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PAGASTA PADOMĒ

Iz ska tī ja 30 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Piln vei dot Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā-

no ju ma gro zī ju mu pro jek ta pir mo re dak-
ci ju at bil sto ši in sti tū ci ju at zi nu miem un 
sa bied ris kās ap sprie ša nas re zul tā tiem.

• Sa gat avot Māl pils pa gas ta te ri to ri jas 
plā no ju ma gro zī ju mu pro jek ta ga lī go re-
dak ci ju.

• Pub li cēt laik rak stā „Māl pils Vēs tis” un 
laik rak stā „Lat vi jas Vēst ne sis” in for mā-
ci ju par vie tu un lai ku, kur var ie pa zī ties 
ar te ri to ri jas plā no ju ma ga lī go re dak ci ju 
un at kār to ti ie sniegt at zi nu mus un at sauk-
smes.

• No sū tīt in for mā ci ju par vie tu un lai ku, 
kur var ie pa zī ties ar te ri to ri jas plā no ju ma 
ga lī go re dak ci ju un at kār to ti ie sniegt at zi-
nu mus un at sauk smes dar ba uz de vu mā 
no sauk ta jām in sti tū ci jām.

• Uz dot te ri to riāl plā no tā jam Jā nim Pau lo-
vi čam un dar ba gru pas va dī tā jam Vla-
dis la vam Ko ma ro vam pre ci zēt vi sus ie-
snieg tos priekš li ku mus un at zi nu mus un 
kon tro lēt, lai tie bū tu ie strā dā ti te ri to ri jas 
plā no ju ma tek stuā la jā un kar to grā fi s ka jā 
da ļā.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mu par 2006.ga dau 50 % ap-
mē rā po li tis ki rep re sē ta jām per so nām, 
2.gr.in va lī diem.

• Dzēst ban kro tē ju šās SIA “Jau no psi-
ho lo ģi ju centrs”, 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 8.86, t.sk., pa mat pa rā da 
pa lie li nā jums Ls 0.23 un no ka vē ju ma 
nau da Ls 6.76.

• Pie dzīt bez strī da kār tī bā ne kus ta mā 
īpa šu ma no dok li Ls 3.79, no ka vē ju ma 
nau du Ls 3.19 un pa mat pa rā da pa lie li-
nā ju mu Ls 0,84, ko pā Ls 8,84, pie dzi ņu 
vēr šot uz pa rād nie ces nau das lī dzek ļiem 
un tam pie de ro šo kus ta mo un ne kus ta mo 
īpa šu mu.

• Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “Ro des” ze-
mes lie to ša nas mēr ķi, no sa kot gal ve no 
lie to ša nas mēr ķi 0,5 ha pla tī bā – vien ģi-
me ņu dzī vo ja mo mā ju ap bū ve, pa pild-
mēr ķis –1,79 ha pla tī bā – zem nie ku 
saim nie cī ba.

• Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “Pils ie la 8” 
ze mes lie to ša nas mēr ķi, no sa kot 0,1978 
ha pla tī bā –div stā vu dzī vo ja mo mā ju 
ap bū ve, 0,1977 ha pla tī bā – trans por ta 
lī dzek ļu ga rā žu ap bū ve.

• Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “Ozo lu ie la 
7”” ze mes lie to ša nas mēr ķi, no sa kot 
gal ve no lie to ša nas mēr ķi 0,0896 ha 
pla tī bā – vien ģi me ņu dzī vo ja mo mā ju 
ap bū ve, pi pild lie to ša nas mēr ķis 0,5035 

ha pla tī bā – zem nie ku saim nie cī ba.
• Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “Kal na ie la 

2”ze mes lie to ša nas mēr ķi, no sa kot to 
vien ģi me ņu dzī vo ja mo mā ju ap bū ve,

• Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “Jau nā ie la 
2A” ze mes lie to ša nas mēr ķi, no sa kot to 
vien ģi me ņu dzī vo ja mo mā ju ap bū ve.

• Ap vie not Māl pils pa gas ta pa do mes pa-
stā vī gā lie to ša nā pie šķir to ze mi 9,0 ha 
pla tī bā un ze mes ga ba lu 1,05 ha pla tī bā, 
no sa kot lie to ša nas mēr ķi – īpa ši aiz sarg-
āja mas da bas te ri to ri jas un pie šķi rot 
ju ri dis ko ad re si “Māl pils parks”.

• Sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus “Žuč kas”, 
“Zie di ņi”.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Lem bi tur ga”, 
“Lū ši”, “Mer gu pes ie la 24 A”, “Mer gu pes 
ie la 26”, “Si li”.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta miem īpa šu miem:

– “Ben dzem nie ki 101,1 ha kop pla tī bā sa-
stā vo šu no div iem ze mes ga ba liem un 
dzī vo ja mās ēkas,

– Ēr ma ņu me ži” 87,44 ha kop pla tī bā sa stā-
vo šu no div iem ze mes ga ba liem,

–  “Le jas Kār kli”35,4 ha kop pla tī bā sa stā-
vo šu no vie na ze mes ga ba la,

–  “Med ņi” sa stā vo šu no ze mes ga ba la 1,9 
ha kop pla tī bā, vie nas dzī vo ja mās ēkas 
un de vi ņām pa līg celt nēm,

–  “Ie sa las” 15,6 ha kop pla tī bā sa stā vo šu 
no vie na ze mes ga ba la.

• Pie šķirt brī vo, val stij pie krī to šo ze mi 1,3 
ha pla tī bā “Up ma lu fer mas no ga ba lā”, 
ne kus ta mā īpa šu ma “SIA “Lai ko”pa pla-
ši nā ša nai.

• Pie šķirt brī vo, val stij pie krī to šo ze mi 0,6 
ha kop pla tī bā “Žī bur tu” ze mes no ga ba lā 
saim nie cī bas “Vec skrun tes” pa pla ši nā ša-
nai.

• Pie šķirt brī vo, val stij pie krī to šo ze mi 4,5 
ha kop pla tī bā “Smil gu” ze mes no ga ba lā 
saim nie cī bas “Vec skrun tes”pa pla ši nā ša-
nai.

• Lūgt Cen trā lai ze mes ko mi si jai skaid-
ro ju mu par ze mes nom nie ku prio ri tā ti 
iz no mā tā ze mes ga ba la pri va ti zē ša nā.

• Anu lēt ze mes no mas lī gu mus starp 
Māl pils pa gas ta pa do mi un fi  zis kām un 
ju ri dis kām per so nām.

• SIA “Nor ma K” val des lo cek lim R.Ta-
ran dam un paš val dī bas ka pi tāl da ļu 
tu rē tā jam V.Ko ma ro vam vie no ties ar ne-
kus ta mā īpa šu ma “Dzir na vas” īpaš nie ku 
NOR MUN DU BA SA RA BU par ze mes 
no mas mak sas no teik ša nu par ze mi 0,4 
ha pla tī bā, uz ku ras at ro das paš val dī bas 
at tī rī ša nas ie kār tas. Par ga lī go ze mes no-
mas mak sas ap mē ru zi ņot mar ta mē ne ša 
pa do mes sē dē.

• Pēc pa gas ta pa do mes no teik tās ze mes 
no mas mak sas SIA “Nor ma K” slēgt 
ze mes no mas lī gu mu ar ne kus ta mā īpa-
šu ma “Dzir na vas” īpaš nie ku Nor mun du 
Ba sa ra bu.

• Pār ska tīt kon ce si jas pie šķir ša nas no sa cī-
ju mus ar SIA “Bal tic Bogs” par kon ce si jas 
re sur siem – ne kus ta mā īpa šu ma “KAL NA 
ĶI KU TI” 1.ze mes ga ba lu, ka das tra Nr. 
8074 004 0086.

• Iz vei dot dar ba gru pu kon ce si jas pie šķir ša-
nas no sa cī ju mu pār ska tī ša nai se ko jo šā 
sa stā vā:
- Pē te ris Kurms – 

dar ba gru pas va dī tājs
- Sol vi ta Strau sa – de pu tā te,
- An na Viš ķe re – ju ris te,
- Jā nis Pau lo vičs – te ri to riāl plā no tājs,
- Va len tīns Svikšs – de pu tāts,

• Dar ba gru pai līdz 2006.ga da 1.ap rī lim 
pār ska tīt kon ce si jas pie šķir ša nas no sa cī-
ju mus un sniegt priekš li ku mus Taut saim-
nie cī bas un at tīs tī bas ko mi te jas sē dē.

• Pa ma to jo ties uz 28.04.2005. No do mu 
pro to ko lu, iz pil din sti tū ci jai ko pā ar paš-
val dī bas SIA „Nor ma K ” un Ēri ku Kau-
la ču no slēgt kop lie to ša nas tel pu no mas 
lī gu mu ar AS “Bal tic Trust Bank” par da ļu 
pir mā stā va ves ti bi la no mu.

• At ļaut AS “Bal tic Trust bank” dar bī bas no-
dro ši nā ša nai veikt pir mā stā va ves ti bi la 
re kon struk ci ju.

• Ap stip ri nāt Māl pils bēr nu ro ta ļu un at tīs-
tī bas cen tra “Māl lē pī te” no li ku mu.

• At celt 30.11.2005.pa do mes sē des 
Nr.24/17 lē mu ma 2.punk tu, kas iz teikts 
šā dā re dak ci jā:
<<No teikt mak su par bēr nu uz tu rē ša nos 

“Bēr nu ro ta ļu un at tīs tī bas cen trā”:
- 0,50 LVL/st. (ap mek lē jums līdz 4 stun-

dām)
- 2,50 LVL par vie nu ap mek lē ju ma die nu 

(virs 4 stun dām)”>>
Ap stip ri nāt par Māl pils ro ta ļu un at tīs tī-

bas cen tra “Māl lē pī te” va dī tā ju IN GU 
RI MI CĀ NI, no sa kot pie mak su pie dar-
ba al gas .

• No teikt ro ta ļu un at tīs tī bas cen tra “Māl lē-
pī te” pe da go ga stun das ta ri fa lik mi 1,20 
Ls par no strā dā to stun du.

• Fi nan šu no dro ši nā jums no Pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā des bu dže ta lī dzek ļiem.

• At bal stīt Pirms sko las iz glī tī bas ie stā des 
bēr nu ve cā ku ie snie gu mu.

• Pirms sko las iz glī tī bas ie stā des va dī tā jai 
M.Čel no vai līdz 01.04.2006. ie sniegt pa-
gas ta pa do mē ap rē ķi nus, cik ne piec ie ša-
mi fi  nan šu lī dzek ļi pe da go ga–lo go pē da 

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 22.02.2006. SĒ DE Nr.3
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al go ša nai.
• Pie šķirt div iem Māl pils pro fe sio nā lās 

vi dus sko las au dzēk ņiem fi  nan siā lu at bal-
stu, lai vi ņi va rē tu pie da lī ties ra žo ša nas 
prak sē ES iz glī to jo šās pro gram mas Leo-
nar do da Vin ci pro jek ta ie tva ros.

• Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu – celt nie cī bas 
dar ba veik ša na, no sa kot pa tent mak su 
80,- Ls līdz ga da bei gām.

• At brī vot no pa tent mak sas par in di vi duā lo 
dar bu – rok dar bu iz gat avo ša na.

• Iz sniegt sa bied rī bai ar ie ro be žo tu at bil-
dī bu “BI SE”, tirdz nie cī bas vie tas at ļau ju 
tirdz nie cī bai ar no ce no tām un lie to tām 
pre cēm vei ka lā, kas at ro das Rī gas ra jo na 
Māl pils pa gas ta Pirts ie lā 6.

• No teikt, ka pa do mes priekš sē dē tā ju 

dar bam ES Re ģio nu ko mi te jā no sū ta ko-
man dē ju mā ar pa do mes priekš sē dē tā ja 
viet nie ka ik rei zē ju rī ko ju mu.

• Priekš sē dē tā jam tiek iz mak sā ta ko man-
dē ju ma nau da at bil sto ši 28.05.2002.g. 
MK no tei ku mu Nr.219 “Kār tī ba, kā dā at-
lī dzi nā mi ar ko man dē ju miem un dar bi nie-
ku dar ba brau cie niem sais tī tie iz de vu mi” 
11.punk tā no teik ta jam 30 % no die nas 
nau das nor mas.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.6 
<<Gro zī ju mi 12.10.2005. sais to ša jos 
no tei ku mos Nr.9 “Māl pils pa gas ta ad mi-
nis tra tī vās at bil dī bas no tei ku mi”>>.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.7 
<<Gro zī ju mi 12.10.2005.sais to ša jos 
no tei ku mos Nr.7 “Māl pils pa gas ta sa bied-

ris kās kār tī bas no tei ku mi”>>
• Pie ņemt būv nie cī bas ie ce ri par Māl pils 

paš val dī bas ūdens ap gā des un ka na li zā ci-
jas tīk lu re kon struk ci ju un pa pla ši nā ša nu 
KF līdz fi  nan sē tā pro jek ta “Ūdens saim nie-
cī bas at tīs tī ba 15 Aus trum lat vi jas up ju 
ba sei nu paš val dī bās, 3. kār ta” ie tva ros.

• Kul tū ras na ma va dī bai ie rā dīt tel pas in-
va lī du bie rī bas “No ti ci sev” va ja dzī bām

• At ļaut re ģis trēt in va lī du bied rī bu “No ti ci 
sev” uz ju ri dis ko ad re si NĀ KOT NES IE LA 
5.

• Ap stip ri nāt ze mes no mas lī gu mu par 
saim nie cī bas “Zie me ļi–Ūpes”ze mi 12,3 
ha pla tī bā.

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 08.03.2006. SĒ DE Nr.4
Iz ska tī ja 20 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• At zīt, ka ze mes ga bals 0,1175 ha pla tī bā, 

ka das tra Nr.8074–003–0815, ju ri dis kā 
ad re se: Māl pils pa gasts, Kas ta ņu ie la 6, 
nav ne piec ie šams paš val dī bas funk ci ju 
veik ša nai.

• Uz dot iz pil din sti tū ci jai uz mai ja mē ne ša 
ko mi te jas sē di sniegt priekš li ku mus šī 
ze mes ga ba la turp mā kai iz man to ša nai, 
t.sk. at sa vi nā ša nai.

• Iz vei dot no dok ļu ad mi nis trā ci ju, ie ce ļot 
par no dok ļu ad mi nis trā ci jas amat per so-
nu, no dok ļu ad mi nis tra to ri–ie dzī vo tā ju 
re ģis tra to ri MĀ RĪ TI NĪG RAN DI .

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mu par 2006.ga du 50 % ap mē-
rā trim 2.gru pas in va lī diem un čet rām 
po li tis ki rep re sē ta jām per so nām.

• Māl pils pa gas ta pa do mei ie stā ties bied rī-
bā „Mēs – Zi vīm”.

• Sa mak sāt da lī bas mak su 6,- LVL ga dā 
no da bas re sur su no dok ļa bu dže ta ie ņē-
mu miem.

• Ie ro si nāt veikt iz mai ņas bied rī bas “Mēs 
zi vīm”sta tū tos, ie strā dā jot bied rī bas sa-
dar bī bu ar paš val dī bu.

• Piln va rot te ri to riāl plā no tā ju–vi des spe ciā-
lis tu JĀ NI PAU LO VI ČU da lī bai bied rī bā 
“Mēs –zi vīm”.

• Ap stip ri nāt ze mes no mas lī gu mu starp 
Māl pils pa gas ta pa do mi, SIA “Nor ma K” 
un Nor mun du Ba sa ra bu par ne kus ta mā 
īpa šu ma “Dzir na vas” ze mi 0,4 ha pla tī bā, 
ka das tra Nr.8074–005–0060

• Ap stip ri nāt Lī gu mu par kop lie to ša nas 
tel pu no mu Māl pils pa gas ta Nā kot nes 
ie lā 1 starp Māl pils pa gas ta pa do mi, A/S 
“Bal tic Trust bank”, SIA “Nor ma K” un 
Ēri ka Kau la ča piln va ro to per so nu SAU LI 
MI HEL SO NU.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus 
“Vies tu ri”, “Kan las mil gas”, “Centrs 1”.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Jug las lī či”, 
“En nī tes”.

• Ar Māl pils pa gas ta ze mes ko mi si jas lē-
mu mu kļū dai ni ti ka pie šķir ta ze me zem 
bez saim nie ka, val stij pie krī to šas dzī vo-
ja mās mā jas “Zem nie ki”. Pa ma to jo ties 
uz 2006.ga da 1.feb ruā ra MK rī ko ju mu 
Nr.59 val stij pie krī to šā mā ja “Zem nie ki” 
tiek no do ta val dī ju mā un īpa šu mā Māl pils 
pa gas ta pa do mei.

• Anu lēt pa stā vī gās ze mes kop lie to ša nas 
tie sī bas 0,3 ha pla tī bā, jo uz tās at ro das 
Māl pils pa gas ta pa do mei pie de ro ša dzī-
vo ja mā mā ja “Zem nie ki”.

• Anu lēt pa stā vī gās ze mes lie to ša nas tie sī-
bas uz saim nie cī bas “Kaln as mil gas” ze mi 
12,5 ha kop pla tīn bā, sa ska ņā ar no ta riā li 
ap lie ci nā to ie snie gu mu.

• 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 0,117 ha pla tī bā, sa ska ņā ar no ta-
riā li ap lie ci nā to ie snie gu mu.

• Pie šķirt Māl pils pa gas ta pa do mei pa stā vī-
gā lie to ša nā ze mi 0,3 ha kop pla tī bā dzī-
vo ja mās mā jas “Zem nie ki” uz tu rē ša nai.

