ze mes ga ba lu 2,0 ha pla tī bā, no sa kot 
lie to ša nas mēr ķi 0,7 ha – 1–2stā vu 
ap bū ve, 1,3 ha –lauk saim nie cis ka jā 
ra žo ša nā iz man to ja mā ze me,

 “Vies tu ri”18,5 ha kop pla tī bā, at da lot 
ze mes ga ba lu 0,5 ha pla tī bā, no sa kot lie-
to ša nas mēr ķi – pie mā jas saim nie cī ba.

• Pie šķirt brī vo, val stij pie krī to šo ze mi 0,047 
ha kop pla tī bā uz ku ras at ro das pie de ro ša 
bū ve – klēts ar pa gra bu, no sa kot lie to ša-
nas mēr ķi – pā rē jie sa bied ris kais no zī mes 
ob jek ti

• Pie šķirt brī vo, val stij pie krī to šo ze mi 0,117 
ha kop pla tī bā, uz ku ras at ro das pie de ro ša 
bū ve – vei ka la ēka, no sa kot lie to ša nas 
mēr ķi – da rī ju mu ie stā žu un ko mer ciā la 
rak stu ra ap bū ve.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Krā ces”, “Pirts 
ie la 4”, Kas ta ņu ie la 2 A”, “Augš dub lī ši”, 
“Jug las ie la 31”, Liel vār des šo se jā 5–5.

• At celt 15.06.2005.ga da Māl pils pa gas ta 
pa do mes lē mu mu Nr.15/6 <<Par ze mes 
pie sais tī ša nu valsts dzī vo ja mām mā jām 
“Oši ņi” un “Bir zas-Tai gas”>>

• Pie krist sa da līt LR Zem ko pī bas mi nis tri jas 
pa stā vī gā lie to ša nā pie šķir to ze mes ga ba-
lu 3,2 ha pla tī bā, at da lot ze mes ga ba lu 
0,48 ha pla tī bā.

• Pie krist sa da līt LR Zem ko pī bas mi nis tri jas 
pa stā vī gā lie to ša nā pie šķir to ze mes ga ba-
lu 220,1 ha pla tī bā, at da lot ze mes ga ba lu 
0,9 ha pla tī bā.

• Pie krist, ka tiek veik ta da ļa ne kus ta mā īpa-
šu ma “Jau nur dzē ni” lauk saim nie cis kās 
ze mes trans for mā ci ja 0,1 ha pla tī bā in di-
vi duā lās ap bū ves ze mē, kas nav pret ru nā 
ar Māl pils pa gas ta te ri to riā lo plā no ju mu.

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

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Maz go bas”, kas 
sa stāv no ze mes 1,44 ha kop pla tī bā,

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz ne-
kus ta mo īpa šu mu “Bra da gas”, kas sa stāv 
no ze mes ga ba la 20,3 ha kop pla tī bā.

• Anu lēt LR Zem ko pī bas mi nis tri jai pa stā-
vī gās ze mes lie to ša nas tie sī bas uz ze mi 
0,48 ha pla tī bā, kas ir da ļa no ze mes 
ga ba la ar pla tī bu 3,2 ha.

• Anu lēt LR Zem ko pī bas mi nis tri jai pa stā vī-
gās ze mes lie to ša nas tie sī bas uz ze mi 0,9 
ha pla tī bā, kas ir da ļa no ze mes ga ba la 
ar pla tī bu 220,10 ha.

• Pa slu di nāt par val stij pie krī to šo ze mi 
un pie šķirt pa stā vī gā lie to ša nā valsts 
aģen tū rai “Māj ok ļu aģen tū ra” ze mi 0,48 
ha pla tī bā uz ku ras at ro das pri va ti zā ci jai 
no do da mā dzī vo ja mā mā ja “Oši ņi”.
 No teikt ze mes ga ba lam lie to ša nas mēr-

ķi, kods 0102 – pie mā jas saim nie cī ba.
 Ze mes ga ba lam pie šķirt ju ri dis ko ad re si 

“OŠI ŅI”.
• Pa slu di nāt par val stij pie krī to šo ze mi un 

pie šķirt pa stā vī gā lie to ša nā valsts aģen tū-
rai “Māj ok ļu aģen tū ra” ze mi 0,9 ha pla tī bā 
uz ku ras at ro das pri va ti zā ci jai no do da mā 
dzī vo ja mā mā ja “Bir zes-Tai gas”.
 No teikt ze mes ga ba lam lie to ša nas mēr-

ķi – kods 0102 – pie mā jas saim nie cī ba.
 Ze mes ga ba lam pie šķirt ju ri dis ko ad re si 

“BIR ZES-TAI GAS”.

• At zīt par pa ma to tu 1999.ga da jū li jā iz strā-
dā to ce ļu un ie lu vēr tē ša nas me to di ku 
un pie mē rot to paš val dī bas ie lu un ce ļu 
pār vēr tē ša nai 2005.ga dā.
 Ap s t ip  r i  nāt  a t  l i  ku šo vēr  t ī  bu uz 

31.12.2005.g.:
– paš val dī bas ie lām 181749,89 LVL
– paš val dī bas ce ļiem 610429,90 LVL
 Uz dot iz pil din sti tū ci jai līdz 01.10.2006.g. 

no teikt ie lu un ce ļu at li ku šo lie to ša nas 
lai ku sa ska ņā ar 21.05.2005. MK no tei-
ku miem Nr.440 “No tei ku mi par bu dže ta 
ie stā žu pa mat lī dzek ļu no lie to ju ma nor-
mām un pie lie to ša nas no sa cī ju miem”.

• Ap stip ri nāt no tei ku mus Nr.3 “Par kār tī bu, 
kā dā tā lāk iz man to ja ma no lie to ša nas 
iz ņem tā da tor teh ni ka”.

• Pie šķirt trūk sto šos lī dzek ļus1613.- LVL 
Māl pils pre zen ta tī vā buk le ta un in for ma tī-
vā iz de vu ma ti po grā fi s kai pa vai ro ša nai, 
no re zer ves fon da lī dzek ļiem.

• No teikt in for ma tī vā iz de vu ma pār do ša nas 
ce nu 2,- Ls par vie nu ek sem plā ru.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
SIA “Rī gas Ap riņ ķa Avī ze” 6206 ka pi tā la 
da ļām.

• At bal stīt sa bied ris kā fon da Ra do šo se-
nio ru nams val des pr-tā jas or ga ni zē to 
“Māl pils ple nērs 2006”, pie šķi rot fi  nan šu 
lī dzek ļus 250,- LVL da ļē jai trans por ta 
iz de vu ma sa mak sai no bu dže ta ne pa re-
dzē tiem lī dzek ļiem.

• Ap stip ri nāt ot rās pa rak sta tie sī bas uz paš-
val dī bas fi  nan šu do ku men tiem fi  nan šu 
un eko no mi kas da ļas va dī tā jai LĪ VI JAI 
MI ČU LEI, vi ņas prom būt nes lai kā fi  nan-
sis tei DAI NAI SI LAI.

• Pie krist dzī vo ja mo tel pu iz bū vei eso ša jā 
pirts un ve ļas maz gā tu ves ēkā Pirts ie lā 5.

• Pirts un ve ļas maz gā tu ves ēkas re kon struk-
ci ju veikt sa ska ņa ar LR Būv nie cī bas li ku ma 
un Vis pā rē jo būv no tei ku mu pra sī bam.

• Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu – mū zi kas 
pa kal po ju mi, no sa kot pa tent mak su 1 mi-
ni mā lā al ga ga dā.

• Pie da lī ties kā part ne riem In ter reg III A pro-
gram mā “Paš val dī bu īres fon da māj ok ļi”.

• Pa re dzēt pro jek ta rea li zā ci jai līdz fi  nan sē-
ju mu līdz 1500,- LVL kā arī no dro ši nāt 
priekš fi  nan sē ju mu.

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 19.04.2006. SĒ DE Nr.6

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 10.05.2006. SĒ DE Nr.7
Iz ska tī ja 18 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Sa da līt Māl pils pa gas ta pa do mes ne kus-

ta mo īpa šu mu “Smilt nie ki” 6,2 ha kop pla-
tī bā, at da lot ze mes ga ba lu 5,2 ha pla tī bā, 
at da lī ta jam ze mes ga ba lam no teikt lie to-
ša nas mēr ķi – pie mā jas saim nie cī ba.

• Sa da līt Māl pils pa gas ta pa do mes ne kus ta-
mo īpa šu mu “Māl pils parks” 12,0 ha kop pla-
tī bā, at da lot ze mes ga ba lu 0,9 ha pla tī bā, 
at da lī ta jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša-
nas mēr ķi – re li ģis ko ie stā žu ēku ap bū ve.

• Sa da līt Māl pils pa gas ta pa do mes ne kus ta-
mo īpa šu mu “Lai mī tes” 7,2 ha kop pla tī bā, 
at da lot ze mes ga ba lu 0,3 ha pla tī bā, at da-
lī ta jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas 
mēr ķi – re li ģis ko ie stā žu ēku ap bū ve.

• Sa da līt Māl pils pa gas ta pa do mes ne kus ta-
mo īpa šu mu “Le jas rau tē ni” 9,8 ha kop pla-
tī bā, at da lot ze mes ga ba lu 6,1 ha pla tī bā, 
at da lī ta jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša-
nas mēr ķi – lauk saim nie cis ka jā ra žo ša nā 
iz man to ja mā ze me.

• Sa da līt Māl pils pa gas ta pa do mes ne-

kus ta mo īpa šu mu “Kap sē ta” 12,45 ha 
kop pla tī bā, at da lot ze mes ga ba lu 1,15 
ha pla tī bā, at da lī ta jam ze mes ga ba lam 
no teikt lie to ša nas mēr ķi – lauk saim nie cis-
ka jā ra žo ša nā iz man to ja mā ze me.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu 
“Lī dum nie ki”11,6 ha kop pla tī bā, at da lot 
ze mes ga ba lu 2,0 ha pla tī bā, at da lī ta jam 
ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr ķi 
–pie mā jas saim nie cī ba.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu “Le-
jas va dze les” 15,5 ha kop pla tī bā, at da lot 
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ze mes ga ba lu 8,4 ha pla tī bā, at da lī ta jam 
ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr ķi 
–fi  zis ko per so nu īpa šu mā eso šie me ži.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu 
“Brīv zem nie ki” 7,9 ha kop pla tī bā, at da lot 
ze mes ga ba lu 0,3 ha pla tī bā, at da lī ta jam 
ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr ķi 
–pie mā jas saim nie cī ba.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu “Lai-
las” 1,16 ha kop pla tī bā, at da lot ze mes 
ga ba lu 0,65 ha pla tī bā, at da lī ta jam ze mes 
ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr ķi –pie mā-
jas saim nie cī ba.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu 
“Skaid ras” 1, 6 ha kop pla tī bā, at da lot 
ze mes ga ba lu 0,5 ha pla tī bā, at da lī ta jam 
ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr ķi 
–pie mā jas saim nie cī ba.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu “Vīg-
rie zes” 57,0 ha kop pla tī bā, at da lot:
 ze mes ga ba lu 3,9 ha pla tī bā, at da lī ta-

jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas 
mēr ķi –zem nie ku saim nie cī ba,

 ze mes ga ba lu 21,3 ha pla tī bā, at da lī ta-
jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas 
mēr ķi –zem nie ku saim nie cī ba,

 ze mes ga ba lu 2,7 ha pla tī bā, at da lī ta-
jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas 
mēr ķi –pie mā jas saim nie cī ba,

 ze mes ga ba lu 1,9 ha pla tī bā, at da lī ta-
jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas 
mēr ķi –pie mā jas saim nie cī ba,

 ze mes ga ba lu 20,4 ha pla tī bā, at da lī ta-
jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas 
mēr ķi –pie mā jas saim nie cī ba,

 ze mes ga ba lu 2,5 ha pla tī bā, at da lī ta-
jam ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas 
mēr ķi –pie mā jas saim nie cī ba,

 ze mes ga ba lu 1,0 ha pla tī bā un 1,5 ha 
pla tī bā, at da lī ta jiem ze mes ga ba liem no-
teikt lie to ša nas mēr ķi –fi  zis ko per so nu 
īpa šu mā eso šie me ži.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu “Cen-
trs 1” 0,1233 ha kop pla tī bā, at da lot ze mes 
ga ba lu 0,04 ha pla tī bā, at da lī ta jam ze mes 
ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr ķi – pā rē-
jās sa bied ris kās no zī mes te ri to ri jas.

• Anu lēt Māl pils pa gas ta pa do mei pa stā vī-
gās ze mes lie to ša nas tie sī bas uz ze mes 
ga ba liem:
– “Smilt nie ku” ze mes no ga ba lā 

5,2 ha pla tī bā,
– Māl pils par ka ze mes no ga ba lā 

0,9 ha pla tī bā,
– “Grants kal nu” ze mes no ga ba lā 

0,3 ha pla tī bā,
– “Le jas rau tē nu”ze mes no ga ba lā 

6,1 ha pla tī bā,
– Kap sē tas ze mes no ga ba lā 

1,15 ha pla tī bā.
• Anu lēt pa ju sa bied rī bai “SID GUN DA” pa-

stā vī gās ze mes lie to ša nas tie sī bas:
– 1,19 ha pla tī bā, 

ka das tra Nr.8074-005-0393,
– 0,915 ha pla tī bā, 

ka das tra Nr. 8074-005-0428,
– 0,4785 ha pla tī bā, 

ka das tra Nr.8074-005-0441,
– 0,02 ha pla tī bā, 

ka das tra Nr.8074-005-0442.
• Anu lēt K/S “Māl pils pa tē rē tā ju bied rī ba”, ½ do-

māj amo ze mes da ļu no ne kus ta mā īpa šu ma 
“Snie dzes ie la 3” ze mes 0,162 ha pla tī bā uz 
ku ras at ro das ci tai fi  zis kai per so nai pie de ro-
šas bū ves ”šķū nis – no lik ta va” da ļa,

• Anu lēt K/S “Māl pils pa tē rē tā ju bied rī ba”, 
pa stā vī gās ze mes lie to ša nas tie sī bas uz 
ze mi 0,04 ha pla tī bā, sa ska ņā ar vi ņu 
no ta riā li ap lie ci nā to 2006.ga da 10.mai ja 
ie snie gu mu.

• Pa slu di nāt par brī vām, val stij pie krī to šām 
ze mēm:
 “Smilt nie ku” ze mes no ga ba lā 

5,2 ha pla tī bā,
 Māl pils par ka ze mes no ga ba lā 

0,9 ha pla tī bā,
 ze mes ga ba lam no teikts lie to ša nas 

mēr ķis, kods 0905 – re li ģis ko ie stā žu 
ēku ap bū ve.

 “Grants kal nu” ze mes no ga ba lā 
0,3 ha pla tī bā,

 ze mes ga ba lam no teikts lie to ša nas 
mēr ķis, kods 0905 – re li ģis ko ie stā žu 
ēku ap bū ve.

 “Le jas rau tē nu” ze mes no ga ba lā 6,1 ha 
pla tī bā, ka das tra Nr.8074-001-0248,

 Kap sē tas ze mes no ga ba lā 
1,15 ha pla tī bā.

• Pa slu di nāt par brī vām, val stij pie krī to šām 
ze mēm:
– 1,19 ha pla tī bā Sid gun das grau du kal tes 

ze mes no ga ba lā,
– 0,915 ha pla tī bā Sid gun das no lik ta vu 

ze mes no ga ba lā,
– 0,4785 ha pla tī bā Sid gun das mi ne rāl-

mēs lu no lik ta vas ze mes no ga ba lā,
– 0,02 ha pla tī bā Sid gun das ķi mi kā li ju 

no lik ta vas ze mes no ga ba lā.
• Pa slu di nāt par brī vo, val stij pie krī to šo ze-

mi:
– 0,04 ha pla tī bā cen tra vei ka lu ze mes 

no ga ba lā,
– ½ do māj amās da ļas no ne kus ta mā īpa-

šu ma “Snie dzes ie la 3” ze mes 0,162 ha 
pla tī bā.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Dra vas”, 
“Jaun lī dum nie ki”, “Vē dze les”, “Vec ro zes”, 
Aug šas Ka lē ji”, “An dri”, “Ma dei ras”, “Mel-
drā ji”, “Da dži”, “Viz bu lī tes”, “An dro mē das”, 
“Kaļķ kal ni”, “Jān pļa vas”, “Ro bež kras ti”.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Mer gu pes ie la 33”, 
kas sa stāv no vie na ze mes ga ba la 0,25 
ha kop pla tī bā.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Jaun alk snes”, kas 
sa stāv no vie na ze mes ga ba la 0,13 ha 
kop pla tī bā un uz ku ra at ro das jaun bū ve.

• Pie šķirt brī vo, val stij pie krī to šo ze mi 0,151 
ha kop pla tī bā saim nie cī bas “Pried kal nī-
tes” pa pla ši nā ša nai.
 Ze mes ga ba lam no teikt lie to ša nas mēr-

ķi – ze me zem kop lie to ša nas ce ļiem.
 Ze mes ga ba lam no teikt ap grū ti nā ju mu vi sā 

pla tī bā – ser vi tū ta ceļš par la bu ne kus ta-
miem īpa šu miem “Par ka ie la 23”, “Zie do ņa 
ie la 1”, ”Lau mas”, “Lai las”, “Iev zie di”.

• At teikt pie šķirt pa stā vī gā lie to ša nā brī vo, 

val stij pie krī to šo ze mi 0,151 ha kop pla tī bā, 
in di vi duā lās dzī vo ja mās mā jas celt nie cī bai, 
jo sa ska ņā ar 1997.ga da 27.no vem bra LR 
li ku mu “Par ze mes re for mas pa beig ša nu 
lau ku ap vi dos” 2.pan ta 2.punk ta 7.ap akš-
punk tu, pie pra sī ju ma prio ri tā te ir ze mā ka 
kā ot ram pre ten den tam.