• Pie šķirt pa stā vī gā lie to ša nā ze mi 12,5 ha 
kop pla tī bā “Zā ba ku” ze mes no ga ba lā.

• Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “Dzir na-
vas”6,5 ha kop pla tī bā ze mes lie to ša nas 
mēr ķi, no sa kot to:
- 1,6 ha pla tī bā, da rī ju mu ie stā žu un ko-

mer ciā la rak stu ra ap bū ve, kods 0801,
- 0,4 ha pla tī bā, no tek ūde ņu at tī rī ša nas 

būv ju ap bū ve, kods 1201,
- 4,5 ha pla tī bā, zem nie ku saim nie cī ba, 

kods 0101.
• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 

ne kus ta mo īpa šu mu “Ra sas” sa stā vo šu 
no div iem ze mes ga ba liem 2,096 ha kop-
pla tī bā un des mit ēkām.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz ne-
kus ta mo īpa šu mu “Sil ma ļi”, sa stā vo šu no 
vie na ze mes ga ba la 4,5 ha kop pla tī bā.

• Ap stip ri nāt ze mes no mas lī gu mu starp 
Māl pils pa gas ta pa do mi un fi  zis ku per so-
nu.

• At bal stīt p/a “Māl pils so ciā lais die nests” 
ie ro si nā to ie ce ri ie sais tī ties pro jek tu kon-
kur sā Ei ro pas So ciā lā fon da gran tu shē-
mas “Mo ti vā ci jas pro gram mas so ciā lās 
at stum tī bas ris ka gru pām” ie tva ros.

• Pro jek ta “No ti ci sev” at bal stī ša nas ga dī-
ju mā, pa re dzēt priekš fi  nan sē ju mu LVL 
22183,46, no paš val dī bas bu dže ta lī dzek-
ļiem.

• Iz slēgt EL VĪ RU GRI GOR JE VU no:
- pri va ti zā ci jas ko mi si jas sa stā va,
- man tas no vēr tē ša nas ko mi si jas sa stā-

va.
• Ap stip ri nāt par PRI VA TI ZĀ CI JAS KO MI-

SI JAS lo cek li DAI NU SI LU.
• Ap stip ri nāt “Kār tī bu, kā dā ie snie dza mi 

valsts amat per so nu sa rak sti un kā dā aiz-
pil dā mas, ie snie dza mas un gla bā ja mas 
valsts amat per so nu dek la rā ci jas Māl pils 
paš val dī bā”

• De le ģēt paš val dī bas po li ci jas amat per-
so nas kon tro lēt ar mū zi kas at ska ņo ša nu 
un ci tu ar sa bied ris ko kār tī bu sais tī to 
akus tis kā trok šņa pie ļau ja mo nor ma tī vu 
ie vē ro ša nu.

• At brī vot no krā ja iz de vu mu sa bied rī bas 
“Al la žu sai me” pa do mes sa stā va AN DRI 
POZ ŅA KU.

• Ie celt krā ja iz de vu mu sa bied rī bas “Al la žu 
sai me” pa do mes sa stā vā ATI AI GA RU.

• Pa sniegt bal vu nau das iz teik smē 50,- Ls 
Māl pils vi dus sko las sko lo tā jam 50 ga du 
ju bi le jā.

• Pa slu di nāt par brī vo, val stij pie krī to šo 
ze mi “CENTRS 1” ze mes no ga ba lā:
- ze mes ga ba lu 0,047 ha pla tī bā,
- ze mes ga ba lu 0,117 ha pla tī ba.

Sa ga ta vo ja: kan ce le jas va dī tā ja 
Dzid ra Bem be re
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1. marts – pa gas ta pa do mē no tiek dar-
ba gru pas sa nāk sme par lid lau ka tā lā kām 
iz man to ša nas ie spē jām.
– pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da-

lās māk sli nie ces Eli tas Ābe les gra fi  kas 
iz stā des at klā ša nā.

– pa gas ta pa do mes tel pās no tiek zem nie-
ku mā cī bu no slē gums, ku rā tiek iz snieg ti 
ser ti fi  kā ti ES „Labas lauk saim nie cī bas 
prak ses pra sī bas un ie vie ša na/rī cī bas 
pro gram ma (nit rā tu di rek tī vas)”.

3. marts – iz pild di rek tors pie da lās Rē-
zek nē Lat vi jas Paš val dī bu iz pild di rek to ru 
sa nāk smē – Rē zek nes pil sē tas do mes 
dar ba pie re dze.
– Ei ro pas So ciā lā fon da gran tu shē mas 

„Moti vā ci jas pro gram mas so ciā lās at-
stum tī bas ris ka gru pām” ie tva ros tiek ie-
sniegts pa gas ta pa do mes un P/A „Māl pils 
so ciā lais die nests” iz strā dā tais pro jekts 
„Noti ci sev”.

6. marts – pa gas ta pa do mes priekš sē-
dē tājs sveic ilg ga dī gu Māl pils vi dus sko las 
sko lo tā ju J.Vai va ru dzī ves ju bi le jā.

7. marts – no tiek pa gast tie sas sē de, 
ku rā ti ka lemts par pra sī bas pie tei ku ma ie-
snieg ša nu Si gul das tie sā par aiz gād nī bas 
tie sī bu at ņem ša nu, kā arī lemts jau tā jums 
par ap rū pes tie sī bu at jau no ša nu.
– no tiek pir mā pen sio nā ru pa do mes sē-

de.
– pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da-

lās Lat vi jas Paš val dī bu sa vie nī bas val-
des sē dē, ku rā ti ka sa gat avots pro jekts 
LPS do mes lē mu mam par Na cio nā lā 
stra tē ģis kā ie tvar do ku men ta (NSID) 
ope ra cio nā la jām pro gram mām (OP) 
2007.–2013.ga dam.

– pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da-
lās Re ģio nā lās at tīs tī bas un paš val dī bu 
lie tu mi nis tri jā kon sul ta tī vās dar ba gru-
pas sē dē par ad mi nis tra tī vi te ri to riā lo 
re for mu.

8. marts – no tiek ad mi nis tra tī vās ko-
mi si jas sē de, ku rā par ne li ku mī ga žo ga 
būv nie cī bu tau vas jos lā tiek uz likts nau-
das sods 250 Ls.

9. marts – pa gas ta pa do mes priekš sē-
dē tājs pie da lās trīs pu sē jās – V/A „Mājok ļu 
aģen tū ra”, SIA fi r ma „L–4” un Māl pils pa-
gas ta pa do me, sa ru nās par pub lis ko un 
pri vā to part ne rī bu māj ok ļu pro gram mas 
prak tis kā rea li zā ci jā, kā arī par ie spē jām 
no or ga ni zēt in for ma tī vu se mi nā ru Māl pi lī, 
kas skar tu jau tā ju mus par māj ok ļu li kum-
do ša nu, dzī vo ja mo mā ju pār val dī ša nu 
un ap saim nie ko ša nu, ener ģi jas tau pī ša-
nas pa sā ku miem māj ok ļos un par ēku 
sil ti nā ša nu.
– pa gas ta pa do mes tel pās VID Rī gas re-

ģio nā lās ie stā des Rī gas ra jo na no da ļas 
Si gul das ie cirk ņa pār stā vis sniedz kon-
sul tā ci jas un pie ņem no Māl pils pa gas ta 
zem nie kiem ga da dek la rā ci jas.

10. marts – pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās Lat vi jas Pa gas tu ap-
vie nī bas val des sē dē Krās la vas ra jo na 
Kaln ie šu pa gas tā, ku rā ap sprie da Ad mi nis-
tra tī vi te ri to riā lās re for mas jau tā ju mu, ES 
struk tūr fon du pie eja mī bu 2007.–2013., 
ti kās ar Valsts Me ža die nes ta ģe ne rāl di-
rek to ru J.Kin nu.

14. marts – pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās SIA „Rīgas Ap riņ ķa avī-
zes” ār kār tas da līb nie ku sa pul cē, ku rā ti ka 
ap spries ti 2005. ga da dar bī bas re zul tā ti, 
uz ņē mu ma fi  nan siā lais stā vok lis un tā 
uz la bo ša nas ie spē jas, kā arī 2006. ga da 
bu dže ta pro jek ta at kār to ta iz ska tī ša na.
– pa gas ta pa do mes tel pās tiek at klā tas P/A 

„Māl pils so ciā lais die nests” tel pas.
– kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja 

Valsts Kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar dzī bas 
in spek ci jā ie snie gu si pro jek tu „Vil hel ma 
Gus ta va fon Tau bes obe lis ka res tau rā ci ja 
Māl pils mui žas par kā”.

15. marts – pa gas ta pa do mes ie pir ku-
mu ko mi si jas lo cek ļi un būv val des dar bi-
nie ki ap mek lē iz stā di „Māja 2006”.
– pa gas ta pa do mes tel pās no tiek Māl pils 

un tu vā ko pa gas tu zem nie kiem or ga ni-
zēts se mi nārs „Augu aiz sar dzī ba”.

– Māl pils so ciā lā cen tra ie mīt nie kiem ti ka 
or ga ni zē ta dzies mu un dze jas pēc pus die-
na, ku rā pie da lī jās Māl pils vi dus sko las 
1. kla ses au dzēk ņi un vi ņu sko lo tā ja 
U.To bo ta, pen sio nā ru pa do mes pār stā ve 
V.Bī ri ņa un in va lī du bied rī bas pār stāv ji 
I.Mu raš ko un J.Feld ma nis.

No 15. mar ta līdz 17. mar tam P/A 
„Māl pils so ciā lais die nests” di rek to re pie-
da lās se mi nā rā „Eiro pas no dar bi nā tī bas 
po li ti ka, dar ba tir gus un dzi mu mu līdz tie-
sī bas jau tā ju mi”.

17. marts – pa gast tie sas priekš sē dē-
tā ja un so ciā lā dar bi nie ce dar bā ģi me nēm 
ar bēr niem do das uz Zo sē nu pa gas tu, lai 
ap cie mo tu ār pus ģi me nes ap rū pē eso šos 
Māl pils pa gas ta bēr nus.

18. marts – pa gas ta pa do mes de le-
ģē tais pār stā vis pie da lās krā ja iz de vu mu 
sa bied rī bas „Alla žu sai me” ik ga da bied ru 
kop sa pul cē.

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

da lās Dai les teāt rī Lat vi jas Ra do šo 
Se nio ru na ma rī ko tās māk slas iz stā des 
„Sveiks pa va sa ri!” at klā ša nā.

22. marts – pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tāja vietnieks un izpilddirektors pie-
da lās Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las 
or ga ni zē ta jās „Uzņē mē ju die nās”.

23. marts – pa gas ta pa do mes pār stā-
vis pie da lās Valsts Pro bā ci jas die nes ta 
Rī gas ra jo na te ri to riā lās struk tūr vie nī bas 
rī ko ta jās „Atvēr to durv ju die nās”.

24. marts – ārē jo sa ka ru un in ves tī ci-
jas da ļas dar bi nie ce pie da lās pie re dzes 
ap mai ņas brau cie nā uz Hel sin kiem 
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 bas 
dar bi nie kiem” ie tva ros.
– pa gas ta pa do mes tel pās no tiek pie-

mi ņas pa sā kums po li tis ki rep re sē tām 
per so nām.

– pa gas ta pa do mes tel pās tiek at klā ta po-
li tis ki rep re sē tā Māl pils pa gas ta ie dzī vo-
tā ja Jā ņa Plo ri ņa iz šū to glez nu iz stā de.

26. marts – iz pild di rek tors pie da lās 
pie re dzes ap mai ņas brau cie nā uz Vā ci ju 
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 bas 
dar bi nie kiem” ie tva ros.

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

Mar ta mē ne sī ir iz ska tī ti vi si ie snieg tie ie-
snie gu mi un kar šu ma te riā li, lai va rē tu piln vei-
dot Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju mu.

Paš val dī ba ir ak cep tē ju si sa dar bī bu ar 
bied rī bu „Mēs zi vīm”, kas bā zē jas Liel vār-
dē. Uz bied rī bas bā zes va rē tu or ga ni zēt 
vie tē jo mak šķer nie ku ap vie no ša nos, pār-
ņemt pārr au dzī bā Māl pils ūdens tilp nes, 
cī nī ties pret ma lu zvej nie cī bu, or ga ni zēt 
sa bied ris kos in spek to rus, kā arī sa kopt 
ūdens tilp nes un pa vai rot ziv ju re sur sus.

Ie sniegts būv val dē iz ska tī ša nai un 
sa ska ņo ša nai pa gas ta pa do mē Par ka ie-
las, Snie dzes ie las, Jau nās – Kras ta ie las 
re kon struk ci jas būv pro jekts.

Paš val dī bas Ie pir ku mu ko mi si ja iz slu di-
nā ju si ce nu ap tau ju P/A „Māl pils so ciā lais die-
nests” ve ļas maz gā tu ves re kon struk ci jai.

Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļa ap ko po ju si 
un sis te ma ti zē ju si jau nā kos ma te riā lus 
par Māl pils mui žu, Bu ku mui žu, Sid gun-
das mui žu un Māl pils mā cī tā jiem, ku ri ti ka 
sa ņem ti no Her de ra in sti tū ta Mar bur gā 
(Vā ci ja), Igau ni jas Vēs tu res ar hī va, Zvied-
ri jas Valsts Vēs tu res ar hī va un Lat vi jas 
Valsts Vēs tu res ar hī va.

Pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē
4. mar tā Pun dur kal nā pro jek ta „Eiro-

pas pļa vas” da līb nie ki or ga ni zē ja ro ta ļas 
un spor ta spē les da bā.

No 20. līdz 24. mar tam no ti ka ve se lī-
bas ne dē ļa, ku rā kat rai die nai ti ka no teik-
tas sa vas ak ti vi tā tes:

Pirm die na – Bal tā die na
Otr die na – Svai gā gai sa die na
Treš die na – Sa lā tu die na
Ce turt die na – Pie na die na
Piekt die na – Ska ņu un rit ma die na.
25. mar tā dar bi nie ki un bēr ni ap mek-

lē ja ope ru „Bērns un bur vī ba”.
28. mar tā no tiek Rī gas ra jo na Pirms-

sko las iz glī tī bas ie stā žu me to di ķu iz brau-
ku ma se mi nārs.

Pa gas ta pa do mes no ti ku mi mar tā

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
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MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES SĒ ŽU GRA FIKS
2006.ga da AP RĪ ĻA mē ne sim

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

Taut saim nie cī bas un at tīs tī bas
ko mi te jas sē de 12.04. pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē PĒ TE RIS KURMS

So ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras
jau tā ju mu ko mi te jas sē de

13.04. pl.16.00 Ma za jā sē žu zā lē VOL DE MĀRS CĒRPS

Fi nan šu ko mi te jas sē de 13.04. pl.17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

PA DO MES SĒ DE 19.04. pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Pri va ti zā ci jas ko mi si jas sē de 24.04. pl.18.00 204.kab. ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sē de 19.04. pl.14.00 Ma za jā sē žu zā lē VLA DIS LAVS KO MA ROVS

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

At vēr sim pa sau li
10.marts Sid gun das 

pa mat sko lā kra si at šķī-
rās no ci tām mā cī bu die-
nām, jo ša jā die nā sko lā 
ie ra dās As tro no mi jas At-
tīs tī bas fon da dar bi nie ki 
ar mo bi lo ob ser va to ri ju. 
Kaut arī ie ras tās mā cī bu 
stun das ne no ti ka, sko lē-
ni sko lā pa va dī ja ga rā ko 
mā cī bu die nu. Ša jā die-
nā bi ja ie spē ja klau sī ties 
As tro no mi jas At tīs tī bas 
fon da spe ciā lis tu stās tī-
ju mu par as tro no mi ju, 
par Sau les sis tē mu, par 
ga lak ti kām, par as tro no-
mis kām pa rā dī bām un 
vē rot vi zuā lus at tē lus uz 
ek rā na.

Lai la bāk iz pras tu da-
žā dās, daž kārt grū ti iz skaid ro ja mās pa rā dī bas, sko lē ni ap tum šo tā 
tel pā va rē ja vē rot fi  zi kas eks pe ri men tu de mons trē ju mus par krā su, 
gais mas un kus tī bas mi jie dar bī bu. Kad sa tum sa, de mons trē ju mi 
va rē ja tur pi nā ties lie lā kā tel pā – sko las zā lē, kur vien lai cī gi tos 
va rē ja vē rot vai rāk in te re sen tu. Šeit sko lē niem bi ja ie spē ja, pie da-
lo ties eks pe ri men tos ar gais mu un ūde ni, vē rot un uz zi nāt, kā pēc 
de be sis mēdz būt da žā dās no krā sās.

Ne ap šau bā mi vi su die nu vē ro jām de be sis, ce rī bā, ka virs mū su 
gal vām ne sa vilk sies bie zi mā ko ņi, kas va rē tu trau cēt caur mo bi lās 
ob ser va to ri jas te le sko pu vē rot de bess ķer me ņus.

Sko lē ni jau die nā ap ska tī ja mo bi lo ob ser va to ri ju, ta ču ie stā jo ties 
tum sai, īsts gan da rī jums bi ja vē rot caur ie spai dī go te le sko pu Mē-
ne si, re dzēt Mē ness krā te rus. Ne ti ca mi skaists un la bi no vē ro jams 
bi ja Sa turns ar iz teik ti re dza miem gre dze niem. Tā kā Sa turns tik 
la bi no vē ro jams būs vēl arī ti kai ap rī ļa mē ne sī, tad ie sa kām vis iem, 
kam ie spē jas, to pa vē rot. Mēs sa vā sko lā to no teik ti da rī sim, jo 
As tro no mi jas At tīs tī bas fon da dar bi nie ki mū su sko lai uz dā vi nā ja 
ļo ti vēr tī gu dā va nu – te le sko pu, ar ku ru ie spē jams sa ska tīt ne ti kai 
Sa tur na gre dze nus, Mē ness krā te rus, Ju pi te ra mā ko ņus, bet arī 
dau dzus ci tus in te re san tus de bess dzī ļu ob jek tus.

Šīs die nas no ti ku mi de va ie spē ju tu vāk ie pa zīt da bu un pa sau li 
sev ap kārt.

Di rek to re Ani ta Sār na

Uz sā ku si dar bu 
pen sio nā ru pa do me

2005. ga da de cem brī no ti ku ša jā pen sio nā ru at pū tas va-
ka rā ti ka ie teik ti cil vē ki jau na jai pen sio nā ru pa do mei – Vi ja 
Bī ri ņa, Aus tra Erd ma ne, Ri ta Grau bi ņa, Edī te Sa le nie ce, 
Georgs De mi ters. Par pen sio nā ru pa do mes priekš sē dē-
tā ju ie vē lē ja Edī ti Sa le nie ci.

Ir no ti ku šas di vas pen sio nā ru pa do mes sē des, ku rās 
iz ska tī ti da žā di ie ro si nā ju mi kop īgu pa sā ku mu rī ko ša nai un 
da žā du ak ti vi tā šu or ga ni zē ša nai. Pie ņemts lē mums di bi nāt 
Māl pils pen sio nā ru sa bied ris ku or ga ni zā ci ju – bied rī bu, lai 
bū tu ie spē jas pie sais tīt fi  nan šu lī dzek ļus no da žā diem fon-
diem. Paš reiz tiek iz strā dā ti sta tū ti, jo bied rī ba jā re ģis trē. 
Viens no pen sio nā ru pa do mes lē mu miem ir sa dar bī ba ar 
Lat vi jas pen sio nā ru fe de rā ci ju un Rī gas ra jo na pen sio nā ru 
bied rī bu.

Ap rī ļa mē ne sī pa do me plā no or ga ni zēt šā das ak ti vi-
tā tes:
1. Ir ie spē ja pie teik ties uz re dzes pār bau di Gaiļ eze ra slim nī-

cā. Trans ports tiks or ga ni zēts ko pī gi, ku ru ap mak sās pa-
gas ta pa do me. Re dzes pār bau de kat ram iz mak sās 2Ls. 
Lai pie teik tos uz šo re dzes pār bau di, va ja dzīgs ģi me nes 
ār sta no sū tī jums. Pir mais ko pī gi or ga ni zē tais brau ciens 
no tiks 21. ap rī lī plkst. 9.00 no pa gas ta cen tra.

2. 29., 30. ap rī lī Jel ga vas pils pa gal mā no tiks stā du iz stā de, 
kur pie da lī sies stā du au dzē tā ji, ko lek cio nā ri un dār za in-
ven tā ra tir go tā ji no vi sas Lat vi jas. Stā dus un in ven tā ru 
būs ie spē ja arī ie gā dā ties. Lū dzam ie in te re sē tos pen sio-
nā rus pie teik ties kop īgam brau cie nam uz šo pa sā ku mu. 
Trans por ta iz mak sas 2 Ls no per so nas. Pā rē jo lūg sim 
spon so riem.

3. Lai va rē tu or ga ni zēt da tor ap mā cī bu, lū dzam pie teik ties 
tos pen sio nā rus, ku ri vē las mā cī ties strā dāt ar da to ru un 
prast iz man tot in ter ne tu.
Uz vi sām mi nē ta jām ak ti vi tā tēm lū dzam pie teik ties pa-

gas ta pa do mē pie Bai bas Poi šas, tel. 7970897.
Ar ci tiem priekš li ku miem un ie ro si nā ju miem, lū dzam 

griez ties pie pa do mes lo cek ļiem:
Vi jas Bī ri ņas tel. 7925554
Aus tras Erd ma nes tel. 7956867
Ri tas Grau bi ņas tel. 7925964
Geor ga De mi te ra tel. 8693903
Ru tas Mi si ņas tel. 7925044
Edī tes Sa le nie ces tel. 7925914

Pen sio nā ru pa do mes vār dā – Edī te Sa le nie ce
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Svei cam jau nos māl pi lie šus 
un vi ņu ve cā kus

ANAS TA SI JA FI ĻI PO VA (dzi mu si 2. jan vā rī), 
LEL DE MU SKA TE (dzi mu si 13. feb ruā rī), 
MI KUS LĪ DAKS (dzi mis 24. feb ruā rī).

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

Ap svei cam!
2006. ga da 19. mar tā Lat vi jas kau sa pos mā Lē dur-

gā, Māl pils spor ta de ju klu ba “Zī le” de jo tā ji Dmit rijs 
Lu cē vičs un Diā na Ju dze ie gu va 2. vie tu; Mār tiņš 
Ta ran da un Ma da ra Es tri ka – 3.vie tu.

Tū ris ti ie pa zīs tas ar Māl pi li
Tū ris ma aģen tū ra “Skais tie ska ti” iz vei do ju si jau nu marš ru tu “Uz 

Māl pi li, at zī mē jot Su ņa ga du”.
Ide jas au to re un arī gi de ir māl pi lie te In ta Ka lē ja. 18. mar tā pir mā, 

vai rāk kā 40 tū ris tu lie lā gru pa, ie pa zi nās ar Māl pils baz nī cu, mui žas ap-
kārt ni, Vīn kal ni ņu, ap mek lē ja Māl pils kul tū ras na ma iz stā žu zā li. Kā jau 
lie ci na eks kur si jas no sau kums, cen trā lais no ti kums bi ja vie so ša nās Jā ņa 
Zil ber ta vā cu ai tu su ņu au dzē ta vā Lehm burg. Ša jā tū ris ma se zo nā plā no-
tas vēl vai rā kas līdz īgas eks kur si jas. Pēc pus die nām ka fej nī cā “Au gusts” 
tū ris ti de vās tā lāk uz Mo ri, kur ap mek lē ja Sal mi ņu put nu dār zu, brie žu 
dār zu Saul sta-
ros, Lī gat nē ap-
mek lē ja bun ku-
rus Ska ļu pēs, 
kur ap ska tā ma 
pa dom ju lai ka 
aug stā kā lī me-
ņa pa tver sme 
un vie so jās vie-
su mā jā Lā ču 
mi ga.

ZIŅAS

Pa va sa ris ir laiks, kad dau dzi Māl pils 
pa gas ta ie dzī vo tā ji plā no uz sākt būv nie cī-
bas dar bus. Šis ir spraigs dar ba laiks arī 
Māl pils pa gas ta būv val dē, kur vi si bū vēt 
gri bē tā ji ie sniedz būv nie cī bas ie snie gu-
mus, sa ņem ar hi tek tū ras plā no ša nas 
uz de vu mus un būv at ļau jas.

Tiem, kas no lē mu ši veikt būv nie cī bas 
dar bus, kas nav sais tī ti ar ne so šo kon-
struk ci ju iz mai ņām – pa pla ši nāt mā ju un 
uz bū vēt pie bū vi, veikt pār bū vi dzī vok lī, 
ga rā žā būs in te re san ti uz zi nāt, ka ir vien-
kār šots veids kā kār to ja mi būv nie cī bas 
sa ska ņo ša na do ku men ti.

Jā vie no jas ar in že nier kon struk to ru 
vai ar hi tek tu, kurš aiz pil dīs vie no tas for-
mas ap lie ci nā ju ma kar ti, kas sa stāv no 
di vām la pām. Šai for mai jā pie vie no dar ba 
zī mē jums un īss pa skaid ro ju ma raksts. 
Vēl ir ne piec ie ša mi īpa šu mu ap lie ci no ši 
un in ven ta ri zā ci jas do ku men ti. Pēc vi su 
do ku men tu sa kār to ša nas 10 die nu lai kā 
var sa ņemt pa gas ta būv val des ak cep tu 
būv nie cī bas ie ce rei. Priekš ro cī ba ir tā, 
ka pēc ob jek ta no do ša nas eks plua tā ci jā 
nav va ja dzī gi pie ņem ša nas ak ti. Vie na no 
ap lie ci nā ju ma kar tēm tiek no sū tī ta Ze mes 
die nes tam un pie nā ko šās in ven ta ri zā ci-

jas tiek ņem ta vē rā.
Gan in di vi duā la jiem bū vē tā jiem, gan 

zem nie ku saim nie cī bām no do dot ob jek tu 
eks plua tā ci jā jā rē ķi nās ar to, ka ap lie ci nā-
ju mam par bū ves ga ta vī bu eks plua tā ci jai 
jā pie vie no ak tua li zē ta vai jau na in ven ta-
ri zā ci jas lie ta, un tās iz gat avo ša na var 
pra sīt mē ne si. Tā pēc in ven ta ri zā ci jas 
lie ta jā pa sū ta sav lai cī gi. Īpa ši sva rī gi tas 
ir zem nie ku saim nie cī bām, kas rei zē ar 
dar bu pa beig ša nu (mēs lu krā tuv ju, pie na 
mā ju, kūts būv nie cī ba u.c.) vē las sa ņemt 
lauk saim nie cī bas at bal sta die nes ta mak-
sā ju mu nau du.

Ir tra dī ci ja, ka Mā ras die nā Māl pils kul-
tū ras na ma de ju ko pa “Mā ra” dā vi na ska tī-
tā jiem kon cer tu. Šo reiz Mā ras die nu ko pā 
svi nē ja un kon cer tu snie dza jaun ie šu de ju 
ko lek tī vi no Lim ba žiem – TDA Kat va ri un 

TDA Sak ta, Prie ku ļu “Vir pu lis”, Sa las pils 
“Ūsiņš”, TDA Ri te nī tis no Gar kal nes kul tū-
ras na ma, Si gul das ģimn āzi jas de ju ko lek-
tīvs “Viz bu lī te” un Māl pils “Mā ra”.

Tie bi ja du bul ti svēt ki, jo Māl pils kul tū ras 
na ma gla bā ša nā ti ka no do ta mū su pa gas ta 
Vid ze mes jaun ie šu de ju ko lek tī vu sa cen-
sī bām dā vā tā bal va “Māl pils trej dek snis”. 
Vid ze mes no va da jaun ie šu drau dzī bas 
sa cen sī bas aiz sā kās pirms 23 ga diem 
Prie ku ļos un gan drīz vi sās kau sa iz tī ņās ir 
pie da lī ju šies Māl pils de ju ko lek tī vi. Sā ku mā 
tā bi ja lauk saim nie cī bas ie stā žu jaun ie šu de-
ju ko lek tī vu ce ļo jo šā kau sa iz cī ņa, kas ga du 
gai tā pār vei do jās un kļu va pla šā ka.

Pēc sa cen sī bu no li ku ma de ju ko lek tī-
vam, kas trīs ga dus ir iz cī nī jis uz va ru ir tie sī-

bas pa tu rēt sa vā īpa šu mā ce ļo jo šo kau su un 
ie spē ja dā vi nāt jau nu. Tā arī Māl pils “Mā ra”, 
kas ko pā sep ti ņas rei zes ir bi ju si uz va rē tā-
ja, pirms 10 ga diem ar spon so ru at bal stu 
ie priek šē jā Kat va ru kau sa vie tā dā vi nā ja 
sim bo lis ku bal vu – trej dek sni, kur uz kat ra 
trej dek šņa la pi ņas ti ka ie gra vē ti gad skār tē jā 
uz va rē tā ja de ju ko lek tī va no sau kums.

Ir sa sniegts viens no drau dzī bas sa-
cen sī bu iz vir zī ta jiem mēr ķiem – sav star-
pē ja jaun ie šu de ju ko lek tī vu ie pa zī ša nās 
un sa drau dzē ša nās, tā pēc arī kon certs 
Mā ras die nā bi ja la bu drau gu tik ša nās un 
at va das no “Vid ze mes trej dek šņa”. Bal va 
ta gad gla bā sies kul tū ras na mā. Un to mēr 
tas ne bi ja no slē gums, bet gan kā jau na, 
ci tā da sā kums.

No slē dzies jaun ie šu de ju ko lek tī vu kon kurss “Vid ze mes trej dek snis”

Jau nu mi būv val des dar bā

Pie Māl pils mui žas smē des in te re san ti ap ska tīt 
Ga ta Za ri ņa vei do ju mus no da bas ma te riā liem.

“Mā ras” de jo tā ji mē ģi nā ju mā, ga ta vo jo ties 
kon cer tam

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa
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Pa līdz ēsim 
līdz cil vē kam!

Kad Māl pils vi dus sko lā no tiek Do no ru 
die nas, asi nis no dod ne ti kai sko lo tā ji, ku ru 
vi dū ir arī Go da do no ri, bet arī vi dus sko lē ni, 
ku ri sa snie gu ši 18 ga du ve cu mu. Tā ir cēl sir dī ga rī cī ba – 
ne sav tī gi pa lī dzēt cil vēk iem, ku ri no kļu vu ši ne lai mē.

Šo brīd no piet na un re gu lā ra pa lī dzī ba ne piec ie ša ma 
mū su sko las 11.kla ses skol nie cei Ai vai Ozo lai. Lū dzam 
do no rus, ku riem nav sa va trans por ta, pie teik ties sko las 
kan ce le jā (tel. 7925340) vai zva nīt Ai vas tē vam (tel. 
7977041).

Kan ce le jā sa ņem siet kar ti ar kon krē tu no rā di, ka 
asi nis no do dat Ai vai Ozo lai.

Tiem, kas brauc in di vi duā li, se ko jo ša in for mā ci ja:
- Do no ru centrs at ro das Sēl pils ie lā 6, sa tik sme ar 

9. vai 21. tro lej bu su līdz pie tu rai Do no ru centrs 
vai ar 5.tram va ju līdz pie tu rai Sal dus ie la.

- Ja esat no lē mu ši pa lī dzēt, pirms pro ce dū ras ne-
drīkst ēst cep tu, trek nu, pi pa ro tu ēdie nu, sē nes 
un smē ķēt.

- Lī dzi jā ņem pa se.
Ai va ir mū sē jā, tā pēc bū sim at sau cī gi!

Esam cen tu šies
Māl pils vi dus sko las sko lē nu līdz pār val de ap vie no 7. – 12. kla šu sko lē nus, 

ku ri ir ak tī vi, ko mu ni kab li, ie in te re sē ti pie da lī ties un or ga ni zēt sko lē nu iz glī tī bas, 
kul tū ras, spor ta un iz klai des pa sā ku mus, pa lī dzēt ar sko las dzī vi sais tī tu jau-
tā ju mu ri si nā ša nā. Va ru teikt, ka ša jā lai kā sko lē ni kļu vu ši daudz ak tī vā ki – ar 
lie lā ku vēl mi dar bo ties.

Aiz va dī ta jā lai kā uz krā jām pie re dzi pa sā ku mu or ga ni zē ša nā. Ne vien-
mēr viss iz de vās ne vai no ja mi, bet mēs jau vēl ti kai mā cā mies… Tur pi nā jām 
dar bu ar sko lē niem, ku riem ir ne pie tie ka mi vēr tē ju mi mā cī bās vai slik ta uz-
ve dī ba. Pēc ma nām do mām, sko lē ni lab prā tāk uz klau sa un ņem vē rā sa vu 
vien au džu do mas.

At mi ņā pa li cis Māl pils So ciā lā ap rū pes cen tra ap mek lē jums, kur gai šā kus 
brī žus Zie mas svēt kos cen tā mies sa gā dāt tā ie mīt nie kiem.

Man ir ļo ti liels prieks, ka arī sko lē niem ir do ta ie spē ja pie da lī ties Sko las 
pa do mē, kur mēs tie kam ie pa zīs ti nā ti ar sko las pro blē mām un ko pā ar ve-
cā kiem un sko lo tā jiem cen ša mies tās ri si nāt.

Māl pils vi dus sko la ir ie sais tī ju sies pro jek tā „Bēr niem drau dzī ga sko la”, 
un tā īs te no ša nā ir arī mū su dar ba da ļa. Šī mā cī bu ga da lai kā esam ap mek-
lē ju ši daudz da žā du se mi nā ru, arī kon gre su „Jau nie tis Bal ti jā šo dien un rīt”. 
Ša jos pa sā ku mos gu vām ie ros mi sa vai tā lā kai dar bī bai.

Paš reiz ko pā ar 5. – 9. kla šu ve cā ka jiem vei do jam ski ces pa mat sko las 
sko lē nu die nas grā ma tām. Mēs va ram būt lep ni, ka mums ir paš iem sa-
va – Māl pils vi dus sko las die nas grā ma ta.

Ļo ti ce ru, ka sko lē nu līdz pār val de sa vu dar bī bu veik smī gi tur pi nās arī nā ka-
ma jā ga dā.

Sko lē nu līdz pār val des priekš sē dē tē ja 
Evi ja Staš ko

Līdz pār val des kon sul tan te sko lo tā ja Leon gi na Krū mi ņa
Ir prieks sa dar bo ties ar ro sī giem, ide jām ba gā tiem sko lē niem.
Sko las di rek to re Ine ta Kur ma
Pal dies par dar bu! Līdz pār val des sko lē ni bi ju ši ne ti kai ide ju de vē ji, 

bet pa vei ku ši arī lie lu reā lu dar bu.
Mā cī bu pār zi ne Lai ma Ba lo de
Re dzu, ka, dar bo jo ties līdz pār val dē, sko lē ni ie gūst ap zi ņu, ka vi ņiem 

do ta ie spē ja paš iem pie da lī ties sko las dar ba or ga ni zē ša nā.