• Dzēst ban kro tē ju šās SIA “I.A.N.”, reģ.
Nr.40002014467, ju ri dis kā ad re se Jaun-
cie ma gat ve 320, Rī ga, ie dzī vo tā ju 
ie nā ku ma no dok ļa pa rā du paš val dī bas 
bu dže tam par sum mu Ls 1381.86, t.sk., 
pa mat pa rāds Ls 670.70, pa mat pa rā da 
pa lie li nā jums Ls 90.12 un no ka vē ju ma 
nau da Ls 621.04.

• Ap stip ri nāt Pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē 
lo go pē da šta ta vie nī bu uz ½ slo dzēm ar 
2006.ga da 1.sep tem bri.

• No teikt lo go pē da ama ta šta ta lik mi 210,- 
LVL.

• Ie rā dīt lo go pē da dar ba va ja dzī bām pie mē-
ro tu tel pu.

• Pie šķirt nau das lī dzek ļus 718.96 Ls ap-
mē rā (Fir mas”X-Fi les” tā me) pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā dei, lai no dro ši nā tu au to mā-
tis ko uguns dro šī bas ie kār tu uz stā dī ša nu 
dien nakts gru pā, lī dzek ļus ie da lot no 
ne pa re dzē tiem lī dzek ļiem.

• Pie ņemt zi nā ša nai So ciā lo, iz glī tī bas un 
kul tū ras jau tā ju mu ko mi te jas priekš sē dē-
tā ja zi ņo ju mu par Sid gun das 800 ga du 
svi nī bu no ri ses pro gram mu.

• Uz dot iz pil din sti tū ci jai iz strā dāt un veikt 
kon krē tus pa sā ku mus šīs pro gram mas 
rea li zā ci jai.

• Pie šķirt fi  nan šu lī dzek ļus līdz 300,- LVL, 
no re zer ves fon da lī dzek ļiem, kop pro jek ta 
rea li zā ci jai ar Si gul das Lau ku kon sul tā ci ju 
cen tru – vi deo fi l mas iz vei do ša nai par Māl-
pils lauk saim nie cī bas uz ņē mu miem.

• Iz vei dot dar ba gru pu šī kop pro jek ta rea li-
zā ci jai šā dā sa stā vā:
– NEL LI JA AN DRU KE LE,
– ZIG FRĪDS BAU MA NIS – Si gul das Lau-

ku kon sul tā ci ju cen tra pār stā vis
– ALEK SANDRS LIEL MEŽS
– RO LANDS JO MERTS,
– IGORS ŠA BO HA,
– AN DRIS LI GE RIS,
– IVE TA KRIE VI ŅA

• Ap mak sāt ban kas kon ta at vēr ša nu in va-
lī du un vi ņu at bal stī tā ju bied rī bai „Noti ci 
sev”, no p/a “Māl pils so ciā lais die nests” 
bu dže ta lī dzek ļiem.
– Pie šķirt fi  nan šu lī dzek ļus Ls 50.- ap-

mē rā bied rī bai „Noti ci sev” kan ce le jas 
pre ču, veid la pu, past mar ku ie gā dei, ban-
kas kon ta uz tu rē ša nai, no p/a “Māl pils 
so ciā lais die nests” bu dže ta lī dzek ļiem.

• Ap mak sāt ban kas kon ta at vēr ša nu pen sio-
nā ru bied rī bai, no p/a “Māl pils so ciā lais 
die nests” bu dže ta lī dzek ļiem.
– Pie šķirt pen sio nā ru bied rī bai fi  nan šu lī-

dzek ļus Ls 70,- ap mē rā kan ce le jas pre ču, 
veid la pu, past mar ku, deg vie las ie gā dei, 
ban kas kon ta uz tu rē ša nai, no p/a “Māl pils 
so ciā lais die nests” bu dže ta lī dzek ļiem.

Sa ga ta vo ja: 
kan ce le jas va dī tā ja Dzid ra Bem be re
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Kļū du la bo jums!
Teh nis ku ie mes lu dēļ ie vie su sies kļū da Māl pils pa gas ta pa do mes 29.03.2006. sē des pro to ko la Nr. 5 lē mu mā „Par Māl pils 

pa gas ta pa do mes 2005. ga da pār ska ta ap stip ri nā ša nu”:
Rak stīts – „Spe ciā lā bu dže ta iz de vu mu nau das plūs ma 1324169LVL”

Jā būt – „Spe ciā lā bu dže ta iz de vu mu nau das plūs ma 60997LVL.”

2. maijs – pa gas ta pa do mes te ri to ri jas 
plā no tājs – vi des spe ciā lists, ze mes 
ie rī ko tājs un ve cā kais spe ciā lists ne kus-
ta mo īpa šu mu lie tās ap se ko aiz au gu šās 
te ri to ri jas, lai brī di nā tu ze mes īpaš nie kus 
par īpa šu mā eso šās te ri to ri jas sav lai-
cī gu ne sa kop ša nu un kū las ne at ļau tu 
de dzi nā ša nu.
– pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās LPS 

val des sē dē, ku rā iz ska tī ja jau tā ju mus 
par Na cio nā lā stra tē ģis kā ie tvar do ku-
men ta ope ra cio nā la jām pro gram mām, 
par Paš val dī bu at tīs tī bas vad lī ni jām, 
par paš val dī bu vē lē to amat per so nu 
so ciā la jām ga ran ti jām un par LPS 
16.kon gre sa do ku men tu tē mām.

4. – 6.maijs – pro jek tu koor di na to re un 
sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te pie da lī-
jās sa dar bī bas no do ma pro to ko la pa rak-
stī ša nas vi zī tē Itā li jā, pro jek ta ie tva ros 
tiks rea li zē ta jau nat nes po li ti ka. Pro jek ta 
part ne ri – Itā li ja, Grie ķi ja un Lat vi ja.

8. maijs – pa do mes priekš sē dē tājs tie kas 
ar vie nu no pro jek ta part ne riem – Le jas-
sak si jas (Vā ci ja) lau ku pie au gu šo iz glī tī-
bas ap vie nī bas Ei ro pas no da ļas va dī tā ju 
Heinc su Jur gen su Ah le ru.

10. maijs – pa gas ta bib lio tē kas tel pās 
no tiek bied rī bas „7 so ļi” val des sē de 
– pro jek tu no slē gu mu kon fe ren ce, ku rā 
pie da lās pa gas ta pa do mes priekš sē dē-
tājs un vai rā ki pa do mes dar bi nie ki.
– kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas dar bi nie-

ki Māl pils ka pos ap se ko un uz kopj 
18. gs b. – 19. gs.s. ka pus.

11. maijs – Valsts Kul tū ras pie mi nek ļu aiz-
sar dzī bas in spek ci jas pār stāv ji ko pā ar 
pa gas ta pa do mes dar bi nie kiem ap se ko 
Jaun aud ri ņu sen ka pus un Māl pils mui žas 
kom plek su.
– pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās 

se mi nā rā „Zemes re for mas pa beig ša-
na lau ku ap vi dos”, ku rā ti ka iz ska tī ti 
jau tā ju mi par at teik ša nos no ze mes 
un tās lie to ša nas tie sī bām, par ze mes 
pie šķir ša nu pa stā vī gā lie to ša nā, par 
lau ku ze mes iz pirk ša nas kār tī bu un 
par rī cī bu ar neiz pirk to lau ku ap vi dus 
ze mi.

12. maijs – iz pild di rek tors, ve cā kais spe-
ciā lists ne kus ta mo īpa šu mu lie tās un SIA 
„Nor ma K” ce ļu un ai na vu die nes ta spe-
ciā lists ap se ko Sid gun das cie ma bēr nu 
ro ta ļu lau ku mu iz bū vi.
– pa do mes priekš sē dē tājs Paš val dī bu 

Ap vie nī bas val des sē dē Īlē.
13. maijs – pa gas ta pa do mes dar bi nie ki 

pie da lās Sid gun das Vec kal nu pil skal na, 
kurš ir Valsts Kul tū ras pie mi nek lis, sa-
kop ša nā.

15. maijs – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās starp tau tis ka jā pa vā ru kon kur-
sā, kurš no ti ka Māl pils pro fe sio nā la jā 
vi dus sko lā.

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

ta „Inva lī du – bez darb nie ku sub si dē tās 
no dar bi nā tī bas pa sā ku mi” ie tva ros 
dar bu No vad pēt nie cī bas mu ze jā uz sāk 
J.Fel da ma nis.

– in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru no da ļas pro-
jek tu koor di na to re ERAF pro gram mā 
ie sniedz pro jek tu „Sat ik smes dro šī bas 
un trans por ta sis tē mas efek ti vi tā tes 
uz la bo ša na Māl pils cie mā”, pa re dzot 
Jau nās – Kras ta ie las re kon struk ci ju.

– Māl pils pa gas ta pa do me pie ņē ma V/A 
„Mājok ļu aģen tū ra” pie dā vā ju mu būt 
par part ne riem pro jek tā „Paš val dī bu 
īres fon da māj ok ļi”. Pro jekts ie sniegts 
IN TER REG III A pro gram mā.

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

18. maijs – iz pild di rek tors, būv val des va-
dī tā ja un SIA „Nor ma K” elek tro die nes ta 
va dī tājs tie kas ar Māl pils vi dus sko las 
va dī bu, lai pār ru nā tu saim nie cis kos jau-
tā ju mus.

19. maijs – kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va-
dī tā ja, at sau co ties uz A/S „Latv ener go” ai-
ci nā ju mu, pie sa ka kon kur sam „Izgais mo 
Lat vi ju” di vus Māl pils pa gas ta ob jek tus 
– Māl pils evaņ ģē lis ki lu te ris ko baz nī cu 
un Māl pils mui žas kun gu mā ju.
– pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās 

Lat vi jas Paš val dī bu sa vie nī bas (LPS) 
16.kon gre sā, kurš no ti ka Ma do nas 
ra jo na Ērg ļu pa gas ta Sa ie ta na mā, un 
ku rā ti ka pie ņem ta re zo lū ci ja par bi ro-
krā ti jas ap ka ro ša nu, par ES fon diem 
2007.-2013.ga dam, par paš val dī bu 
vē lē to amat per so nu so ciā la jām ga ran-
ti jām, kā arī ai ci nā ju mu po li tis ka jām 
par ti jām. Kon gre sā ti ka arī ap spries tas 
un pie ņem tas Paš val dī bu at tīs tī bas 

vad lī ni jas.
20. maijs – pa gas ta pa do mes priekš sē dē-

tājs un sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te 
pie da lās Al la žu pa gas ta sa bied ris ko 
ob jek tu – Tau tas na ma, pa mat sko las, 
baz nī cas un so ciā lās mā jas – die nas 
cen tra, 80 ga du svi nī bās.

22. maijs – pa do mes priekš sē dē tājs tie kas 
ar Si gul das po li ci jas ie cirk ņa Kar tī bas 
po li ci jas no da ļas priekš nie ku un vi ņa viet-
nie ku, Si gul das po li ci jas no da ļas Ne piln-
ga dī go lie tu spe ciā lis ti, SIA „Mus tangs 
Ap sar dze” pār stā vi, paš val dī bas po li ci ju, 
iz pild di rek to ru un sa bied ris ko at tie cī bu 
spe ciā lis ti, lai ap spries tu jau tā ju mus par 
sa bied ris ko kār tī bu Māl pils pa gas tā, par 
pro fi lak tis ka jiem pa sā ku miem, kā arī 
spē ku struk tū ru dar ba re zul tā tu at spo-
gu ļo ju mu.

23. maijs – iz pild di rek tors pie da lās VPD 
Rī gas ra jo na TSV Si gul das fi  liā les or-
ga ni zē ta jā se mi nā rā „Pie spie du dar ba 
iz pil des or ga ni zē ša na sa dar bī bā ar dar-
ba de vē jiem”, ku rā va rēs ie pa zī ties ar 
Si gul das spor ta sko las pie re dzi dar bā 
ar pie spie du dar ba vei cē jiem un at ska tī-
ties uz pa veik to pie spie du dar ba iz pil des 
or ga ni zē ša nā.
– pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Lat-

vi jas Paš val dī bu sa vie nī bas (LPS) Fi-
nan šu un eko no mi kas ko mi te jas sē dē, 
ku ras dar ba kār tī bā ie kļau ti jau tā ju mi 
par sa ru nām ar Fi nan šu mi nis tri ju, par 
dar ba gru pu, kas iz vei do ta, lai iz strā dā-
tu tie sī bu ak tu pro jek tus ne kus ta mā īpa-
šu ma no dok ļa po li ti kas piln vei do ša nai, 
ar mēr ķi no vērst bū tis ku ne kus ta mā 
īpa šu ma no dok ļa slo ga pa lie li nā ša nu, 
kā arī par dar ba gru pas “Pa sā ku mu 
plā nu pro blē mu no vēr ša nai ne kus ta mo 
īpa šu mu da rī ju mu jo mā”.

– pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Rī-
gas ra jo na pa do mes sē dē.

24. maijs – dar ba gru pas sa nāk sme par 
Māl pils vi dus sko las spor ta kom plek sa 
pro jek tē ša nas gai tu. Uz sē di uzai ci nā ta 
ar hi tek te G.Kur sī te.
– pa do mes priekš sē dē tājs tie kas ar vi-

dus sko las va dī bu par jau tā ju miem, kas 
sais tī ti ar saim nie cis ko pat stā vī bu.

26. maijs – kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas 
dar bi nie ki pie da lās Mu ze ja die nās Jel ga-
vas ra jo na Val gun des pa gas ta Man ga ļos 
Lat vi jas Ka ra mu ze jā.

27. maijs – pa gas ta pa do mes priekš sē-

Pa gas ta pa do mes no ti ku mi mai jā
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dē tājs pie da lās In ču kal na pa gas ta 570 
ga du svi nī bās.

31. maijs – tiek ap stip ri nā ta Māl pils pa-
gas ta pa do mes te ri to ri jas plā no ju ma 
gro zī ju mu ga lī gā re dak ci ja.
 Ar ti po grā fi  ju SIA „Mado nas po li grā-

fi sts” sa ska ņots Māl pils pa gas ta pre-
zen ta tī vā buk le ta ga lī gais va riants.

 Pa gas ta pa do mes dar bi nie ki beidz strā-
dāt pie Māl pils no va da pa ma to ju ma. 
Tu vā ka jās pa gas ta pa do mes sē dēs 
tiks pie ņemts lē mums par no va da vei-
do ša nu eso ša jās ro be žās.

 Mai ja mē ne sī pa do mes struk tūr vie nī bu 
un ie stā žu va dī tā ji ga ta vo ma te riā lus 
Māl pils pa gas ta pa do mes ga da pub lis-

ka jam pār ska tam.
 Sa gai dot Sid gun das 800 ga du svi nī-

bas, īpa ša vē rī ba tiek vel tī ta Sid gun das 
cie mā paš val dī bai pie de ro šo te ri to ri ju 
sa kop ša nā.

 Ir pa sū tīts pro jekts trīs ie lu – Pils, Spor-
ta un Jau nā 5 – Kras ta 2, elek troap gais-
mo ju ma re kon struk ci jai vai ie rī ko ša nai. 
Dar bi tiks or ga ni zē ti va sa ras mē ne šos 
pēc pro jek ta sa ņem ša nas.

 Tiek or ga ni zē ta pro jek ta iz strā de vie no-
tas uguns dro šī bas sis tē mas ie rī ko ša-
nai Māl pils vi dus sko lā un Pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā dē.

 Ko pā ar Lat vi jas dzelz ce ļu, Sa tik smes 
mi nis tri ju un A/S „Lat vi jas Valsts ce ļi” 

tiek ri si nāts jau tā jums par Kar des dzelz-
ce ļa pār brauk tu ves at jau no ša nu.

 Paš val dī bas būv val des spe ciā lis ti strā-
dā pie ce ļu ap saim nie ko ša nas prio ri tā-
tēm.

 Paš val dī ba de vu si at ļau ju SIA „Zie meļ-
vid ze mes at kri tu mu ap saim nie ko ša nas 
or ga ni zā ci jai” un SIA „L&T Hoe ti ka” 
sniegt at kri tu mu sa vāk ša nas pa kal po-
ju mus Māl pils paš val dī bas te ri to ri jā, 
kā arī ne ie bilst, ka SIA „Agers” veic 
būv nie cī bas at kri tu mu sa vāk ša nu.

 Ir uz sāk ti dar bi pie ie lu elek troap gais-
mes be to na sta bu sa dru pu šo vie tu be-
to nē ša nas un elek tro bīs ta mo mez glu 
no seg ša nas ar skār da vā kiem.

 SIA „Nor ma K” ga ta vo ta ri fa 
iz mai ņas – sil tu ma, ūdens un 
ka na li zā ci jas, kā arī lab ie kār-
to ša nas pa kal po ju miem, lai ie-
snieg tu ap stip ri nā ša nai Rī gas 
ra jo na paš val dī bu Sa bied ris ko 
pa kal po ju mu re gu la to ram.

Pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā dē
11.,12.maijs – Mā miņ die nai vel-

tīts kon certs
12.maijs – sa gat avo ša nas gru pu 

au dzēk ņi pie da lās zī mē ju mu 
kon kur sā “Zo biņš un drau gi”

17.maijs – Māl pils PII dar bi nie ku 
ko man da pie da lās Rī gas ra jo na 
pirms sko las iz glī tī bas ie stā zu 
arod bied rī bu spor ta spē lēs Ķe-
ka vā (2.vie ta)

Sid gun das 
pa mat sko lā
8. maijs – 7.-9.kla šu sko lē niem tik ša-

nās ar Valsts Pro bā ci jas die nes ta 
dar bi nie kiem;

15. maijs – Mā tes die nas kon certs;
19.maijs –9.kla ses sko lē nu “Pē dē jā 

zva na” pa sā kums;
22. maijs – 5.-9.kla šu sko lē niem no-

slē gu ma lek ci ja par kri mi nāl at bil dī-
bu un ad mi nis tra tī vo at bil dī bu;

25.maijs – ve lo si pē dis tu sa cen sī-
bas;

29. maijs – Tū ris ma die na;
31. maijs – 1.-8.kla šu sko lē nu mā cī-

bu ga da no slē gu ma pa sā kums;
9. jū nijs – 9.kla ses iz lai du ma pa sā-

kums.