Kad iz nāks mar ta avī zes nu murs, sko lē nu brīv die nas būs bei gu-
šās. Ce ram, ka tās aiz va dī tas in te re san ti un sa tu rī gi. Arī gri pa jau 
pie veik ta, tā ka pē dē jo mā cī bu ga da mē ne šu dar bi var ri tēt pil nā 
spa rā. Īpa ši no piet ni jā strā dā tiem sko lē niem, ku riem starp se mes-
tru vēr tē ju mi bi ja ne pie tie ka mi, un tā du diem žēl bi ja daudz.

Šo reiz sko las la pā ru nā sim par kā du no zī mī gu sko las dzī ves 
da ļu – sko lē nu līdz pār val di.

Sko lē nu ko mi te ja, pa do me, paš pār val de un bei dzot līdz pār val-

de….  Mai nī ju šies no sau ku mi, dar ba for mas un sa turs, bet bū tis-
kais sa gla bā jies: sa dar bo jo ties ar sko lē nu ko lek tī vu, sko lo tā jiem, 
ad mi nis trā ci ju, pa da rīt sko las dzī vi krā sai nā ku, in te re san tā ku, 
ba gā tā ku. Klāt nā cis arī kas jauns – lī dzi dar bo ša nās sko las 
dzī ves pro ce sos, tā pēc tie ši pē dē jais no sau kums – līdz pār val-
de – šis or ga ni zā ci jas bū tī bu iz sa ka vis piln īgāk. Par to, kā tas 
iz de vies stās ta gan sko lē ni, gan sko lo tā ji.

Re dak ci ja

Māl pils vi dus sko las skolē nu iz de vums

Pa zi ņo jums
31.mar tā plkst.18.00 Māl pils 
vi dus sko lā no tiks 12.kla ses 

ŽE TO NU VA KARS.

22.02.2006. Māl pils pa gas tā
SAIS TO ŠIE NO TEI KU MI NR.6

Ap stip ri nā ti ar Māl pils pa gas ta pa do mes 2006.ga da 22.feb-
ruā ra sē des lē mu mu (pro to kols Nr.3/26)

Gro zī ju mi 12.10.2005. 
sais to ša jos no tei ku mos Nr. 9

“MĀL PILS PA GAS TA AD MI NIS TRA TĪ VĀS 
AT BIL DĪ BAS NO TEI KU MI”

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma “Par paš val dī bām” 43.pan tu
Iz da rīt Māl pils pa gas ta pa do mes 2005.ga da 12.ok tob ra 

sais to ša jos no tei ku mos Nr. 9 “Māl pils pa gas ta ad mi nis tra tī vās 
at bil dī bas no tei ku mi” šā dus gro zī ju mus:

1.Svīt rot 2.1.10.punk tu.
Pa do mes priekš sē dē tājs:         /pa raksts/        A.Liel mežs

22.02.2006. Māl pils pa gas tā
SAIS TO ŠIE NO TEI KU MI NR.7

Ap stip ri nā ti ar Māl pils pa gas ta pa do mes 2006.ga da 22.feb-
ruā ra sē des lē mu mu (pro to kols Nr.3/27)

Gro zī ju mi 12.10.2005. 
sais to ša jos no tei ku mos Nr. 7

“MĀL PILS PA GAS TA SA BIED RIS KĀS 
KĀR TĪ BAS NO TEI KU MI”

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma “Par paš val dī bām” 43.pan tu
Iz da rīt Māl pils pa gas ta pa do mes 2005.ga da 12.ok tob ra sais-

to ša jos no tei ku mos Nr. 7 “Māl pils pa gas ta sa bied ris kās kār tī bas 
no tei ku mi” šā dus gro zī ju mus:

1.Svīt rot 3.4.3.punk tu.
Pa do mes priekš sē dē tājs:         /pa raksts/        A.Liel mežs
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„Māl pils Vēs tis” in ter vi ja ar Māl pils 
pa gas ta pa do mes priekš sē dē tā ju Alek-
san dru Liel me žu.

– Pa gā jis tie ši gads kopš esat ie vē lēts 
Māl pils pa gas ta pa do mes priekš sē dē-
tā ja ama tā. Pa stās tiet īsu-
mā, kas no ga da vei ku ma, 
gan jū su per so nis kā, gan 
pa do mei ko pu mā, ir bi jis 
no zī mī gā kais.

Man pats bū tis kā kais šķi-
ta pre cī zi no de fi  nēt, uz ko 
Māl pils pa gasts kā paš val dī-
ba vir zās. Ma na un do mā ju 
arī ie dzī vo tā ju vai rā ku ma 
pār lie cī ba ir, ka mums sa va 
paš val dī ba jā vei do kā ie ce-
rē tā nā kot nes Lat vi jas paš-
val dī ba. Tas ti kai pir mā brī dī 
lie kas, ka nav tik sva rī gi, kā 
paš val dī ba iz vei do ta tie ši 
no struk tu rā lās vie no tī bas, 
no kad ru iz vē les un iz vie to-
ju ma. Man ie priek šē jā dar bā 
bi ja ie spē ja pie da lī ties pie 
sep ti ņu paš val dī bas ap vie-
no ša nas pro jek tu iz strā des. 
Ta gad ap vie no ju teo ri ju ar prak si. Pre cī zi 
jā zi na, kā das ir pra sī bas paš val dī bai, lai 
re for mas ce ļā pa teik tu, ka mēs esam tie-
sī gi pa stā vēt kā paš val dī ba. Tas ir pats 
bū tis kā kais, kam mēs pie vēr sām uz ma nī-
bu, jo prak tis kie so ļi bi ja, lai paš val dī bas 
struk tū ras at bil stu jau na jam mo de lim. Vēl 
nav iz de vies iz vei dot vi su kā ie ce rēts, bet 
tas būs ar lai ku.
– Kon krē ti, kas no ša jā jo mā ie ce rē tā 

jau iz da rīts?
Vie na no šā mo de ļa sa stāv da ļām ir 

saim nie cis kās dar bī bas or ga ni zē ša na 
paš val dī bā. Ne jau vel ti li kum de vējs 
iz vei do ja pra sī bas paš val dī bām no da līt 
saim nie cis ko funk ci ju. Bi ja jā pār vei do 
paš val dī bas bez peļ ņas uz ņē mu mi par 
ko merc dar bī bas vai aģen tū ras. Tā tad 
pēc ko merc li ku ma vai bied rī bu no di bi nā-
ju ma li ku ma. Mēs saim nie cis ko dar bī bu 
no šķī rām un at de vām šīs funk ci jas pil dīt 
jau iz vei do ta jai SIA „Nor ma K.” Tas bi ja 
sais tīts ar ce ļu die nes tu, ar saim nie cis kās 
funk ci jas veik ša nu.

Ot ra bū tis ka lie ta, ka so ciā lās pa lī-
dzī bas funk ci jas veic aģen tū ras for mā. 
Sva rī ga ne ti kai šī for mas va dī ba, bet arī 
lē mu mu pie ņem ša nas āt rums. Li kum de-
vējs sa ka, ka jeb kurš ie snie gums at tie cī bā 
uz so ciā lās pa lī dzī bas snieg ša nu jā iz ska-
ta 5 die nu lai kā.

Lai to vi su ie vē ro tu, šīs di vas struk tū-
ras ti ka iz vei do tas at bil sto ši pra sī bām.
– Pār mai ņas sais tī tas ar jau nu kad ru 

pie ņem ša nu. Arī ci tās paš val dī bas 
struk tū rās vē ro ja mas jau nas se jas, 
ko jūs va rē tu par to pie bilst?

Diez gan bū tis kas iz mai ņas no ti ka 
so ciā lās pa lī dzī bas die nes ta kā aģen tū-
ras iz vei dē. Li kum de vējs ar 2008.ga du 

pa re dzē jis, ka vi sās paš val dī bās uz vie nu 
tūk sto ti ie dzī vo tā ju jā būt 1 so ciā la jam dar-
bi nie kam. Līdz ar to šī pra sī ba ir pra sī ba 
kad riem. Pa gas tā vēl ir ve co ļau žu pan-
sio nāts. Tam ir so ciā lās ap rū pes cen tra 
funk ci ja. Šis die nests ti ka no stip ri nāts 
ar jau nu pie nā ku mu sa da li eso ša jiem 
dar bi nie kiem.

Kul tūr vi des at tīs tī bas die nes tā pār mai-
ņas sais tī tas ar to, ka mū su dar bi nie ce 
Vik to ri ja Kal ni ņa, kas ar šiem jau tā ju miem 
no dar bo jās, ie gūs tot ju ri dis ko iz glī tī bu, 
iz tei ca vēl mi ša jā die nes tā dar bu ne tur pi-
nāt. Die nests zi nā mā mē rā ie gu va jau nu 
kva li tā ti, jo tas vairs nav pus slo dzes, bet 
pil nas slo dzes darbs. Tas viss do māts 
stra tē ģis kā no zī mē – vi sas tās ba gā tī bas, 
kas mums ir – ap zi nāt, pre cī zi pa rā dīt 
at tīs tī bas sce nā ri ju. Ap rak stīt, vi zua li zēt, 
ie gūt zi nā ma pro duk ta iz ska tu. Pa ši ie dzī-
vo tā ji mu di nā ja iz vei dot ta kas uz da bas 
ob jek tiem, pre cī zā ku in for mā ci ju Skulm ju 
dzim tas man to ju mam un dau dzām ci tām 
lie tām.
– Tā tad šis die nests rū pē sies arī par 

tū ris ma at tīs tī bu Māl pi lī?
Do mā ju, ka tū ris mam die nests pa kār-

tots tā de jā di, ka caur šīm ie priekš mi nē-
ta jām dar bī bām mums jā mē ģi na tū ris tu 
pie sais tīt. Pa ti tū ris ma in dus tri ja ir daudz 
pla šā ka. Viss Rī gas ra jons va rē tu funk cio-
nēt kā viens ko pējs tū ris ma centrs. Die nes-
tam esam iz vir zī ju ši pra sī bu sākt vei dot 
tū ris ma pro duk tu, sais tī ties ar tu vē jiem 
tū ris ma in for mā ci jas cen triem – Si gul du, 

Og ri un mē ģi nāt vei dot šos marš ru tus. Bet 
vis pirms mums jā rū pē jas, lai tū ris tam bū tu 
in te re san ti Māl pi lī ie ras ties, gan ie gūt sa-
dzī ves ie spē jas (pār nak šņot u.c.).

Esam pa stip ri nā ju ši ārē jo sa ka ru un 
in ves tī ci jas dar bu, arī šeit dar bu uz sā ku si 

jau na dar bi nie ce.
– Ap lū ko jot jau no bu-
dže tu re dzams, ka pro-
jek tiem ne piec ie šams 
ļo ti daudz lī dzek ļu. Tai 
skai tā arī paš val dī bas 
līdz fi  nan sē ju ma. Vai tas 
nav ris kan ti?

Mans vie dok lis ir pil-
n ī gi pre tējs. Uz ska tu, ka 
mēs par maz ris kē jam, 
mums zi nā mā mē rā ir 
sa sais tī tas ro kas kre dī tu 
re sur su pie ejā, lai at tīs tī-
tu sa vu te ri to ri ju. Mums 
va ja dzē tu daudz vai rāk 
lī dzek ļu, lai va rē tu at tīs tīt, 
pie sais tīt. Tā mēs zau dē-
sim ne vien tū ris tus, bet 
arī ie dzī vo tā jus, ja ne ra-
dī sim sais to šu vi di pa likt 
uz vie tas.

– Vai šie fi  nan su ie gul dī ju mi ne at stās 
ie spai du uz paš val dī bas ie stā žu eso šo 
bu dže tu?

Sa ba lan sē jot 2006.ga da bu dže tu, 
pro tams, bū tu prie cīgs, ja vai rāk lī dzek ļu 
va rē tu at vē lēt at tīs tī bai. Diem žēl in fl ā ci jas, 
re sur su sa dār dzi nā ju ma, arī al gu po li ti kas 
dēļ, bi ja va ja dzīgs pie tie ko ši daudz lī dzek-
ļu, lai uz tu rē tu eso šās ie stā des un struk tūr-
vie nī bas. Ne pa slik ti not to stā vok li.

Tā pēc mēs gri bam šo ak cen tu likt 
vai rāk uz pro jek tiem. Pro jek tu rea li zā ci jai 
līdz fi  nan sē jums ne piec ie šams ap tu ve ni 
25–30% no paš val dī bas lī dzek ļiem. Mums 
ir ie ro be žo jo šais fak tors, ka kre dīt re sur su 
pie sais ti ne drīkst pār sniegt vai rāk kā 20% 
no sa va pa mat bu dže ta. Mēs vēl ne tu vu 
ne esam tam. Bet am bī ci jas un pie tei ku mi 
ir lie lā ki. Mums būs jā iz vē las, no kā da lie-
lā ka pro jek ta at teik ties.
– Ie priekš, iz strā dā jot pro jek tus, tas ne-

bi ja pa re dzams?
Zi nāms, ka ne vi si pro jek ti, kas tiek pie-

teik ti, sa ņem fi  nan sē ju mu. Tā pēc va jag ie-
sniegt lie lā kā dau dzu mā. Pie mē ram, ce ļa 
pro jekts. Tam nav fi  nan šu re sur su, un es 
uz kre dī tu ne ie šu, lai šo pro jek tu rea li zē-
tu. No teik ti ne at teik si mies no vi dus sko las 
spor ta kom plek sa būv nie cī bas, bet ie spē-
jams, va ja dzēs at likt re no vā ci ju. Ne va ram 
at teik ties no na cio nā lās pro gram mas 
rea li zā ci jas, kas ir ūdens ap gā des – ka-
na li zā ci jas pro jekts. Tur līdz fi  nan sē jums 
būs jā no dro ši na. Ce ru to at ri si nāt ar tā 
sau ca mo Nor vē ģi jas fi  nan šu ins tru men tu. 

Ga du pēc vē lē ša nām
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Bet mums ir pa re dzē ta po li tis kā dis ku si ja, 
ja fi  nan su ko pē jais ap joms ne ļaus rea li zēt 
kā du pro jek tu, iz spriest no ku ra pro jek ta 
at teik ties.
– Kas sva rīgs, bez ie priekš mi nē tā, vēl 

bū tu vei cams?
Tos sauc par tā diem ne liel iem pro jek-

tiem, kas ie dzī vo tā jiem ne piec ie ša mi. Jau 
da ļē ji at jau no jām ie lu elek tris ko ap gais mo-
ju mu, ko no teik ti tur pi nā sim. Strā dā sim 
pie in for mā ci jas zī mēm un in for mā ci jas. 
Bi ja ce rēts, ka mar tā iz ska tīs pro jek tu 
„Akmens tēls Māl pi lī”, ku rā ie strā dā tas 
no rā des. Bet iz ska tī ša na at lik ta uz jū ni ju. 
To mēr kul tūr vi des un in ves tī ci ju da ļas 
spe ciā lis tiem ti ka uz dots sa gat avot kop īgo 
in for mā ci jas ap jo mu vi zua li zā ci ju.
– Pirms ga da in ter vi jā „Māl pils Vēs tīm” 

jūs kā ļo ti sva rī gu uz de vu mu mi nē jāt 
mūž iz glī tī bu. Vai ša jā jo mā kas da rīts?

Paš laik ir ie ce rēts un at ro das iz vēr tē-
ša nas sta di jā plāns – ra dīt starp tau tis ku 
re ģio nā lās at tīs tī bas mēr ķiem do mā tu 
mūž iz glī tī bas starp tau tis ku in sti tū ci ju. 
Re dzēs, kā tas at tīs tī sies, bet ce ru, ka kon-
krē ti re zul tā ti no teik ti būs. Mums ko pē jā 
bā ze – iz glī tī bas ie stā žu po ten ciāls ir pie-
tie ko ši augsts. Tas ir Vā ci jas Le jas sak si jas 
lau ku pie au gu šo iz glī tī bas ap vie nī bas 
sa dar bī bas pie dā vā jums.
– Daudz kārt pa gas ta ie dzī vo tā ji iz tei ku ši 

vēl mi Māl pi lī ap gūt da tor pras mi, bet 
līdz šim tā da ie spē ja nav ra du sies.

Vie nā ci tā pro jek tā, ti kai ne daudz 
šau rāk tas ir pa re dzēts zi nā mām mēr ķa 
gru pām. Or ga ni za to ris ki mums ir iz vei do ta 
taut sko la, prak se rā dīs, kā das pro gram-
mas vi ņi spēs rea li zēt.
– Vai do ma par vie nas pie tu ras aģen tū-

ras iz vei di jo pro jām pa stāv?
Do mas pēc bū tī bas nav mai nī ju šās, 

bet aģen tū rai ne piec ie ša ma at se viš ķa, 
no šķir ta tel pa. Mums paš laik tā das tel pas 
nav. Šo ie ce ri jau ie sākts ri si nāt caur liet-
ve dī bas pro gram mu, kas jeb ku ru ie snie-
gu mu fi k sē un at tie cī gi cil vē kam pa šam 
vai rāk ne bū tu par to jāin te re sē jas. Lai uz 
ie snie gu miem 15 die nu lai kā bū tu sa ņem-
ta at bil de pēc bū tī bas. Tas ne būs sais tīts 
ar jaun iem kad riem, bet tiks mai nī ta dar ba 
or ga ni zā ci ja. Vēl šī sis tē ma ne strā dā.
– „Māl pils Vēs tīs” bi ja ie vie to tas di vas 

an ke tas ie dzī vo tā jiem – par in for mā-
ci jas snieg ša nu un te ri to riā lo plā no ju-
mu. To mēr tām ne se ko ja pub lis ko ti šo 
ap tau ju ana lī zes re zul tā ti. Arī man nav 
zi nā mas an ke tā iz teik tās ie dzī vo tā ju 
do mas par in for mā ci jas snie dzē jiem 
( avī zi, te le vī zi ju ).

Mo men tā ne va ru pre cī zi pa teikt, vai tā 
bi ja ko mi te jas, vai pa do mes sē de, kur ar 
šiem re zul tā tiem ti ka ie pa zīs ti nā ti de pu tā-
ti. Cik at ce ros an ke tās, cil vē ki vē lē jās, lai 
vi sa vei da in for mā ci ja bū tu pla šā ka. Bet 
vie dok ļi, kā vien mēr, bi ja da žā di.

– Vai ir bi ju ši kā di kon krē ti de pu tā tu 
un ie dzī vo tā ju ie tei ku mi, kas rea li zē ti 
dzī vē?

Ka at se viš ķi kāds de pu tāts lē mu mu 
vei dā bū tu for mu lē jis, ka jā iz da ra tas un 
tas, tā du priekš li ku mu nav. Vi sas lie tas, 
kas rea li zē tas nāk no pro gram mām. Sā kot 
ar ie priek šē jā ga da mai ju, te le vī zi jas tieš-
rai dē iz ska nē ju šie ie dzī vo tā ju jau tā ju mi 
tiek pre cī zi uz rak stī ti un no do ti iz pil din sti-
tū ci jām iz pil dei. Tā ir tie šā saik ne ar ie dzī-
vo tā jiem. No ie dzī vo tā ju pu ses ļo ti ak tī vi 
kat ru mē ne si sa vu vie dok li un kri tis kas 
pie zī mes par paš val dī bas dar bī bu iz sa ka 
Vil nis Gūt ma nis.
– Kā, jūsuprāt, veicas jaun iz vei do tajai 

paš val dī bas po li ci jai?
Pro tams, ka vien mēr var vē lē ties 

la bāk. Šī dar ba re zul tāts bie ži vien nav 
sta tis ti kas rām jos iz mē ro jams. Sprie žot 
pēc tā, cik es mu pa rak stī jis pro to ko lu at-
skai tes so du re ģis trā – tas ir ļo ti daudz. 
Ma ni zi nā mā mē rā uz trauc lie lais ne ga tī vo 
ga dī ju mu skaits. Bet sa pro tot, ka ir pa gā-
jis ti kai pus gads un ir pie tie ko ši daudz šo 
ga dī ju mu, tas lie ci na, ka darbs no tiek. 
Do mā ju, paš val dī bas po li cis ti ir la bi pa lī gi 
valsts po li ci jai un arī sa dar bī ba ir la ba.
– „Māl pils Vēs tis” de cem bra nu mu rā 

va rē ja la sīt at skai ti par paš val dī bas 
vei ku mu 9 mē ne šos, ko pa rak stī ju-
ši de pu tā ti no vē lē tā ju ap vie nī bām 
„Sas ka ņa,” „Novad nie ki” un par ti jas 
„Jau nais laiks.” Vai ša jā fak tā neiz pau-
žas sa dar bī bas trū kums pa do mē pār-
stā vē to vē lē ša nu ap vie nī bu de pu tā tu 
star pā, jo zi nāms, ka pa do mē pār stā-
vē tas vēl di vas vē lē tā ju ap vie nī bas?

Man pat zi nā mā mē rā nav ko men tā ru 
par to. Vē lē ša nu re zul tā ti bi ja – 3,3,1,1,1. 
Lai lē mu mus va rē tu pie ņemt, jā būt vis-
maz 5 bal sīm un mēs, pro tams, iz vei do-
jām koa lī ci ju. Kat ram de pu tā tam ir savs 
vie dok lis un tie ir piln īgi ne at ka rī gi sa vā 
bal so ju mā. Vei do jot at skai ti, de pu tā tus no 
ap vie nī bām „Mēs sa vam pa gas tam” un 
„Labi dzī vot Māl pi lī” ne uzai ci nā jām, bet 
arī ne at stū mām. No šo de pu tā tu pu ses 
tas nav sav star pē jo at tie cī bu, sa dar bī bas 
jau tā jums, bet pār frā zē jot Sent – Ek zi pe rī 
at zi ņu – „cil vē cis ko at tie cī bu vā jums.”
– Šis gads jums per so nī gi ba gāts ar 

jaun iem pie nā ku miem. Esat ie vē lēts 
pār stā vēt valsts paš val dī bas Ei ro pas 
Re ģio nā la jā kon sul ta tī va jā pa do mē 
Bri se lē, pil dāt priekš sē dē tā ja viet nie-
ka funk ci jas Lat vi jas pa gas tu ap vie nī-
bu val dē un vei cat vēl ci tus pie nā ku-
mus ār pus pa gas ta. Kā jū ta ties ša jos 
ama tos un kā tie ie tek mē jū su dar bu 
vie tē jā paš val dī bā?

Zi nā mā mē rā jū tos ne ēr ti māl pi lie šu 
priek šā, bet es mu pa tei cīgs par uz ti cī bu, 
ko dau dzas in sti tū ci jas iz rā da ma nai per-
so nai. Lai kam jau ma nas zi nā ša nas un 
pie re dze ir va ja dzī gas. Arī kon sul ta tī va jā 

pa do mē par ad mi nis tra tī vi te ri to riā lās 
re for mas nā kot nes ie da lī ju mu pār stā vu 
pa gas tus.
– Kā das prog no zes šeit Māl pi lij?

Paš laik ir ti kai do mas. Nā kot nes kar tē 
esam ie zī mē ti ko pā ar Al la žu pa gas tu. 
Res pek tē ju Al la žu vie dok li, jo es mu šā 
mo de ļa brīv prā tī bas prin ci pa pie kri tējs. 
Tā pēc lū dzu ie rak stīt sa vu spe ciā lo vie-
dok li pro to ko lā, ja Al la ži ir pre tī ko pē jai 
no va da vei do ša nai, es res pek tē ju šo 
Al la žu vēl mi.
– Ir dzir dēts, ka Al la žu pa gas ta ie dzī vo-

tā ji no vēs tu ris ki kād reiz Sid gun das 
pa gas tam pie de ro ša jām te ri to ri jām 
lab prāt vē lē tos pie vie no ties Māl pi lij.

Pēc paš rei zē jā at tīs tī bas mo de ļa 
paš rei zē jās ad mi nis tra tī vās te ri to ri jas 
ne tiek da lī tas. Kad iz vei do jas no vads, 
jau nais no vads spriež, vai kā da no te ri to-
ri jām var at da lī ties. At tie cī bā uz no va da 
vei do ša nu esam uz ru nā ju ši piln īgi vi sus 
sa vus kai mi ņus. Ne viens nav iz tei cis vē-
lē ša nos ko pā ar Māl pi li vei dot no va du. 
Līdz ar to bla kus vei do jas – Sun ta žu, 
Ķei pe nes; Zau be, Nī tau re, abas Lī gat-
nes. Si gul das no vads ir pa tei cis, ka vi ņi 
ne vē las pa pla ši nā ties. Al la ži vē las pa likt 
pa ši. Vai re for mu pa do me tā du lē mu mu 
pie ņems un Mi nis tru ka bi nets ak cep tēs, 
to grū ti prog no zēt.
– Vai mēs va ram pa stā vēt vie ni, ja Al la ži 

ne pie vie no jas?
Do mā ju, ka mēs iz da rī sim vi su ie spē-

ja mo un ap lie ci nā sim se vi, ka mēs esam 
nā kot nes paš val dī bas pa stā vēt va ro ša.
– Kā da ir gal ve nā pra sī ba ne at ka rī gai 

paš val dī bai?
Kva li ta tī va paš val dī bas funk ci ju veik-

ša na un at tīs tī bas spē ja. Tā pēc arī tiek 
vei do tas šīs struk tū ras, lai mums ne va rē tu 
pār mest, ka ne va ram iz pil dīt paš val dī bu 
funk ci jas pie pra sī ta jā lī me nī.
– Kas jums ša jā pe rio dā kopš ie vē lē-

ša nas ir sa gā dā jis vis lie lā ko gan da-
rī ju mu?

Gan da rī ju mu sniedz tas, ka mēs ļo ti 
ope ra tī vi un āt ri va rē jām rea li zēt ma zos 
pro jek tus (at jau no ta elek troap gais mo ju-
ma sis tē ma ie lās, iz vei do ti bēr nu ro ta ļu 
lau ku mi), kas prie cē ie dzī vo tā jus. Un šī 
at klā tī ba, ka va ram ar cil vēk iem ru nāt 
tie ša jā ēte rā te le vī zi jā. Kaut arī šeit de-
pu tā tu star pā do mas da lī jās, uz ska tu, ka 
te le vī zi ja pa gas tā ne piec ie ša ma āt rai un 
ne pa star pi nā tai in for mā ci jai.
– Ko no zī mī gu ie ce rēts paš val dī bā veikt 

2006. ga dā?
Ir daudz no zī mī gu lie tu, bet par ļo ti 

bū tis ku uz ska tu un ar ne pa cie tī bu gai du 
teh nis kā pro jek ta iz strā di par Māl pils vi dus-
sko las spor ta kom plek sa at tīs tī bu.

In ter vē ja 
Da ce Kri lov ska
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Šo gad ap rit pus gad simts kopš 1956.
ga da 25.feb ruā ra, kad PSKP 20.kon gre sa 
slēg ta jā sē dē Ņi ki ta Ser ge je vičš Hruš čovs 
no la sī ja re fe rā tu „ Par per so nī bas kul tu 
un tā se kām” un vi sā Pa dom ju Sa vie nī-
bā vairs ne bi ja no slēp ja ma pa tie sī ba par 
gu la giem, sta ļi nis ka jām rep re si jām. Tas 
no ti ka ne pil nus trīs ga dus pēc di žā tau tu 
tē va Sta ļi na nā ves.

Bi ja pa zu dis bai ļu slogs, to mēr ne kā da 
at zī ša nās vairs ne spē ja mai nīt ne pa tie si 
rep re sē to cil vē ku iz pos tī tās dzī ves. Dau-
dzi no vi ņiem to reiz Si bī ri ju ska tī ja bēr na, 
pus au dža acīm. Arī māl pi lie tes Rit ma 
Vī gan te un Bi ru ta Griš jā ne.

Rit ma Vī gan te, iz cie tu si no me ti nā ju-
mu ga lē jos Zie me ļos, stās ta par 1953.ga-
da 5.mar tu, die nu, kad no mi ra Sta ļins:

„Bi ja pa rasts mar ta rīts. Pa šā ag ru mā 
sa cē lās vie su lis – de be sis drau dī gi tum-

šas, snie gu ne sa lie lām pi kām un priek šā 
ne ko ne re dzē ja. Tā dā snie ga vēt rā ko pā 
ar mā mi ņu de vos uz sko lu. Vir zī jā mies 
kā ping vī ni pa iz mī to dzi ļi, dzi ļo va gu. 
Ku pe nas pus au dža au gu mā. Bie ži mā-
mi ņai nā cās iet at pa kaļ, mek lēt ap tī tās 
ka ma šas ( ga lo šas) zem snie ga. Vi ņa 
tei ca: „Lai kam pats ne la bais ir Die vam 
dvē se li at de vis!” Vie tē jo si bī rie šu va lo dā 
šā du snie ga vēt ru sauc „pur ga”. Snie ga 

au kas pa va da gau do ša na un kauk ša na. 
Tā skan zie me ļos vējš.

Un tad kaut kas ie čīk stē jās, brīk šķē-
ja, brāk šķē ja, līdz bei dzot sma gi no kri ta 
ze mē uz vien īgās sā džas ie las. Oho! Tie 
ta ču bi ja aug stie ko ka vār ti ar zvaigz ni 
vi dū. Pa ti Da ba līk smo ja par „tēti ņa” 
nā vi. Cik daudz ne vai nī gu dzī vī bu bi ja 
iz nī ci nāts ar pa vē lēm no Krem ļa! Sta ļins, 
bū dams gru zīns, sa vus tau tie šus rep re-
sē ja pir mos, vai rāk kā 60 tūk stoš cil vē ku. 
Daudz bēr ni ņu pa li ka bā re ņi, sa krop ļo ti 
gan fi  zis ki, gan ga rī gi. Tik daudz ģi me ņu 
un lik te ņu iz jaukts. Ta jā skai tā arī ma na, 
Kal ni ņu dzim ta. Vēl vai rā kas pa au dzes 
ju tīs šos ie vai no ju mus.

Ta jā lik te nī ga jā die nā iz sū tī tā lat vie te 
Rat nie ce ie skrē ja kla sē un it kā 
aiz žē lu ma „noģī ba.” Sko lo tā jam 
sko li ņā nā ca smiek li par iz rā di. 
Viņš sē dē ja mie rī gi pie gal da 
un, šķiet, pat ne li ka at dot go du 
Sta ļi nam. Mū su sā džā dzī vo ja 
rep re sē tie krie vi, balt krie vi, 
uk rai ņi, vā cie ši, lat vie ši un vēl 
ci tas tau tas. „Dau dzu tau tī bu 
bēr ni” – tā ska nē ja dzies ma 
pēc ka ra ga dos.”

Bi ru ta Griš jā ne 1949.ga da 
25.mar tā ko pā ar mā ti un jau nā-
ko brā li ti ka iz sū tī ta uz Tom skas 
ap ga ba lu.

– Kā no ti ka jū su ģi me nes iz sū tī ša na?
Dzī vo jām tē va mā jās, Māl pils cie ma 

„Kaba ti ņās.” 24.mar ta rī tā pie mums ie-
nā ca bru ņo ti cil vē ki un li ka āt ri kra vā ties. 
Mā jā at ra dās mam ma ar div iem maz iem 
bēr niem – man bi ja12ga di, brā lim 7ga di. 
Tēvs jau 1945.ga dā ti ka ap cie ti nāts par 
ne uz ti cī bu pa dom ju va rai, jo ie priekš 
die nē jis vā cu ar mi jā, dar bo jies aiz sar gu 
or ga ni zā ci jā.

Mam ma sā ka rau dāt, pa-
ņē ma mai sā drē bes, ne daudz 
pār ti ku. Pa gal mā gai dī ja ma šī na 
pil na ar cil vēk iem ve ša nai uz vil-
cie nu Si gul dā. Pa li ka vi si lo pi ņi, 
pat mai zī te ab ri ņā ier au dzē ta, 
neiz cep ta. Su nīts vi su ne dē ļu 
pēc tam esot gau do jis, ka mēr 
cil vē ki no šā vu ši. Lo pi no nā ku ši 
kol ho za kū tī.
– Uz ku rie ni jūs aiz ve da?

Iz sū tī ju mu pa va dī jām Tom-
skas ap ga ba la Kol paš evas ra-
jo na Kuz ņeč na jas sā džā. Kad 
Tom skā mūs no draus mī gos ap-
stāk ļos iz cies tām ce ļa grū tī bām 
no vār gu šus, utai nus iz lai da ārā, 
tū līt ti kām aiz dzī ti uz pir ti. Pēc 
tam sa li ka bar žās un tvai ko nis 

ve da tā lāk pa Obu. Vie nu bar žu at stā ja 
tu vāk, mēs ar ot ru brau cām līdz pa šam 
ga lam. Tad mūs iz sē di nā ja ma zās upī tes 
Su bot kas kras tā. Katrs sē dē ja uz sa va 
mai si ņa un līdz īgi ver giem gai dī ja at brau-
cam „pir cē jus.” Bi ja at brau ku ši pa jū gi 
gan ar zirg iem, gan ar buļ ļiem. Pir mos 
pa ņē ma vī rie šus. Mēs pa li kām vie ni no 
pē dē jiem. Pie nā ca mel na nakts, kad buļ-
ļu ra tos de vā mies uz 12 ki lo met rus at tā lo 
Kuz ņeč na jas sā džu. Tur jau mūs gai dī ja, 
vis vai rāk bēr ni, jo vi ņiem bi ja sa stās tīts, 
ka brauc asins sū cē ji, fa šis ti. Pir mo nak ti 
pa va dī jām kul tū ras na mā uz grī das. No 
rī ta, kad cē lā mies aug šā, bēr ni pa vis iem 
lo giem lū rē ja, kā di iz ska tās „cil vē kē dā ji.” 
Vē lāk, kad ie pa zi nās, sa pra ta, ka esam 
nor mā li cil vē ki, tā di pa ši kā vi ņi.
– Kā da bi ja turp mā kā dzī ve Si bī ri jā?

Sā ku mā gā ja grū ti – auksts, ko ēst ne-
bi ja. Ti kām iz mi ti nā ti ģi me nē, kur dzī vo ja 
mā te ar di vām mei tām. Bet arī vi ņiem paš-
iem trū ka ēda mā. Mam ma līdz pa ņem tos 
cim dus, dvie lī šus no mai nī ja pret kar tu-
pe ļiem. No mil tos sa mai sī tām kar tu pe ļu 
mi zām ce pām mai zī ti. Vie nu lai ku pat 
kol ho za lau kā čie pām bur kā nus. Rī vē jām 
un ga ta vo jām pan kū kas. Par to ne viens 
ne ko ne tei ca. To mēr mam mī te Si bī ri jā 
di vas rei zes gu lē ja uz nā ves gul tas – aiz 
pār gu ru ma un slik tas ēša nas, jo vis pirms 
cen tās pa ba rot mūs. Vi ņa vi su lai ku no strā-
dā ja kol ho zā. Ra vē ja, zie mā zā ģē ja mal ku 
pie cū ku un liel lo pu fer mām, gan me žā 
ko kus. Ap kārt ple tās mū ža me ži, pil ni ar 
sa trū dē ju šu kok sni. Lat vie ši tur uz plē sa 
ze mi un ie sē ja la bī bu, kas jau na jā, aug lī-
ga jā aug snē pa de vās ļo ti la ba.