PAŠ VAL DĪ BAS PO LI CI JA no š.g. 15. mar ta līdz 
15. mai jam vei ku si šā dus pa sā ku mus:

• Pro fi  lak tis ka jos rei dos iz brau ku si 27 rei zes;
• Par al ko ho la lie to ša nu kop lie to ša nas tel pās aiz tu-

rē ti un uz lik ti nau das so di 10 per so nām;
• Par iek šē jās kār tī bas no tei ku mu ne ie vē ro ša nu 

aiz tu rē ti un uz lik ti nau das so di 9 per so nām;
• 16 per so nas no gā dā tas uz Si gul das po li ci jas no-

da ļu;
• Ir bi ju ši 39 iz sau ku mi no pri vāt per so nām,11 iz-

sau ku mi uz sko lām un 42 iz sau ku mi uz ģi me nes 
skan dā liem;

• 81 rei zi ir veik ta pa tru lē ša na pa Māl pi li un Māl pils 
pa gas tu;

• Uz tu rē ta kār tī ba un veik tas de žū ras 13 pa sā ku-
mos.

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

MĀLPILS  PAGASTA  PADOMES
SĒŽU  GRAFIKS

2006.gada  JŪNIJA  mēnesī

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un 
attīstības komitejas sēde   14.06.pl.15.00 Mazajā sēžuzālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un 
kultūrasjautājumu komitejas 
sēde

  15.06.      pl.16.00 Mazajā sēžuzālē VOLDEMĀRS CĒRPS

Finanšu komitejas sēde   15.06.  pl.17.00 Mazajā sēžuzālē ALEKSANDRSLIELMEŽS

PADOMES  SĒDE   21.06.pl.15.00 Mazajā sēžuzālē ALEKSANDRSLIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde   26.06.    pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRSLIELMEŽS

Administratīvās komisijas 
sēde   21.06.pl.14.00 Mazajā sēžuzālē VLADISLAVSKOMAROVS

Padomes priekšsēdētājs: A. Lielmežs
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ZIŅAS

Kū las de dzi nā tā ju iz rai sī tās ne lai mes, sa lī dzi not ar ci tiem 
ga diem Māl pils pa gas tā ir bi ju šas ma zā kas. Kon sta tē ti ti kai da ži 
ga dī ju mi. At bil sto ši Māl pils pa gas ta sais to ša jiem no tei ku miem, 
Māl pils paš val dī bas po li ci ja ir sa stā dī ju si vie nu pro to ko lu un 
no de vu si di vas lie tas iz ska tī ša nai ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu 
ko mi si jai par ne at ļau tu kū las de dzi nā ša nu Māl pils pa gas tā.

Tiek ap se ko ti tū ris ma ob jek ti Māl piī. Pa gas ta kul tūr vēs tu-
res sek to ra, in for mā ci jas cen tra un te le vī zi jas dar bi nie ki ko pā 
ar ci tiem otr dien, 16. mai jā ie pa zi nās ar kul tūr vēs tu ris kiem un 
per spek tī vi tū ris ma ap ri tei in te re san tiem ob jek tiem Māl pi lī, Sid-
gun dā, Vi tē.

Sā cies fes ti vā lu un svēt ku laiks
Pēc ru dens un zie mas mē ne šiem, kas pa va dī ti sprai gā, 

no piet nā mē ģi nā ju mu dar bā, Māl pils kul tū ras na ma ko lek tī vi ar 
la biem pa nā ku miem ir pie da lī ju šies Rī gas ra jo na ska tēs un ir 
ga ta vi svēt kiem. Jau 27. mai jā de ju ko pa “Mā ra” un pro fe sio nā-
lās vi dus sko las de ju ko lek tīvs pie da lī sies jaun ie šu de ju svēt kos 
Lie pā jā. 3. jū ni jā de ju ko pa “Mā rī tes” de jos svēt kos “Latv ju bēr ni 
dan ci ve da” Tal sos. Ta jā pa šā lai kā Og rē no tiks pro fe sio nā lo 
vi dus sko lu svēt ki ”Amats ir pa mats”, ku ros pie da lī sies Māl pils 
pro fe sio nā lās vi dus sko las de jo tā ji.

10. jū ni jā Rī gas Ra jo na Dzies mu die nā Saul kras tos dzie dās 
Māl pils jauk tais ko ris. Die nu vē lāk, 11. jū ni jā, Baus kā de jo jot svēt-
kus svi nēs vi dē jās pa au dzes ko pas “Sid gun da” un “Knie diņš”

No 19. – 26. jū ni jam  “Sid gun da” un Sa las pils de ju ko pa 
“Ūsa” ko pī gi pie da lī sies fes ti vā lā Bol svar dā Nī der lan dē. Jū li ja 
sā ku mā “Mā rī tes” pie da lī sies Starp tau tis kā fes ti vā lā Igau ni jā, 
bet de ju ko pa “Mā ra” do sies uz fes ti vā lu Tur ci jā.

Ap svei cam!
• Dzimt sa rak stu no da ļas pār zi ne Vik to ri ja Kal ni ņa 17. mai jā sa ka-

rā ar Lat vi jas Re pub li kas dzimt sa rak stu ie stā žu 85 ga da die nu, sa ņē ma 
II pa kā pes Ties lie tu mi nis tri jas at zi nī bas rak stu un “Sud ra ba spal vu” par 
god prā tī gu, ini cia tī vas ba gā tu un at bil dī gu dar bu.

V. Kal ni ņa strā dā par Māl pils dzimt sa rak stu no da ļas pār zi ni no 1994. 
ga da. Darbs dzimt sa rak stu no da ļā sais tās ar dzī ves skais tā ka jiem mir-
kļiem – lau lī bu un bēr nu re ģis trā ci ju un skum jiem brī žiem – mir ša nas 
re ģis trā ci ju.

Ju bi le jas svi nī bu lai kā Lat vi jas Na cio nā la jā teāt rī re ģio nā lās at tīs tī bas 
un paš val dī bu lie tu mi nistrs Mā ris Ku čin skis uz svē ra dzimt sa rak stu dar ba 
no zī mī gu mu un ai ci nā ja vei dot dzimt sa rak stu no da ļas tā das, lai ta jās bū tu 
pa tī ka mi uz tu rē ties, kas Māl pils pa gas tā, pa tei co ties Vik to ri jas Kal ni ņas 
ilg ga dī ga jam, god prā tī ga jam dar bam, jau ir īs te nots.

• De ju klu ba “ZĪ LE” 
de jo tā jus

DMIT RI JU LU CĒ VI ČU 
un DIĀ NU JU DZI par iz cī-
nī to 2.vie tu Lat vi jas kau sa 
pos mā Āda žos.

Svei cam arī fi nā lis tus 
MĀR TI ŅU TA RAN DU un 
MA DA RU ES TRI KU par iz-
cī nī to 5. vie tu.

“Vi su Lat vi jai!” at zī mē 15.mai ju. Par ti jas bied ri vieg la jās 
au to ma šī nās un vai rā ki mo to cik lis ti ar Lat vi jas ka ro giem de vās 
ce ļā no Val mie ras uz Rī gu, pie stā jot Cē sīs, Si gul dā, Māl pi lī 
pie kul tū ras na ma, Sun ta žu cen trā, Ķe gu mā, Og rē, Ozol nie ku 
tau tas na mā, Jel ga vā, K. Ul ma ņa dzim ta jās mā jās “Pik šās”. 
Brau ciens no slē dzās va ka rā ar kop īgu dzie dā ša nu un sve cī šu 
ie deg ša nu pie K. Ul ma ņa pie mi nek ļa Rī gā.

1934. ga da 15. mai jā Kār lis Ul ma nis īs te no ja valsts ap vēr su-
mu, at lai žot Sa ei mu un lik vi dē jot par ti jas. Par ti jas va dī tājs Rai vis 
Dzin tars skaid ro, ka ak ci jas mēr ķis nav ai ci nāt uz ap vēr su mu 
tie šā no zī mē, bet ir ai ci nā jums uz jau nu ga rī gu ap vēr su mu, uz 
jau nu na cio nā lu pa cē lu mu.

Vie nī bas brau ciens no ti ka sa dar bo jo ties ar mo to cik lis tiem 
no da žā diem ro ke ru klu biem. Ta jā piedalījās arī māl pi lie ši.

13. mai jā no ti ka Sid gun das Vec kal nu pil skal na sa kop ša nas tal ka, 
ku rā pie da lī jās gan sid gun die ši, gan māl pui lie ši. Tal ci nie ki at brī-
vo ja no kok iem un krū miem Su das un Mer gu pes sa te kas vie tu. 
Lie lās Jug las sā kums ta gad la bi pār ska tāms.Vi tes dī ķis ar S. Fi ļi po va īpa šu mā “Ķe pi ņas” ie kār to ta jām at pū tas 

vie tām.

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa
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Mālpils vidusskolas olimpiāžu dalībnieki
Cā ļus skai ta pa va sa rī!

Kur? Pro tams, sko lā! Lie lais skai tī ša nas laiks ir klāt, un pa vi sam sa skai tī ti 46 mā cī bu olim piā žu da līb nie ki, ku ri ko pā ie gu vu ši 
vai rāk kā 30 go dal go tas vie tas.

Lūk, vi ņi:

Vārds, uzvārds, klase Olimpiādes, konkursi Skolotāji

Sindija Jansone 3. kl. "Zvirbulis - 2006" - 2.vieta.
Angļu valodas daiļlasītāju konkurss "Edelweiss" - 2. vieta

Gunta Bahmane 
Lilita Jomerte

Aļona Čama ll.kl. "Pazīsti savu organismu" Atzinība Maruta Griķe

Līga Kiršteine 12.kl.
Kultūras vēsture rajonā - 1. vieta 
Valsts olimpiāde kultūras vēsturē
Ēt ika 10.-12.kl . -2.v ieta 

Inta Rulle

Laima Balode 

Kristīne Seņkāne 9.a kl. Rajona olimpiāde Mājturībā - Atzinība Ilze Rauska 

Agate Muraško ll.kl. Bioloģija ( 9., 11., 12. kl.) - 3.v. Maruta Griķe 

Alise Tuče 12. kl. Biznesa ekonomiskie pamati 3. vieta Pāvels Jakovļevs

Oļegs Tetervenoks 12.kl.. Fizikas olimpiāde - 2. vieta Jānis Vaivars 

Jūlija Ņikitina 9.b kl. Rajona olimpiāde Mājturībā -Atzinība Ilze Rauska

Klinta Raupa 7.b kl. Latviešu valoda un literatūra 7. - 9. kl - Atzinība Ināra Bahmane

Inuta Graudiņa 12. kl. Kultūras vēsture – Atzinība
 Ētika 10. - 12. klasēm - 3. vieta

Inta Rulle
Laima Balode 

Dāvis Sīmanis Putriņš 5.a kl. Angļu valodas daiļlasītāju konkurss "Edelweiss" - 1. vieta Lilita Jomerte

Niklāvs Putriņš 4.b kl. Angļu valodas daiļlasītāju konkurss "Edelweiss" - 3. vieta Lilita Jomerte

Miķelis Vuļs 9.b kl. Matemātika 9. - 12. klasēm - 2.v. 
Valsts olimpiāde Matemātikā — Atzinība Liene Cērpa

Jānis Graubiņš 12. kl. Politika - 3. vieta Laima Balode 

Rūta Akeldama 6.a kl. Matemātika - Atzinība Jeļena Mihejeva

Renāte Tuče 10. kl. Matemātika 9. - 12. kl. - Atzinība Liene Cērpa 

Miks Eglītis 9.b kl. Informātika 5. - 9. klasēm - 3. v. Jānis Vaivars 

Marats Abdurahmanovs 9.b kl. Informātika 5. - 9. klasēm - 3.v. Jānis Vaivars

Elvijs Dzelme 9.b kl. Informātika 5. - 9. klasēm - 3.v. Jānis Vaivars

Ēriks Savrasēvičs 9.b kl. Informātika 5. - 9. klasēm - 3.v. Jānis Vaivars

Valts Valters - 11. kl. Ētika 10 - 12. klasēm - Atzinība Laima Balode

Edgars Siliņš - 11. kl. Ētika 10. - 12. klasēm - Atzinība Laima Balode

Pal dies ve cā kiem, kas sa vus bēr nus at bal stī ju ši! Pal dies sko lo tā jiem, kas vi ņus mā cī ju ši, kaut gan – la bi ie mā cīt var ti kai to, 
kas pats grib būt gudrs.
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PROJEKTI

Tā nu ir sa nā cis, ka tie ši ap rī lis un maijs ir tie ši tie 
mē ne ši, kad Ei ro pas Sa vie nī bas iz glī tī bas pro gram mu 
pro jek tu pa sā ku mi Māl pi lī no tiek vis ak tī vāk, jo vē la mies 
ai ci nāt cie mi ņus tad, kad Lat vi ja ir vis skais tā kā. Arī šo reiz 
lai ka ap stāk ļi bi ja mū su pu sē, un Māl pils pro fe sio nā lās 
vi dus sko las vie si no Kon stan ces Amat nie cī bas sko las un 
Ra dolf cel les pro fe sio nā lo sko lu cen tra Vā ci jā un Mor ta ras 
pro fe sio nā lās sko las Itā li jā ie pa zi na mū su ze mi pa va sa ra 
zie du un sau les krāš ņu mā. Ti kai pē dē jā die nā līs to šais lie-
tus arī it kā sku ma mums lī dzi par to, ka at kal ir bei dzies 
viens jauks un sa tu rīgs sa dar bī bas posms.

14.-20.mai jā ko pā ar ār zem ju part ne riem no slē dzām 
dar bu pie Co me nius pro gram mas pro jek ta “Pro fe sio nā-
lās iz glī tī bas kva li tā tes pa aug sti nā ša na”. Di vu pro jek ta 
dar bī bas ga du lai kā ir ie pa zī ta, iz vēr tē ta un sa lī dzi nā ta 
ar mū sē jo Itā li jas un Vā ci jas pro fe sio nā lās iz glī tī bas sis tē-
ma, no ti ku si vēr tī ga, sav star pē ji ba gā ti no ša pie re dzes un 
in for mā ci jas ap mai ņa. Lūk, pie mē ram, šīs ne dē ļas dar ba 
tē mas: In for mā ci jas teh no lo ģi jas mā cī bu pro ce sā, Sports 
sko lā, Sko las sa dar bī ba ar uz ņē mu miem un ci tiem part-
ne riem, Al ter na tī vais sko las darbs, Veik smī gi me to dis kā 
dar ba pie mē ri u.c.

Viens no šā diem “la bās prak ses” pie mē riem ir arī pro fe-
si ju kon kurss, tā dēļ iz lē mām ko pā ar part ne riem šo reiz Māl-
pi lī sa rī kot starp tau tis ku pa vā ru kon kur su. Ta jā pie da lī jās 
Mor ta ras un Māl pils sko lu au dzēk ņu – to po šo ēdi nā ša nas 
ser vi sa spe ciā lis tu ko man das, kā arī starp tau tis kā sko lo tā-
ju ko man da, ku rā ne bi ja ne vie na pro fe sio nā la pa vā ra, bet 
tas pa da rī ja šo pa sā ku mu vēl at rak tī vā ku un pie rā dī ja, ka 
sko lo tā ji ir ra do šas per so nī bas, kas spēj go dam tikt ga lā 
ar vis ne ie ras tā ko uz de vu mu.

Pēc vai rā ku stun du sprai ga dar ba sko las mā cī bu la bo ra-
to ri jās va rē jām bau dīt tri ju tau tu na cio nā los ēdie nus, tur klāt 
to au to ri arī pa stās tī ja par gat avo ša nas pro ce su, da lī jās 
re cep šu no slē pu mos, tas viss ti ka arī fi l mēts, tā tad at kal 
esam kļu vu ši ba gā tā ki ar tām jau nām, skait ļos ne mē ro ja-
mām vēr tī bām – pie re dzi, zi nā ša nām, sa dar bī bas prie ku.

Un ko vēl vai rāk var vē lē ties pēc tik sprai ga di vu mē-
ne šu dar ba, kad gan drīz kat ru die nu Māl pi lī bi ja kā das 
ār zem ju sko las de le gā ci ja, kā part ne ru jau tā ju mu at va du 
va ka rā: “Vai tie šām viss jau bei dzies? Žēl gan, bet vai jūs 
ne gri bat ko pā ar mums pa do māt par kā du jau nu pro jek tu?” 
Tad nu do mā jām arī, un, pro tams, iz do mā jām, bet tas jau 
būs cits stāsts. ..

Līvija Mu kā ne

VISS VĒL TI KAI SĀ KAS

Darb nī cās

Itā ļu pa vā ri
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10.mai jā Māl pi lī no ti ka bied rī bas 
“Sep ti ņi so ļi” Leo nar do da Vin či pro-
gram mas pro jek ta „Pro fe sio nā lās un 
va lo du kom pe ten ces pa aug sti nā ša na 
mūž iz glī tī bai” no slē gu ma pa sā kums. 
Māl pils pa gas ta pa do me ir šīs bied rī-
bas sa stā vā, un pro jek ta ie tva ros ko pā 
ar mū su part ner paš val dī bu – Bro cē nu, 
Van ga žu, Šķē des un Li zu ma ko lē ģiem 
ir sper ti tie šām sep ti ņi so ļi ce ļā uz 
mūž iz glī tī bas pie dā vā ju ma ie vie ša nu. 
Ir ap mek lē ti sep ti ņi part ne ri pie cās Ei-
ro pas val stīs (Itā li jā, An gli jā, Zvied ri jā, 
Vā ci jā, So mi jā), ie pa zī ta vi ņu pie re dze 
un ir no ti ku si arī sav star pē jā in for mā ci-
jas un pie re dzes ap mai ņa šeit, Māl pi lī, 
lai pro jek ta re zul tā tus va rē tu pie lie tot 
turp mā ka jā dar bā.

Lūk, da ži frag men ti no pro jek ta da-
līb nie ku at skai tēm:

Bai ba Ever so ne, Bro cē ni:
“Pro gram ma ti ka rū pī gi plā no ta sa-

dar bī bā ar uz ņe mo šās or ga ni zā ci jas 
pār stā vi. Pie re dzes ap mai ņas lai kā 
ie pa zi nos ar NVO “Ei ro pas mā ja” dar-
bī bu, Ak se val las taut sko las dar bī bu, 
pie da lī jos lek ci jās un kon fe ren cēs. 
Ie pa zi nos ar pie au gu šo ap mā cī bas 
cen tru dar bī bu, bez darb nie ku ap mā-
cī bas pro gram mām, pie da lī jos vie nā 
no no dar bī bām par mik ro pro jek tiem. 
Ap mek lē ju Ak se val las pa mat sko lu, 
pie da lī jos dis ku si jā ar sko lo tā jiem. 
Pie da lī jos mūž iz glī tī bas vei ci nā ša nas 
un pro fe sio nā lās orien tā ci jas iz stā dē. 
Ie pa zi nos ar vai rā ku re ģio nā lo tau tas-
sko lu un augst sko lu dar bī bu, mā cī bu 
pro gram mām. Ti ku ie pa zīs ti nā ta ar 
re ģio nā lā pie au gu šo iz glī tī bas cen tra 
mo ti vā ci jas pro gram mu “Di na mo” jau-
nie šiem ar ze mām pa mat pras mēm, 
kā arī ar cen tra dar bī bu. Pie da lī jos se-
nio ru sa pul cē, iz zi not kā tiek ri si nā tas 
ve co ļau žu pro blē mas. Pro gram mā 
pie da lī jos lai ras tu ide jas pro jek tiem.

Ti ka no di bi nā ti no zī mī gi kon tak ti ar 
or ga ni zā ci jām Zvied ri jā, ku ru dar bī bas 
mēr ķi pie lī dzi nā mi vie tē jo Bro cē nu no-
va da or ga ni zā ci ju dar bī bas mēr ķiem. 
Ti ka iz ska tī tas sa dar bī bas ie spē jas 
per spek tī vā, lai ko pī gi sa gat avo tu pro-
jek ta pie tei ku mus da žā du pro gram mu 

fon diem. Bro cē nu no va da do mei un 
bied rī ba „Sep ti ņi so ļi” ie gū tie kon tak ti 
pa ver ie spē ju star tēt daudz vei dī gos 
pro jek tu kon kur sos.

Pie re dzes ap mai ņas brau cie na 
lai kā gū tā in for mā ci ja un pie re dze 
ti ka pre zen tē ta Kon fe ren ces ie tva ros 
Māl pi lī, tā dā vei dā no do dot la bas prak-
ses pie mē rus ne ti kai ko lē ģiem, bet 
pla šā kai mēr ķag ru pai. Pie re dzes brau-
ciens uz Zvied ri ju pa pla ši nā ja ma nu 
re dzes lo ku, de va im pul su turp mā kai 
ak tī vā kai dar bī bai, kā arī ļā va pa pil di-
nāt un uz la bot ma nas ang ļu va lo das 
zi nā ša nas. Pie re dze kon tak tē jo ties 
ar ci tu val stu pār stāv jiem ie vē ro ja mi 
uz la bo ja mul ti kul tu rā lās ko mu ni kā ci jas 
spē jas, kad ne vien mēr no tei co šais ir 
va lo das zi nā ša nas, bet gan sirds sil-
tums un sir snī ga at tiek sme.“

San dra Frid rih so ne, Bro cē ni:
„Uzņe mo šā or ga ni zā ci ja SRL 

EI DE MA (Itā li jā) bi ja sa ga ta vo ju si 
pro gram mu kat rai die nai, no or ga ni zē-
ju si tik ša nos ar Cas tig lion Fio ren ti no 
paš val dī bas dar bi nie kiem, sa gā dā ju si 
vies nī cu, no or ga ni zē ju si cil vē ku, kurš 
ma ni pa va dī ja vi su pie re dzes ap mai-
ņas brau cie na lai ku.

Par sa vu gal ve no lo mu uz tvē ru 
in for mā ci jas tver ša nu un ak tī vu līdz da-
lī bu dis ku si jās gan at tie cī bā uz ak tuz li-
tā tēm mūž iz glī tī bas un pro jek tu jo mā 
Lat vi jā, gan Itā li jā.

Ar gū to pie re dzi es mu in for mē ju si 
Bro cē nu no va da do mes dar bi nie kus 
un de pu tā tus. Iz kris ta li zē ju sies ie ce re 
jaun ie šu in for mā ci jas cen trā iz vie tot 

in for mā ci ju par tā lāk iz glī tī bas ie spē-
jām, kar je ru, dar ba pie dā vā ju miem 
jau nie šiem, ku ri da žā du ie mes lu dēļ 
ne strā dā un ne mā cās.“

Ive ta Cēr pi ņa, Ar vis An der sons, 
Šķē de, Vla dis lavs Ko ma rovs, Māl-
pils:

„Pirms brau cie na sa ga ta vo jām 
in for ma tī vos ma te riā lus par Lat vi ju 
un Šķē des, Māl pils pa gas tiem, kā arī 
ne lie las dā va nas, lai va rē tu uz ska tā mi 
pre zen tēt mū su pa gas tus un val sti vā-
cu ko lē ģiem.

No sū to šā or ga ni zā ci ja at ra da pie-
mē ro tus part ne rus, snie dza lie lu mo-
rā lo at bal stu, kā arī pre cī zu prak tis ko 
pa lī dzī bu ce ļo ju ma marš ru ta sa ska ņo-
ša nā, bi ļe šu ie gā dē.

Uz ņe mo šā or ga ni zā ci ja bi ja ļo ti 
at sau cī ga.Ti kām sa gai dī ti plā no ta jos 
lai kos. Sa gat avo tā pro gram ma ti ka 
iz pil dī ta pil nī bā, vēl ie kļau jot da žas 
tik ša nās pa pil dus. Vi sās sa ru nās ti ka 
snieg tas at bil des uz mūs in te re sē jo ša-
jiem jau tā ju miem, iz vei do jās sir snī gi 
per so nī gie kon tak ti.Mums bi ja ļo ti labs 
part ne ris.“

Ie priekš sa gat avo tā pro gram ma 
de va mums ie spē ju gūt piln īgu priekš-
sta tu par iz glī tī bas sis tē mu un ie spē-
jām Vā ci jā sā kot no bēr nu dār za līdz 
sir mam ve cu mam, kā arī re ģio nu 
ko pu mā, t.sk. paš val dī bām, sva rī gā ka-
jiem ap ska tes ob jek tiem, kas rak stu rī gi 
kon krē ta jam re ģio nam. Ti kā mies ar 
ļo ti daudz iem cil vēk iem. Vei do jās vēr-
tī gas dis ku si jas ne for mā lā gai sot nē, 

kas sek mē ja in te re sē jo šo 
jau tā ju mu dzi ļā ku iz prat ni, 
kā arī vei ci nā ja per so nī gu 
kon tak tu iz vei di un sa dar bī-
bas tur pi nā ša nu.

Gu vām jau nas ide jas 
pa gas tos eso šo re sur su 
veik smī gā kai iz man to ša nai 
mūž iz glī tī bas jau tā ju mos. 
Ide jas turp mā kam dar bam, 
jau nām sa dar bī bas for mām 
ar vā cu part ne riem.

Per so nī gi tā bi ja ļo ti la ba 

SEP TI ŅI SO ĻI

No slē gu ma kon fe ren ce

Turpinājums 10. lpp.
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Pro jek ta ”Gra fi  ti Ei ro pas pil sē tās” 
ie tva ros pie mums Māl pi lī vie so jās 
part ne ri no Ro mas, Lje žas (Beļ ģi ja) 
un Vil jan di-3 sko lo tā ji u 5 skol nie ki, 
ku ri dzī vo ja pie mū su skol-
nie kiem ģi me nēs. Šī ne dē ļa 
pie mums ti ka plā no ta dar bī-
ga – pre zen tē jām iz pē tī to par 
gra fī ti iz paus mēm un at tīs tī bu 
kat rā val stī, pa rā dī jām vie siem 
Māl pi li, Si gul du, Cē sis, Rī gu un 
arī no ti ka vai rā ki at pū tas pa sā-
ku mi. Vis in te re san tāk no teik ti 
bi ja pie da lī ties vi dus sko las 
tra di cio nā la jā ang ļu va lo das 
va ka rā – no ska tī ties skol nie ku 
sa gat avo tos priekš ne su mus, 
dzie dāt lī dzi un de jot, jo pie 
vi ņiem šā di ār pus stun du pa-
sā ku mi ne no tiek. Vie nu die nu 
ie pa zīs ti nā jām ar māk slas sko las 
dar bu. Pēc tam arī bi ja prak tis ki pa vei-
cams dar biņš-T-krek la ap glez no ša na 
ar au du ma krā sām. Itā ļu sko lo tājs 
Lu čia no bi ja se viš ķi lepns, jo tas esot 
vi ņa pir mais māk slas darbs. Dis ku tē jot 
par gra fi  ti, se ci nā jām, ka ie spē jams, 

ka tur kur jau nat nei vai rāk ie spē ju se vi 
ap lie ci nāt ār pus stun du no dar bī bās arī 
maz pa rā dās gra fī ti kā van dā lisms. Arī 
māk slas iz glī tī ba pa līdz sa prast, kas 

ir pro fe sio nāls darbs – ja gri bi zī mēt – 
tad mā cies. Māl pi lī va ram le po ties, ka 
mū su sko las ab sol vents El vis Sal miņš 
un vi ņa drau gi ir uz glez no ju ši vai rā kus 
māk sli nie cis ki vēr tī gus dar bus gra fi  ti 
teh ni kā. Vie nu die nu vel tī jām Rī gas ap-
mek lē ju mam. Sko lo tā jiem in te re sē ja 

ar hi tek tū ras ap ska te-ju gend sti la ēkas, 
Vec rī ga. Skol nie kiem tas gan in te re-
sē ja ma zāk, bet to ties ļo ti ie prie ci nā ja 
krast ma las „Lido” ap mek lē jums – par 

to vi ņi bi ja sa jūs mā. Sest dien 
vie si pie da lī jās arī Māk slas 
die nu pa sā ku mā kul tū ras 
na mā un ne dē ļas no bei gu mā 
vēl viens skaists brī dis, kas iz-
brī nī ja mū su vie sus-„Māl pils 
dzies ma”! Tāds pa sā kums, 
kur pa ši ga ta vo jas un uz stā-
jas uz lie lās ska tu ves – par 
to brī nī jās gan itā ļi, gan arī 
mū su kai mi ņi igau ņi-pie vi-
ņiem tā esot bi jis pirms ga-
diem 20-30! Ar to arī mū su 
pro jek ta ne dē ļa bei dzās, bet 
darbs pie gra fī ti pē tī ša nas 
tur pi nās, un nā ko šā tik ša nās 

un ie pa zī ša nās ar si tuā ci ju gra fi  ti jo mā 
būs ru de nī Vil jan di. Tad ve dī sim lī dzi 
sa vus sa vāk tos ma te riā lus un ap ko po-
ju mu par gra fī ti zī mē ju mu vēs tu ri un 
at tīs tī bu Lat vi jā.

In ta Rul le

prak se vā cu va lo das iz man to ša nā.Tā 
bi ja la ba ie spē ja iz vēr tēt gan sa vu līdz-
ši nē jo dar bī bu, gan si tuā ci ju ko pu mā 
no ci ta re dzes punk ta.

Ie va Vi ļu ma, Māl pils:
„Tā kā paš val dī bā sā ku strā dāt 

2006.ga da 16.jan vā rī, man bi ja liel is ka 
ie spē ja uz reiz ie pa zīt starp tau tis ka pro-
jek ta bū tī bu tie ši prak tis kā vei dā. Šo 
ie spē ju arī iz man to ju kā pro jek ta da līb-
nie ce. Šā da pie re dze bū tis ki at šķi ras 
no pro jek ta pie tei ku ma sa gat avo ša nas 
dar biem, ko vei cu līdz šim.

Pie re dzes ap mai ņas brau ciens 
bi ja ie pa zīt starp tau tis kas or ga ni zā ci-
jas dar bu Hel sin kos, So mi jā. Tā kā 
or ga ni zā ci jas bū tī ba ir vai rāk ad mi nis-
tra tī va, man bi ja ie spē ja ie pa zīt ofi  sa 
dar bu – kon tak tē ša nās ar bied riem 
vi sā pa sau lē, da tu bā zes vei do ša na, 
ko res pon den ce utt.

Ār pus ofi  sa dar ba bi ja sa gat avo ta 
kul tū ras pro gram ma Hel sin ku un Tur-
ku pil sē tās.

Dzī vo ša na bi ja la bā kem pin gā Hel-
sin ku pil sē tas no ma lē, un at tā lums līdz 
ofi  sam ne bi ja liels.

Po zi tī vi vēr tē ja ma ma na jaun ie gū-
tā va lo du pie re dze, jo pro jek ta lai kā 
no stip ri nā jās ma nas ang ļu un zvied ru 
va lo das zi nā ša nas. So mi jā zvied ru 
va lo dai ir ot ras valsts va lo das sta tuss, 
šīs va lo das zi nā ša nas man pa lī dzē ja 
orien tē ties ār pus ofi  sa dar ba – pub lis-
kās vie tās, sa bied ris ka jā trans por tā 
gan Hel sin kos, gan arī Tur ku. Ofi  sā 
sa zi nā ša nās va lo da bi ja ang ļu va lo da. 
Šī va lo du pie re dze man ir ļo ti sva rī ga 
pro fe sio nā la jā kar je rā, sa dar bī bā ar 
ko lē ģiem starp tau tis kā mē ro gā, kā arī 
ma nā dar ba vie tā.

Otrs ie gu vums, ko vēr tē ju vai rāk 
kā per so nī gu, ir ma na re dzes lo ka pa-
pla ši nā ša na par ci tu val stu kul tū ru un 
vēs tu ri, kas ir ma nu in te re šu ob jek ti. 
Ta ču arī dar bā šī pie re dze ir iz man to-
ja ma, iz vēr tē jot, kā caur kul tū ras un 
vēs tu res tū ris mu var vei ci nāt vie tē jo 
eko no mis ko at tīs tī bu.“

Pro jek ta no slē gu ma pa sā ku mā 
pie da lī jās arī viens no pro jek ta part-
ne riem – Le jas sak si jas (Vā ci ja) lau ku 
pie au gu šo iz glī tī bas ap vie nī bas Ei ro-
pas no da ļas va dī tājs Heincs Jur gens 
Ah lers. Viņš bi ja ie ra dies Māl pi lī jau 
ar kon krē tiem turp mā kās sa dar bī bas 
pie dā vā ju miem gan iz glī tī bas, gan 
lau ku tū ris ma, gan uz ņē mēj dar bī bas 
at tīs tī bas jo mās. Vie sis ti ka ie pa zīs ti-
nāts ar Māl pils iz glī tī bas ie stā dēm un 
paš val dī bas ak ti vi tā tēm da žā dās no za-
rēs. Nā ka mā, jau pla šā ka vā cu ko lē ģu 
vi zī te gai dā ma au gus ta bei gās.

Ar avī zes starp nie cī bu gri bē tu ai-
ci nāt lauk saim nie kus, lau ku tū ris ma 
saim nie cī bu īpaš nie kus, ma zos uz ņē-
mē jus, kam bū tu in te re se par sa dar bī-
bu ar vā cu ko lē ģiem, da rīt to zi nā mu, 
pie zva not pa tāl ru ni 26836192.

Līvija Mu kā ne

Pro jekts „Gra fi  ti Ei ro pas pil sē tās – māk sla un van dā lisms”

Turpinājums no 9. lpp.
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1.Lauk saim nie cī bā neiz man to to zem-
ju ap me žo ša na.

At balsts ap me žo ša nai 400 ei ro/ha, 
pa pil dus par kop ša nu 140 ei ro/ha 2 ga-
dus, 75% no at bal sta dod ES, 25% – Lat-
vi jas valsts vi sos pro jek tos. Jā sa ņem ze-
mes trans for mā ci jas at ļau ja, jā sa ga ta vo 
me žu au dzē ša nas pro jekts.

Da bī gais eso šais ap au gums ne drīkst 
pār sniegt 10% pla tī bas.

2. Mež saim nie cī bas ra žo ša nas po ten-
ciā la at jau no ša na pēc 2005. ga da 
vēt ras.

ES at balsts ie rī ko ša nai pa vi sam 420 
ei ro/ha.

Jā būt mež nie cī bas at zi nu mam, ka 
tie ši vēt ras dēļ ra dies iz cir tums un ir ne-
piec ie šams to at jau not, jā sa ga ta vo me ža 
at jau no ša nas pro jekts.