Arī mēs ar brā li va sa rās gā jām peļ ņā. 
Vā cām sav va ļas akā ci ju pāk stis, lo bī jām 
un pār de vām pu pi ņas. Vēl no de vām sau lē 
kal tē tas ave nes. Kol ho zā ra vē jām la bī bu, 

Pret sa vu gri bu Si bī ri jas snie gos

LIKTEŅSTĀSTI

Tju ka ļin kas sā džas sko li ņā. Aug šē jā rin dā otrā 
no krei sās Rit ma.

Rit ma Kal ni ņa (Vī gan te) pēc atgriešanās Latvijā 
ar iz sū tī ju ma bied riem.

Dzī vo ja mā mā ja Si bī ri jas sā džā.
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bet tā la jās pļa vās ( kur nak šņo jām tel tīs) 
vā cām sie nu. Mei te nes grā ba kau dzī tēs, 
un zē ni zir ga mu gu rā tās ve da šķū ņos.

Si bī ri jā bi ja ļo ti skais ta, ba gā tī ga da-
ba. Ap vi dus kal nains, sop kas. Zie dē ja 
peo ni jas, ķei zar kro ņi, ska nē ja da žā du 
dzie do šu put nu bal sis. Pa va sa ros iz au ga 
lek ni, tumš za ļi sav va ļas sī po lu lak sti. Tos 
ēda ko pā ar kar tu pe ļiem.

Vē lāk, kad da ži vie tē jie uz cē la jau nus 
māj ok ļus, mēs pār cē lā mies uz dzī vi at se-
viš ķā bū di ņā, kur bi ja vie na lie la is ta ba 
ko pā ar vir tu vi. Gu lē jām uz lie lās mai zes 
krāsns. Zie mā 40 grā du lie la jā sa lā ne bi ja 
pie mē ro tu ap avu. Mam ma kā jās vil ka ar 
lu pa tām ap tī tas pa sta las, bet mēs vil nas 
ze ķes un zā ba ci ņus. Pēc tam ie gā dā-
jā mies ve cus va ļeņ kus. Pa va sa rī vi sas 
ze mās vie tas pār plū da. Kad nā cām no 
tā lās sko las, vil kām fi l čus nost un bri dām 
līdz ceļ ga liem pa le dus viž ņiem pil na jām 
peļ ķēm, ot rā pu sē at kal āvām kā jās.

– Vai mā cī bas sko lā sve šā va lo dā ne sa-
gā dā ja grū tī bas?

Krie vu va lo du ap gu vām lē nām, sa-
ru nā jo ties ar bēr niem. Arī vi ņi drus ku 
ie mā cī jās lat vis ki. Es Lat vi jā gā ju 4.kla sē, 
te sā ku no 2.kla ses. Ma te mā ti kā vei cās 
ļo ti la bi. Sko lo tā ji bi ja at sau cī gi, va rē jām 
pat kā du vār du ru nāt lat vis ki. Sā džā pa-
bei dzu čet ras kla ses, mā cī bas va ja dzē ja 
tur pi nāt No vo kuz ņeč na jā, kas at ra dās 
12 ki lo met rus tā lāk. Tur dzī vo jām pie lat-
vie šu saim nie kiem. Pirm die nas rī tos ag ri 
ap piec iem ar mai si ņu ple cos (kur mai ze 
un kar tu pe ļi ne dē ļai) so ļo jām uz tā lo sko-
lu, bet sest die nās nā cām at pa kaļ.

Un tad no mi ra Sta ļins. Es to laik mā cī jos 
7.kla sē. Kad pa vie tē jo ra dio mez glu iz ska-
nē ja sē ru vēsts, mā cī bas ti ka pār trauk tas. 
Vi si bi ja sa pul ci nā ti ko ri do rā, sko lo tā ji un 
dau dzi sko lē ni rau dā ja. Mēs, iz sū tī tie, gan 
ne ti kām līdz rau dā ša nai. Pa sā džu klī da 
bau mas, ka var būt no tiks pār mai ņas.

– Kas no ti ka tā lāk?
Lat vie ši rak stī ja ie snie gu mus uz 

Mas ka vu un sa ņē mu ši at ļau jas, sā ka 
at griez ties Lat vi jā. Brā lis vie tē jā sko lā 
bei dza 4.kla si, viņš no mū su ģi me nes pir-
mais de vās uz dzim te ni. Mēs ar mam mu 
pār brau cām mā jās vie nu ga du vē lāk. Es 
pēc sko las beig ša nas vēl pa strā dā ju par 
past nie ci. Man bi ja zir dziņš, sal mu ce pu re 
gal vā, lie la so ma ple cā. Jā šus iz va dā ju 
pa stu tu vā kās ap kai mes sā džām. Mam ma 
pār de va pa va sa ru no ba ro to ruk sī ti un 
kar tu pe ļus, tad ar no pel nī to ce ļa nau du 
va rē jām uz sākt at ce ļu uz Lat vi ju. Vai rāk 
ne kas ne bi ja ne ie krāts, ne no pel nīts. Ar 
pē dē jo ku ģi 14.sep tem brī, kad Oba jau 
sā ka salt ciet, iz brau cām no Kol paš evas. 
Vie tē jie, tuvāk ie pa zi nu ši, pret lat vie šiem 
iz tu rē jās la bi. Pa va dot pa sta priekš nieks 
tei ca: „Jūs Lat vi jā tā ne cie nīs, kā mēs šeit 
jūs cie nām.” Jā teic, ka vi ņa vār di da ļē ji 
pie pil dī jās.
– Kā uz sā kāt jau no dzī vi pēc at grie ša-

nās dzim te nē?
Sā ku mā ap me tā mies pie ra diem 

Māl pils „Upes dzin ta ros”, jo mū su mā jās 
„Kaba ti ņās” to brīd dzī vo ja di vas ģi me nes. 
Tē vu ne kad vairs dzī vu ne re dzē jām, viņš 
Si bī ri jā gā ja bo jā pirms mū su iz sū tī ša nas. 
Mam ma sā ka strā dāt kol ho za cū ku fer mā. 
Mums bi ja labs priekš nieks un bri ga die ris, 
tos cil vē kus jau pēc di vām ne dē ļām pār-
cē la no "Kabatiņām" uz ci tu dzī ves vie tu. 
Kai mi ņi pa lī dzē ja ie gā dāt ruk sī ti, go ti ņu 
un tā sā kām saim nie kot. Es, at grie zu sies 
Māl pi lī, vē lē jos strā dāt pa stā, bet man pa-
tei ca, ka ne pie ņems, jo es mu iz sū tī tā. Arī 
pie no ta vā dar bu ne de va. Bet mā cī bām 
trū ka nau das. Vie nī gi pa tē rē tā ju bied rī bas 
priekš nieks Kras tiņš ma ni pie ņē ma dar bā 
teh ni ku ma vir tu vē par saim nie ces pa lī gu. 
Strā dā jot un ne klā tie nē mā co ties, ie gu vu 
4.ka te go ri jas pa vā ra kva li fi  kā ci ju. Ša jā dar-
bā no strā dā ju vi su lai ku līdz pen si jai.

Da ce Kri lov ska

Bi ru ta Griš jā ne, dz. Ploriņa, (1. rindā trešā no kreisās) ko pā ar al laž nie kiem iz sū tī ju mā 
Tom skas ap ga ba lā. 20. gs. 50.-tie gadi.

Māl pils no vad pēt nie cī bas mu zejs ļo ti lūdz jū su ak tī vu pa-
lī dzī bu mu ze ja krā ju mu pa pil di nā ša nā.

Nāk pa va sa ris – kār to ša nas, tī rī ša nas un ve co lie tu ārā 
me ša nas laiks. To mēr esat ap do mī gi, jo, ie spē jams, tie ši šīs 
lie tas no de rē tu mu ze jam.

Tā kā mu zejs vāc ma te riā lus par Māl pils no va da vēs tu ri, 
tad mums no de rē tu vi sas lie tas, ku ras lie ci nā tu par Māl pils 
dzī vi un cil vēk iem vi sos lai kos – gan Lat vi jas lai kā, gan pa-
dom ju ga dos :
1) fo to grā fi  jas,
2) da žā di do ku men ti ( dip lo mi, ap lie cī bas u.c.),
3) grā ma tas, žur nā li, pla kā ti un ci ti ie spied dar bi, rok rak sti,
4) sko las lie tas ( ve cās mu gur so mas, burt nī cas, pe nā ļi, spal-

vas kā ti, pild spal vas, tint nī cas, die nas grā ma tas – ap mē ram 
1900.g. – 1970.g.),

5) da žā das saim nie cī bas lie tas, mē be les, ap ģēr bi, ap avi 
(1900. – 1970.g.),

6) po li tis ki rep re sē to fo to grā fi  jas, lie tas, at mi ņas no iz sū tī ju ma 
ga diem Si bī ri jā,

7) Lat vi jas ar mi jas, vā cu un pa dom ju ar mi jas at ri bū ti ka,
8) pa dom ju ga du at ri bū ti ka ( ka ro gi, no zī mes u.c.)
9) ve cā nau da.

Vei do sim mu ze ju ko pī gi!

Ar cie ņu
Māl pils no vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī tā ja Bai ba Lip pe

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

Pa pil di nā sim mu ze ja krā ju mus!
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1. Kā pēc daudz stā vu na mos re gu lā ri jā at gai so sis tē ma un 
kam ar to jā no dar bo jas?

Pie de rī bas ro be ža sil tu ma, ka na li zā ci jas, ūdens sis tē mām 
ir pē dē jā aka pie mā jas, ja kon krē ta jai mā jai nav šīs akas, tad 
mā jas no slē dzo šā ar ma tū ra. Iek šē jās ko mu ni kā ci jas ir mā jas 
kop īpa šums un tā ap saim nie ko ša na ir mā jas iek šē jā lie ta. Ti kai 
ne va ja dzē tu aiz mirst, ka jeb ku ri re mont dar bi vai pār bū ves ir jā-
sa ska ņo ar pa kal po ju ma snie dzē jiem SIA ”Nor ma K” un Māl pils 
pa gas ta pa do mes Būv val di. Šī pie de rī bas ro be ža ir at ru nā ta arī 
In di vi duā lā īpa šu ma ko mu nā lo pa kal po ju mu lī gu mā.

2. Kur pa liek tā nau di ņa, ko mēs mak sā jam par sil tu mu. Vai 
tie šām ar to pie tiek ti kai Dā ņu kat lam, kurš arī ir dā vi nā-
jums? Vai nav ie spē jams no sil ti nāt tra ses? Vai priekš nie-
kiem al gas nav par lie lu? 

* 2003. gads 2004. gads

Ku ri nā mais 35 814.55 Ls 44 969.25 Ls

Elek troe ner ģi ja 14 707.38 Ls 15 689.56 Ls

Da bas re sur su no dok lis 741.73 Ls 568.19 Ls

Ze mes no dok lis 610.37 Ls 257.00 Ls

Dar ba sa mak sa + soc.
no dok lis

32 978.37 Ls 31 383.34 Ls

Pa mat lī dzek ļu no lie to jums 34 055.34 Ls 30 778.58 Ls

Ma te riā li 12 814.74 Ls 6 574.90 Ls

Pa mat lī dzek ļu re mon ti 9 215.91 Ls 15 526.37 Ls

Pā rē jie iz de vu mi 12 161.30 Ls 20 727.11 Ls

Ne piec ie ša mie nau das 
lī dzek ļi

153 766.08 Ls 166 474.30 Ls

Reā lie ie ņē mu mi 149 966.00 Ls 141 279.48 Ls

Zau dē ju mi/peļ ņa –3 800.08 Ls –25 194.82 Ls

Sa ra žo tās Mwh 9 080 9 704

Pa tē rē tā jiem no do tās Mwh 8 036 8 444

No teik tais ta rifs (iedz.) 16.33 Ls/Mwh 16.33 Ls/Mwh

No teik tais ta rifs (iest.) 15.91 Ls/Mwh 17.42 Ls/Mwh

Kvad rāt met ra iz ce no jums 0.46 Ls/m3 0.48 Ls/m3

Ne piec ie ša mais ta rifs 19.13 Ls/Mwh 19.715 Ls/Mwh

Ne piec ie ša mais kvad rāt-
met ra iz ce no jums

0.517 Ls/m3 0.559 Ls/m3

* da ti no sil tum ta ri fa ap rē ķi niem, kas ie snieg ti Rī gas ra jo na Sa-
bied ris ko pa kal po ju mu re gu la to ram. Da ti par 2005.ga du būs 
pie eja mi pēc ga da pār ska ta ap stip ri nā ša nas.

– Sil tum tra šu un sil tum mez glu re kon struk ci jai ir ne piec ie šams 
līdz 800 000 Ls. Uz do to mo men tu esam pie tei ku šies uz 
ERAF un Valsts in ves tī ci ju pro gram mām par lī dzek ļu pie šķir-
ša nu. Lab vē lī ga iz nā ku ma re zul tā tā? vien al ga līdz 200 000 
Ls būs jā fi  nan sē mums paš iem, ¾? fi  nan sēs augš mi nē tās 
or ga ni zā ci jas.

– SIA „Nor ma K” val des lo cek ļa al gu no sa ka Māl pils pa gas ta 
pa do me.

3. Kā pēc jā mak sā par lab ie kār to ša nu, ja ne tiek ce ļi tī rī ti un 
kai sī ti?

Pir mais, ko gri bē tos pa skaid rot, ka lab ie kār to ša nas nau da 
tiek tē rē ta ci tiem dar biem , bet ce ļu tī rī ša nai un uz tu rē ša nai 
nau da tiek sa ņem ta no valsts. Ie dzī vo tā ji par šo pa kal po ju mu 
no lab ie kār to ša nas nau das ne ko ne mak sā. Vēl jā ņem vē rā, ka 
ce ļi da lās valsts , paš val dī bas ap kop ja ma jos ce ļos un ne zi not 
kon krē to ce ļa pos mu, ne var at bil dēt kam tas bū tu jā veic.

Par lab ie kār to ša nas lī dzek ļiem tiek veik ti se ko jo ši dar bi:
1. 1. ie lu, gā jē ju ce li ņu at tī rī ša na no snie ga, kai sī ša na ar smil tīm 

(sēt nie ku darbs);
2. 2. mā ju lau ku mu at tī rī ša na no snie ga ar trak to ru;
3. 3. at kri tu mu lau ku mu sa kop ša na (sēt nie ku darbs);
4. 4. zā lā ju ap pļau ša na va sa ras pe rio dā 1 x mē ne sī;
5. 5. ap stā dī ju mu, pu ķu dob ju kop ša na va sa ras pe rio dā;
6. 6. la pu sa vāk ša na ru dens pe rio dā;
7. 7. at kri tu mu sa vāk ša na no at kri tu mu lau ku miem ar trak-

to ru.

Par ce ļu uz tu rē ša nai pie šķir ta jiem lī dzek ļiem tiek veik ti se-
ko jo ši dar bi:
1. 1. grei de rē ša nas dar bi;
2. 2. ceļ ma lu ap pļau ša na;
3. 3. ceļ ma lu un ce ļam pie gu ļo šo grāv ju iz cir ša na no krū miem 

un kok iem;
4. 4. caur te ku at tī rī ša na, til tu uzr au dzī ba un ap ko pe;
5. 5. snie ga tī rī ša nas dar bi skol nie ku au to bu sa, pie na sa vā cēj-

ma šī nas marš ru tos;
6. 6. kai sa ar smil tīm as fal tē tos ce ļus pie krus to ju miem, pie kal-

nēs un ci tās bīs ta mās vie tās, kri tis kos ga dī ju mos veic ce ļu 
kai sī ša nu ar smil tīm skol nie ku pār va dā ju mu marš ru tos;

7. 7. ce ļa zīm ju uzr au dzī bu, ja ne piec ie šams re monts;
8. 8. fi  nan su ie spē ju ro be žās – ce ļu pos mu at jau no ša nu.

4. Kā pēc ne tiek tī rī ta Su das ie la un vai par šīs ie las tī rī ša nu 
jā mak sā?

Su das ie la tiek tī rī ta no Ķir šu ie las līdz Su das til tam, uz do to 
brī di tilts ir slēgts un ne kā da sa tik sme pār til tu ne no tiek un ir 
uz stā dī ta at tie cī gā ce ļa zī me. Tā pēc arī til ta tī rī ša na ne no tiek. 
Spe ciā lis tu vie dok lis par til ta teh nis ko stā vok li būs mai jā, tad 
arī tiks lemts par tā lā ko dar bī bu. Par šīs ie las tī rī ša nu ie dzī vo-
tā jiem nav jā mak sā.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

2006.ga da jan vā ra un feb ruā ra te le vī zi jas tieš rai dēs ti ka uz do ti jau tā ju mi, kas at tie cas uz SIA 
„Nor ma K” dar bī bu. Uz šiem jau tā ju miem – at bil des sniedz – val des lo cek lis R.Ta ran da:
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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

IL MAS BI CĀ NES zob ārst nie cī bas prak se 
Māl pi lī, Par ka ie lā 3 ser ti fi  cē tā ka bi ne tā ai-
ci na ie dzī vo tā jus sa ņemt zob ārst nie cī bas 

pa kal po ju mus:
- zo bu ār stē ša na; - ķi rur ģi ja; 

- Rtg diag nos ti ka.