3. Maz vēr tī go jaun au džu vai ko ku 
su gu no mai ņa me ža eko lo ģis kās 
vēr tī bas pa aug sti nā ša nai.

At balsts vis iem dar biem 350 ei ro/ha
Me ža ze mes pla tī ba ap au gu si ar krū-

miem (daudz stum bru kok au giem), kur 
ko ku ir ne ma zāk par 30% no pla tī bas, 
vai balt alk šņa au dzes, vai me ža dzīv nie-
ku, kai tēk ļu, uguns un mit ru ma, sli mī bu 
stip ri pos tī tas au dzes. Vi sos ga dī ju mos 
vi dē jais ko ku ga rums ne drīkst pār sniegt 
6,0 m. Pēc īpaš nie ka ie snie gu ma mež-

nie cī ba dod slē dzie nu, vai kon krē tā pla-
tī ba at zīs ta ma par maz vēr tī gu vai nē, un 
tā lāk pre ten den tam jā sa ga ta vo au dzes 
uz la bo ša nas pro jekts un tas jā īs te no.

Kas var pre ten dēt 
uz ES at bal stu, 
kā di ir no sa cī ju mi?
• Uz at bal stu var pre ten dēt me ža īpaš nie-

ki (ir ze mes grā ma ta), arī paš val dī bas 
un ju ri dis kas per so nas.

• Pie tei cē jam fi nan siā li jā no dro ši na 
pro jek ta ie sāk ša na un pēc at bal sta 
sa ņem ša nas viņš ir at bil dīgs par tā 
rea li zē ša nu līdz ga lam.

• Pie tei cē jam nav no dok ļu pa rā du (iz zi-
ņa no VID)

• LAD jā ie sniedz sa gat avots un mež nie-
cī bā ap stip ri nāts me ža ie au dzē ša nas / 
at jau no ša nas / uz la bo ša nas pro jekts.

• Pro jek tā jā iz man to ser ti fi  cēts stā dā-
mais ma te riāls.

• Ne veik smī ga pro jek ta iz pil des ga dī-
ju mā (stā dī jums iz nī cis) rea li zē tā ja 
vai nas dēļ sa ņem tā nau da jā at griež.

Pie teik ša nās pro jek tiem, kon sul tā-
ci jas, pro jek tu veid la pu sa ņem ša na 
un ie snieg ša na no tiek Lauk saim nie cī-
bas At bal sta Die nes tā Og rē, Brī vī bas 
ielā –15.

Mež nie cī bas dar bi nie ku pie nā kums 

ir kon sul tēt pro jek ta sa gat avo ša nu, ap-
stip ri nāt pro jek tu at bil stī bu un uzr au dzīt 
tā īs te no ša nu. Jā rē ķi nās, ka do ku men tu 
kār to ša na pra sa lai ku, bet stā dī ša nas 
se zo na ir īsa.

Ir vēl di vi pro jek ti, ku ri tiek rea li zē ti ar 
mai nī gām sek mēm un ku ru nau da var 
tikt pār da lī ta. Pro jekts “Mež īpaš nie ku 
ap vie nī bu vei do ša na” pa redz vis maz 15 
īpaš nie ku ap vie no ša nos bi ro ja, da tor teh-
ni kas un mež saim nie cī bā ne piec ie ša mo 
ins tru men tu un teh ni kas ie gā dei. Šī 
ap vie nī ba va rē tu veikt īpaš nie ku me-
žu ap saim nie ko ša nu un at jau no ša nu. 
Mak si mā lā sum ma 9000 ei ro ar 10% 
paš fi  nan sē ju mu.

Sa vu kārt “Ie gul dī jums me žiz strā des 
teh ni kas uz la bo ša nā” pa redz at bal stu 
mo tor ins tru men tu un ci tas teh ni kas 
ie gā dei.

Pro jek tu no sa cī ju mi, at bal sta lie lums 
un tā sa ņem ša nas kār tī ba, pie tei ku mu 
pie ņem ša nas lai ki un ci ti ap stāk ļi var 
mai nī ties, tā dēļ tie pre ci zē ja mi Og rē vai 
in ter ne tā ad re sē www.lad.gov.lv.

Jā nis Grun šteins, 
Bal do nes mež nie cī bas mež zi nis. 

Laik raksts “ Bal do nes Zi ņas” 
2006. ga da marts.

Par kā diem dar biem var sa ņemt ES at bal stu

IESPĒJA 
LAUKSAIMNIEKIEM – ZEMNIEKIEM, 

MAZO UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM

SIA „LANDO apmācība” aicina Jūs piedalīties bezmaksas kursos „Projektu vadība”, 
ko organizē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) program-
mas ietvaros. 

Kursu mērķis informēt dalībniekus par efektīvas uzņēmuma vadības iespējām, sniegt teorētiskās atziņas par stratēģiju 
veidiem un noteikšanas procesu, pilnveidot prasmi pielietot šīs zināšanas praksē, lai sekmētu mērķtiecīgu lauku 
uzņēmējdarbības attīstību. 

Kursu saturs: 
• Projekta nozīme saimniekošanas modernizācijā,
• Projekta plānošana, fi nanses, budžets,
• ES struktūrfondu pieteikumu sagatavošana lauksaimniecībā,
• Praktiskais darbs – projekta izstrāde ar mērķi pretendēt uz ES fi nansējumu.

Kursi notiek 3., 4. un 11.jūnijā Nītaures pagasta Ķēčos, „Lušēnos”, pasniedzējas Irinas Lando vadībā, kurai ir tirgzinības 
maģistre, uzņēmuma īpašniece un vadītāja. Pēc apmācībām dalībnieks saņem apliecinājumu par kursu beigšanu. Plašāku 
informāciju var saņemt, zvanot Irinai Lando (tel. 7273009 vai mob. 2-9491515).
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MĀLPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Ap rī lis un maijs jau ga diem ir māk slas 
mē ne ši, kad no tiek pa va sa ra iz stā des, ak-
ci jas un pa sā ku mi, kad dur vis at vēr tas arī 
māk sli nie ku darb nī cās. Māk slas sko lā tās 
vien mēr va ļā, ja vien ir vē lē ša nās ie ska tī-
ties mū su ik die nā. Ta ču uz svēt kiem cie mi-
ņi īpa ši gai dī ti. Se viš ķi jau mū su au dzēk ņu 
ve cā ki, vec ve cā ki, brā ļi un mā sas. Tie ši 
tā pēc, lai bū tu ie mesls mūs ap cie mot un 
ie jus ties sa vu bēr nu lo mā, jau ot ro ga du 
feb ruā rī rī ko jām ve cā ku die nu. Šo reiz tās 
de vī ze „Pama ni ma ni!”, kas nav iz vē lē ta 
ne jau ši. Mū su vēl me bi ja ve cā kiem dot 

ie spē ju tie šām pa būt sa vu bēr nu vie tā 
un pa ma nīt to ne dro šī bu un grū tī bas, kas 
jā pār var sā kot kā du jau nu ne zi nā mu dar-
bu. Da ļa ve cā ku ap gu va pir mās ie ma ņas 
ke ra mi kā, vei do jot ie spē ja mus un ne ie spē-
ja mus dzīv nie ku pa sau les pār stāv jus, ci ti 
strā dā ja mo no ti pi jas teh ni kā, pie rā dot se vi 
kā po ten ciā lus māk sli nie kus, bet ļo ti dau-
dzus pie sais tī ja vēl ne re dzē tā no dar be 
– ģip ša zie du vei do ša na. Di vās stun dās 
ta pa vis da žā dā kā lie lu ma un for mas fan-
tā zi jas zie di. Pa tie sī bā, bez bēr nu pa lī dzī-
bas tas ne maz ne bū tu tik vieg li iz da rāms, 
jo strā dā jot nā cās pa cie tī gi gai dīt, ka mēr 
sa stings kat ra ģip ša zied la pi ņa. Bet ik vie-
nam zie dam tā du ir vai rā ki des mi ti. Tas 
bi ja darbs in te re šu gru pās, bet no slē gu mā 
jau tī ri sa vie sī gā at mo sfē rā ta pa vēl pē dē-
jie dar bi – ko pī gi vei do tie at sta ro tā ji, ku ri 
mū su bēr nus pa da ra pa ma nā mus kat ra 
ga da lai ka tum šā ka jos va ka ros.

20. ap rī lis vi sai Māl pils mū zi kas un 
māk slas sko lai bi ja ļo ti no pietns pār bau dī-
jums – ak re di tā ci ja. Uz to ti ka izr au dzīts 
la bā kais, uz ko šo brīd esam spē jī gi. Māk-
slas no da ļai tā ir au dzēk ņu dar bu iz stā de, 
ku ru šo reiz va rē jām ie kār tot piln īgi jau nā 
iz stā žu zā lē par ko lie lā kais pal dies kul tū-

ras na ma di rek to rei Edī tei Prie ku lei! Pa-
pla ši nā tā un mūs die nu iz stā žu pra sī bām 
ab so lū ti at bil sto šā, ar liel is kām gais mām 
ap rī ko tā tel pa vien jau at stā ja per fek tu 
un pro fe sio nā lu ie spai du. Tik ko ta pu šie 
po des ti, kas liel is ki sa skan ar vi sas tel pas 
ie kār to ju mu, ļauj pil nī bā sa ska tīt iz stā dī-
to ke ra mi kas, stik la, au du ma ap dru kas 
un tel pis ko kom po zī ci ju dar bu kva li tā ti. 
Par jau na jām plan še tēm pal dies Mod rim 
Ha pa nio ne kam! Arī par pa šas iz stā des 
pro fe sio nā lo ie kār to ju mu sa ņē mām eks-
per tu īpa šo at zi nī bu.

Šī iz stā de ļā va mums vēl reiz pār lie ci nā-
ties ar ko esam stip ri – tie ir mū su ke ra mi-
kas dar bi (sko lo tā ja Gu na Pet re vi ca), stikls 
(teh ni ka, ku rā var at ļau ties strā dāt ļo ti re ta 
sko la), kom po zī ci jas (sko lo tā ja Ine se Liec-
kal ni ņa), da žā das gra fi  kas teh ni kas pir mā 
kur sa au dzēk ņiem (sko lo tā ja In ta Rul le), 
kar to na plas ti ka vei do ša nā, ple nē ru dar bi 
un stu di jā ra dī tās klu sās da bas da žā dās 
teh ni kās. Tas ir mil zī gais sko lo tā ju ie gul dī-
tais darbs, kas no vēr tēts ar ak re di tā ci ju 
uz mak si mā la jiem seš iem ga diem. Tas ir 
arī gan da rī jums par aug sto vēr tē ju mu (29 
vēr tē ju mi „labi” no 31 ie spē ja mā).

Un ti kai pēc ne dē ļas (29. ap rī lī) „Māk-
slas die nas 2006 Māl pi lī”, kas šo reiz vai-
rāk bi ja kā se mi nārs, kas pul cē ja māk slas 
sko lu sko lo tā jus no Vid ze mes re ģio na, 
Lat ga les, kā arī vie sus no Igau ni jas un 
tā lās Itā li jas. Tē ma „Māk sla ir vis ap kārt” 
ļā va ša jā pa sā ku mā ie sais tīt vi sus, kas 
vien jūt vēl mi iz paus ties kā dā no māk slas 
vei diem. Bet se mi nā ra tē mas – „Māk slu 
sin tē ze. In te rak tī vās mā cī bu me to des”. 
Tas viss mū su sko lā tiek pie lie tots sā kot 
jau ar pir ma jām Māk slas die nām pirms vai-
rāk kā des mit ga diem. Tā ir vi su Māk slas 
die nu esen ce – ra dīt māk slu ši nī vie tā un 
tie ši ši nī lai kā, kaut arī rei zēm ti kai vie nam 
mir klim. Kaut arī rei zēm tā ir ap ēda ma.

Bet par ap ēda mo māk slu pal dies 
mū su spon so riem Na dež dai Sa vi nai un 
„Māl pils mai zes” mei te nēm par ļo ti ie jū-
tī go „māk slas dar bu” iz cep ša nu, pal dies 
Ro lan dam Jo mer tam un „Māl pils pien-
saim nie kam”, pal dies Māl pils kul tū ras 
na mam – Edī tei Prie ku lei, Dzin tai Kras ti-
ņai, Val dim Cēr pam un Sal vim Krie vi ņam! 
Pal dies par at bal stu mū su di rek to ram 
Ju rim Vī tu mam!

Un vēl – se mi nā ra da līb nie ku vēr-
tē jums, kas ļaus uz vi su šo pa sā ku mu 
pa ska tī ties ar neit rā lu ska tu:

Jā nis Gal zons – Rū jie nas māk slas 
sko las di rek tors:

“Se mi nārs Māl pils Māk slas sko lā at-
stāj la bas, gai šas at mi ņas. Gan sa tu ra, 
gan atr ak ti vi tā tes un rai tu ma zi ņā. Tā tad 
la ba re ži ja un re ži sors. Bet vis pirms jau 

ļo ti sim pā tisks sko las ar hi tek to nis kais ri si-
nā jums ko pē jā ēkas an sam blī un kop lie to-
ja mo tel pu pla šums ra da brī vī bas sa jū tu. 
Un, pro tams, arī ie spē jas māk slas ak ti vi-
tā tēm. Un kur nu vēl ie spē ja iz man tot la bi 

ap rī ko tas zā les. Lie kas – bēr ni var šeit 
dzī vot pa cel tām gal vām. Liel is ka pie re dze 
ra dās arī sko las iz stā žu zā lē. La bi ie kār to-
ta ar la biem dar biem. Mā cī bu tel pās būt ir 
vien kār ši es tē tisks bau dī jums.

Par se mi nā ra no ri si – per fek ti no or ga-
ni zēts un pa tie si labs pie mērs, kā me to dis-
ko pie re dzi var iz vērst par priekš ne su mu, 
ku rā ne ma not pa ši kļu vām par ak tie riem. 
Sir snī bas un ne sa māk slo tī bas at mo sfē rā 
ra dī jām māk slu lai kā un tel pā. Šis se mi-
nārs priekš ma nis kļu va par no ti ku mu ar 
gar šu tie šā un pār ne stā no zī mē. Pal dies 
Mā rai un ko lē ģēm par lie lo dar bu”.

Ha ralds Ba lo dis – Smil te nes māk slas 
sko las di rek tors:

Katrs se mi nārs ir īpašs no ti kums. 
Pirm kārt, tā ir ie spē ja ie pa zī ties ar vi di 
un ie spē jām kā dā strā dā ama ta mā sas 
un brā ļi. Otr kārt, tā ir ie spē ja uz se vi pa-
ska tī ties no ma las un sa lī dzi nāt. Treš kārt, 
sa tik ties un ra do šā at mo sfē rā iz ru nāt kop-
īgās lie tas un pro blē mas.

Māl pi lī ļo ti pa ti ka, jo šis se mi nārs ti ka 
rī kots sest die nā, kad ne vie nam nav jā-
stei dzas mā jup un dar bo ša nās bi ja ko pā 
ar sko las bēr niem. Vis bei dzot, va ram 
ti kai ap skaust ko lē ģus par brī niš ķī ga jām, 
pla ša jām tel pām kā das Vid ze mē ci tur ne-
esam re dzē ju ši. Lai vei cas turp mā ka jā 
ra do ša jā dar bā!!!

Tā nu šis mā cī bu gads jau gan drīz 
bei dzies. Vēl ti kai iz lai dums un va sa ras 
no met ne, kas šo gad būs au gus ta sā ku mā 
Staļ ģe nē. At kal jau na vie ta, jau ni ie spai di, 
jau nas at zi ņas, jau na pie re dze. Ta ču var-
būt la sot to vi su arī Tev ra du sies vēl me 
mums pie vie no ties. Do ku men tu pie ņem ša-
na Māk slas no da ļā būs sest dien, 3. jū ni jā 
no plkst. 10.oo līdz 18.oo kul tū ras na ma 
325. ka bi ne tā.

Mā ra Āren te, 
Māl pils mū zi kas un māk slas sko las 

Māk slas no da ļas va dī tā ja

Vecā ku die na.

Māk slas die nas.

Māk slas im pre si jas 2006
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Ja Tev patīk strādāt ar krāsām
 vai varbūt ar zīmuli,
  ar papīru un kartoniem,
jeb, tomēr, Tevi saista iespējas pamīcīties pa māliem
 vai iemācīties fotografēt,
ja esi gatavs aktīvi darboties dažādās akcijās un reizēm 
pat dejot,
 tad Tu droši esi mūsējais!

 Varbūt Tavi labākie darbi nonāks kādā tālā zemē, bet, 
iespējams, ka pats varēsi tur paciemoties. Lai arī kā, viss, ko 
iegūsi mūsu skolā pavadītajos gados,
 Tev noteikti dzīvē noderēs, ja arī nekļūsi par 
mākslinieku!

 Ja Tevi tas ieinteresējis un vēlies mums piebiedroties, 
tad paņem līdzi trīs savus labākos zīmējumus un kādu no 
vecākiem un dodies uz 

Mālpils mūzikas un mākslas skolas 
mākslas nodaļu  Mālpils kultūras namā.

Mēs Tevi gaidīsim sestdien, 3. jūnijā
 no plkst. 10.00 līdz 18.00 
 trešajā stāvā 325. telpā 

vecākiem dokumentu noformēšanai līdzi jāņem:
 • bērna dzimšanas apliecības kopija
 • ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli.

Pie mums Tu vari iestāties
 • no 7 – 9 gadu vecumam 1. – 3. klasē
 • sākot no 10 gadu vecuma – I kursā.

Bet, galvenais, Tu neaizmirsti paņemt līdzi 3 savus labākos 
zīmējumus!

Gaidīsim!
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ĪSI PAR VI SU
Že ton gre dze ni pa snieg ti īpaš nie kiem, 

iz ska nē ju šas tau tas dzies mu gud rī bas, 
sa ņem ti ska tī tā ju ap lau si iz rā dei „Brī-
num zā lī te”, kas bi ja vei do ta pēc R. Blau-
ma ņa stās tu mo tī viem. At mi ņai pa li ku ši 
fo to mir kļi.

Šī ga da Ang ļu va ka ram ne pa ras ta no-
ska ņa – ta jā pie da lī jās vie si no Beļ ģi jas, 
Igau ni jas un Itā li jas.

Ie raksts sko las mu ze ja vie su grā ma-
tā lie ci na, ka cie mi ņi bi ju ši pār steig ti par 
mū su sko lē nu at rai sī tī bu, iz do mu, ang ļu 
va lo das zi nā ša nām. Pa tī ka mi! Šo gad 
va ka ra or ga ni za to ri bi ja 11.kla se un, pro-
tams, sko lo tā ja A. Kau ku le.

Sko lā no svi nē tas di vas lie las ju bi le jas: 
ma te mā ti kas sko lo tā jai Āri jai Kras ti ņai un 
de žu ran tei Ru tai Vi ļu mai.

Sko las zva nam bi ju si da žā da ska-
ņa – ai ci no ša, kad jā iet uz pa tī ka mu 
stun du, brī di no ša, kad priek šā ne vi sai 
gri bēts kon trol darbs, glāb jo ša, kad stun-
da nav sa gat avo ta un sko lo tājs nav pa-
spē jis iz saukt.

Bet pē dē jam zva nam, kas skan ti kai 
9. un 12. kla sēm ir īpa ša ska ņa, jo tas pa-
tie šām ir pē dē jais. Šo gad pa sā kums bi ja 
19.mai jā, un ta jā ap bal vo ja arī olim piā žu 
uz va rē tā jus, ku ru vi dū lie lā kā da ļa bi ja tie-
ši 9. un 12.kl. sko lē ni. Pa tei cī bu sa ņē ma 
arī sko lo tā ji. Par jau ko un sir snī go gai sot-
ni pal dies sko lo tā jai Dai lai Klint so nei un 
vis iem ap svei cē jiem.

Lai iz lai du ma kla sēm ne trūkst uz ņē-
mī bas un dar ba spa ra, kār to jot ek sā me-
nus!

Re dak ci jas dar ba se zo na tu vo jas bei gām, vēl vie na avī zī te un – svei ci nā ta, va sa ra!
Šo reiz mū su ru nas būs īsas, lai ru nā sko lē nu un sko lo tā ju pa da rī tie dar bi.

Re dak ci ja

Mū su lau reā ti – Lī ga Kir štei ne (1.vie ta raj. Kul tū ras vēs tu res olim piā dē), Mi ķe lis Vuļs 
(2.vie ta raj. un At zi nī ba re pub li kā Ma te mā ti kas olim piā dē) un Mi ķe ļa sko lo tā ja Lie ne 
Cēr pa Si gul das Bal ta jā fl ī ģe lī ap bal vo ša nas pa sā ku mā.

12.kla ses sko lē ni pēc Pē dē jā zva na sa rī ko ju ma.

Māl pils vi dus sko las skolē nu iz de vums

* Mālpils vidusskolas olimpiāžu 
dalībniekus skat. 7. lpp. (MV red.)
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Vē lais pa va sa ris bei dzot uz plau cis mai-
gā za ļu mā un zie du krāš ņu mā. Ie brau cot 
Māl pils pa gas ta „Idi ņu” mā jās, vis pirms 
acis ka vē jas bal ti zie do šos ķir šos, pēc tam 
no reibst ko šā, daudz krā sai nā tulp ju lau kā. 
Saim nie ki Jā nis un Il ga Jan so ni jau div-
pa dsmit ga dus šeit rū pī gā dar bā, so li pa 
so lim ie kopj īpa šu mā at gū to ze mi. Kopš 
1994.ga da tā ir zem nie ku saim nie cī ba 60 
hek tā ru kop pla tī bā, no ku riem 44 hek tā rus 
aiz ņem mežs.

Agrāk „Idi ņos” bi ja sep ti ņas saim nie cī-
bas ēkas. Paš laik iz man to ja ma ti kai vie na 
tre šā da ļa no dzī vo ja mās guļ bū ves. Tā pat 
kā cit viet Lat vi jā, at nā cē jus dzim ta jās mā-
jās sa gai dī ja piec des mit ga dos krā jies dzel-
žu, stik lu un ci tu at kri tu mu „kul tūr slā nis,” 
kurš ti ka iz vests des mit mil zī gu trak to ra 
kra vu ap jo mā. Arī lau ki pra sī ja gā dī bu – gal-
ve nā vē rī ba pir mos as to ņus ga dus vel tī ta 
ze mes sa kop ša nai. No 16 hek tā riem lauk-
saim nie cis kās pla tī bas no vāk tas ap mē ram 
600 ton nas ak me ņu. „Idi ņu” ze me diem žēl 
ne at ra dās gar ce ļa ma lu, kur kol ho za lai kā 
bi ja diez gan rū pī gi kop ti tī ru mi.

„Pēc ze mes sa kop ša nas ie gu vu ser ti fi -
kā tu, kas de va tie sī bas au dzēt, ap strā dāt 
un pār dot ser ti fi cē tu sēk las ma te riā lu. 
Prak tis ki rea li zē ju – kvie šus, mie žus, au-
zas, bal tos, pe lē kos zir ņus, ābo li ņa sēk las 
un kar tu pe ļus. Šī dar bī ba bi ja veik smī ga. 
Ie gū tie lī dzek ļi ļā va, mū su vien īgā in ven tā-
ra, ķer ras vie tā ie gā dā ties ma zu trak to ru, 
pie ka bi, kul ti va to ru, kar tu pe ļu stā dā mo, 
ro ka mo, pļauj ma šī nu un vēl ci tu sī kā ku 
lauk saim nie cī bas teh ni ku. Tas viss nā ca no 
lie lās valsts sub sī di ju pa lī dzī bas. Pir mos 
ga dus ko pē jā pa lī dzī ba sa snie dza pat līdz 
2,5 tūk sto šus la tu.

Tad valsts po li ti ka mai nī jās at tie cī bā 
pret sīk saim nie cī bām. Šīs saim nie cī bas sā-
ka zau dēt valsts at bal stu, re zul tā tā no kļu vu 
līdz pa lī dzī bai 250 la tu ap mē rā. Tas vairs 
ne spē ja no dro ši nāt vir zī ša nos uz priek šu, 
ap vie nī bā ar grau du ce nu ne pār trauk tu 
sa ma zi nā ša nos. Turp māk ne bi ja ren tab li 
saim nie kot 16 hek tā ros tā dā mo de lī. Otr-
kārt, ti ka iz nī ci nā ti arī sī kie zem nie ki, ku ri 

ņē ma no ma nis sēk-
las ma te riā lu. Ta gad 
Māl pi lī uz pirk stiem 
sa skai tā mi tie cil vē ki, 
ku ri ma zās pla tī bās 
sēj la bī bu eko no mis-
ku ap svē ru mu dēļ.

Ša jos ap stāk ļos 
vien īgā ie spē ja bi-
ja pār struk tu ri zē ties. 
Tad arī rak stī jām pro-
jek tu „Atbalsts da ļē ji 
na tu rā lo saim nie cī bu 
pār struk tu ri zā ci jai.” 
Lai neaiz lais tu ie kop-
tos lau kus, iz no mā ju 
14 ha aram ze mes, 

un di vus hek tā rus ap dzī vo ja mām ēkām 
sā kām pār vērst in ten sī vai iz man to ša nai tā-
dās jo mās, ku rās agrāk jau esam veik smī gi 

dar bo ju šies. Tās ir – dār zeņ ko pī ba un augļ-
ko pī ba. Pē dē jos di vus ga dus au dzē jam pu-
ķes, ze me nes, ķir šus. Pa gai dām iz vēr šam 
di vus ķir šu klo nus: Lat vi jas ze mo, skā bo 
un vie tē jo, Māl pils, Si gul das tum ši sar ka no. 
Tiek gat avo ti arī stā di. Vis pirms gan sa vām 
va ja dzī bām, jo vie na hek tā ra ap stā dī ša nai 
ne piec ie ša mi 660 ķir šu stā di. Ja dar ba ro-
ku trū ku ma dēļ ne va rē šu pa pla ši nāt ķir šu 
stā dī ju mus, tad da ļu rea li zē šu tir gū.

Puķ ko pī bā at grie ža mies pie kād reiz 
70.,80. – ta jos ga dos veik tās puķ ko pī bas, 
pa pla ši not ko lek ci ju ar jau nām šķir nēm. Paš-
laik ir ap mē ram 50 šķir nes tulp ju un ne daudz 
hia cin tes. Cen ša mies iz vē lē ties at šķi rī gas 
šķir nes, kā arī, lai tās pēc ie spē jas bū tu 
de rī gas uz zie di nā ša nai. Pa ši pa gai dām rea li-
zē jam sī po lus un zie dus, bet ne uz zie di nām. 
Šo brīd ne va ram ap stā dīt lie lā kas pla tī bas, 
tā pēc tulp ju sī po lus, kas iz au gu ši vai ru mā, 
pār do dam ļo ti lē ti – par 5 san tī miem.

Ze me nes ir mū su „kro ņa” kul tū ra. 
Strā dā sim vai rāk ar aug stas kva li tā tes 
pro duk ci ju. Ar stā diem paš laik ne va ram 
no dar bo ties,” par saim nie ko ša nu at gū ta jā 
īpa šu mā stās ta Jā nis Jan sons.

Sa ru nas ri tē ju mā ie lū ko ja mies arī pa-
gāt nes no ti ku mos. Uz „Idi ņu” mā ju ze mes 
at ro das lī bie šu ka pu lauks. Sprie žot pēc 
ar heo lo ģis ka jiem iz ra ku miem, tas at tie ci-
nāms 10. – 12.gad sim tam. Ve cā kais plāns 
par „Idi ņu” mā ju sa gla bā jies no 1840.ga da 
vā cu va lo dā, kur „Idi ņi” vēl mē rī ti olek tīs, 
bet pa ti mā ja vā cis kā pie rak stā sau cas 
„Iding.” Se nā mā jas vie ta at ra dās Mer gu-
pes kras tā un 1917.ga dā Pir mā pa sau les 
ka ra lai kā ti ka sa bom bar dē ta. Mā ju ap 
1920.ga du man to ju si Jā ņa Jan so na tē va 
mā te. Tad arī paš rei zē jā vie tā sāk at jau not 
un 1935.ga dā pa beidz bū vēt „Idi ņus.” Ze mi 
ar lauk strād nie ku un rent nie ku līdz da lī bu 
ap saim nie ko vec ve cā ki. Abu vien īgais dēls 
Ni ko la ja Jan sons pēc brī vī bas cī ņām pret 
vā cie šiem (ber mon tie šiem) un ko mu nis-
tiem Lat ga lē, pa li ka pro fe sio nā la jā die nes-
tā, kļūs tot par Lat vi jas ar mi jas virs nie ku. 
1940.ga dā vi ņu ap cie ti na. Il gus ga dus 
tē va lik te nis nav zi nāms. Vec mā mi ņa čet-
rus ga dus vē lāk mirst no sirds trie kas, bet 
ve cais tēvs, glāb dams dzī vī bu, 1945.ga dā 
pēc Sar ka nās Ar mi jas oku pā ci jas pār ce ļas 
dzī vot pie ve dek las tē va Pie bal gas pu sē. 
Tur ap me tu sies vi sa Jan so nu ģi me ne.

Pa dom ju va ras lai kā ti kai vie nu rei zi 
Jā nis Jan sons ar sie vu no lemj ap lū kot 
„Idi ņus.” Iz tā lēm, ne ejot pa gal mā. Pēc tam 
ie grie žas sa vā me žā pa sē ņot, ta jā pa šā, 
kur bēr nī bas die nās ar vec omā ti sē ņo jis. 
Un tur pie dzī vo brī nu mu – sa tiek vis tu vā ko 
kai mi ņu Flo ria nu Karlsber gu, „Jaun ze mu” 

Lat vi jas ar mi jas virs nieks 
Ni ko lajs Jan sons.

Vec tēvs Jā nis Jan sons ar dē lu Ni ko la ju 
Jan so nu mā jas būv nie cī bas lai kā.

Dār za dēstī ša na “Idi ņos” 1929.ga dā.

Tē va mā jās pēc piec des mit ga diem

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀ

Turpinājums 16. lpp.
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mā ju bi ju šo saim nie ku. Arī viņš ša jā die nā, 
se ko jot sirds bal sij, at brau cis ap cie mot 
dzim to vie tu. Pēc 25 ga du stin grā re žī ma 
so da iz cie ša nas Si bī ri jā. „Vai rāk man 
ne bi ja ie spē ja vi ņu sa tikt,” at ce ras Jā nis 
Jan sons.

Pa tei co ties ie gū ta jam tē va rea bi li tā-
ci jas do ku men tam (ti kai tad ne tie ši kļūst 
zi nāms, ka tēvs 1942.ga dā Cen trāl cie tu mā 
no šauts), vi ņam pa dom ju re žīms jū ta mus 
šķēr šļus ne liek. Bei dzis Lauk saim nie cī-
bas aka dē mi jas hid ro me lio rā ci jas no da ļu 

hid ro teh ni kas spe cia li tā tē, Jā nis Jan sons 
iz strā dā pro jek tus da žā dās vie tās Lat vi jā, 
viens no lie lā ka jiem – Lu bā nas damb ja 
pro jekts. Pie da lī jies arī Ka hov kas HES 
bū vē Krie vi jā, bet Tā la jos Aus tru mos dar-
bo jies rī sa au dzē ša nas in sti tū tā. Pē dē jais 
ap stāk lis bi ja iz šķi ro šais, kad da žus ga-
dus vē lāk Mas ka vā mek lē ja cil vē kus, kas 
va rē tu strā dāt Ku bā rī su saim nie cī bā un 
pie cu kur nied rēm. Ku bā darbs sais tīts ar 
lie lā ko ap ūde ņo ša nas ka nā lu La tīņ ame ri-
kā 40 tūk sto šus hek tā ru rī sa plan tā ci jā un 
cu kur nied ru aiz sar dzī bas būv ju ie rī ko ša nu. 
Ek so tis ka jā ze mē pa va dī tie trīs ga di abiem 
ar sie vu, ku ra tur strā dā ja par krie vu va lo-
das sko lo tā ju, sa gla bā ju šies pa tī ka mās at-
mi ņās. Vēl ta gad „Idi ņos” šo lai ku at gā di na 
sle pe ni ko kos riek sta čau lā pār ves tais pa-
pa gai lī tis Či ko un cu kur nied ru plan tā ci jās 
kar sto sau li aiz sarg ājo šā sal mu plat ma le. 
„Brī žos, kad ir drū mi, pār slē dzos uz Ku bu. 
Do mā ju par sil tu mu, pal mām, cil vē ku laip-
nī bu, ” at zīst Il ga.

Pēc Ku bas Jā nim Jan so nam pie dā-
vā pus slo dzes pa snie dzē ja dar bu in že-
nier celt nie cī bas fa kul tā tē Po li teh nis ka jā 
in sti tū tā. Līdz te kus viņš tur pi na strā dāt 
ziv saim nie cī bas ra žo ša nas ap vie nī bas 
„Zap rib teh cen tra” pro jek tē ša nas bi ro jā, 
kas ap kal po ziv ko pī bas un zvej nie cī bas 
ob jek tus Lat vi jā. Sa vu kārt, sie va Il ga, bū-

da ma fi  lo logs, il gus ga dus bi ju si Zi nāt nis ki 
teh nis kās bib lio tē kas dar bi nie ce. Kur sos 
pa spē ju si ap gūt zi nā ša nas arī dārz ko pī bā. 
Kā du lai ku abi DO SAAF or ga ni zā ci jā no-
dar bo ju šies ar šau ša nas spor tu, die nes ta 
su ņu dre sū ru. Šeit Il ga pie la bo: „mācīt un 
mī ļot, ne dre sēt” un at ce ras sa vu su nī ti, 
kurš sa cen sī bās to rei zē jā PSRS ie gu vis 
vien pa dsmit me da ļas.

Dzī vei lau kos Jā nim un Il gai Jan so niem 
no der ie priekš gū tā pie re dze va sar nī cas 
maz dār zi ņā, kā arī lauk saim nie cis kās 
zi nā ša nas. Skais ta jā da bā, no šķir tī bā no 
sa bied rī bas vi ņi jū tas la bi. Ja vien saim-
nie ka teik ta jā brī žiem ne ie ska nē tos sā pe 
par zem nie cī bas nā kot ni: ”No eko no mis-
kā efek ta liel saim nie cī ba ir at tais no ja ma, 
bet pa stāv bla kus mo ments – tau tas 
sa gla bā ša na, kas iz pau žas dzī ves vei dā 
un to jo pro jām uz tur 30 tūk sto ši na tu rā lo 
zem nie ku saim nie cī bu. Ja ne būs Lat vi jas 
zem nie cī ba, tad ne būs arī lat vie šu tau ta. 
Var būt paš rei zē jā valsts po li ti ka zem-
nie cī bai bū tu iz pro ta ma, ja bū tu zi nā ma 
pro gram ma, ko da rīs ar šīm 30 tūk stoš 
saim nie cī bām, ku ras pa re dzēts lik vi dēt. 
Skum di na ve se lī gas lat vis kās paš ap zi ņas 
trū kums un vien al dzī gā at tiek sme. To mēr 
ce ru uz sa prā tī gu lē mu mu.”

Da ce Kri lov ska

Kā Ja pā nā. Jā nis un Il ze Jan so ni jau na jā 
ķir šu dār zā šo pa va sar.

“Ba gāts un ra žens mūžs – di vas mei tas, 
de vi ņi maz bēr ni, div des mit trīs maz maz bēr-
ni un viens maz maz maz bērns”, tā par sa vu 
mā mi ņu rak sta mei ta Jū li ja Jan dā lo va. Pa-
tei co ties vi ņai mums ir ie spē ja ie pa zī ties ar 
Ļu bo vas Jan dā lo vas dzī ves stās tu.

Īs tais vārds gan bi jis Lī ba, un uz vārds 
arī bi jis cits – Jan dāls.