Bēr niem līdz 18 ga du ve cu mam 
zob ārst nie cī ba bez mak sas. 

Iz man to jiet valsts pie šķir to fi  nan sē ju mu!
Dar ba laiks:

P 9.00 – 15.00
O 14.00 – 18.00
T 9.00 – 15.00

C 14.00 – 18.00
P 9.00 – 15.00

Tāl ru nis uz zi ņām 7925980

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)

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
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.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

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

Vet erinārārsts Atis Ai gars 6143151, 7970898.

4. ap rī lī
Va na gi – Ce ri ņi – Ēmu ri – Tuņ ķi – Za va di ņas – Ko sē ni – Dzēr ves – Pun du ri – Mel-

pu ri – Mer gu pes.
10.ap rī lī
Sal zem nie ki – Vec vie tu ri – Žī bur ti – Le jas žī bur ti – Sa la sa nī ši – Kaln rau tē ni – Ceļ-

mal nie ki – Ērg ļi – Lau ci ņi – Ka mo li – Cel mi ņi – Lī dum nie ki – Straut nie ki – Aus tru-
mi – Ļau ļas – Prie des.

18. ap rī lī
Mig le nie ki – Jaun bū ņas – Maz avo ti ņi – Kaln jau ze mi – Ķe šā ni – Sik snas – Ape nie-

ki – Kur lē ni – Ti mer ma ņi – Zem nie ki – Zem arā ji.
24. ap rī lī
Tī nes kalns – Kan ga ri – Gai ļur gas – Ozo li – Krast kal ni – Upes med ņi – Pun des – Mež-

sē tas – Gai dzi ņas – Grīv nie ki – Žuč kas – Baus kas.
25. ap rī lī
Vil da ni – Kan ne nie ki – Bren de ri – Jaun čuš ļi – Ģi das – Kal na Ur dzē ni – Kaln mār ti-

ņi – Svērp ji – Maz la pas – Māl kal ni – Cied rī tes.
Turpinājums nākamajā numurā

Go dā ja mie māl pi lie ši!
Māl pils pa gas ta paš val dī ba lai ku no 13.04. līdz 15.05. pa slu di na par Spod rī bas 

mē ne si. Ai ci nām vi sus ne kus ta mo īpa šu mu īpaš nie kus, val dī tā jus, lie to tā jus, nom nie-
kus ak tī vi ie sais tī ties sa vu īpa šu mu sa kop ša nā.

Vei do sim dzī vi la bā ku
Lai arī cik skum ji bū tu to at zīt – mū su valsts ar sa vu pen si ju po li ti ku skaid ri ir no-

rā dī ju ši – in va lī di mums nav va ja dzī gi ...
Ko tā lāk? No mirt val stij par prie ku? (nav cil vē ku – nav pro blē mu) Tas jau bū tu tas 

vieg lā kais! Dzī vot, sa dzī vo jot ar īpa šām va ja dzī bām, ir bez ga la grū ti, rei zēm pat ne-
ie spē ja mi. Bet, ja vēl ir jā iz au dzi na un jā iz sko lo bēr ni, ja ne gri bas sa vu mī ļo to cil vē ku 
at stāt vie nu ša jā pa sau lē? Tad ir jā dzī vo vi sam par spī ti!

Tā dēļ arī mēs Jūs vi sus ar īpa šām va ja dzī bām ai ci nām ko pā – vei do sim sa vu 
dzī vi la bā ku, gai šā ku!

Pa lū ko jie ties, kas no tiek ap kār tē jos pa gas tos! In va lī di vei do sa vas bied rī bas, klu-
bus – no mā jās sē dē tā jiem kļūs tot par ak tī viem sa vas dzī ves vei do tā jiem. Mēs ta ču 
arī tā va ram! Ta gad mums tiek pie dā vā tas tik dau dzas ie spē jas! Esam no di bi nā ju ši 
in va lī du un vi ņu at bal stī tā ju bied rī bu „Noti ci sev!”

Mums ir daudz ie ce res par dzī ves kva li tā tes uz la bo ša nu. Rak stī sim pro jek tus 
ko pā!

Kat rā no mums mīt kāds ne ap zi nāts ta lants, rei zēm dzī vi no dzī vo jam to pat ne ap-
jau šot, tā pēc at mo di nā sim to gai šā ko un la bā ko, kas mīt mū sos, tā pat kā sau les sta ri 
tū līt mo di nās no zie mas snau das pir mos pa va sa ra zie du as nus.

Ļau sim uz zie dēt mū su dzī ves zie diem sev un ci tiem par prie ku!
Uz dro ši nies, no ti ci sev un at nāc!
Va ri zva nīt : 9510876, 7185873, 7925378
Vai at nāc treš dien 5. ap rī lī plkst. 1100 uz kul tū ras na ma ves ti bi lu.

„Noti ci sev” val des lo cek le: 
In grī da Mu raš ko

Dzīv nie ku ve se lī bas pār bau des marš ru ti
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Pa gas ta pa do me iz sa ka pa tei cī bu 
vis iem ne kus ta mā no dok ļa mak sā tā jiem, 
kas veic mak sā ju mus sav lai cī gi. Tas dod ie-
spē ju veikt ar li ku mu no teik tās paš val dī bas 
funk ci jas, t.i., ci tā vei dā šī nau da at grie žas 
pie cil vēk iem at pa kaļ (ce ļu tī rī ša na, sko lē nu 
pār va dā ju mu ap mak sa, so ciā lā pa lī dzī ba 
u.c.) Pēc no dok ļa mak sā ša nas pa zi ņo ju mu 
iz sū tī ša nas jau sa ņem ti mak sā ju mi Ls 19 
738.81 kop sum mā, no kā Ls 8 912 ir no-
dok ļu pa rā di un so da nau das. 2006.ga dā 
par ze mi ap rē ķi nāts no dok lis Ls 52 232.44 
Ls kop sum mā, sa vu kārt, no dok ļu pār ādi ir 
vēl Ls 10 369.18 . Zi ņas ap ko po tas pēc 
stā vok ļa uz 16.mar tu.

LR li kums “Par ne kus ta mā īpa šu ma no-
dok li” no sa ka ar no dok li ap lie ka mo ob jek tu 
sa stā vu, no dok ļa mak sā tā ju ka te go ri jas, 
mak sā ša nas kār tī bu u.c. jau tā ju mus. No 
2006.ga da 1.jan vā ra ir spē kā gro zī ju mi 
šai li ku mā.

De rī gi at ce rē ties:
· Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa mak sā tā-

ja (arī dzī vok ļa īpaš nie ka) pie nā kums 
ir mē ne ša lai kā no īpa šu ma tie sī bu vai 
val dī ju ma ra ša nās die nas pie teik ties paš-
val dī bā.

Par sav lai cī gu ne pie teik ša nos paš val dī-
ba no no dok ļa mak sā tā ja pie dzen ne kus ta-
mā īpa šu ma no dok ļa sum mu, kas mak sā-
ja ma par pe rio du no ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok ļa mak sā ša nas pie nā ku ma ra ša nās 
die nas, un so da nau du 30 % ap mē rā no 
no dok ļa sum mas.
· Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa lik me ir 

1.5% no ne kus ta mā īpa šu ma (ze me, 
ēkas, bū ves) ka das trā lās vēr tī bas.

· Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa ob jek ta 
ka das trā lo vēr tī bu no sa ka valsts ze mes 
die nests at bil sto ši “Ne kus ta mā īpa šu ma 
valsts ka das tra li ku ma” pra sī bām un fi k sē 
to uz vie nu kon krē tu da tu mu (1.jan vā ri). 
Ka das trā la jā vēr tī bā ne tiek ie tver ta mež-
au dzes vēr tī ba.

Ka das trā lo vēr tī bu ap rē ķi na, ņe mot 
vē rā šā dus Ka das tra in for mā ci jas sis tē mā 

re ģis trē tos da tus:
1) ka das trā lo vēr tī bu bā zi;
2) ka das tra ob jek tu un ne kus ta mā īpa-

šu ma no dok ļa ob jek tu rak stu ro jo šos 
da tus;

3) ne kus ta mā īpa šu ma lie to ša nas mēr-
ķus;

4) ne kus ta mā īpa šu ma ob jek ta ap grū ti-
nā ju mus.

Ka das trā lo vēr tī bu bā ze ir ka das trā lās 
vēr tī bas ap rē ķi nam ne piec ie ša mo vēr tī bu 
rak stu ro jo šo da tu ko pums – bā zes vēr tī bas 
un ko rek ci jas koe fi  cien ti, kas, pa ma to jo ties 
uz ne kus ta mā īpa šu ma tir gus da tu ana lī zi, 
no teikts ka das tra ob jek tu gru pai vēr tī bu zi-
ņā no sa cī ti vien da bī gā te ri to ri jā – zo nā.

Tā tad sa vu ie tek mi uz ka das trā lo vēr tī-
bu iz mai ņu at stāj gan īpa šu ma at ra šā nās 
vie ta pa gas ta te ri to riā la jā plā no ju mā, gan 
tā lie to ša nas mēr ķi un ap grū ti nā ju mi, gan 
ce na, par kā du īpa šu mi Māl pils pa gas tā tiek 
pirk ti un pār do ti. No Valsts ze mes die nes ta 
par ka das trā lās vēr tī bas iz mai ņām Māl pils 
pa gas tā turp mā kos ga dos kon krē tas prog-
no zes nav sa ņem tas.
· Ja no dok ļa mak sā tājs līdz 15.feb ruā rim 

nav sa ņē mis mak sā ša nas pa zi ņo ju mu, 
vi ņa pie nā kums ir mē ne ša lai kā raks tvei-
dā par to in for mēt paš val dī bu.

2007.ga dā tas at tie cas arī uz no dok ļa 
mak sā ša nas pa zi ņo ju mu par ēkām.

Līdz 2010.ga da 1.jan vā rim ze mes īpaš-
nieks ir tie sīgs ie ro si nāt ne kus ta mā īpa šu-
ma ob jek ta no teik ša nu at tie cī bā uz bū vi 
ar ne no skaid ro tu īpa šu ma pie de rī bu, kas 
at ro das uz vi ņa ze mes–to no sa ka Ne kus ta-
mā īpa šu ma valsts ka das tra li kums.
· Ar ne kus ta mā īpa šu ma no dok li ne ap-

liek in di vi duā lās dzī vo ja mās mā jas un 
daudz dzī vok ļu dzī vo ja mo mā ju da ļas, 
ko iz man to dzī vo ša nai un to ap bū vē ie-
tilp sto šas ēkas, ja tās ne tiek iz man to tas 
saim nie cis kās dar bī bas veik ša nai, kā 
arī ēkas un to da ļas, ku ras iz man to ti kai 
lauk saim nie cis kai ra žo ša nai.

Piez. Ar ne kus ta mā īpa šu ma no dok li 

ne ap lie ka mo ob jek tu sa raksts no teikts 
li ku ma “par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li” 
1.pan ta 2.da ļā.
· No dok ļa mak sā ju mi jā veic rei zi ce turk-

snī, t.i., ne vē lāk kā 31.mar tā, 16.mai jā, 
15.au gus tā, 15.no vem brī. Par ter mi ņa 
no ka vē ju mu tiek ap rē ķi nā ta no ka vē ju ma 
nau da – no lai kā ne no mak sā tā pa mat pa-
rā da 0.05 % par kat ru no ka vē to die nu, 
bez tam, at bil sto ši Lat vi jas Ban kas no-
teik ta jai re fi  nan sē ša nas lik mei tiek ap rē-
ķi nāts arī pa mat pa rā da pa lie li nā jums.

· Zi nā ša nai no dok ļa pa rād nie kiem – ti kai lai kā 
no 1.–31. mar tam, 1.–16.mai jam, 1.–15.au-
gus tam, 1–15.no vem brim Jū su ie mak sā tā 
nau da tiks fi k sē ta kā no dok ļa mak sā jums 
par š.g. kār tē jo ce turk sni. Īpa ši at gā di nu to 
tā pēc, ka, ie mak sā jot mi nē tā jā lai kā pre cī zi 
no dok ļa pa zi ņo ju mā uz rā dī to sum mu, Jūs 
va rat kaut par vie nu ga du (2006.) ne no kļūt 
pa rād nie ka lo mā. Ci tā lai kā ie mak sā tā 
nau da tiek sa da lī ta pa no ka vē ta jiem mak-
sā ju miem (piem., no 1998.g. no ka vē ti 20 
mak sā ju mu ter mi ņi).

Par pa sēm – KON TRO LEI:
· Lū dzu pār bau diet – vai nav bei dzies Jū su 

pa ses de rī gu ma ter miņš;
· Lū dzu pār bau diet – vai 15 ga du ve cu mā Jūs 

(vai Jū su bērns) jau esat sa ņē mis pa si.
2006.ga dā pa se jā sa ņem piec des mit 

seš iem 1991.ga dā dzi mu šiem Māl pils 
pa gas tā dzī vo jo šiem jau nie šiem. Pēc 15 
ga du ve cu ma sa snieg ša nas, 30 die nu 
lai kā ie snie dzot do ku men tus PMLP Rī gas 
ra jo na no da ļā Rī gā Gau jas ie lā 17, valsts 
no de va par pa ses sa ņem ša nu 20 die nu 
lai kā ir 1 lats.

Pre cī zā ku in for mā ci ju va rat sa ņemt pa 
tāl ru ni 7970895 vai Māl pils pa gas ta pa do-
mes 235.ka bi ne tā.

Ar cie ņu – no dok ļu ad mi nis tra to re 
un ie dzī vo tā ju re ģis tra spe ciā lis te 

Mā rī te Nīg ran de

Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li 2006.ga dā

SPORTS

Spor ta zi ņas
18.feb ruā rī Māl pi lī no ti ka Rī gas ra jo na 

Spor ta spē les ŠA HĀ. Sa cen sī bās pie da lī-
jās 7 ko man das. Tas ir ma zāk ne kā pa ras ti, 
ta ču at brau ku šas bi ja vi sas spē cī gā kās 
ra jo na ko man das, iz ņe mot Sa las pi li. Jā pie-
min, ka Saul kras tu un Si gul das ko man dās 
pie vis iem trim vī rie šu gal di ņiem spē lē ja 
meis tar kan di dā ti. Saul kras tu ko man dā 
pie pir mā gal di ņa spē lē ja Vis oc kis (Rī gas 
se nio ru čem pions un Rī gas čem pio nā ta 
2.vie tas ie gu vējs – rei tings 2245, 80.vie ta 
Lat vi jā), pie ot rā Kār kliņš (rei tings 2319, 
50.v.). Ba lo žu ko man das pir mais gal diņš – 

meis tar kan di dāts Ba ta kovs (rei tings 2220, 
91.v.). Si gul das meis tar kan di dā ti – Jē kab-
sons, Ur tāns, Va nags.

Māl pils ko man du pār stā vē ja – Ana to-
lijs Se ļi va novs, Ģirts Liel mežs, Pā vels Ja-
kov ļevs un Es me ral da Ba lo de. Jā pie bilst, 
ka māl pi lie šiem līdz go dal go ta jām vie tām 
vien mēr ir maz liet pie trū cis, ta ču šo reiz 
mū su ko man da sa vu uz de vu mu tikt go dal-
go to trij nie kā iz pil dī ja ar uz vi ju, t.i., ie gu va 
2.vie tu (kā sa ka sie nas pa lī dzē ja), aiz 
se vis at stā jot spē cī go Si gul das ko man du 
(sav star pē jā spē lē māl pi lie ši sa vus kai mi-
ņus pār spē ja ar 2,5 pret 1,5). 1.vie tu iz cī-
nī ja Saul kras tu ko man da, sa vā cot 18,5 
punk tus. Māl pils ko man dai – 16 punk ti, 

Si gul dai – 14,5 punk ti. 4.vie tu, spē lē jot 
bez dā mas ie gu va Ba lo žu ko man da.

In di vi duā li no māl pi lie šiem vis la bāk vei-
cās Es me ral dai Ba lo dei (5,5 punk ti no 6 
ie spē ja miem) un Ana to li jam Se ļi va no vam 
(4,5 no 6). Ģir tam Liel me žam un Pā ve lam 
Ja kov ļe vam kat ram pa 3 punk tiem.

Die nu vē lāk, t.i., 19.feb ruā rī Māl pils 
kul tū ras na mā no ti ka Māl pils pa gas ta 
čem pio nāts NO VU SĀ. Pie da lī jās 16 da-
līb nie ki, no ku riem bi ja čet ras dā mas. 
Prieks, ka vai rums no da līb nie kiem bi ja 
jau nie ši. Cī ņas bi ja sī vas un vī rie šiem uz-
va ru iz cī nī ja Ro berts Bā ku lis, iz šķi ro ša jā 
cī ņā ar re zul tā tu 4:2 pie vei cot Jā ni Jan so-
nu (ju nio ru). At tie cī gi, Jā nim Jan so nam 
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2.vie ta. 3.vie tu diez gan ne gai dī ti ie gu va 
Gun tars Če ke ta.

Dā mām 1.vie tu pār lie ci no ši ie gu-
va Ga ļi na Jan so ne. 2.vie tā ie rin do jās 
Kris tī ne Ka ņe pē ja, bet 3.vie tu iz cī nī ja 
Lau ma Ber ga.