Tā tad Lī ba Jan dāls. Uz vār du Jan dāls 
muiž kungs esot ie de vis vi ņas vec tē vam tā-
pēc, ka tam pa ti cis tā pa ska ļāk pa jan da lēt, 
un arī vi sā di ci tā di viņš ir bi jis jautrs vīrs. Tā 
kā Lī bas dzim ša nas vie ta ir Ja ros lav ļas ap ga-
bals, tad vi sos do ku men tos vārds ir tul kots 
no Lī bas kā Ļu bo va un uz vārds iz mai nīts no 

Jan dā la par Jan dā lo vu. Lūk, cik vien kār ši, 
paš iem to ne gri bot, var tikt pie ci ta uz vār da!

Brā lī tis un mā si ņa ag ri pa li ka sēr die ņi. 
Ģi me nē bi ju ši 6 bēr ni. Ļu bo vai bi ju si dvī ņu 
mā si ņa, ku ra no mi ru si ko pā ar mā mi ņu, 
kad Ļu bo vai bi ja di vi ga di ņi. Pā rē jie trīs bēr-
ni no sli mī bām no mi ra agrāk, pa li ka ti kai 
brā lis Kār lis, kurš bi ja par piec iem ga diem 
ve cāks. Kār li pa ņē ma au dzi nā ša nā mā tes 
brā lis, bet Ļu bo vu – mā tes mā sa.

Kad Ļu bo vai bi ja 10 ga di ņi, vi ņa sā ka 
strā dāt. Tas bi ja darbs stik la fab ri kā Krie vi-
jā. Strā dā ja ga dī ju ma dar bus, bet pēc tam, 
kad pa au gās, strā dā ja par stik la pū tē ju. 
Dzī vo ja kop mīt nēs. As toņ pa dsmit ga du 
ve cu mā aiz brau ca strā dāt uz ak meņ og ļu 
šah tām un iz mā cī jās par ma šī nis ti. Uz zi-
nā ju si, ka brā lis vi ņu mek lē pie lat vie šiem, 
div des mit di vu ga du ve cu mā brau ca uz 
lat vie šu ko lo ni ju Balt krie vi jā. Tur Ļu bo va 
sa ti ka sa vu nā ka mo vī ru un ap pre cē jās. 
1940. ga dā pie dzi ma mei ta Leo ni da.

Ka ram sā ko ties, dzī ve iz mai nī jās. 
1941. ga dā vī ru pa ņē ma ar mi jā, bet Ļu-
bo va pa li ka dzī vot pirms ka ra uz cel ta jā 
guļ bū ves mā ji ņā Balt krie vi jā pie vī ra ve-
cā kiem. 1942. ga dā, ne ska to ties uz to, 
ka bi ja mazs bērns, vā cie ši vi ņu ko pā ar 
daudz iem ci tiem aiz ve da spai du dar bos 
uz Vā ci ju. No sā ku ma nā cās strā dāt lau ku 
dar bus, bet vē lāk ka ra rūp nī cā, kur ti ka 
iz gat avo ti ie ro či.

Tik lie la bi ja vē lē ša nās at griez ties mā-
jās pie sa vē jiem, ka Ļu bo va ne bai dī jās ne 

no kā. Pat ne no no šau ša nas. Vai rā kas 
rei zes Ļu bo va bē gu si no dar ba no met nes. 
Vi ņai pa lī dzē ju ši pat vā cie šu ap sar gi. Tie 
ie de vu ši sā li un ta ba ku un pa mā cī ju ši kā 
iz kai sīt, lai su ņi ne sa os tu pē das. No de va 
cil vē ki, pie ku riem vi ņa ap me tās, kad bi ja 
veik smī gi iz bē gu si. Pēc šiem bēg ša nas 
ga dī ju miem vi ņu ie vie to ja kon cen trā ci jas 
no met nē. To mēr at kal uz smai dī ja lai me – 
vie na ko man dan te iz rā dī jās lat vie te. Tā 
pa lī dzē ja pār iet uz vieg lā ku dar bu au du mu 
fab ri kā. 1945. ga dā pie nā ca ka ra bei gas.

Ļu bo va de vās uz mā jām. Apr au dzī ju si 
mei tu Leo nī du pie vī ra ve cā kiem Balt krie-
vi jā, Ļu bo va brau ca uz Lat vi ju pie brā ļa 
ie ka rot sa vu vie tu dzī vē. Pēc tam uz Lat vi ju 
pār cē lās arī vī ra ve cā ki un mei ti ņa. Pir mais 
vīrs ka ra lai kā bi ja gā jis bo jā. 1946. ga dā 
pie dzi ma ot ra mei ti ņa Jū li ja. Ti kai pa ļau jo-
ties uz sa viem vien tu ļas sie vie tes spē kiem, 
vi ņa uz cē la mā ju In ču kal nā un au dzi nā ja 
mei tas. Vē lāk šo mā ju pār de va un at nā ca 
dzī vot uz Māl pi li, jo Sid gun dā jau dzī vo ja 
ve cā kās mei tas ģi me ne. Strā dā ja par ap-
ko pē ju Māl pils pa tē rē tā ju bied rī bas cen tra 
un saim nie cī bas vei ka los, vē lāk sa dzī ves 
pa kal po ju mu ēkā. Pē dē jā dar ba vie ta bi ja 
Māl pils sov hoz teh ni ku mā.

Šā ga da 6. jū ni jā Ļu bo va Jan da lo va 
svi nēs 90. ga du ju bi le ju. “Māl pils vēs-
tis” pie vie no jas bēr nu, maz bēr nu un 
ci tu ra di nie ku ap svei ku miem un la bas 
ve se lī bas vē lē ju miem! Daudz bal tu die-
ni ņu turp mā ka jos ga dos!

Ba gāts un ra žens mūžs

14. MAIJS – MĀTES DIENA

Ļu bo va Jan da lo va ko pā ar maz bēr niem un 
maz maz bēr niem.

Turpinājums no 15. lpp.



2006. gada maijs 17mÂLpILS VÇSTIS 

Māl pils no vad pēt nie cī bas mu zejs uz sā cis 
ak tī vu dar bu pie mu ze ja pa stā vī go 

eks po zī ci ju vei do ša nas
Mu ze jam ir ļo ti ne piec ie ša mas šā das 

lie tas:
1) da žā du lai ku sko las for mas,
2) ve cās sko las so mas (līdz 1970.g.),
3) rak stām pie de ru mi (rak stām spal vas, 

spal vas kā ti, pild spal vas, rak stām lie tu 
pa likt ņi, pe nā ļi, tint nī cas,

4) ve cās sko las tā fe les,
5) sko las zva ni,
6) die nas grā ma tas, burt nī cas, ap lie cī bas 

(līdz 1970.g.).
7) iz glī tī bas do ku men ti,

8) trau ki un gal da pie de ru mi (gro zi, 
ci bas, vā ce les, saim nie cī bas trau ki, 
bļo das, ūdens krū zes, ziep ju trau ki, 
trau ki, kas tiek lie to ti ēša nai, dzer ša nai 
vai arī ēdie nu un dzē rie nu pa gat avo ša-
nai un pa snieg ša nai, na ži, dak ši ņas, 
ka ro tes),

9) dar ba rī ki un ie rī ces mū ra celt nie cī bā 
un ak mens ap strā dē.

Ļo ti lū dzam pa lī dzēt ar šā du se nu 
priekš me tu zie do ša nu mu ze jam!

Māl pils no vad pēt nie cī bas mu zejs iz sa-
ka pa tei cī bu par ak tī vu līdz da lī bu mu ze ja 
dar bā un krā ju mu pa pil di nā ša nā El zai un 
Mar tai Frei ma nēm, Jā nim Plo ri ņam, Gun-
da ram Fo ge lam, Rit mai Vī gan tei un Al dai 
Ka šai, Jā nim Lū ki nam, Ie vai Vi ļu mai, 
Jū li jai Jan da lo vai, Ilo nai Rau pai, Jā nim 
Feld ma nim, El vī rai Nag lei, Mai jai Bī ri ņai, 
Ga tim Za ri ņam un Strau jai Za ri ņai, Tat ja-
nai Smir no vai, Dam ber gai Bi ru tai, Ani tai 
Sār nai, Gun tai Mi si ņai, Vik to ri jai Kal ni ņai, 
Da cei Kri lov skai, No rai Pēr ko nei, Bi ru tai 
Ķe rei no Lie pā jas.

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

Māl pils pa gas ta mak šķer nie kiem 
un ci tiem ak tī vās at pū tas cie nī tā jiem pie ūde ņiem

Mēs vi si ļo ti la bi re dzam kā dā stā vok lī 
ir mū su pa gas ta te ri to ri jā at ro do šās upes 
un uz tām iz vei do tās ūdens krā tu ves 
– pie mēs lo tas krast ma las ar tuk ša jām 
plast ma sas pu de lēm un mai si ņiem, sa-
sis tas stik la pu de les, ci ga re šu pa ci ņas 
un ci ti sa dzī vis ki at kri tu mi, aiz au gu šas 
krast ma las, ko ku sa gā zu mi ūde nī. Mak-
šķer nie kiem ir lieg ta pie eja ūdens krā tuv ju 
ma lām, jo ne tiek ie vē ro ta no teik tā tau vas 
jos la. Ūdens krā tuv ju ma lās tiek maz gā tas 
au to ma šī nas. Ziv ju nār sta lai kā pa cen tra 
ūdens krā tu vi tiek brau kāts ar ūdens mo to-
cik liem. Tā pat tiek lik ti tīk li, zie mā ūdas, 
jo mū su vi dū at ro das arī tā di „ziv ju mī ļi”, 
ku ri jū tas kā va ro ņi, ku riem viss ir at ļauts 

un ne rē ķi nās ar ci tiem.
 Tā pēc ir ra du sies ne piec ie ša mī ba at-

jau not mū su pa gas tā mak šķer nie ku bied-
rī bu, lai ko pī giem spē kiem va rē tu cī nī ties 
ar vi sām aug stāk mi nē ta jām ne gā ci jām.

 Laip ni lū dzam vi sus mak šķer nie kus 
un pā rē jos in te re sen tus, ku riem rūp mū-
su ūdens krā tuv ju ap kārt ne š.g. 9. jū ni jā 
plkst. 16.00 ie ras ties Māl pils pa gas ta 
pa do mes ot rā stā vā kon fe ren ču zā lē uz 
vie tē jās pa gas ta bied rī bas di bi nā ša nas 
sa nāk smi. Tā pat tiek lūg ti ie ras ties uz šo 
sa nāk smi Māl pils pa gas ta te ri to ri jā at ro-
do šos hid ro teh nis ko būv ju īpaš nie ki un 
paš val dī bas po li ci jas dar bi nie ki. Pats par 
se vi sa pro tams, ka gai dām arī pār stāv jus 

no pa gas ta va dī bas.
 Sa nāk smē bū tu jā iz lemj jau tā ju mi:

1. Mak šķer nie ku bied rī bas di bi nā ša nas 
no li ku ma iz strā de.

2. Pa gas ta te ri to ri jā at ro do šo ūdens krā tuv-
ju pār ņem ša na sa vā pār zi ņā, t.i. – ap-
saim nie ko ša nā.

3. Vie no ta sa dar bī bas plā na iz strā de ar 
hid ro būv ju īpaš nie kiem, paš val dī bas 
po li ci ju, ap sar dzi un pa gas ta va dī bu.

4. Ci ti jau tā ju mi.

Kār lis Lej nieks, Kris taps Pa kers,
Al dis Ie sal nieks, Kār lis Mār tin sons,

Vla dis lavs Ko ma rovs

Kār tī ba, kā dā iz man to ja mi 
du šas un ve ļas maz gā ša nas pa kal po ju mi 

Nā kot nes ie lā 5
Māl pils pa gas ta pa do me 2005.ga da 

12.ok to brī ir ap stip ri nā ju si no tei ku mus 
„Kār tī ba, kā dā tiek iz man to ti Du šas un 
ve ļas maz gā ša nas pa kal po ju mi Nā kot-
nes ie lā 5”.

No tei ku mi no sa ka, ka du šas un 
ve ļas maz gā ša nas pa kal po ju mus bez 
mak sas var sa ņemt: trū cī gas ģi me nes 
(t.sk. daudz bēr nu ģi me nes, ģi me nes ar 
bēr niem in va lī diem), vien tu ļie pen sio nā ri 
un 1.gru pas in va lī di. Maz no dro ši nā tiem 
ie dzī vo tā jiem, 2.un 3.gru pas in va lī diem 
šie pa kal po ju mi sa ņe ma mi par sa mak su 
(du šas pa kal po ju mi – 0,50Ls, ve ļas maz-
gā ša na – 0,25Ls). Lai kā, kad pa kal po ju-

mus neiz man to trū cī gie un maz no dro ši-
nā tie pa gas ta ie dzī vo tā ji, par 0,80Ls tie ir 
pie eja mi arī ci tiem pa gas ta ie dzī vo tā jiem. 
Par pa kal po ju miem jā sa mak sā Māl pils 
pa gas ta pa do mes ka sē. Par pa kal po ju mu 
or ga ni zē ša nu un snieg ša nu ir at bil dī gi kul-
tū ras na ma de žu ran ti, ku riem paš val dī bas 
aģen tū rai „Māl pils so ciā lais die nests” ir 
dar ba at tie cī bas. Ne skaid rī bas ga dī ju mā 
zva nīt so ciā lās pa lī dzī bas or ga ni za to rei 
7970897.

P/A „Māl pils so ciā lais die nests” di rek to re 
Ol ga Vo lo sa to va

Su ņu un ka ķu 
vak ci nā ci ja pret 

tra kum sēr gu no tiks:
7. un 15. jū ni jā plkst.19.00 Sid gun dā pie 

vei ka la „Kok les”.
9. un 19. jū ni jā plkst. 19.00 Upam lās pie 

ūdens tor ņa pre tī vei ka lam.
12., 13., un 14. jū ni jā plkst.19.00 pie 

Māl pils pa gas ta pa do mes no par ka 
pu ses.

4. jū li jā plkst. 19.00 plkst. 19.00 Vi tē 
pie vei ka la.

5. jū li jā plkst. 19.00 Bu kās pie „Upī-
tēm”.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
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Di vas ne dē ļas – no 5.līdz 21.mai jam 
Rī gā no ri si nā jās pa sau les čem pio nāts 
ho ke jā. Pir mo reiz Lat vi jas ho ke ja līdz ju tē-
jiem bi ja ie spē ja vē rot klā tie nē tik dau dzas 
augst vēr tī ga lī me ņa spē les un no vēr tēt 
jaun uz cel to spor ta hal li „Arē na Rī ga.” Šo 
iz de vī bu iz man to ja arī māl pi lie ši. „Māl pils 
Vēs tis” ti kās ar da žiem no vi ņiem.

Gints Ap sī tis kā ska tī tājs un ho ke ja 
fans pie da lī jies de vi ņos ie priekš rī ko ta jos 
pa sau les čem pio nā tos, or ga ni zē jis brau cie-
nus. Šo reiz uz Rī gu de vu šies kā di 15-18 
fa ni ar vēl mi, ne tik spilg ti iz paus ties ārē ji, 

bet at pūs ties un bau dīt pēc ie spē jas vai rāk 
la bu ho ke ju. Pats Gints Lat vi jas iz la ses ko-
man das spē lēm klāt ne esot bi jis. No līdz 
šim re dzē ta jām ļo ti pa ti ku si spē le – Krie vi-
ja: Balt krie vi ja. Par skan da lo zo Lat vi jas: 
Ka nā das ko man du tik ša nos le dus lau ku mā 
un fa nu uz ve dī bu Gints teic, ka fa nus sa-
pro tot un ne no so dot, jo šo spē li sa bo jā jis 
ties ne sis. Sa vu kārt, par jau na jiem ho ke ja 
no tei ku miem dzir dē ta anek do te: ”Di vi ho ke-
jis ti skrien pēc ri pas un viens ot ram vē lī gi 
sa ka – Jūs pir mais, kungs!” Bet no piet ni 
ru nā jot, Lat vi jas ho ke ja iz la se čem pio nā tā 

ie ņē mu si vie tu at bil sto ši sa vām spē jām. 
Paš laik no tiek pa au džu no mai ņa un tā 
iz ska tās ce rī ga, aiz mu gu ras nāk 18,20ga-
dī go iz la se. Ša jā čem pio nā tā no jau na jiem 
pa ti cis Ju ra Štā la, Lau ra Dār zi ņa, Kas pa-
ra Dau ga vi ņa snie gums. Ko pu mā Gints 
čem pio nā tu Rī gā vēr tē kā iz de vu šos, gan 
or ga ni zā ci jas, gan rek lā mas zi ņā. Arī jau nā 
hal le ”Arē na Rī ga” esot la ba.

Ed gars Ba lo dis ša jā čem pio nā tā 
strā dā ja par brīv prā tī go pa lī gu sta tis ti kas 
gru pā. Starp ci tu, uz ma nī gā ki vē ro tā ji Ed-
ga ru spē ļu trans lā ci jas lai kā va rē ja at pa zīt 

Spor ta zi ņas
13.mai jā Stī ve ros no ti ka Rī gas ra jo na 

spor ta spē les ORIEN TĒ ŠA NĀS SPOR-
TĀ, ku rās pie da lī jās arī māl pi lie ši. Māl pils 
go du aiz stā vē ja Jā nis Bun dziņš, Ga tis 
Bun dziņš, Ga tis Ozo liņš, Nau ris Du rev-
skis, Gints Mi šins, Ar tis Bēr ziņš un Jū li ja 
Neš ko. Liel is ki no star tē ja Gints Mi šins, 
iz cī not 2.vie tu ve cu ma gru pā līdz 35 ga-
diem. Jā at zī mē Ga ta Ozo li ņa cī ņas spars. 

Pā rē jiem maz liet pie trū ka veik smes, ta ču 
vi si cī nī jās līdz spē ku iz sī ku mam. Labs 
laiks, svaigs gaiss bi ja tie ie mes li, kas 
de va po zi tī vu no ska ņu un at slo dzi pēc 
sma gas dar ba ne dē ļas.

Tā kā Māl pi lī Orien tē ša nās sports nav 
at tīs tīts, bi ja liels prieks, ka ak tī vā kie māl-
pi lie ši pie kri ta aiz stā vēt Māl pils go du. Ja 
ir kāds spor tists, kas kād reiz ir pie da lī jies 

ša jā sa cen sī bu vei dā un lab prāt pie da lī-
tos nā ko ša jās sa cen sī bās, tad dro ši var 
zva nīt spor ta dar ba or ga ni za to ram. Tas 
at tie cas arī uz ci tiem spor ta vei diem, 
jo paš reiz tiek vei do ta Māl pils spor tis tu 
da tu bā ze.

Ģirts Liel mežs, 9248752

No sirds par ho ke ju, no sirds par Lat vi ju

"Mālpils 
dziesmai" – 
pieci gadi

Mirkļi no 29. aprīļa 
koncerta

KULTŪRA

Jāņa Brenča foto

SPORTS
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te le vī zi jas ek rā nā. Vi ņa uz de vums 
bi ja no dro ši nāt in for mā ci jas snieg ša-
nu in ter ne tā par no rai dī ju miem un 
ie sis tiem vār tiem. Kat rā spē lē strā-
dā ju ši sep ti ņi cil vē ki. Pats pie da to ra 
pa va dī jis ap tu ve ni div des mit spē les, 
di vas no tām “Skon to” hal lē, pā rē jās 
“Arē nā Rī ga.” Brī vā kos mir kļos va-
rē jis arī ne daudz pa vē rot no tie ko šo 
lau ku mā. Vis lie lā ko po zi tī vo emo ci ju 
vil ni iz ju tis čem pio nā ta at klā ša nas 
die nā un pir ma jā spē lē Lat vi ja:Če hi ja. 
Tur pre tī Lat vi jas un Ka nā das ko man-
du tik ša nās gai tai va rē jis se kot kā 
ska tī tājs, bet ne sa gai dī jis spē les bei-
gas, de vies prom. Jo, vi ņa prāt, vi sa 
jez ga sā ku sies ar ties ne si un bei gas 
bi ju šas li kum sa ka rī gas. Mū su iz la ses 
spē li čem pio nā tā Ed gars uz ska ta par 
nor mā lu, ne ko daudz la bā ku paš laik 
ne va rē ja vē lē ties. Bez Lat vi jas vēl ap-
mek lē jis pa sau les ho ke ja čem pio nā tu 
So mi jā. Par sa vu sim pā ti ju ko man du 
līdz šim iz vē lē jies ka nā die šus, bet 
ta gad, lūk, zvied ri vi ņus pār spē ja. 
Ed gars arī at zīst, ka čem pio nā tā gū tā 
pie re dze de vu si dzi ļā ku iz prat ni ho ke-
ja spē les no ri sēs. Pēc mū su sa ru nas 
vi ņu gai dī ja darbs abās fi  nāl spē lēs. 
Jā pie bilst, ka ko pā ar Ed ga ru Ba lo di 
in for mā ci ju in ter ne tam no dro ši nā ja 
vēl māl pi lie ši –Ai vars Bo mis, Ar nis 
Staš ko, Ro berts Strauss, An dis An-
spoks un Os kars Mel gai lis.

Māl pils vi dus sko lā 14 sko lē niem 
ti ka dā vā tas bi ļe tes uz tri jām pa sau-
les ho ke ja čem pio nā ta spē lēm Rī gā. 
12.kla ses sko lēns Ar tis Re se lis 
ie spē ju Skon to hal lē ska tīt spē li Švei-
ce:Zvied ri ja gu va pa tei co ties zē nam, 
kurš bi ja sa ņē mis bi ļe ti, bet par ho ke ju 
nein te re sē jas. Uz čem pio nā tu sko lē ni 
ie ra du šies Lat vi jas iz la ses krek los, 
pie hal les vēl pa pil dus ie gā dā ju šies 
fa nu ce pu rī tes, ka rod zi ņus. At mo-
sfē ra bi ju si liel is ka, bez dau dza jiem 
lat vie šu fa niem, re dzē ju ši arī švei cie-
šus un zvied rus. La bo no ska ņo ju mu 
neiz bo jā ju si pat le dus se gu ma ie lū ša-

na. Stun du pār trau-
ku ma vi si līdz ju tē ji 
pa va dī ju ši ār pus 
hal les lie lā jaut rī bā. 
Spē les lai kā ju tis lī-
dzi vār tu gu vu mam 
abās ko man dās. 
Ar tis ne šau bās, ka 
Lat vi jas fa ni ir pa ši 
la bā kie, sa vā dāk 
ne maz ne var būt. 
Mū su iz la ses snie-
gu mu čem pio nā tā 
viņš at zīst par nor-
mā lu, vie nī gi va rē jis 
la bāk veik ties spē lē 
pret ame ri kā ņiem. 
No jau na jiem ie vē ro-

jis Kas pa ru Dau ga vi ņu, Lau ri Dār zi ņu, 
bet ho ke ja au to ri tā te jo pro jām – Se-
gejs Žol toks. Ar tim ho kejs pa tīk, ie spē-
ju ro be žās te le vī zi jā un lie la jā ek rā nā 
se ko jis lī dzi čem pio nā ta no ri sēm, arī 
pats zie mās uz sko las dī ķa vin gri nā-
jies ša jā spē les pras mē.

Ho ke ja čem pio nā ta lai kā just lī dzi 
lie lā ho ke ja no ti ku miem va rē ja arī 
Māl pils cen trā in di vi duā lā uz ņē mu ma 
“Beā te –Ma ri ja” tel pās. Par to rū pē jās 
Tat ja na un Ni ko lajs Pā lē ni. Bi ju šā 
ki no teāt ra zā lē sa pul cē ju šies fa ni uz 
lie lā ek rā na vē ro ja vi sas mū su valsts-
vie nī bas spē les. Šeit gan at ri bū ti ka, 
gan fa nu emo cio nā lās iz paus mes 
vār tu gu vu mam, vai zau dē ju mam, 
tā das pa šas kā spē les no ri ses vie tā. 
Ska tī tā ju ve cums no piec iem ga diem 
līdz cie nī ja mam ve cu mam. Tat ja na Pā-
lē na stās ta, ka šā da ie spē ja fa niem ir 
kat rā pa sau les čem pio nā tā, kur pie da-
lās Lat vi jas ho ke ja ko man da. Se viš ķi 
kup li ap mek lē ti esot bi ju ši pir mie čem-
pio nā ti, kad sa nā ku ši 200 – 250 fa ni. 
Vi ņi ie ra du šies pil ni en tu zias ma, ar 
Lat vi jas ka ro giem, tēr pu šies valsts 
vie nī bas krek los, kad mačs bei dzies, 
sē du šies au to ma šī nās un brau ku ši pa 
vi su Māl pi li. Ta gad uz vie tas pul cē jo-
ties ma zāk fa nu, arī iek šē jā pa ci lā tī ba 
ne daudz no pla ku si. Ja sā ku mā par 
ska tī ša nos ti ka pra sī ta ne lie la sa mak-
sa, tad šo brīd de mons trē ju mi no tiek 
par brī vu. Arī Tat ja na ho ke ja spē lēm 
dzī vo lī dzi un brī žiem ne spēj val dīt 
asa ras. Vi ņa do mā, ka mū su iz la ses 
ho ke jis ti spē lē ja brī niš ķī gi. Pir mā spē-
le ar če hiem bi ju si vien kār ši liel is ka. 
Sa vu kārt, Ka nā das ma čā ties ne sis 
nav rī ko jies ob jek tī vi. “Vi ņi sa lau za 
mū su ko man du,” sa rūg ti nā ju mu pauž 
Tat ja na. Vēl vi ņa pie bilst, ka arī maz-
mei ta no Sid gun das pamatsko las 
sa ņē mu si brīv bi ļe ti uz čem pio nā tu 
un par Lat vi jas: Če hi jas spē li, kā arī 
ie spai diem hal lē “Arē na Rī ga” bi ju si 
sa jūs mā.

Da ce Kri lov ska

Māl pils fa ni valsts krā sās pie ho ke ja hal les “Arē na Rī ga”.

Po li ci jas zi ņas
16.ap rī lī
 Māl pi lī, Dzir na vu ie lā au to ma šī nas AU DI 80 1986.

ga dā dzi mu šais va dī tājs brau ca al ko ho la rei bu mā, 
bez trans port lī dzek ļu va dī ša nas tie sī bām (nav ie-
gū tas no teik tā kār tī bā). Līdz ar to vi ņa pār kā pu mā 
sa ska tā mas kri mi nāl li ku ma 262.pan ta ot rās da ļas 
pa re dzē tā no zie dzī gā no da rī ju ma sa stā va pa zī mes. 
Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

17. ap rī lī
 Māl pils pa gas ta Sid gun das “Kļa vi ņās”, uz lau žot sa bo-

jā tas 5 ga rā žas dur vis. Di vos ga dī ju mos ir no zag tas 
man tas. Īpa šums nav ap dro ši nāts. Ma te riā lais zau-
dē jums un lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

20. ap rī lī
 Māl pils in ter nāt sko las ģērb tu vē no so mas no zagts 

mo bi lais te le fons SONY ERIK SON T 630. Ma te riā lais 
zau dē jums 105 Ls. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

21. ap rī lī
 Māl pils pa gas ta Sid gun dā, uz lau žot – bo jā tas grau du 

no lik ta vas dur vis. Īpa šums nav ap dro ši nāts. Ma te riā-
lais zau dē jums un lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

26. ap rī lī
 Māl pi lī, pie mā jas Sko las ie lā 5 pie brau ca mā ce ļa 

pie brau ca pe lē ki sud ra bo tas krā sas au to ma šī na, 
ie spē jams AU DI AVANT, un tās va dī tājs no za ga Rie-
tum si bī ri jas Lai ka šķir nes su ni. Suns ar bal tas krā sas 
ap spal vo ju mu, at sau cas uz vār du Te ro. Ma te riā lais 
zau dē jums 200 Ls. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

28. ap rī lī
 Māl pi lī, Nā kot nes ie lā tī ši bo jā tas dur vis sēt nie ku tel-

pai. Ma te riā lais zau dē jums tiek no skaid rots. Uz sākts 
kri mi nāl pro cess.

7. mai jā
 Māl pi lī,1992.ga dā dzi mu sī mei te ne no za gu si Lat vi jas 

Re pub li kas pil so ņa pa si 1979.ga dā dzi mu šai ve cā-
ka jai mā sai. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

13. mai jā
 Māl pils pa gas tā, au to ce ļa In ciems – Māl pils – Ķe-

gums 36.ki lo met rā au to ma šī nas MAZ DA 626 1955.
ga dā dzi mu šais va dī tājs brau ca at ro do ties al ko ho la 
rei bu mā, bez trans port lī dzek ļu va dī ša nas tie sī bām. 
Ma te riā li no do ti Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des kri-
mi nāl po li ci jas bi ro jam.

Ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi
24. ap rī lī
 Māl pils pa gas tā, au to ce ļa In ciems – Si gul da – Ķe-

gums 44.ki lo met rā au to ma šī nas MIT SU BIS HI 
LAN CER 1961.ga dā dzi mu šais va dī tājs no brau ca 
no brauk tu ves un uz brau ca ko kam. Ce ļu sa tik smes 
ne ga dī ju mā cie ta gan va dī tājs, gan vi ņa pa sa žie re, 
kas ti ka no gā dā ta Si gul das slim nī cā. Uz sākts kri mi-
nāl pro cess.

6. mai jā
 Māl pils pa gas tā, au to ce ļa Gar kal ne – Māl pils 36.ki-

lo met rā au to ma šī nas” RE NUALT 21” 1972.ga dā 
dzi mu šais va dī tājs brau ca al ko ho la rei bu mā, bez 
trans port lī dzek ļu va dī ša nas tie sī bām (nav ie gū tas 
no teik tā kār tī bā) un iz rai sī ja ce ļu sa tik smes ne ga dī ju-
mu. Līdz ar to vi ņa pār kā pu mā sa ska tā mas kri mi nāl-
li ku ma 262.pan ta ot rās da ļas pa re dzē tā no zie dzī gā 
no da rī ju ma sa stā va pa zī mes. Lie tas ap stāk ļi tiek 
no skaid ro ti.

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

Ma ri na Ča pa. Tāl ru nis: 7219701

Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des 
uz ti cī bas tāl ru nis: 7219799 (au to at bil dē tājs).
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DAN CE ACA DEMY
AI CI NA VI SUS, kas vē las ie mā cī ties de jot ĀT RI un EFEK TĪ GI!

No dar bī bas no tiek pēc se ko jo šām pro gram mām:
“SHOW DAN CE”
• Hip – hop, show dan ce, club dan ce...
• Bēr niem un jau nie šiem
“SO CIĀ LĀ DE JA”
• Ang ļu val sis, vī nes val sis, tan go, foks trots, po lo nē ze, sam ba, mam ba, 

rum ba, ku bie šu de jas, mi ren da...
• Bez ve cu ma ie ro be žo ju ma
“SPOR TA DE JAS”
• Ap mā cī ba pro fe sio nā lā lī me nī ar ie spē ju pie da lī ties sa cen sī bās.

No dar bī bas va da pro fe sio nāls de ju tre ne ris, 
sī kā kai in for mā ci jai zva niet pa tāl ru ni:

+ 3716545154; + 3178444864
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Svei cam 
jūnija 

ju bi lā rus!
70 – Gu nā ram Dai lim, He lē nai 

Dre bei nie kai, As trī dai Ro mā nei, 
Bro ņis la vai Ši lo, Ai jai Zvirgzdi ņai

75 – Ri tai Kar ga nei, Pē te rim Lie pi ņam, 
Vi jai Pla tajai, Jā nim Vin ži nai tim

90 – Ļubovai Jandalovai

Pa tei cī ba
Pal dies par at sau cī bu un snieg to ve te ri nā ro pa lī dzī bu 
Māl pils pa gas ta ve te ri nār ār stam Atim Ai ga ram.

Zen ta Te ša

1. jū ni jā 18.00 kul tū ras na ma pa gal mā mu zi kā la iz rā de 
“Tim ba ka Tai ba ka” Sa las pils no va da kul tū ras na-
ma “Rī ga va” bēr nu pop gru pa “Dzel te nā zem ūde ne” un 
jaun ie šu rok gru pa “Za ļās la pas”

2. jū ni jā 20.00 Va sa ras ie de jo ša na
Kon certs kul tū ras na ma pa gal mā. Pie da lās de ju ko pas 
“Mā rī te”, “Mā ra”, “Sid gun da, ”Knie diņš”, pro fe sio nā lās 
vi dus sko las un pirms sko las iz glī tī bas ie stā des de jo tā ji

9. jū ni jā 22.00–02 Dis ko tē ka “Pe ri fē ri ja”
14. jū ni jā 11.30 “Rezēdu” brauciens uz raidījuma “Dziesmu duelis” 

ierakstu TV studijā Šmerlī. Lūdzam pieteikties, zvanot 
pa tālr. 7925836

23. jū ni jā Jā ņu za ļum bal le.
Spē lē gru pa” Nakts put ni” no Māl pils

28. jū ni jā 13.00 Jā ņu die nas at svē te klu bi ņā “Re zē das”

17. jū ni jā Jā ņu ie lī go ša na Sid gun das pils kal nā
De ju ko pas „Sid gun da” kon certs pie 
kul tū ras na ma

19. au gus tā Sid gun das kul tū ras na ma AT KLĀ ŠA NA 
KON CERTS, ku rā uz stā sies sid gun die ši
BAL LE

DAR BA PIE DĀ VĀ JU MI:
SIA „Nor ma K” ūdens un ka na li zā ci jas die nests ai-

ci na dar bā san teh ni ķi – me ti nā tā ju (vē lams ar B un C 
ka te go ri jas au to va dī tā ja tie sī bām). Var strā dāt dar bu 
ap vie no ša nas kār tī bā.

Pre ten den tus pie teik ties pa tāl ru ni 8358840 vai 
per so nī gi pie ūdens un ka na li zā ci jas die nes ta va dī tā ja 
B.Kar po vi ča__________________________

SIA „Nor ma K” lab ie kār to ša nas die nests ai ci na dar bā 
sēt nie ku, var strā dāt dar bu ap vie no ša nas kār tī bā.

Pre ten den tus pie teik ties pa tāl ru ni 2302121 vai pie 
die nes ta va dī tā ja J.Ak ta na ro vi ča.

Snie dzu pa kal po ju mus ar pļauj ma šī nu – smal ci nā tā-
ju, iz pļau jot ei rop la tī bas.

Tel. 9408583

1. jū ni jā 18.00  kul tū ras na ma pa gal mā

mu zi kā la iz rā de 
“Tim ba ka Tai ba ka”

Pie da lās Sa las pils no va da kul tū ras na ma “Rī ga va” bēr nu pop-
gru pa “Dzel te nā zem ūde ne” un jaun ie šu rok gru pa “Za ļās la pas”

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

2. jū ni jā 20.00
Va sa ras ie de jo ša na
Kon certs kul tū ras na ma pa gal mā

Pie da lās de ju ko pas “Mā rī te”, “Mā ra”, “Sid gun da, ”Knie diņš”, 
pro fe sio nā lās vi dus sko las 

un pirms sko las iz glī tī bas ie stā des de jo tā ji

Mālpils kultūras nams 
jūnija sākumā

organizē braucienus uz 
TV raidījuma ierakstiem 

"Dziesmu duelis" un 
"Lielais Brīnumzemes šovs"

Apmeklējums bez maksas, 
jāmaksā tikai par autobusu.

Interesēties pa tālr. 7925339 
vai pie kultūras nama dežuranta.