26.feb ruā rī Sa las pi lī no ti ka Rī gas 
ra jo na spor ta spē les ZO LES SPĒ LĒ. 
Pro tams, ka sa cen sī bas neiz pa li ka bez 
māl pi lie šiem. Māl pils ko man das sa stā vā 
star tē ja Vies turs Bēr ziņš, Rai monds Ta-
ran da, Jā nis Pod ra čiks un Ēriks Staš ko. 
Ja pa gā ju šā ga dā mū sē jie pa li ka tū līt aiz 
go dal go to trij nie ka, t.i., 4.vie tā, tad šo reiz 
pār lie ci no ši, 12 ko man du kon ku ren cē, 
ti ka iz cī nī ta 3.vie ta, ti kai par 3 punk tiem 
at pa lie kot no 1.vie tas ie gu vē jiem Ba lo-
žu pil sē tas ko man das. 2.vie tu ie gu va 
Gar kal nes pa gasts. Jā at zī mē, ka 1.vie tu 
in di vi duā li ie gu va Vies turs Bēr ziņš. Spē-
cī gā ko 10–nie kā ie kļu va arī Rai monds 
Ta ran da, ie rin do jo ties 9.vie tā.

3. mar tā Si gul dā pul cē jās Rī gas ra jo-
na paš val dī bu dar bi nie ki, lai sa cen stos 
at rak tī vos zie mas spor ta vei dos – dis-
tan ču slē po ša nā kal nā, kal nu slē po-

ša nā, no brau cie nā ar pie pū ša ma jām 
ka me rām, au to – mo to veik lī bā brau cot 
ar bo kar tiem, lo ģi kas spē ļu ri si nā ša nā, 
slē po ša nas un ra ga vu no brau cie nā. 
Priekš sē dē tā ju div cī ņā, paš val dī bu va-
dī tā jiem bi ja jā sa cen šas no brau cie nā ar 
ka me ru un brau cie nā ar bo kar tu. No 19 
ko man dām Māl pils paš val dī bas ko man-
da kop vēr tē ju mā ie gu va 11. vie tu.

12. mar tā no ti ka Rī gas ra jo na spor ta 
spē les NO VU SĀ, ku rā Māl pils pa gas ta 
ko man da ie gu va 7. vie tu

Spor ta pa sā ku mu plāns:

1.ap rī lis
Māl pils pag. čem pio nāts 
GAL DA TE NI SĀ. 
Māl pils pro fe sio nā lās vsk. spor ta zā lē

2.ap rī lis
Sa cen sī bas ZO LĪ TES spē lē 4.posms. 
Ka fej nī cā „AUGUSTS”

8.ap rī lis
Rī gas ra jo na spor ta spē les 
GAL DA TE NI SĀ. Si gul dā

Ot ro rei zi Māl pils vi dus sko las sko-
lē ni pie da lī jās kon kur sā “Snov bords 
prie kam ko pā ar Zel ta ziv ti ņu”, kur 
uz va rē tā ju bal va ir snov bor da ap mā cī-
ba Briež kal nā la bā ko Lat vi jas sno ve ru 
va dī bā un pie de vām vēl in ven tārs un 
pa cē lājs uz kal na par brī vu! Šo gad sā-
ku mā plā no jām, ka pie da lī sies 2 kla šu 
ko lek tī vi – da līb nie kiem pēc iz vē les 
bi ja jā uz rak sta stās tiņš vai jā uz zī mē 
de vī ze, ko mikss, ku rā tik tu rek la mēts 
ve se līgs dzī ves veids sno vo jot. Diem-
žēl daudz iem pir mais ied ves mas vil nis 
no pla ka,un kad bi ja jā no dod dar bi, tad 
ti kai 12 da līb nie ki vien sa nā ca! Pal dies 
dros mī ga jiem, un es ce ru, ka tas bi ja 
vērts! 8. mar tā brau cām uz Briež kal nu. 
Mā cī jā mies kā ar ie spā ja mi ma zāk kri-
tie niem tikt le jā no kal na, kā arī pa rei zu 
brauk ša nas teh ni ku. Bei gās pa jau tā ju in-
struk to riem, kā tad ir vieg lāk – mā cī ties 

paš iem, vai mā cīt ci tus. Nu, kā jūs 
do mā jat? Iz rā dās ka mā cī ties paš iem 
to mēr ir vieg lāk! Var būt va rē tu sko lā 
ie viest šo mā cī ša nas me to di?..:) 
Ce ram, ka nā koš gad at kal Lat vi jas 
snov bor da sko la or ga ni zēs ša du 
pa sā ku mu, un mū su sko las sko lē ni 
pie da lī sies jau tre šo rei zi!

Sko lē nu ie spai di:
Ma reks (6 a.kla se): „Es Briež kal nā 

bi ju pir mo rei zi – man tur ļo ti pa ti ka!!!! 
La bā kie sno ve ri va rē ja de monstrēt 
da žā dus tri kus (bet to ne da rī ja), jo vi-
ņi mā cī ja mūs. Es gri bē tu at kār tot šo 
brau cie nu arī nā kam gad!!! In te re san ti 
bi ja arī tas, ka mēs ska tī jā mies fi l mu 
un zī mē jam !!!!!“

Kris taps (6a.kl): „Sā ku mā mēs 
ie sil dī jā mies,lai krī tot ma zāk trau mu 
pēc tam mums pa stās tī ja, kā la bāk 
ie mā cī ties sno vot. Pir ma jā rei zē gā ja 

rai bi,bi ja da ži kri tie ni,bet uz 
bei gām ie mā cī jos.Sno vo jot 
diem žēl laiks pa gā ja ļo ti āt-
ri, Man ļo ti pa ti ka un gri bē tos 
braukt bie žāk”.

Elī za (10.kl): “Pec uz va-
ras pa zi ņo ju ma jau sko lā 
sā kām plā not, ko da rī sim, 
ko vilk sim un, ko ēdī sim... 
Ie ro do ties uz kal na, zi nā jām, 
ka mū su pēc pu ses šo "pa-
sā cie nu" at ce rē sies vēl il gi 
(bez šau bām tā arī bi ja)... bet 
to mēr tas bij to sāp ju vērts!
Ļo ti āt ri sa drau dzē jā mies arī ar 

mū su in struk to riem... pirms tam do mā ju, 
ka vi ņi ir ie do mī gi un augst prā tī gi, ta ču 
bei gās sa pra tu, ka cil vē ku tie šām ne-
drīkst vēr tēt, ja tu vi ņu ne maz ne pa zīs ti!!! 
pa tie sī bā vi ņi ir ļo ti for ši un drau dzī gi...
Diem žēl šis ir pē dē jais gads, kad va rē jām 
pie da lī ties ša jā kon kur sā, ta ču do mā ju, 
ka mums vairs ne būs ne piec ie šams kāds 
kon kurss, kas mūs vi li nā tu uz kal na pu si... 
cen ša mies iz man tot kat ru iz de vī bu, lai tik-
tu maz liet "pa dau zīt di be nus"!!!“

Sko lo tā ja In ta Rul le

Po li ci jas zi ņas
18. feb ruā rī
 Māl pils pa gas tā no klēts no zagts mo tor zā ģis “JON-

SE RED–2150.” Ma te riā lais zau dē jums ap 300 Ls. 
Īpa šums ap dro ši nāts. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

27. feb ruā rī
 Māl pi lī ne pa zīs ta mi vī rie ši ap lau pī ja 1939.ga dā dzi mu-

šu vī rie ti. No lau pī tas mel nas ādas kur pes 41.iz mē ra. 
Gai ši pe lē kas krā sas virs ja ka, mel na adī ta ce pu re. 
Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

 Māl pi lī, 1942.ga dā dzi mis vī rie tis al ko ho la rei bu mā 
la mā jās ne cen zē tiem vēr tiem, ar cir vi sa bo jā ja 
ēkas dur vis. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

28. feb ruā rī
 Māl pi lī, 1988.ga dā dzi mis jau nie tis pie kā vis 

1990.ga dā dzi mu šu jaun ie ti, kurš gu vis sma dze ņu 
sa tri ci nā ju mu un ie vie tots Si gul das slim nī cā. Lie tas 
ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

2. mar tā
 Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā no zag tas pie cas 

pnei ma tis kās šau te nes. Ma te riā lais zau dē jums 
250 Ls. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

4. mar tā
 Māl pils pa gas ta Sid gun dā no zag ta au to ma šī na 

AU DI A6, iz gat avo ta 1992.ga dā. Lie tas ap stāk ļi 
tiek no skaid ro ti.

6. mar tā
 Māl pi lī au to ma šī nai ŠKO DA OC TA VIA tī ši sa bo jā-

tas dur vis un durv ju slē dze ne .Lie tas ap stāk ļi tiek 
no skaid ro ti.

10. mar tā
 No Māl pils pa gas ta ar tī šu mie sas bo jā ju mu Si gul das 

slim nī cā ie vie tots 1987.ga dā dzi mis vī rie tis, ku ram 
kon sta tē ti gal vas sa si tu mi, sma dze ņu sa tri ci nā jums 
un acs he ma to ma. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

 Māl pi lī pa Pils ie lu 1987.ga dā dzi mis jau nie tis va dī ja 
au to ma šī nu al ko ho la rei bu mā bez va dī ša nas tie sī-
bām. Līdz ar to vi ņa rī cī bā ir sa ska tā mas Kri mi nāl li-
ku ma 262.pan ta 2.da ļā pa re dzē tās no zie dzī ga no da-
rī ju ma pa zī mes. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

Ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi
26.feb ruā rī
 Māl pils pa gas tā au to ce ļa Māl pils – Upmalas 

6.ki lo met rā trans port lī dzek ļa AU DI 100 AVANT, 
1981.ga dā dzi mu šais va dī tājs ne pa rei za āt ru ma iz-
vē les re zul tā tā ne ti ka ga lā ar au to ma šī nas va dī bu, 
kā re zul tā tā no brau ca no ce ļa brau ca mās da ļas un 
ie brau ca ko kā. Lie tas ap stāk ļi tiek no skaid ro ti.

5. mar tā
 Māl pils pa gas ta Up ma lās au to ce ļa In ciems–Si gul-

da–Māl pils–Ķe gums 39.ki lo met rā au to ma šī nas 
TOY TA CO ROL LA 1960.ga dā dzi mu šais va dī tājs, 
va dot au to ma šī nu al ko ho la rei bu mā, ne ti ka ga lā 
ar au to ma šī nas va dī bu un ie brau ca grā vī. Pats ar 
gū tiem mie sas bo jā ju miem ti ka no gā dāts Si gul das 
slim nī cā. Bo jā ta au to ma šī na. Sa stā dīts ad mi nis tra-
tī vā pār kā pu ma pro to kols.

Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des priekš nie ka 
pa lī dze Ma ri na Ča pa.  Tāl ru nis:7219701

Snov bor da prieks Briež kal nā
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Šī ga da jan vā rī, feb ruā rī un mar tā mū žī bā aiz gā ju ši 
se ko jo ši māl pi lie ši:

Na tā li ja Oļe so va, 83 ga du ve cu mā, Vla di mirs Bog da novs, 54 ga-
du ve cu mā, Ēvalds Lo dziņš, 85 ga du ve cu mā, An to ņi na Sa ra pā ne, 
64 ga du ve cu mā, Jā nis Lie pa, 94 ga du ve cu mā, Ar turs Vēr ma nis, 
86 ga du ve cu mā, Mil da Gran de, 87 ga du ve cu mā, Jā nis Bla gavs, 
63 ga da ve cu mā, Jā nis Ba ra nov skis, 70 ga du ve cu mā, An to ņi na 
Sa mu šen ko va, 86 ga du ve cu mā, An dris Pleišs, 42 ga du ve cu mā, 
Iri na Ter ho va, 64 ga du ve cu mā.

Mū su klu sa, pa tie sa līdz jū tī ba tu vi nie kiem un kat ram, kam sir di 
sā pi na vi ņu aiz ie ša na.

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

Svei cam 
ap rī ļa 

ju bi lā rus!
80 – An nai Ar da vai, 

Alek san drai Strel ko vai
75 – Ma ri jai Bož ko, 

Mik hai lam Ka ra sen ko, 
Āri jai Kras ti ņai, Cen tim Sār nam

70 – Ar tū ram, Gu nā ram Stec kim

Pa zi ņo jums
Ma zo, drau dziņ!

Ja Tev jau ir ga diņš, un Tev pa tīk būt ko pā ar ci tiem 
bēr niem, ro ta ļā ties, sa ru nā ties, tad tie ši Te vi mēs gai-
dī sim uz 1.no dar bī bu, lai ko pī gi pa vin gro tu ar mam mu 
vai tē ti, sa drau dzē tos ar ci tiem ma zu ļiem Bēr nu ro ta ļu 
un at tīs tī bas cen trā “Māl lē pī te” ce turt dien, 6.ap rī lī pulk-
sten 13.30.

Ti kai pa lūdz sa viem ve cā kiem, lai ie priekš vi ņi pie-
zva na, kad Tu vē lies at nākt. Tel.: 6591718. Da lī bas 
mak sa Ls 0.50.

Arī jeb ku rā ci tā dar ba die nā no pl.8.00 – 19.00 
mēs Te vi gai dī sim Ro ta ļu cen trā. Un par to ne maz 
nav jā mak sā!

Cen tra va dī tā ja In ga

Pa tei cī ba
Vē los pa teik ties tiem cil vēk iem, ku ri pa lī dzē ja man 

grū tā dzī ves pos mā.
Gun tis Ka lējs

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

Sest dien, 1.ap rī lī
10.00 – 16.00 “Se vis ap zi nā ša nās mā cī ba” 
1. no dar bī ba. Va dī tā ja Lī ga Kol ne ja (dzied nie ce, 
Ci Gun in struk to re) Mak sa par no dar bī bu 2 Ls stun dā

 20.00 Māl pils pa gas ta uz ņē mē ju bal le
Treš dien, 5. ap rī lī

13.00 Klu biņš “Re zē das” cie mo jas Māl pils 
vi dus sko las no vad pēt nie cī bas mu ze jā. 
Pul cē ša nās kul tū ras na mā.

Piekt dien, 7. ap rī lī TLM stu di jas “Ur ga” sa iets
Sest dien, 8. ap rī lī Māl pils jauk tais ko ris 

pie da lās ra jo na ko ru ska tē Rī gā
18.00   Kon certs “Kad pūpoli zied” 
Pie da lās vi dē jās pa au dzes de ju ko lek tī vi

Pirm dien, 17. ap rī lī Iz brau kums uz iz rā di “Me lan ho lis kais 
val sis” Dai les teāt rī. 
Par biļetēm lūdzam interesētie Kultūras namā

Sest dien, 22. ap rī lī Rī gas ra jo na de ju ko lek tī vu ska te
Sest dien, 29. ap rī lī Māk slas Die nas. Pie da lās Rī gas ra jo na 

māk slas sko las.
 19.00 Kon certs “Māl pils dzies ma 2006”

pie da lās so lis ti, due ti un an sam bļi
 22.00 Bal le ko pā ar “Lus tī go blū mī ze ru”

Fo to pa mat kur si no tiek treš die nās plkst. 19.00 325. tel pā 
Nāc un pie da lies!

Iz stā žu zā lē:
līdz Liel die nām ap ska tā ma māk sli nie ces Eli tas Ābe les 

gra fi  ku iz stā de “At ka lat nāk ša nas gais mā”
No 20. ap rī ļa Māl pils māk slas sko las au dzēk ņu dar bi

Māl pils lu te ris ka jā drau dzē:
Pal mu jeb Pū pol svēt die nas diev kal po jums 9. ap rī lī plkst. 14.00
Klu sās ne dē ļas diev kal po ju mi:
Lie la jā Piekt die nā 14. ap rī lī plkst. 16.00
Klu sa jā sest die nā 15. ap rī lī plkst. 22.30
Kris tus augš ām cel ša nās svēt ku diev kal po jums
  16. ap rī lī plkst. 14.00

Bēr nu diev kal po jums 17. ap rī lī plkst. 14.00 ko pā ar Mū zi kas 
sko las, Svēt die nas sko las un kul tū ras na ma bēr nu paš darb nie ku 
pie da lī ša nos. No tiks olu ri pi nā ša na un būs da žā di pār stei gu mi.Slu di nā ju mi

Pār dod vien is ta bas dzī vok li ar mal kas ap ku ri “Vec pilī”, ot ra-
jā stā vā. Tālr.: 6889729.
Vei ka liņš “Ro kā de 21” Nā kot nes ie lā 1, ot ra jā stā vā tir go 
Vā ci jā ra žo tas kva li ta tī vas ta pe tes, ce na no 1Ls – 5Ls, kā 
arī aiz ka rus un gal dau tus. Darb die nās no pl.10.00 –16.00.
Pērk 2 is ta bu dzī vok li Māl pi lī. Vē lams cen trā. 
Tālr.: 6358740.
Pār dod maz lie to tus kom bi nē tos ra tus ( lie to ti 6 mēn.) ļo ti 
la bā stā vok lī. Ls 50 ( jau ni Ls 130 ). Gul ti ņu at do šu par 
brī vu. Tālr.: 9737040.
Pār dod mā ju Māl pi lī. Pla tī ba 135 m2, 2 stā vi, 5 is ta bas. 
Pirts. Ze me 4000 m2. Ce na 79 000 Ls. Tālr.: 6449591.
Va ja dzī gi strād nie ki dar bam no lik ta vā. Pie teik ties per so nī-
gi no lik ta vā „Kal tes – 2” vai pa te le fo nu 7273324 no plkst. 
9.00 – 16.30.


